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Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 1 ja 4 kohdan määräysten sekä 
unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten 

(EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, 
(EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen 
N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 

18 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, 
Euratom) 2018/1046 258 artiklan ja yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon 

sovellettavasta varainhoitoasetuksesta ja asetuksen (EU) 2015/323 kumoamisesta 
26 päivänä marraskuuta 2018 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2018/1877 43 artiklan 

mukaisesti 

Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuin on 7. ja 14. heinäkuuta 2022 pitämissään 
kokouksissa hyväksynyt  

VUOSIKERTOMUKSET  
varainhoitovuodelta 2021 

Kertomukset ja toimielinten vastaukset tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin on 
lähetetty vastuuvapauden myöntämisestä vastaaville viranomaisille ja muille toimielimille. 

Näiden kertomusten hyväksymisajankohtana tilintarkastustuomioistuimen jäseniä 
olivat: 

Klaus-Heiner LEHNE (presidentti), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, 
Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOLA, Jorg Kristijan PETROVIČ 
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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 päätöksistä. Kaikki nämä 
julkaisut löytyvät tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolta. 

0.2. EU:n yleisen talousarvion hyväksyvät vuosittain Euroopan unionin neuvosto ja
Euroopan parlamentti. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi toukokuussa 2020 
NextGenerationEU-välineen (NGEU). Se on väliaikainen väline, joka perustettiin 
lieventämään covid-19-pandemian sosioekonomisia vaikutuksia ja jota rahoitetaan 
laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja. NGEU-välineestä rahoitetaan elpymis- ja 
palautumistukivälinettä3, johon osoitetaan noin 90 prosenttia NGEU-välineen varoista. 
Lisäksi NGEU-välineestä rahoitetaan useita kauden 2021–2027 MRK:n otsakkeisiin 
sisältyviä ohjelmia. Välineen kautta annettu rahoitus käytetään alakohtaisten 
sääntöjen mukaisesti. 

0.3. Sekä EU:n yleiseen talousarvioon että NGEU-välineen rahoitukseen sovelletaan
vastuuvapausmenettelyä. Siinä Euroopan parlamentti tekee neuvoston suosituksen 
perusteella päätöksen siitä, onko Euroopan komissio täyttänyt hyväksyttävästi 
velvollisuutensa talousarvion toteuttajana. Tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus muodostaa yhdessä tiettyjen muiden tuotteidemme kanssa perustan 
vastuuvapausmenettelylle. Kun vuosikertomus julkaistaan, tilintarkastustuomioistuin 
toimittaa sen tiedoksi jäsenvaltioiden parlamenteille, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle. 

1 Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta tuli EU:n toimielin Euroopan uniosta tehdyn 
sopimuksen 13 artiklan nojalla. Sopimus tunnetaan myös nimellä Maastrichtin sopimus. 
Alun perin Euroopan tilintarkastustuomioistuin perustettiin kuitenkin vuonna 1977 
Brysselin sopimuksella uudeksi Euroopan yhteisön elimeksi, joka vastaa ulkoisesta 
tarkastuksesta. 

2 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT), 285–287 artikla. 

3 Asetus (EU) 2021/241 elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta. 
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0.4. Vuoden 2021 vuosikertomus on jälleen jaettu kahteen erilliseen osaan. Tässä
kertomuksen osassa käsitellään EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen luotettavuutta ja 
tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta4. Toinen osa 
käsittää tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen EU:n talousarvion 
tuloksellisuudesta vuoden 2021 lopussa5. 

0.5. 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 keskeisiä talousarvion 
menoaloja koskevilla erityisarvioilla. 

0.6. Kertomuksen tämän osan rakenne on seuraava:

— Ensimmäisessä luvussa esitetään tarkastuslausuma ja yhteenveto tilien 
luotettavuuden ja toimien laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkastuksessa 
saaduista tuloksista. Luvussa käsitellään myös sääntöjenmukaisuutta koskevia 
komission tietoja ja esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustavasta. 

— Toisessa luvussa esitetään analyysi talousarvio- ja varainhallinnosta. 

— Kolmannessa luvussa esitetään EU:n tuloja koskevat havainnot. 

— Luvuissa 4–9 esitetään vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 
otsakkeiden osalta tulokset, jotka on saatu toimien laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta, komission vuotuisia toimintakertomuksia, komission 
sisäisen valvonnan järjestelmien osa-alueita ja muita hallintojärjestelyitä 
koskevissa tarkastuksissa. 

— Luvussa 10 esitetään ensimmäistä kertaa elpymis- ja palautumistukivälineeseen 
liittyvien tapahtumien laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevan 
tilintarkastustuomioistuimen työn tulokset. Lisäksi luvussa esitetään välinettä 
koskeva tarkastustapa. 

4 Jäljempänä luvuissa 1–10 käytämme termiä ”sääntöjenmukaisuus” merkityksessä ”laillisuus 
ja sääntöjenmukaisuus”. 

5 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – 
tilanne vuoden 2021 lopussa. 
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0.7. 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. 

0.8. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii esittämään huomautuksensa selkeästi ja
ytimekkäästi. Toisinaan on kuitenkin mahdotonta olla käyttämättä erikoisalan termejä, 
jotka liittyvät EU:n toimintapolitiikkoihin ja talousarvioon tai kirjanpitoon ja 
tarkastusalaan. Verkkosivuillamme on sanasto, jossa selitetään useimmat 
vuosikertomuksessa käytetyt erikoisalan termit. Kun sanastossa määritellyt termit 
esiintyvät kussakin luvussa ensimmäisen kerran, ne kirjoitetaan kursiivilla. 

0.9. Ulkoisena tarkastajana meillä on velvollisuus raportoida
tarkastushavainnoistamme ja tehdä niiden perusteella johtopäätökset, joiden pohjalta 
voidaan antaa riippumaton ja puolueeton arvio EU:n tilien luotettavuudesta ja toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.  

0.10. Vuosikertomuksen yhteydessä esitetään myös vastaukset, jotka komissio (tai
tietyissä tapauksissa muu EU:n toimielin tai elin) on antanut 
tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin. 
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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 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja jonka komissio on
hyväksynyt 28. kesäkuuta 2022

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 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EU:n taloudellisesta asemasta
31 päivältä joulukuuta 2021 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 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 

Lausunto tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta  

III. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

Menot 

IV. Tilintarkastustuomioistuin antaa vuoden 2021 osalta erilliset lausunnot 
menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Näin otetaan huomioon se, että 
elpymis- ja palautumistukiväline on väliaikainen väline, jonka toteutus ja rahoitus 
poikkeavat olennaisesti monivuotisten rahoituskehysten (MRK) puitteissa 
tapahtuvasta tavanomaisesta talousarviovarojen käytöstä. 

Kielteinen lausunto talousarviomenojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

V. Tilintarkastustuomioistuin katsoo sen seikan merkittävyyden vuoksi, jota 
kuvataan kohdassa ”Perustelut kielteiselle lausunnolle talousarviomenojen 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta”, että 31. joulukuuta 2021 päättyneen 
varainhoitovuoden tileissä hyväksyttyjen menojen virhetaso on olennainen. 

Lausunto elpymis- ja palautumistukivälineen menojen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta 

VI. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2021 
päättyneen varainhoitovuoden tileissä hyväksytyt elpymis- ja 
palautumistukivälineen menot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja 
asianmukaiset. 

Perustelut lausunnolle 

VII. 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”. 
Kyseisessä kohdassa annetaan lisätietoa myös tuloja (ks. kohta XXXV) sekä 
elpymis- ja palautumistukivälineen menoja (ks. kohta XXXVII) koskevien 
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tilintarkastustuomioistuimen lausuntojen perusteista. 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 lausuntojensa perustaksi 
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. 

Perustelut kielteiselle lausunnolle talousarviomenojen laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta 

VIII. Tilintarkastustuomioistuimen arvioima kokonaisvirhetaso, joka koskee 
31. joulukuuta 2021 päättyneen varainhoitovuoden tileissä hyväksyttyjä 
talousarviomenoja, on 3,0 prosenttia. Merkittävässä osassa näitä menoja 
virhetaso on olennainen. Tämä koskee lähinnä kulujen korvaamiseen perustuvia 
menoja, joiden arvioitu virhetaso on 4,7 prosenttia. Nämä menot kasvoivat 
90,1 miljardiin euroon vuonna 2021 ja muodostivat 63,2 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen perusjoukosta3. 
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 

IX. EU:n taseeseen sisältyvien eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista 
aiheutuvien vastuiden määrä oli vuoden 2021 lopussa 122,5 miljardia euroa 
(2020: 116,0 miljardia euroa). Määrä on lähes neljäsosa vuoden 2021 vastuiden 
496,4 miljardin euron kokonaismäärästä (2020: 313,5 miljardia euroa). 

X. Suurin osa eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista aiheutuvista 
vastuista, 109,7 miljardia euroa, liittyy Euroopan unionin virkamiesten ja muun 
henkilöstön eläkejärjestelmään. (2020: 100,7 miljardia euroa). Vastuiden 
kirjaaminen tileihin perustuu arvioon niiden maksujen nykyarvosta, jotka EU 
oletettavasti joutuu tulevaisuudessa maksamaan kattaakseen eläkevastuunsa. 

                                                      
3 Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2021, 

kohdat 1.22–1.27. 
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XI. Eläkejärjestelmään kuuluvat etuudet maksetaan EU:n talousarviosta. EU ei 
ole perustanut erillistä eläkerahastoa, josta tulevat eläkevastuut katettaisiin, vaan 
jäsenvaltiot takaavat yhteisesti etuuksien maksamisen, ja virkamiehet maksavat 
kolmanneksen eläkejärjestelmän rahoituksesta. Eurostat tekee tätä vastuuta 
koskevat laskelmat vuosittain komission tilinpitäjän puolesta käyttäen muuttujina 
muun muassa EU:n virkamiesten ikäprofiilia ja elinajanodotetta ja tehden 
oletuksia siitä, millaiset taloudelliset edellytykset ovat tulevaisuudessa. Myös 
komission vakuutusmatemaatikot arvioivat nämä muuttujat ja oletukset. 

XII. Eläkevastuut kasvoivat vuonna 2021, mikä johtuu lähinnä siitä, että 
nimellinen diskonttokorko laski yleisen korkotason alenemisen vaikutuksesta4. 

XIII. Toiseksi suurin osuus eläkeoikeuksiin ja muihin työsuhde-etuuksiin 
liittyvistä vastuista muodostuu arvioidusta EU:n vastuusta, joka koskee yhteistä 
sairausvakuutusjärjestelmää (10,3 miljardia euroa vuoden 2021 lopussa) 
(2020: 12,9 miljardia euroa). Vastuu liittyy EU:n henkilöstön 
terveydenhoitokuluihin, jotka tulevat maksettaviksi työsuhteen jälkeiseltä ajalta 
(luku ei sisällä kyseisten henkilöiden maksuosuutta). 

XIV. Tilintarkastustuomioistuin arvioi osana tarkastustaan näitä järjestelmiä 
varten tehdyt vakuutusmatemaattiset oletukset ja niihin perustuvan 
arvonmäärityksen. Tilintarkastustuomioistuimen arvio pohjautuu riippumattomien 
ulkoisen vakuutusmatematiikan asiantuntijoiden työhön. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti laskelmien perustana olevat perustiedot, 
vakuutusmatemaattiset muuttujat sekä vastuulaskelman. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti vastuun esitystavan konsolidoidussa taseessa ja 
konsolidoidun tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

XV. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksen mukaan arvio, joka koskee 
konsolidoidussa taseessa esitettyä eläkeoikeuksista ja muista työsuhde-etuuksista 
aiheutuvien vastuiden kokonaismäärää, on oikeellinen ja luotettava.  

Tilintarkastustuomioistuin tutki tileissä esitetyt merkittävät vuoden lopun arviot 

XVI. Vuoden 2021 loppuun mennessä edunsaajille oli aiheutunut arviolta 
129,9 miljardia euroa sellaisia tukikelpoisia menoja, jotka olivat vielä ilmoittamatta 
(2020: 107,8 miljardia euroa). Nämä määrät kirjattiin menojäämiksi5. 

                                                      
4 EU:n tilinpäätös varainhoitovuodelta 2021, liitetieto 2.9. 

5 Kyseessä ovat taseen velkoihin kirjatut 77,8 miljardin euron menojäämät sekä 
52,1 miljardin euron määrä, joka on kirjattu taseen vastaaviin siten, että se vähentää 
ennakkorahoituksen arvoa. 
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XVII. Arvioon liittyvä lisäys koskee pääasiassa elpymis- ja 
palautumistukivälinettä, joka on Next Generation EU (NGEU) -välineen keskeinen 
osa. Kyseessä on väliaikainen elpymisväline, jonka on tarkoitus auttaa covid-19-
pandemiasta aiheutuneiden välittömien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen 
korjaamisessa. Jäsenvaltioille elpymis- ja palautumistukivälineestä suoritettavat 
maksuerät on määritetty ennalta vuoteen 2026 asti. Elpymis- ja 
palautumistukivälineen menojäämä oli vuoden 2021 lopussa 12,3 miljardia euroa. 

XVIII. Arvioidakseen nämä vuoden lopun arviot tilintarkastustuomioistuin tutki 
järjestelmää, jonka komissio oli luonut jaksotuslaskemia varten, ja varmisti siten 
järjestelmän oikeellisuuden ja kattavuuden niissä pääosastoissa, joissa suurin osa 
menoista aiheutui. Tarkastaessaan laskuista ja ennakkomaksuista poimimaansa 
otosta tilintarkastustuomioistuin perehtyi relevantteihin jaksotuslaskelmiin 
ottaakseen huomioon riskin siitä, että siirtyvät erät esitetään virheellisesti. 
Tilintarkastustuomioistuin pyysi komission kirjanpitoyksiköltä selvitystä näiden 
arvioiden laadinnassa sovelletuista yleisistä menetelmistä. 

XIX. Tilintarkastustuomioistuin tuli siihen johtopäätökseen, että menojäämät 
sekä ”muut ennakot jäsenvaltioille” on arvioitu konsolidoidussa taseessa 
kokonaismäärältään oikein.  

Tilintarkastustuomioistuin arvioi Yhdistyneen kuningaskunnan eroprosessista 
johtuvia varoja 

XX. Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta EU:n jäsenvaltio 
1. helmikuuta 2020. Yhdistynyt kuningaskunta sitoutui erosopimuksen nojalla 
noudattamaan kaikkia EU:n jäsenyydestä aiempien monivuotisten 
rahoituskehysten mukaisesti johtuvia taloudellisia velvoitteitaan. Yhdistynyt 
kuningaskunta jatkoi 31. joulukuuta 2020 päättyneen siirtymäkauden ajan 
maksuosuuksiensa maksamista EU:n talousarvioon ja sai talousarviosta hyötyä 
jäsenvaltion tavoin. 

XXI. Siirtymäkauden päätyttyäkin EU:lla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on 
keskinäisiä velvoitteita, joista aiheutuu EU:lle tiettyjä velkoja ja saamisia. Näiden 
velvoitteiden täytyy käydä ilmi EU:n tilinpäätöksestä. Komission arvion mukaan 
EU:n tileistä ilmeni tasepäivänä 41,8 miljardin euron nettosaaminen Yhdistyneeltä 
kuningaskunnalta (2020: 47,5 miljardia euroa). Tästä määrästä 10,9 miljardin 
euron osuus arvioidaan maksettavan 12 kuukauden kuluessa 
raportointiajankohdasta.  

XXII. Erosopimuksen mukaisiin keskinäisiin velvoitteisiin sovellettava 
maksumekanismi on määritetty sopimuksen 148 artiklassa (’Maksut vuoden 2020 
jälkeen’). Vuonna 2021 Yhdistyneen kuningaskunnan maksettavana raportoitiin 
olevan 136 artiklan ja 140–147 artiklan nojalla 11,9 miljardia euroa. Yhdistyneeltä 
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kuningaskunnalta vuonna 2021 saatujen maksujen kokonaismäärä oli 6,8 miljardia 
euroa. Vuoden lopussa jäljellä ollut määrä, 5,1 miljardia euroa, oli määrä maksaa 
erosopimuksen 148 artiklassa määritetyn mukaisesti viitenä yhtä suurena 
kuukausittaisena eränä vuoden 2022 tammi- ja toukokuun välisenä aikana. 

XXIII.  Tilintarkastustuomioistuin käsitteli komission kanssa, osana 
tavanomaisia tarkastustoimenpiteitään, kirjattujen omaisuuserien ja suoritettujen 
maksujen ajoitusta, oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Tilintarkastustuomioistuin laski 
kyseiset määrät uudelleen, täsmäytti ne määrien perustana olevaan 
kirjanpitoaineistoon ja varmisti, ovatko käytetyt oletukset asianmukaiset. 

XXIV. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että arvio Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroprosessista johtuvista kirjatuista kokonaisvaroista on esitetty 
konsolidoidussa tilinpäätöksessä oikein. 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen 
vaikutusta tileihin  

XXV. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Koska EU antaa 
Ukrainalle tukea lainojen ja avustusten muodossa, tilintarkastustuomioistuin arvioi 
komission laskelmat EU:lle näistä toimista aiheutuvista taloudellisista riskeistä 
sekä laskelmien perusteet. Tarkoituksena oli saada varmuus siitä, että tämän 
mittavan tapahtuman seuraukset näkyvät asianmukaisesti EU:n tileillä. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission laskelmia asiaa koskevien omien 
laskelmiensa ja muiden tietojen pohjalta. 

XXVI. Tilintarkastustuomioistuin toteaa arviointinsa perusteella, että Venäjän 
hyökkäystä Ukrainaan on käsitelty tileillä asianmukaisesti tilinpäätöksen jälkeisenä 
tapahtumana, jonka johdosta tilinpäätöslaskelmia ei oikaista. Hyökkäyksen 
vaikutus on ilmoitettu asianmukaisesti ja esitetty oikein konsolidoidussa 
tilinpäätöksessä. 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi covid-19-pandemiasta johtuvien 
toimenpiteiden vaikutusta tileihin  

XXVII. Covid-19-pandemialla oli vakava haitallinen vaikutus sekä yksityisen 
että julkisen sektorin talouteen jäsenvaltioissa. Euroopan komissio asetti käyttöön 
huomattavan määrän resursseja tarkoituksenaan vahvistaa jäsenvaltioiden julkista 
terveydenhuoltoa ja lieventää pandemian sosioekonomisia vaikutuksia EU:ssa. 
Toteutettujen toimien avulla muun muassa rahoitettiin kiireellisiä 
lääkintätarvikkeita, joustavoitettiin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
rahoitustuen hyödyntämistä ja myönnettiin jäsenvaltioille lainoja edullisin ehdoin. 
Näiden aloitteiden vaikutukset olivat tilinpäätöksen kannalta merkittäviä. 
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XXVIII. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti osana tavanomaisia 
tarkastustoimenpiteitään varat, velat, tulot ja menot, myös komission 
toteuttamien toimenpiteiden osalta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että ne on 
esitetty konsolidoidussa tilinpäätöksessä oikein. 

Muut seikat 

XXIX. Toimiva johto vastaa ns. muun informaation toimittamisesta. Käsitteellä 
viitataan varainhoitovuoden tärkeimmät tiedot sisältävään osioon (”Financial 
highlights of the year”), mutta ei konsolidoituun 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 

XXX. 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. Valvonta 
kohdistuu tilinpäätöksen laatimiseen ja sillä varmistetaan, että tilinpäätöksessä 
esitetyissä tiedoissa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvia olennaisia 
virheellisyyksiä. 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). 

XXXI. 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. 
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XXXII. Komission vastuulla on valvoa EU:n tilinpäätösraportointia. 

XXXIII. 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. 

Tarkastajan velvollisuudet konsolidoidun tilinpäätöksen ja sen perustana olevien 
toimien tarkastamisen yhteydessä 

XXXIV. 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. 

XXXV. 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. 
Tullien osalta riskinä on, että tuojat joko jättävät ne ilmoittamatta kansallisille 
tulliviranomaisille tai ilmoittavat ne virheellisesti. Tosiasialliset kannetut 
tuontitullit jäävät näin ollen alle sen määrän, joka teoriassa pitäisi kantaa. Tätä 
eroa kutsutaan tullivajeeksi. Tuloja koskeva tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausunto ei kattanut näitä määriä, jotka ovat petosten vuoksi jääneet 
kirjaamatta jäsenvaltioiden perinteisten omien varojen kirjanpitojärjestelmiin. 
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XXXVI. 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.

XXXVII. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti tänä vuonna ensimmäistä kertaa
elpymis- ja palautumistukivälineen menoja. Toisin kuin muiden
talousarviomenojen kohdalla, jotka perustuvat kulujen korvaamiseen ja/tai
tiettyjen ehtojen noudattamiseen, elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä
maksun suorittamisen ehtona on ennalta määritettyjen välitavoitteiden tai
tavoitearvojen saavuttaminen tyydyttävällä tavalla. Tätä varten
tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko komissio kerännyt riittävästi asianmukaista
evidenssiä, jonka avulla se voisi arvioida tämän ehdon täyttymistä. Muiden EU:n ja
kansallisten sääntöjen noudattaminen ei sisälly tähän arviointiin.

XXXVIII. Tilintarkastustuomioistuin käyttää ammatillista harkintaa ja
säilyttää ammatillisen skeptisyyden koko tarkastuksen ajan.
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on myös

a) määritellä ja arvioida, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä
johtuen konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai
että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella tavalla
noudattamatta EU:n lainsäädännön vaatimuksia. Tilintarkastustuomioistuin
ottaa kyseiset riskit huomioon tarkastustoimenpiteidensä suunnittelussa ja
toteuttamisessa ja hankkii lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen
virheellisyys tai sääntöjen noudattamatta jättäminen on vaikeampi 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.
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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 olennaista epävarmuutta, jotka saattavat antaa
merkittävää aihetta epäillä organisaation kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että olennaista epävarmuutta on
havaittavissa, sen on kiinnitettävä kertomuksessaan lukijan huomio
asianomaisiin konsolidoidussa tilinpäätöksessä esitettyihin tietoihin tai
annettava mukautettu lausunto, jos tiedot ovat puutteellisia.
Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset perustuvat
tarkastusevidenssiin, 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.

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

XL. 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
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kielteisten seurausten voitaisiin kohtuudella olettaa olevan suurempia kuin 
tietojen julkaisemisesta yleisen edun kannalta saatava hyöty. 

14. heinäkuuta 2022

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 EU:n riippumaton tarkastaja. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT)6 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 vaikuttavaa7, ja 

d) antaa lausuntoja lainsäädäntöehdotuksista, joilla on vaikutusta EU:n varojen 
hoitoon tai niihin liittyviin näkökohtiin. 

1.2. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaa varten tekemä työ (jota 
kuvataan liitteessä 1.1) täyttää ensimmäisen ja toisen näistä tavoitteista. Talousarvion 
toteuttamisen tuloksellisuusnäkökohdat (menojen taloudellisuus, tehokkuus ja 
vaikuttavuus) esitetään tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen erillisessä 
osassa8. Lisäksi tarkastustyöllä kokonaisuutena on keskeinen merkitys lausunnoille, 
joita tilintarkastustuomioistuin esittää ehdotetusta lainsäädännöstä. 

1.3. Tässä vuosikertomuksen luvussa 

a) esitetään tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman taustatiedot ja 
yhteenveto tilien luotettavuuden ja niiden perustana olevien toimien 
sääntöjenmukaisuuden osalta tehdyistä havainnoista ja johtopäätöksistä, mukaan 
lukien sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot 

b) annetaan tietoja tilintarkastustuomioistuimen EU:n petostentorjuntavirastolle 
(OLAF) ja Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) raportoimista petosepäilyistä ja 

                                                      
6 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT), 285–287 artikla. 

7 Moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti. 

8 Tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä näkökohdista asiakirjassa ”Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen kertomus EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – tilanne 
vuoden 2021 lopussa” sekä tuloksellisuutta koskevissa erityiskertomuksissaan. 
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EU:n petoksentorjuntatoimia koskevista tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksista 

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

1.4. Vuonna 2021 tilintarkastustuomioistuimen työ kattoi myös ainoan elpymis- ja 
palautumistukivälineestä vuonna 2021 suoritetun maksun, joka osoitettiin Espanjalle9. 
Elpymis- ja palautumistukiväline on tärkein osa Next Generation EU -pakettia10, jonka 
tarkoituksena on tukea elpymistä covid-19-pandemian vaikutuksista. Tämän työn 
tulokset muodostavat perustan vuoden 2021 lausunnolle elpymis- ja 
palautumistukivälineen menojen sääntöjenmukaisuudesta. Elpymis- ja 
palautumistukiväline on väliaikainen väline, jota käytetään ja rahoitetaan tavalla, joka 
poikkeaa olennaisesti monivuotisten rahoituskehysten talousarviomenoista. Sen vuoksi 
tilintarkastustuomioistuin on päättänyt varata elpymis- ja palautumistukivälineen 
menoihin erillisen luvun (10. luku), jossa esitellään tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustapa, työn tausta sekä yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen havainnoista 
ja johtopäätöksistä. Luku 1 ei näin ollen kata elpymis- ja palautumistukivälinettä, vaan 
siinä keskitytään yksinomaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeisiin 1–7 
kuuluviin EU:n talousarviomenoihin.  

1.5. Covid-19-matkustusrajoitukset ja kansanterveydelliset rajoitukset rajoittivat 
yhä tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksia tehdä tarkastuksia paikan päällä. 
Lisäksi mahdollisuudet konsultoida alkuperäisiä asiakirjoja, haastatella tarkastettavan 
yhteisön henkilökuntaa kasvotusten tai varmistaa EU:n rahoittamien tuotosten 
fyysinen olemassaolo olivat rajalliset. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin toimi 
edelleen tilanteen vaatimalla tavalla ja muutti työtapaansa siten, että suurin osa työstä 
tehtiin asiakirjatarkastuksin ja haastattelemalla tarkastuskohteita etänä. Paikalla 
tehtävien tarkastusten puute merkitsee sitä, että havaitsemisriski11 on edelleen 
suurempi12. Tilintarkastustuomioistuin katsoo kuitenkin, että tarkastuskohteilta 
hankitun evidenssin avulla se pystyi saattamaan työnsä päätökseen ja tekemään 
johtopäätöksiä. 

                                                      
9 Asetus (EU) 2021/241 elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta. 

10 Neuvoston asetus (EU) 2020/2094, Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta 
covid-19-kriisin jälkeisen elpymisen tukemiseksi. 

11 Havaitsemisriski on riski siitä, että tarkastaja ei havaitse poikkeamaa, jota yhteisön sisäiset 
kontrollit eivät ole korjanneet. 

12 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 1.4. 
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EU:n varainkäyttö on merkittävä väline toimintapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi 

1.6. EU:n varainkäyttö on tärkeä – mutta ei ainoa – väline toimintapoliittisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Muita tärkeitä välineitä ovat muun muassa lainsäädäntö 
sekä oikeus tavaroiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen 
EU:ssa. Vuonna 2021 jäsenvaltioiden julkisen talouden kokonaismenot (7 459 miljardia 
euroa) olivat 53 prosenttia niiden bruttokansantulosta (14 069 miljardia euroa). EU:n 
talousarviomenojen määrä oli 181,5 miljardia euroa13. Tämä vastaa 2,4:ta prosenttia 
EU:n jäsenvaltioiden julkisen talouden kokonaismenoista ja 1,3:tä prosenttia niiden 
bruttokansantulosta (ks. kaavio 1.1). Kun otetaan huomioon elpymis- ja 
palautumistukivälineen avustuksiin liittyvät käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista 
aiheutuvat 46,5 miljardin euron lisämaksut, maksut olivat vuonna 2021 yhteensä 
228,0 miljardia euroa14. 

                                                      
13 EU:n talousarviomenoihin sisältyy useille vuosien 2021–2027 monivuotisen 

rahoituskehyksen otsakkeisiin kuuluville ohjelmille osoitettava Next Generation 
EU -välineen rahoitus, joka käytetään alakohtaisten sääntöjen mukaisesti. Siinä ei 
kuitenkaan oteta huomioon elpymis- ja palautumistukivälineen menoja, jotka eivät kuulu 
EU:n hyväksyttyyn talousarvioon vaan jotka rahoitetaan laskemalla liikkeeseen 
joukkovelkakirjalainoja. 

14 EU:n konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2021, talousarvion toteuttamisselvitystä 
ja liitetietoja koskeva osa, kappale 6.3 Monivuotinen rahoituskehys: maksumäärärahojen 
toteutuminen. 
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Kaavio 1.1 – EU:n vuoden 2021 talousarviomenot ja julkisen talouden 
menot osuutena bruttokansantulosta (BKTL) 

 
Lähde: 
BKTL, EU27: Euroopan komission konsolidoitu tilinpäätös 2021 – Liite A – Tulot 
EU27:n julkisen talouden menot: Eurostatin tietokanta — Government revenue, expenditure and main 
aggregates; tiedot poimittu 25.4.2022; 
EU:n menojen määrä: Euroopan komissio – Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 konsolidoitu 
tilinpäätös. 

1.7. EU:n varat jaetaan edunsaajille joko yksittäisinä maksuina tai vuotuisina erinä 
taikka useiden maksujen sarjana monivuotisten meno-ohjelmien kautta. Vuonna 2021 
EU:n talousarviosta suoritetut maksut koostuivat 144,4 miljardista eurosta yksittäisiä 
maksuja ja väli- ja loppumaksuja sekä 37,1 miljardista eurosta ennakkomaksuja. Kuten 
kaaviosta 1.2 käy ilmi, valtaosa EU:n talousarviosta käytettiin aloilla ’Koheesio, 
palautumiskyky ja arvot’ sekä ’Luonnonvarat ja ympäristö’.Seuraavaksi suurimmat 
osuudet varainkäytöstä liittyivät alaan ’Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous’. 

100 %
EU27:n bruttokansantulo  
14 069 miljardia euroa

53,0 %
EU27:n julkisen talouden menot
7 459 miljardia euroa

1,3 %
EU:n talousarvion menot
181,5 miljardia euroa

27

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/GOV_10A_MAIN
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/GOV_10A_MAIN


 

 

Kaavio 1.2 – EU:n varainhoitovuoden 2021 talousarvion käyttö 
monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsakkeittain 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Turvallisuus ja puolustus
0,7 (0,4 %)

EU:n yleinen hallinto 
10,7 (5,9 %)

Erityisrahoitusvälineet
1,3 (0,7 %)

Muuttoliike ja rajaturvallisuus 
2,5 (1,4 %)  

Koheesio, 
palautumiskyky ja arvot

80,1 (44,1 %) Luonnonvarat ja 
ympäristö
56,8 (31,3 %)

Naapurialueet ja muu maailma
10,9 (6,0 %)

Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous 
18,5 (10,2 %)

MRK 1 (luku 4) Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous
MRK 2 (luku 5) Koheesio, palautumiskyky ja arvot 
MRK 3 (luku 6) Luonnonvarat ja ympäristö
MRK 4 (luku 7) Muuttoliike ja rajaturvallisuus
MRK 5 (luku 7) Turvallisuus ja puolustus
MRK 6 (luku 8) Naapurialueet ja muu maailma
MRK 7 (luku 9) EU:n yleinen hallinto
Erityisrahoitusvälineet (MRK:n ulkopuolella)

Maksut vuonna 2021 (miljardia euroa)

181,5
miljardia euroa 
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Varainhoitovuotta 2021 koskevat 
tarkastushavainnot 

Tilien luotettavuus 

Tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä 

1.8. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot koskevat EU:n konsolidoitua 
tilinpäätöstä15 (“tilit”) varainhoitovuodelta 2021. Tilintarkastustuomioistuin 
vastaanotti tilinpäätöksen sekä tilinpitäjän vahvistusilmoituksen 28. kesäkuuta 2022 eli 
ennen varainhoitoasetuksen16 mukaisen määräajan päättymistä. Tileihin liittyy osio 
”Financial highlights of the year”17, joka ei kuulu tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausunnon piiriin. Tarkastusstandardien mukaisesti tilintarkastustuomioistuin 
kuitenkin arvioi, oliko analyysi yhdenmukainen tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen 
kanssa. 

1.9. Komission julkaisemasta tilinpäätöksestä ilmenee, että velkojen kokonaismäärä 
oli 31. joulukuuta 2021 yhteensä 496,4 miljardia euroa ja varojen kokonaismäärä 
414,1 miljardia euroa. Yhteensä 82,3 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. Varainhoitovuoden 2021 taloudellinen tulos oli 42,1 miljardia euroa. 

                                                      
15 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. 

16 Asetus (EU, Euratom) 2018/1046 unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä. 

17 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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1.10. Tilintarkastustuomioistuimen toimittamassa tarkastuksessa ilmeni, että 
tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä. Tilintarkastustuomioistuin esittää EU:n 
talousarvio- ja varainhallintoa koskevan työnsä tulokset tämän vuosikertomuksen 
2. luvussa. 

Varainhoitovuoden 2021 tilinpäätöstä koskevan tarkastuksen kannalta 
keskeiset seikat 

1.11. Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka 
tilintarkastustuomioistuimen ammatillisen harkinnan mukaan ovat olleet 
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan varainhoitovuoden tilinpäätöksen 
tarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena 
kohdistuneessa tarkastuksessa sekä tilintarkastustuomioistuimen laatiessa siitä 
annettavaa lausuntoa, eikä tilintarkastustuomioistuin anna näistä seikoista erillistä 
lausuntoa. Tilintarkastustuomioistuin raportoi tarkastuksen kannalta keskeisistä 
seikoista tarkastuslausumassaan. 

Toimien sääntöjenmukaisuus 

1.12. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti EU:n tulot ja menot ja arvioi, oliko sen 
resurssit kerätty ja käytetty sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti18. 
Tilintarkastustuomioistuin esittää tarkastustulokset tulojen osalta 3. luvussa ja 
menojen osalta 4.–9. luvuissa. Tilintarkastustuomioistuin raportoi elpymis- ja 
palautumistukivälineestä 10. luvussa. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattaa tilien perustana olevat 
tulo- ja menotapahtumat 

1.13. Tulojen osalta tilintarkastustuomioistuin hankki tarkastuslausuntonsa 
edellyttämän kohtuullisen varmuuden arvioimalla valittuja keskeisiä järjestelmiä ja 
täydentämällä näitä arvioita tapahtumatarkastuksilla. Tarkastetusta 
tapahtumaotoksesta suunniteltiin edustava kaikkien EU:n talousarvion tulolähteiden 
eli neljän omien varojen luokan ja muista lähteistä saatavien tulojen osalta. 
Tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyi lisäksi ulkoisia käyttötarkoitukseensa 

                                                      
18 Mukaan lukien vuosien 2014–2020 ja aiempien monivuotisten rahoituskehysten 

tapahtumat. 
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sidottuja tuloja, jotka oli käytetty elpymis- ja palautumistukivälineen ei-
takaisinmaksettavan osan (avustusten)19 rahoittamiseen (ks. kohdat 3.2–3.4). 

1.14. Menojen osalta tilintarkastustuomioistuin määritti 740 tapahtumaa kattavan 
edustavan otoksen. Näissä tapahtumissa on kyse varainsiirroista EU:n talousarviosta 
lopullisille tuensaajille (ks. liite 1.1, kohdat (12) ja (13)). Kyseisiä tapahtumia 
testaamalla tilintarkastustuomioistuin hankki tietoa tarkastuslausumansa laadintaa 
varten. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin arvioi testauksen perusteella 
sääntöjenvastaisten tapahtumien osuuden koko tarkastetusta perusjoukosta, 
suuririskisistä ja vähäriskisistä menoista (ks. kohta 1.19) sekä kaikista niistä MRK-
otsakkeista, joista tilintarkastustuomioistuin esitti erityisarvion (otsakkeet 1, 2, 3 ja 7). 

1.15. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastama perusjoukko vuodelta 2021 oli 
tulojen osalta 239,6 miljardia euroa20 (ks. kaavio 3.1) ja menojen osalta yhteensä 
142,8 miljardia euroa21. Näihin määriin sisältyvät sekä Yhdistyneen kuningaskunnan 
maksamat rahoitusosuudet että Yhdistyneelle kuningaskunnalle suoritetut maksut 
erosopimuksen ehtojen mukaisesti22. 

1.16. Kaaviossa 1.3 tilintarkastustuomioistuimen menojen testaamista varten 
tarkastama perusjoukko on jaoteltu yksittäisiin maksuihin, (komission hyväksymiin) 
välimaksuihin ja loppumaksuihin, kirjanpidollisesti selvitettyihin ennakkomaksuihin ja 
vuotuisissa tilien hyväksymispäätöksissä esiintyviin menoihin, ja niitä verrataan EU:n 
menoihin MRK-otsakkeittain (ks. liite 1.1, kohta (12)). 

                                                      
19 Tähän sisältyvät määrät, jotka komissio on lainannut antaakseen jäsenvaltioille Next 

Generation EU -välineen puitteissa rahoitustukea, jota ei makseta takaisin. EU:n on 
maksettava nämä määrät takaisin tulevaisuudessa. 

20 Talousarviotulot 184,1 miljardia euroa ja käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (liittyen 
elpymis- ja palautumistukivälineen tukeen, jota ei makseta takaisin) 55,5 miljardia euroa; 
EU:n konsolidoitu tilinpäätös varainhoitovuodelta 2021, talousarvion toteuttamisselvitystä 
ja liitetietoja koskeva osa, taulukko 2. 

21 Sisältää myös useille vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeisiin 
kuuluville ohjelmille osoitettavan Next Generation EU -välineen rahoituksen, joka käytetään 
alakohtaisten sääntöjen mukaisesti. 

22 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta 
Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, 136 ja 138 artikla. 
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Kaavio 1.3 – Tilintarkastustuomioistuimen tarkastaman perusjoukon 
(142,8 miljardia euroa) ja EU:n talousarviomenojen (181,5 miljardia 
euroa) vertailu MRK-otsakkeittain, vuosi 2021 

 
(*) Alalla ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ suoritettiin ohjelmakaudella 2014–2020 kaikkiaan 
63,0 miljardia euroa välimaksuja, joita ei ollut sisällytetty komission vuonna 2021 hyväksymien 
varmuuden saamiseksi toimitettavien asiakirjojen (jäljempänä ´varmennuspaketin´) perustana oleviin 
tileihin (ks. kaavio 5.1). Nämä välimaksut sisältyvät 78,7 miljardin euron ennakkomaksuihin, joten ne 
eivät kuuluneet tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2021 vuosikertomusta varten tarkastamaan 
perusjoukkoon. Ne sisällytetään tilintarkastustuomioistuimen tarkastamaan perusjoukkoon sinä vuonna, 
kun komissio hyväksyy vastaavat tilit (esim. varainhoitovuoden 2022 tarkastuslausuma annetaan 
tilivuoden 2020/2021 maksuista). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

 Yksittäiset maksut ja väli- ja loppumaksut

 Ennakkomaksut (mukaan lukien ennakot rahoitusjärjestelyvälineille, Euroopan strategisten 
investointien rahastolle, virastoille ja ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahastolle)


Ennakkorahoituksen kirjanpidollinen selvittäminen (koskee myös erityisrahastojen maksuja 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 6 ja vuosina 2019 ja 2020 suoritettuja maksuja, jotka liittyvät 
vuonna 2021 päätettyihin toimenpideohjelmiin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 2) 

 Vuotuinen tilien hyväksymispäätös (ohjelmakausien 2014–2020 ja 2007–2013 menot) 

0 20 40 60 80
miljardia euroa

Ylemmät palkit kuvaavat maksuja

Alemmat palkit kuvaavat tarkastettua perusjoukkoa

Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous

Koheesio, palautumiskyky ja arvot

Luonnonvarat ja ympäristö

Muuttoliike ja rajaturvallisuus

Naapurialueet ja muu maailma

EU:n yleinen hallinto

Turvallisuus ja puolustus

Erityisrahoitusvälineet

18,5
14,3

* 80,1
47,9

56,8
56,6

2,5
2,6

10,9
10,0

10,7
10,7

0,7
0,6

1,3
0,1
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1.17. Kaaviosta 1.4 ilmenee, että ala ’Luonnonvarat ja ympäristö’ muodostaa
suurimman osuuden (39,7 prosenttia) perusjoukosta. Osuudeltaan seuraavaksi 
suurimpia ovat ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ (33,5 prosenttia) ja ’Sisämarkkinat, 
innovointi ja digitaalitalous (10,0 prosenttia). 

Kaavio 1.4 – Yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta 
perusjoukosta (142,8 miljardia euroa) MRK-otsakkeittain, vuosi 2021 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Tietyissä menotyypeissä esiintyy edelleen virheitä 

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

a) Tulojen osalta tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että
tulojen virhetaso ei ollut olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamat
tuloihin liittyvät järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia.
Tilintarkastustuomioistuimen eräissä jäsenvaltioissa arvioimat perinteisten omien
varojen keskeiset sisäiset valvontamenettelyt ja komission osalta arvioitu alv-
varaumien ja perinteisiä omia varoja koskevien avointen kohtien hallinnointi olivat
yhä jatkuvien puutteiden vuoksi vain osittain vaikuttavia (ks. kohdat 3.10–3.12
ja 3.15–3.17). Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että useiden komission
tullitoimintasuunnitelmaan sisältyvien tullivajeen kaventamista edistävien toimien

Tarkastuksen perusjoukko 2021

Turvallisuus ja puolustus
0,6 (0,4 %)

EU:n yleinen hallinto 
10,7 (7,5 %)

Erityisrahoitusvälineet
0,1 (0,1 %)

Muuttoliike ja rajaturvallisuus 
2,6 (1,8 %) 

Koheesio, 
palautumiskyky ja arvot

47,9 (33,5 %) Luonnonvarat ja 
ympäristö
56,6 (39,7 %)

Naapurialueet ja muu maailma
10,0 (7,0 %)

Sisämarkkinat, innovointi 
ja digitaalitalous 
14,3 (10,0 %)

(miljardia euroa)

142,8
miljardia euroa 
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täytäntöönpano oli viivästynyt (ks. kohta 3.13). Tämä puute ei vaikuta tuloja 
koskevaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuntoon, sillä se ei koske 
tilien perustana olevia toimia vaan pikemminkin riskiä siitä, että perinteisiä omia 
varoja ei saada kerättyä täysimääräisinä. 

b) Menojen osalta tilintarkastustuomioistuimen tarkastusevidenssi osoittaa, että 
kokonaisvirhetaso oli olennainen, 3,0 prosenttia23 (ks. kaavio 1.5). ’Koheesio, 
palautumiskyky ja arvot’ vaikuttivat eniten tähän osuuteen 
(1,2 prosenttiyksikköä). Osuudeltaan seuraavaksi suurimpia olivat ’Luonnonvarat 
ja ympäristö’ (0,7 prosenttiyksikköä), ’Naapurialueet ja muu maailma’ 
(0,4 prosenttiyksikköä) ja ’Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous’ 
(0,4 prosenttiyksikköä). Virhetaso on edelleen olennainen suuririskisissä 
menoissa, jotka pääasiassa perustuvat menojen korvaamiseen (ks. kohdat 1.19, 
1.22 ja 1.23). Nämä menot muodostivat 63,2 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta. 

                                                      
23 Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin varmuudella, että perusjoukon arvioitu 

virhetaso on 2,2 prosentin (alempi virheraja) ja 3,8 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 
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Kaavio 1.5 – Arvioitu virhetaso ja tarkastettu perusjoukko (2017–2021) 

 
Huomautus: Tilintarkastustuomioistuimen määritelmän mukaan 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 Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti tarkoittivat 
kyseistä lainsäädäntöä hyväksyessään tai kun rahaa ei käytetä asiaan liittyvien kansallisten sääntöjen 
mukaisesti. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Sääntöjen monimutkaisuus ja tapa, jolla menot maksetaan EU:n 
varoista, vaikuttavat virheriskiin 

1.19. Edustavan otoksen valitsemiseksi 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 katsoo seuraavaa: 

— Virheriski on pienempi, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat yksinkertaisia. 
Tämän tyyppiset menot kattavat lähinnä tukioikeuksiin perustuvia maksuja. 
Niiden yhteydessä edunsaajien on täytettävä tiettyjä ehtoja, jotka usein ovat 
yksinkertaisia. Menot kattavat myös osan hallintomenoista (EU:n virkamiesten 
palkat ja eläkkeet). 
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— 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 edunsaajien 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 2021 osalta, että 
vähäriskisten menojen virhetaso ei ollut olennainen, kun taas suuririskisten menojen 
virhetaso oli edelleen olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset 
varainhoitovuodelta 2021 vahvistavat näin ollen sen riskianalyysin ja -luokittelun 
kuvastaman arvioinnin, jonka mukaan tapa, jolla varoja maksetaan, vaikuttaa 
virheriskiin. 

1.21. Kaaviossa 1.6 ja kohdissa 1.22–1.31 annetaan lisätietoa suuririskisestä 
perusjoukosta sekä tilintarkastustuomioistuimen siinä havaitsemista virheistä. 

Kaavio 1.6 – Tarkastetun perusjoukon jakautuminen vähäriskisiin ja 
suuririskisiin menoihin vuonna 2021 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Virhetaso on olennainen merkittävässä osassa tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamaa perusjoukkoa 

1.22. Suuririskisten menojen osuus on 63,2 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta. Osuus on kasvanut hieman 
edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin se oli noin 59,0 prosenttia perusjoukosta. 
Kaaviosta 1.7 käy ilmi, että ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ muodostavat valtaosan 
suuririskisestä perusjoukosta (46,3 miljardia euroa). Seuraavina tulevat ’Luonnonvarat 
ja ympäristö’ (18,4 miljardia euroa), ’Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous’ 
(10,8 miljardia euroa) ja ’Naapurialueet ja muu maailma’ (8,8 miljardia euroa). 
Yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen havainnoista kunkin otsakkeen osalta 
esitetään kohdissa 1.24–1.27. 

1.23. Ottaen huomioon testauksen tulokset kaikissa MRK-otsakkeissa, 
tilintarkastustuomioistuin arvioi suuririskisten menojen virhetasoksi 4,7 prosenttia 
(2020: 4,0 prosenttia), eli virhetaso ylittää 2,0 prosentin olennaisuusrajan (ks. 
kaavio 1.6). 
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Kaavio 1.7 – Suuri- ja vähäriskiset menot jaoteltuina monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeittain 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.24. ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ (5. luku): alan menot toteutetaan 
pääasiassa Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan 
sosiaalirahaston kautta. Menot toteutetaan valtaosin kulujen korvaamiseen 
perustuvina maksuina, joita tilintarkastustuomioistuin pitää suuririskisinä. Tärkeimmät 
virhetyypit, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja kvantifioi, olivat tukeen 
oikeuttamattomat kulut ja hankkeet, olennaisten todentavien asiakirjojen 
puuttuminen, sisämarkkinasääntöjen rikkominen (erityisesti valtiontukea koskevien 
sääntöjen noudattamatta jättäminen) ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättäminen. 
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1.25. ’Luonnonvarat ja ympäristö’ (6. luku): menoaloilla, jotka 
tilintarkastustuomioistuin on todennut suuririskisiksi, havaittiin jälleen kerran 
olennainen virhetaso. Näihin aloihin kuuluvat maaseudun kehittäminen, 
markkinatoimenpiteet ja muut MRK:n otsakkeeseen 3 kuuluvat yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) ulkopuoliset politiikanalat. Niiden osuus tämän otsakkeen 
maksuista oli noin 32,6 prosenttia. Kyseisten alojen menot perustuvat pääasiassa 
kulujen korvaamiseen. Tyypillisimpiä virheitä tällä alalla ovat tukeen oikeuttamattomat 
menot tai edunsaajat, jotka eivät ole oikeutettuja tukeen, hallinnolliset virheet sekä 
maatalouden ympäristösitoumusten noudattamatta jättäminen. 

1.26. ’Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous’ (4. luku): kuten 
aiempinakin vuosina tällä alalla, tutkimusmenot (Horisontti 2020 -puiteohjelma ja 
seitsemäs puiteohjelma) ovat edelleen suuririskisiä ja muodostavat pääasiallisen 
virhelähteen. Tällä alalla havaittuja virheitä ovat muun muassa tukeen 
oikeuttamattomien kulujen eri luokat (erityisesti tukeen oikeuttamattomat välittömät 
henkilöstökulut ja muut välittömät kulut). Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi ja 
kvantifioi virheitä muissa ohjelmissa ja toimissa (lähinnä Verkkojen 
Eurooppa -välineessä). Tyypillisimpiä virheitä tällä alalla ovat julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen ja tukeen oikeuttamattomat kulut. 

1.27. ’Naapurialueet ja muu maailma’ (8. luku): alan menot perustuvat 
pääasiassa kulujen korvaamiseen ja kattavat EU:n yleisestä talousarviosta rahoitettavat 
ulkoiset toimet. Kaiken tyyppisiä tämän otsakkeen menoja pidetään suuririskisinä, 
paitsi budjettitukimaksuja ja hallintomenoja, joiden osuus näistä menoista on noin 
11,7 prosenttia. Suurin osa tämän alan suuririskisissä menoissa havaituista virheistä 
koski menoja, joita ei ollut aiheutunut, olennaisten todentavien asiakirjojen 
puuttumista, tukeen oikeuttamattomia kuluja ja julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamatta jättämistä. 

Tukikelpoisuusvirheet vaikuttavat edelleen eniten suuririskisten menojen arvioituun 
virhetasoon 

1.28. Viime vuosien tapaan tilintarkastustuomioistuin kuvailee jäljempänä 
suuririskisissä menoissa havaitsemansa virhetyypit, sillä näissä menoissa virhetaso on 
jatkuvasti olennainen. Kaaviossa 1.8 esitetään, kuinka paljon kukin virhetyyppi vaikutti 
suuririskisten menojen arvioituun virhetasoon vuonna 2021. Lisäksi esitetään vastaavat 
arviot vuosilta 2017–2021. 
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Kaavio 1.8 – Kunkin virhetyypin vaikutus suuririskisten menojen 
arvioituun virhetasoon vuonna 2021 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.29. Vuonna 2021 tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen 
tukikelpoisuusvirheitä, jotka liittyivät pääasiassa seuraaviin aloihin: ’Koheesio, 
palautumiskyky ja arvot’, ’Luonnonvarat ja ympäristö’ ja ’Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous’.Niiden osuus oli merkittävä, 63,3 prosenttia (2020: 65,9 prosenttia) 
tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta suuririskisten menojen virhetasosta. Näistä 
virheistä 39,6 prosentissa oli kyse tukeen oikeuttamattomista kuluista 
kuluilmoituksissa ja 23,7 prosentissa hanke, toimi tai edunsaaja ei ollut oikeutettu 
tukeen. 
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rikkomiseen liittyviä virheitä (’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’) ja julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen rikkomiseen liittyviä virheitä (’Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous’, ’Naapurialueet ja muu maailma’, ’EU:n yleinen hallinto’ ja ’Koheesio, 
palautumiskyky ja arvot’). Tällaisten virheiden osuus tilintarkastustuomioistuimen 
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arvioimasta suuririskisten menojen virhetasosta oli 19,1 prosenttia (2020: 
18,7 prosenttia). 

1.31. Lisäksi sellaisiin maksuihin liittyvä osuus arvioidusta virhetasosta, joista ei
ollut toimitettu olennaisia todentavia asiakirjoja, pysyi huomattavana pääasiassa aloilla 
’Naapurialueet ja muu maailma’ ja ’Turvallisuus ja puolustus’.Tällaisten virheiden 
osuus oli 12,1 prosenttia (2020: 11,4 prosenttia) tilintarkastustuomioistuimen 
arvioimasta suuririskisten menojen virhetasosta. 

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että vähäriskisten menojen virhetaso ei ollut 
olennainen 

1.32. Vähäriskisten menojen osalta (36,8 prosenttia tarkastuksen perusjoukosta)
tilintarkastustuomioistuin toteaa, että arvioitu virhetaso jää alle kahden prosentin 
olennaisuusrajan. Tulos oli sama myös varainhoitovuosina 2019 ja 2020. Vähäriskisissä 
menoissa on kyse pääasiassa tukioikeuksiin perustuvista maksuista, osasta 
hallintomenoja (’EU:n virkamiesten palkat ja eläkkeet’ – 9. luku) sekä muille kuin 
EU-maille myönnettävistä budjettituista (’Naapurialueet ja muu maailma’ – 8. luku) 
(ks. kaavio 1.7). Tukioikeuksiin perustuvat maksut sisältävät esimerkiksi viljelijöille 
maksettavia suoria tukia (’Luonnonvarat ja ympäristö’ – 6. luku) ja Erasmus+ -ohjelman 
liikkuvuustoimia, jotka koskevat muun muassa opiskelijoita (’Koheesio, palautumiskyky 
ja arvot’ – 5. luku). 

Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot 

1.33. Komissio on viime kädessä vastuussa EU:n talousarvion toteuttamisesta
riippumatta siitä, mitä hallinnointitapaa on käytetty (suora, välillinen tai yhteistyöhön 
perustuva hallinnointi). Komissio tekee toiminnastaan tiliä seuraavissa kolmessa 
kertomuksessa, jotka sisältyvät integroituun talous- ja tilinpäätösraportointipakettiin24: 

a) Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös

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

c) edeltävää varainhoitovuotta koskevan vastuuvapauden myöntämispäätöksestä
annettava seurantakertomus.

24 Integrated Financial and Accountability Reporting 2021. 
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1.34. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetään yhteenveto
sisäistä valvontaa ja varainhoitoa koskevista keskeisistä tiedoista, jotka on esitetty 
komission eri pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa. Vastuu kertomuksista 
noudattelee komission hallintojärjestelyjen mukaista vastuunjakoa. Pääjohtajat ovat 
vastuussa vuotuisessa toimintakertomuksessaan annettujen tietojen luotettavuudesta. 
Komission jäsenten kollegio kuitenkin vastaa vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen hyväksymisestä, joten kollegiolle kuuluu viime kädessä 
vastuu kertomuksen laadinnasta ja siinä esitetyistä tiedoista. 

Komission arvio virhetasosta on tilintarkastustuomioistuimen 
määrittämän vaihteluvälin alapuolella 

1.35. Komissio esittää vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa
varainhoitovuoden 2021 tilien perustana olevien toimien osalta arvionsa riskitasosta 
maksamishetkellä25. Arvioitu riskitaso maksamishetkellä kuvastaa komission arviota 
niistä menoista, jotka eivät olleet sovellettavien sääntöjen mukaisia maksun 
suorittamisen hetkellä. Tämä käsite on lähimpänä tilintarkastustuomioistuimen 
käyttämää arvioidun virhetason käsitettä. 

1.36. Kaaviossa 1.9 esitetään komission luvut riskitasosta maksamishetkellä
rinnakkain tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason vaihteluvälin kanssa. 
Komission mukaan riskinalainen määrä maksamishetkellä vuodelta 2021 vastasi 
1,9:ää prosenttia. Osuus on alempi kuin tilintarkastustuomioistuimen virhetasoarvio 
3,0 prosenttia (2020: 2,7 prosenttia). Komission riskitasoarvio sijoittuu 
tilintarkastustuomioistuimen vaihteluvälin (2,2–3,8 prosenttia) alapuolelle. 
Kohdissa 1.37–1.39 kuvataan tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet näiden lukujen välisiin 
eroihin. 

25 Varainhoitoasetuksen 247 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa edellytetään, että 
vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen sisältyy arvio EU:n menojen 
virhetasosta. 
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Kaavio 1.9 – Komission arvio riskitasosta maksamishetkellä verrattuna 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon virhetasosta 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.37. Riskitaso maksamishetkellä ilmoitetaan kunkin pääosaston osalta erikseen
niiden vuotuisissa toimintakertomuksissa. Vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa riskitaso maksamishetkellä ilmoitetaan puolestaan 
politiikanaloittain aggregoituina lukuina (jotka ovat lähellä kutakin MRK-otsaketta 
koskevia lukuja) ja koko komissiota koskevana lukuna. Kaaviossa 1.10 vertaillaan 
tilintarkastustuomioistuimen arvioimaa virhetasoa ja komission arvioita niiden kolmen 
suurimman MRK-otsakkeen osalta, joista tilintarkastustuomioistuin antaa erityisarvion. 
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Kaavio 1.10 – Tilintarkastustuomioistuimen arvioima vuoden 2021 
virhetaso verrattuna komission arvioon riskitasosta maksamishetkellä 
MRK-otsakkeiden 1, 2 ja 3 osalta 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

1.38. Vertailu osoittaa, että komission luvut alittavat tilintarkastustuomioistuimen
arviot kahdella politiikanalalla. Tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat havainnot: 

— Otsakkeessa 1 ’Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous’ komission arvio 
riskitasosta maksamishetkellä (1,3 prosenttia) on tilintarkastustuomioistuimen 
arvioiman virhetasoa koskevan vaihteluvälin alapuolella (ks. kohta 4.6). 

— Otsaketta 2 ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ koskeva komission arvio on 
2,3 prosenttia ja sijoittuu tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason 
vaihteluvälin alempaan puoliskoon ja alle tilintarkastustuomioistuimen arvioiman 
virhetason (ks. kohta 5.15). 

— Otsakkeen 3 ’Luonnonvarat ja ympäristö’ osalta komission arvio riskitasosta 
maksamishetkellä (1,8 prosenttia) vastaa tilintarkastustuomioistuimen arviota (ks. 
kohdat 6.14 ja 6.47). 
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1.39. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmissa vuosikertomuksissaan viitannut
jälkitarkastuksissa havaittuihin puutteisiin, jotka vaikuttavat riskitasoon 
maksamishetkellä26. Tilintarkastustuomioistuimen raportoimat ongelmat koskivat 
komission sisäisen tarkastuksen tekemiä jälkitarkastuksia (’Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous’), jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten suorittamia tarkastuksia 
(’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’) sekä vuosittain toimeksi annettavaa 
jäännösvirhetasoselvitystä (’Naapurialueet ja muu maailma’). 

Riskitaso arvioidaan todennäköisesti liian alhaiseksi komission 
riskinarvioinnissa 

1.40. Komissio esittää vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa
vuoden 2021 vuotuisia menoja koskevan yleisen riskinarviointinsa, jonka tarkoituksena 
on yksilöidä suuririskiset alat ja keskittää toimet niihin. Komissio jakaa nämä vuotuiset 
menot aloille, joilla arvioitu riskitaso maksamishetkellä on alhainen (alle 
1,9 prosenttia), keskisuuri (1,9–2,5 prosenttia) tai suuri (yli 2,5 prosenttia). Komissio 
suorittaa tämän jaon arvioimalla riskitason maksamishetkellä kunkin ohjelman ja muun 
asiaankuuluvan menosegmentin osalta. Otsakkeissa ’Luonnonvarat ja ympäristö’ ja 
’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ komissio arvioi yksittäisten maksajavirastojen ja 
toimenpideohjelmien kokonaisriskin maksamishetkellä jäsenvaltioissa ja luokittelee ne 
asianmukaiseen riskiluokkaan (alhainen, keskisuuri tai suuri). Tämän lähestymistavan 
perusteella komissio arvioi, että riskitaso maksamishetkellä on alhainen 55 prosentissa 
menoista, keskisuuri 23 prosentissa ja suuri 22 prosentissa. 

1.41. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö toi kuitenkin esiin seuraavat
rajoitteet, jotka yhdessä vaikuttavat komission riskinarvioinnin luotettavuuteen: 

o Otsake 1 ’Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous’ (komission menot
yhteensä: 17 miljardia euroa) sisältää pääasiassa menoja, joiden osalta komissio
on luokitellut riskin vähäiseksi tai keskisuureksi (96 prosenttia otsakkeen
kokonaismenoista). Tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin aiemmin raportoinut
puutteista komission tällä alalla tekemissä jälkitarkastuksissa (ks. kohta 1.39),
joiden perusteella komissio arvioi kyseisten ohjelmien riskitason
maksamishetkellä todellista pienemmäksi. Tilintarkastustuomioistuin arvioi
vuoden 2021 osalta virhetason olevan 4,4 prosenttia otsakkeessa 1 (ks.
kohta 4.6), mikä osoittaa, että nämä puutteet ovat edelleen olemassa.

26 Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 1.37, ja 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, laatikko 1.11. 
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o Otsake 2 ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ (komission menot yhteensä:
76 miljardia euroa) sisältää toimenpideohjelmia, jotka komissio on luokitellut
lähinnä joko vähäriskisiksi tai keskisuuriksi (67 prosenttia otsakkeen
kokonaismenoista) vahvistettujen virhetasojen mukaan.
Tilintarkastustuomioistuin totesi hiljattain, että nämä virhetasot ovat
vähimmäisvirhetasoja27. Tämä tarkoittaa, että ne on saatettu arvioida liian
alhaisiksi ja että jotkin ohjelmat on mahdollisesti siksi luokiteltu virheellisesti
riskiltään vähäisiksi tai keskisuuriksi.

o Otsake 6 ’Naapurialueet ja muu maailma’ (komission menot yhteensä:
13 miljardia euroa), jonka komissio on luokitellut kokonaisuudessaan riskiltään
vähäiseksi tai keskisuureksi. Jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä
raportoidut virhetasot vaikuttavat merkittävästi riskitasoon maksamishetkellä
tässä otsakkeessa. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin todennut28, että
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitteet saattavat vaikuttaa
maksamishetken riskitason aliarviointiin tässä otsakkeessa, mikä puolestaan
vaikuttaisi riskiluokitukseen. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsee edelleen
suuren määrän kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä alan ’Naapurialueet
ja muu maailma’ menoissa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset
vahvistavat, että tämän otsakkeen virheriski on suuri (ks. kohta 8.8).

Komission raportointi rahoitusoikaisuista ja takaisinperintätoimista on 
parantunut, mutta tietojen esittämistapa saattaa olla harhaanjohtava 

1.42. Varainhoitoasetuksen mukaisesti komissio antaa vuotuisessa hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksessaan tietoja ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä, joilla 
pyritään suojaamaan talousarviota laittomilta tai sääntöjenvastaisilta menoilta. 
Tilintarkastustuomioistuin toi vuoden 2020 vuosikertomuksessaan esiin, että tapa, jolla 
vuoden 2020 vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitettiin 
toteutuneet rahoitusoikaisut ja takaisinperinnät, oli monimutkainen eikä aina selkeä. 
Tämä johtui siitä, että hallinto- ja tuloksellisuus kertomuksessa esitettiin useita eri 
määriä sen mukaan, missä vaiheessa oikaisut tai takaisinperinnät olivat (”vahvistettu” 
tai ”toteutettu”), missä vaiheessa niitä sovellettiin (ennakko- tai jälkitarkastusten 

27 Erityiskertomus 26/2021, ”Menojen sääntöjenmukaisuus EU:n koheesiopolitiikassa: 
komissio ilmoittaa vuosittain arvioidun vähimmäisvirhetason, joka ei ole lopullinen”. 

28 Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohdat 8.21–8.28. 
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jälkeen) ja mikä niiden vaikutus oli (korvaukset tai EU:n talousarvioon palautetut 
määrät)29. 

1.43. Vuoden 2021 vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa komissio 
tekee vähemmän eroa tosiasiallisten oikaisujen ja takaisinperinnän esittämisessä. 
Ensinnäkin siinä keskitytään ”toteutettuihin” määriin (tosiasiallisesti sovellettuun ja 
komission kirjanpitoon kirjattuun määrään). Toiseksi siinä ilmoitetaan ”oikaisuina” 
määrät, jotka jäsenvaltiot tai lopulliset tuensaajat lopulta palauttavat EU:n 
talousarvioon. Tämä yksinkertaistaminen selkeyttää oikaistujen ja EU:n talousarvioon 
palautettujen sääntöjenvastaisten menojen määrää. 

1.44. Kaaviossa 1.11 esitetään komission toteuttamien ja 
vuoden 2021 vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ilmoitettujen 
tosiasiallisten oikaisujen (765 miljoonaa euroa) koostumus (2020: 440 miljoonaa 
euroa). Jäsenvaltioille vuonna 2021 määrätyt nettomääräiset oikaisut olivat yhteensä 
523 miljoonaa euroa (2020: 90 miljoonaa euroa), ja lopullisilta tuensaajilta perittyjen 
aiheettomien maksujen määrä oli 242 miljoonaa euroa (2020: 350 miljoonaa euroa). 
Nämä määrät koskevat pääasiassa kautta 2014–2020, mutta myös aiempia 
ohjelmakausia (jotkin vähäiset nettomääräiset oikaisut ovat peräisin jopa vuosilta 
1989–1993) ja aiempia vuosia (vanhimmat takaisinperinnät ovat peräisin vuodelta 
2005). Jäsenvaltioihin ei ollut vielä vuoden 2021 loppuun mennessä kohdistettu 
ohjelmakauden 2014–2020 osalta yhtään koheesioalaan liittyvää nettomääräistä 
rahoitusoikaisua. 

                                                      
29 Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 1.41 ja 

laatikko 1.12. 
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Kaavio 1.11 – Komission varainhoitovuoden 2021 vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa ilmoitetut toteutetut rahoitusoikaisut ja 
takaisinperintätoimet (765 miljoonaa euroa) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin varainhoitovuoden 2021 vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen perusteella. 

1.45. Komission tekemistä oikaisuista johtuvien määrien lisäksi vuoden 2021 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetään komission ennalta ehkäisevistä 
toimenpiteistä johtuvat määrät (298 miljoonaa euroa) (2020: 301 miljoonaa euroa). 
Siinä esitetään myös jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet (4 557 miljoonaa 
euroa), joihin sisältyy myös toistaiseksi vahvistamaton määrä ennalta ehkäiseviä 
toimenpiteitä. Vuoden 2021 vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 
lasketaan yhteen kaikki määrät, jotka johtuvat sekä komission että jäsenvaltioiden 
toteuttamista ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä. Tämä kokonaismäärä 
(5 620 miljoonaa euroa) esitetään ’aiempien maksujen oikaisuina’30 ja 
prosenttiosuutena asiaankuuluvista vuonna 2021 aiheutuneista menoista 
(3,3 prosenttia)31. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että määrien esittäminen tällä 
tavoin on riittämätöntä ja voi johtaa harhaan, koska ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
eivät liity aiempiin maksuihin tai hyväksyttyihin menoihin. Jäsenvaltioiden 

                                                      
30 Hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2021, nide II, liite 2, osa 2.1, s. 49. 

31 Hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2021, nide III, liite 5, osa 5.4, s. 31 ja 32. 

(miljoonaa euroa)

242 miljoonaa euroa
– lopullisilta tuensaajilta 
takaisinperityt 
aiheettomasti suoritetut 
maksut 

523 miljoonaa euroa
– jäsenvaltioille määrätyt 
nettomääräiset 
rahoitusoikaisut

Koheesio, palautumiskyky ja 
arvot:  84

Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous 19

Naapurialueet ja muu 
maailma 21

Muuttoliike ja 
rajaturvallisuus: 9

Luonnonvarat ja 
ympäristö: 631
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8
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ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ei myöskään voida katsoa johtuvan suoraan 
komissiosta. 

Oikeusvaltiomenettelyn vaikutus varainhoitovuoden 2021 menojen 
sääntöjenmukaisuuteen on epäselvä 

1.46. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio raportoi vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan lähettäneensä ensimmäisen ilmoituksen 
Unkarille huhtikuussa 2022 ’yleisen ehdollisuusjärjestelmän’32 puitteissa. Järjestelmän 
yhteydessä voidaan soveltaa menettelyä, joka voi johtaa oikeusvaltioperiaatteen 
rikkomisen seurauksena toteutettavien toimenpiteiden käynnistämiseen jäsenvaltiota 
vastaan. Asetuksen 2020/2092 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissiolla on 
tämän tehdäkseen oltava perusteltu syy katsoa, että kyseiset ongelmat vaikuttavat tai 
vakavasti uhkaavat vaikuttaa EU:n talousarvion moitteettomaan varainhoitoon tai EU:n 
taloudellisiin etuihin. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ei 
kuitenkaan anneta tarkempia tietoja ilmoituksesta taikka siitä, miten se saattaa 
vaikuttaa asianomaisten menojen sääntöjenmukaisuuteen. 

                                                      
32 Asetus (EU, Euratom) 2020/2092 yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion 

suojaamiseksi. 
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Tilintarkastustuomioistuin raportoi 
petosepäilyistä OLAFille ja EPPOlle 
1.47. 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 käyttöä33. Petokset aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa vahinkoa 
EU:n taloudellisille eduille. 

1.48. Ensisijainen vastuu petosten ehkäisemisestä ja havaitsemisesta on sekä 
organisaation toimivalla johdolla että sen hallintoelimillä. SEUT-sopimuksen 
325 artiklassa edellytetään, että EU ja jäsenvaltiot suojaavat unionin taloudellisia etuja 
petoksilta tai muulta laittomalta toiminnalta. 

1.49. EU:n ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä ei ole 
tutkia EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia epäiltyjä petostapauksia. 
Tilintarkastustuomioistuin ottaa petosriskin huomioon ennen tarkastusten aloittamista 
(ks. liitteessä 1.1 olevat kohdat (28)–(30)), ja tarkistaa tarkastusmenettelyjään 
säännöllisesti. Tilintarkastustuomioistuin välittää EU:n petostentorjuntaviraston (OLAF) 
käsiteltäväksi kaikki havaitsemansa tapaukset, joissa epäillään, että petokset, lahjonta 
tai muut laittomat toimet haittaavat EU:n taloudellisia etuja. Tapaukset on voitu 
havaita tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön aikana (myös 
tuloksellisuustarkastusten aikana), tai kolmannet osapuolet ovat voineet antaa niitä 
koskevia tietoja suoraan tilintarkastustuomioistuimelle. OLAF perehtyy näihin 
tapauksiin, päättää mahdollisen hallinnollisen tutkinnan käynnistämisestä ja tekee 
tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten ja EPPOn kanssa. 

1.50. Vuonna 2017 perustettu Euroopan syyttäjävirasto (EPPO) on riippumaton 
EU:n elin, jonka toimivaltuuksiin kuuluu tutkia EU:n talousarvioon kohdistuvia rikoksia, 
nostaa syytteet epäiltyjä henkilöitä vastaan ja saattaa heidät rikosoikeudelliseen 
vastuuseen. Virasto tutkii esimerkiksi petoksia, korruptiota ja vakavia rajat ylittäviä 
arvonlisäveropetoksia PIF-direktiivin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 

                                                      
33 Direktiivi (EU) 2017/1371 unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta 

rikosoikeudellisin keinoin (PIF-direktiivi), 3 artikla. 
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mukaisesti34. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt yhteistyötä EPPOn kanssa siitä 
lähtien, kun tämä aloitti toimintansa kesäkuussa 2021. Nämä kaksi organisaatiota 
tekivät yhteistyöjärjestelyjä koskevan sopimuksen 3. syyskuuta 202135. 
Tilintarkastustuomioistuin välittää EPPOlle kaikki sen toimivaltaan kuuluvia rikoksia 
koskevat epäilyt, jotka perustuvat joko tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyöhön 
tai sille ilmoitettuihin tietoihin. EPPO perehtyy näihin tapauksiin, ja päättää 
mahdollisen rikostutkinnan käynnistämisestä. Maaliskuussa 2022 
tilintarkastustuomioistuin päätti aloittaa petosepäilyjen toimittamisen tarvittaessa 
samanaikaisesti sekä OLAFille että EPPOlle. 

1.51. Tilintarkastustuomioistuin raportoi OLAFille 15 petosepäilytapauksesta 
(2020: kuusi tapausta), jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastustyönsä aikana 
vuonna 2021. OLAF on käynnistänyt näiden tapausten osalta jo viisi tutkimusta. 
Tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä tapauksista yhdestä rinnakkain EPPOlle. Sille 
raportoitiin myös yhdestä muusta tapauksesta, jonka tilintarkastustuomioistuin oli 
havainnut tarkastustyönsä aikana vuonna 2021. 

1.52. Yleisimmät petos- tai rikosepäilyt olivat seuraavat: EU:n rahoituksen kannalta 
välttämättömien edellytysten keinotekoinen luominen, johon liittyy toisinaan 
virallisten asiakirjojen väärentäminen; avustusten käyttö luvattomiin tarkoituksiin; 
sellaisten kulujen ilmoittaminen, jotka eivät täytä tukikelpoisuusperusteita, ja 
hankintoihin liittyvät sääntöjenvastaisuudet. OLAF on niiden tietojen perusteella, jotka 
on saatu tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2011–2021 tekemän tarkastustyön 
tuloksena, suositellut 43 tapauksessa kaikkiaan 537 miljoonan euron 
takaisinperintää36. 

1.53. Sen lisäksi, että tilintarkastustuomioistuin tässä luvussa raportoi OLAFille ja 
EPPOlle toimitetuista tapauksista, se raportoi 5. luvussa siitä, miten 
tarkastusviranomaiset ottavat petosriskin huomioon (ks. kohta 5.49). Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin raportoi 6. luvussa seurannasta, jota se on toteuttanut 
YMP:n petostentorjuntapolitiikkoihin ja -menettelyihin liittyvien puutteiden 
korjaamista koskevan suosituksensa osalta (ks. kohta 6.49). Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin toimittaa erillisiä petoksiin liittyviä tarkastuksia. 

                                                      
34 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan 

syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa. 

35 Neuvoston asetus (EU) 2017/1939, 99, 103 ja 110 artikla. 

36 OLAFin toimittama tieto, jota tilintarkastustuomioistuin ei ole tarkastanut. 
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Tilintarkastustuomioistuin on saanut päätökseen tarkastuksen, joka koskee komission 
toimia petosten torjumiseksi yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) menoissa37 ja mustan 
listan käyttöä EU:n talousarvion suojaamiseksi epäluotettavilta vastapuolilta38. 
Tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastuksia, jotka koskevat 
eturistiriitoja yhteistyössä toteutettavassa hallinnoinnissa (YMP ja koheesiopolitiikka). 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin kattaa tietyt petoksiin liittyvät riskit tarkastuksissaan, 
joita se kohdentaa elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeviin komission ja 
jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiin. 

  

                                                      
37 Erityiskertomus 14/2022, ”Komission toimet yhteiseen maatalouspolitiikkaan kohdistuvien 

petosten torjumiseksi: – On aika pyrkiä pintaa syvemmälle”. 

38 Erityiskertomus 11/2022, ”EU:n talousarvion suojaaminen: Mustan listan käyttöä 
parannettava”. 
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Johtopäätökset 
1.54. Tämän luvun pääasiallisena tarkoituksena on antaa taustatietoa 
tarkastuslausumassa esitetyn tarkastuslausunnon perustaksi. 
Tilintarkastustuomioistuin esittää asiaa koskevat tarkastustulokset kohdissa 1.55 
ja 1.56. 

Tarkastustulokset 

1.55. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että tilinpäätös ei sisällä olennaisia 
virheellisyyksiä. 

1.56. Tilintarkastustuomioistuin katsoo toimien sääntöjenmukaisuuden osalta, että 
tulojen virhetaso ei ollut olennainen. Menojen osalta tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustulokset osoittavat, että arvioitu virhetaso on kasvanut edellisvuoteen 
verrattuna 2,7 prosentista 3,0 prosenttiin. Virhetaso oli olennainen suuririskisissä 
menoissa, jotka perustuvat pääasiassa kulujen korvaamiseen. Tänä varainhoitovuonna 
suuririskisten menojen osuus tarkastuksen perusjoukosta kasvoi yhä ja oli nyt 
63,2 prosenttia. Niiden osuus perusjoukosta on siis edelleen merkittävä. 

1.57. Vuoden 2021 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ilmoitettu komission 
arvioima virhe (riskitaso maksamishetkellä) oli 1,9 prosenttia ja siten alhaisempi kuin 
tilintarkastustuomioistuimen määrittämä vaihteluväli. 

1.58. Komission ja jäsenvaltioiden MRK-otsakkeiden 1, 2 ja 6 osalta suorittamiin 
jälkitarkastuksiin liittyvät rajoitteet vaikuttavat vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa ja siten myös komission riskinarvioinnissa ilmoitettavaan 
riskitasoon maksamishetkellä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa seurantansa 
perusteella, että komission raportointi rahoitusoikaisuista ja takaisinperintätoimista on 
parantunut, mutta tietojen esittämistapa saattaa olla harhaanjohtava. 
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Liitteet 

Liite 1.1 – Tarkastustapa ja -menetelmät 
1) Tässä liitteessä esitetään tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa 

ja -menetelmät tilien luotettavuuden sekä tulojen ja monivuotiseen 
rahoituskehykseen39 liittyvien toimien (talousarviomenot) sääntöjenmukaisuuden 
tarkastamiseksi. Tarkastustapa, jota tilintarkastustuomioistuin soveltaa 
luonteeltaan erilaisen ja väliaikaisen elpymis- ja palautumistukivälineen40 
(Next Generation EU -välineen tärkein osatekijä41) menoihin, esitetään 
10. luvussa. 

2) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö tapahtuu kansainvälisten 
tilintarkastusstandardien mukaisesti ja sen 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 siitä42. Tätä varten 
tilintarkastustuomioistuin selventää, kuinka se 

— ekstrapoloi havaitut virheet (kohta (7)) 

— jäsentää vuosikertomuksen luvut MRK-otsakkeiden mukaisesti (kohta (9)) 

— soveltaa EU:n ja kansallisia sääntöjä (kohta (10)) 

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

                                                      
39 Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 

rahoituskehyksen vahvistamisesta. 

40 Asetus (EU) 2021/241. 

41 Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2094. 

42 Hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2021, nide II, liite 2, alaviite 49, s. 53. 
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3) Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusmenetelmät on esitelty 
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilla43. 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 tilien luotettavuuden osalta 

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

a) konsolidoitu tilinpäätös ja  

b) talousarvion toteuttamista koskeva selvitys. 

5) Konsolidoidussa tilinpäätöksessä on esitettävä oikein ja kaikilta olennaisilta osilta 

a) Euroopan unionin taloudellinen asema varainhoitovuoden lopussa 

b) Euroopan unionin toimien tulokset ja rahavirrat ja 

c) nettovarallisuuden muutokset varainhoitovuoden lopussa. 

6) 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. 

                                                      
43 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusmenetelmäalusta AWARE. 
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g) sovelletaan tarkastuslausuntoa laadittaessa 2,0 prosentin olennaisuusrajaa. 
Tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon myös virheiden luonteen, 
rahamääräisen arvon ja esiintymisyhteyden sekä muut saatavilla olevat 
tiedot. 

OSA 2 – Tarkastustapa toimien sääntöjenmukaisuuden osalta 

7) 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 havaitsemansa virheet kullakin osa-
alueella. 

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

Miten tilintarkastustuomioistuin testaa tapahtumat? 

9) 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.–6. ja 9. luku) ja testaa sitä varten 
edustavan tapahtumaotoksen arvioidakseen virhetason koko tarkastetussa 
perusjoukossa. 

10) Tilintarkastustuomioistuin määrittää jokaisen poimitun tapahtuman osalta, onko 
maksupyyntö tai maksu talousarviossa ja oikeusperustassa vahvistetun 
tarkoituksen sekä sovellettavien lakien ja asetusten 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 
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lopulliseen tuensaajaan (esimerkiksi viljelijään taikka kurssin tai 
kehitysyhteistyöhankkeen järjestäjään), ja kullakin tasolla tarkastetaan, onko 
sääntöjä noudatettu. 

11) Tulotapahtumia testatessaan tilintarkastustuomioistuin aloittaa arvonlisäveroon 
ja bruttokansantuloon perustuvien omien varojen arvioinnin niiden 
laskemisperustasta eli makroekonomisista aggregaateista. Kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen osalta 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti ennustedatan laatimisprosessin, koska 
jäsenvaltiot toimittavat kuluvaa vuotta koskevat tilastolliset arvionsa vasta 
vuonna 2023. 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. 

12) Menot tilintarkastustuomioistuin tutkii siinä vaiheessa, kun EU:n varojen lopulliset 
saajat ovat toteuttaneet toimia tai heille on aiheutunut kuluja ja komissio on 
hyväksynyt menot (”hyväksytyt menot”). Tätä sovelletaan kaiken tyyppisiin (myös 
omaisuuserien hankintaan liittyviin) maksuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
tapahtumista koostuva tilintarkastustuomioistuimen perusjoukko sisältää väli- ja 
loppumaksuja. Ennakkomaksuja ei tarkasteta siinä vaiheessa, kun ne suoritetaan, 
vaan kun 

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. 

13) Edeltävään, kauden 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen liittyneet 
koheesioalan 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. Vastaavasti kauden 2007–2013 osalta 
perusjoukko on kattanut loppumaksut (mukaan lukien kirjanpidollisesti jo 
selvitetyt ennakkomaksut). Toisin sanoen tilintarkastustuomioistuin testasi 
tapahtumia, joiden osalta jäsenvaltioiden olisi jo pitänyt toteuttaa kaikki 
relevantit toimenpiteet itse havaitsemiensa virheiden korjaamiseksi. 
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Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on paitsi hankkia tietoja 
varainhoitovuoden 2021 tarkastuslausuman laatimista varten myös tarkastaa 
tarkastusviranomaisten työtä ja esittää johtopäätös komission keskeisen 
sääntöjenmukaisuusindikaattorin – jäännösvirhetason – luotettavuudesta tällä 
alalla. 

14) 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. 

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

16) 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. 

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 vai ei. 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. 
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18) Julkisiin hankintoihin liittyvien virheiden kvantifiointia koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen perusteet esitellään asiakirjassa ”Non-compliance 
with the rules on public procurement – types of irregularities and basis for 
quantification”44. 

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 yhteydessä45. 
Peruste, jota tilintarkastustuomioistuin soveltaa, kun se kvantifioi julkisia 
hankintoja koskevia virheitä, on tukeen oikeuttamattomien menojen määrä 
tarkastetuissa tapahtumissa. 

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-

                                                      
44 Quantification of public procurement errors. 

45 Komission vuoden 2019 suuntaviivat julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi tehtävistä rahoitusoikaisuista, liiteasiakirja komission päätökseen 
14.5.2019 suuntaviivoista niiden rahoitusoikaisujen määrittämisen osalta, jotka tehdään 
unionin rahoittamiin menoihin julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta 
jättämisen vuoksi. 
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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 pitää 
esimerkiksi joitakin MRK-otsakkeeseen 3 kuuluvia tukioikeuksiin perustuvia 
maaseudun kehittämismenoja ja muita MRK-otsakkeeseen 7 kuuluvia 
hallintomenoja (eli muita kuin palkkoihin liittyviä menoja) suuririskisinä aiempien 
tarkastuskokemustensa perusteella. Tämän jaon avulla tilintarkastustuomioistuin 
voi mahdollisimman tehokkaasti tehdä johtopäätöksensä siitä, ovatko 
tarkastuksessa havaitut olennaiset virheet laajalle ulottuvia (ks. kohta (27)). 

Tilintarkastustuomioistuin arvioi järjestelmiä ja raportoi tuloksista 

23) Komissio, muut EU:n toimielimet ja elimet, jäsenvaltioiden viranomaiset sekä 
edunsaajamaat ja -alueet perustavat valvontajärjestelmiä, joilla ne hallitsevat 
talousarvioon kohdistuvia riskejä ja valvovat tapahtumien sääntöjenmukaisuutta 
ja pyrkivät varmistamaan sen. Näiden järjestelmien tarkastaminen auttaa 
havaitsemaan osa-alueita, joilla tarvitaan parannuksia. Lisäksi tämän työn tulokset 
vaikuttavat riskinarviointiin. 

24) Jokaiseen monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen – tulot mukaan lukien – 
kuuluu lukuisia yksittäisiä järjestelmiä. Tilintarkastustuomioistuin esittää 
järjestelmien tarkastuksia koskevat tulokset yhdessä niihin liittyvien 
parannussuositusten kanssa. 

Mihin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassa esitetyt lausunnot 
perustuvat? 

25) Tilintarkastustuomioistuin perustaa lausuntonsa riittävään määrään relevanttia ja 
luotettavaa tarkastusevidenssiä EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen perustana 
olevien toimien sääntöjenmukaisuudesta. Saadakseen tätä evidenssiä 
tilintarkastustuomioistuin testaa tapahtumia ja tarkastaa hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä. Tästä raportoidaan 3.–9. luvussa. Tarkastustyön perusteella 
voidaan antaa kattavaan tietoon perustuva lausunto siitä, ylittääkö perusjoukossa 
olevien virheiden osuus olennaisuusrajat vai pysyykö osuus olennaisuusrajojen 
sisällä. 
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26) Kun tilintarkastustuomioistuin havaitsee, että virhetaso on olennainen, ja 
määrittää virhetason vaikutuksen tarkastuslausuntoon, sen täytyy lisäksi selvittää, 
ulottuvatko virheet tai tarkastusevidenssin puute laajalle. Tätä tehdessään 
tilintarkastustuomioistuin soveltaa kansainvälisessä tilintarkastusstandardissa 
(ISA) 705 (tarkistettu) olevaa ohjeistusta46 (ja ulottaa tehtävänsä mukaisesti 
ohjeistuksen koskemaan laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä). Jos virheet ovat olennaisia ja laajalle ulottuvia, 
tilintarkastustuomioistuin antaa kielteisen lausunnon. 

27) Virhe ja/tai tarkastusevidenssin puute ovat laajalle ulottuvia, jos ne eivät 
tarkastajan arvion mukaan rajoitu tilinpäätöksen tiettyihin osiin, tileihin tai eriin 
(eli niitä ilmenee tarkastetuissa tileissä tai tapahtumissa laajalti). Vaikka virhe tai 
tarkastusevidenssin puute olisivat tällä tavoin rajattuja, niitä pidetään silti laajalle 
ulottuvina, jos ne edustavat tai voisivat edustaa huomattavaa osuutta 
tilinpäätöksestä tai jos kyseiset tiedot ovat perustavanlaatuisia käyttäjien 
tilinpäätöksestä saaman käsityksen kannalta. 

OSA 3 – Petoksiin liittyvät tilintarkastustoimenpiteet 

28) Tilintarkastustuomioistuin määrittelee ja arvioi, 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. 

29) Tilintarkastustuomioistuin ottaa kyseiset riskit huomioon 
tarkastustoimenpiteidensä suunnittelussa ja toteuttamisessa ja hankkii 
lausuntonsa perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tarkastusevidenssiä. Petoksesta johtuva olennainen virheellisyys tai sääntöjen 
noudattamatta jättäminen on vaikeampi 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. 

                                                      
46 Kansainvälinen tilintarkastusstandardi (ISA) 705 (tarkistettu) – Riippumattoman 

tilintarkastajan kertomukseen sisältyvän lausunnon mukauttaminen. 
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30) Mikäli tilintarkastustuomioistuimella on syytä epäillä petosta, se raportoi asiasta 
EU:n petostentorjuntavirastolle (OLAF). OLAF huolehtii mahdollisista 
hallinnollisista tutkimuksista. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2021 
lähtien toimittanut Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) kaikki sen toimivaltaan 
kuuluvia rikoksia koskevat epäilyt, jotka perustuvat tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastustyöhön tai sille ilmoitettuihin tietoihin. EPPO perehtyy näihin tapauksiin 
ja päättää mahdollisen rikostutkinnan käynnistämisestä. 
Tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa OLAFille ja EPPOlle 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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2. luku 

Talousarvio- ja varainhallinto 
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Johdanto 
2.1. Tässä luvussa esitetään tilintarkastustuomioistuimen arvio keskeisistä 
talousarvio- ja varainhallintoon liittyvistä kysymyksistä vuonna 2021, joka oli 
monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 2021–20271 ensimmäinen vuosi. 
Tilintarkastustuomioistuimen analyysi kattaa myös Next Generation EU -välineestä 
(NGEU)2 saatavan lisärahoituksen, jonka tarkoituksena on tukea covid-19-pandemian 
jälkeistä elpymistä. Tässä luvussa raportoidaan myös EU:n tulevina vuosina 
mahdollisesti kohtaamista talousarvioon kohdistuvista riskeistä ja rahoitusriskeistä 
sekä talousarvioon ja rahoitukseen liittyvistä haasteista. Luku perustuu 
tilintarkastustuomioistuimen arvioon EU:n talousarvion toteuttamisesta sekä 
komission ja muiden sidosryhmien julkaisemista asiakirjoista. Siinä otetaan huomioon 
myös tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta, erityiskertomuksia, katsauksia ja 
lausuntoja varten tehty työ. 

  

                                                      
1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093 vuosia 2021–2027 koskevan monivuotisen 

rahoituskehyksen vahvistamisesta. 

2 Neuvoston asetus (EU) 2020/2094 Euroopan unionin elpymisvälineen perustamisesta 
covid-19-kriisin jälkeisen elpymisen tukemiseksi. 
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Talousarvio- ja varainhallinto vuonna 
2021 

Talousarvion toteutusaste oli alhainen sitoumusten osalta 
mutta korkea maksujen osalta 

2.2. Tässä osiossa analysoidaan, miten EU:n talousarviota toteutettiin vuonna 2021. 
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. 
Analyysi kattaa myös Next Generation EU -välineestä saatavat lisämäärät. Elpymis- ja 
palautumistukivälineen käsittely rajoittuu avustuksiin perustuvaan osaan eikä sisällä 
lainoihin perustuvaa osaa, joka pidetään erillään EU:n talousarviosta. 

2.3. Vahvistetussa EU:n vuoden 2021 talousarviossa oli enemmän 
maksumäärärahoja kuin maksusitoumusmäärärahoja. Tämä on ensimmäinen kerta 
40 vuoteen, kun näin tapahtui. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin3 kehottanut 
säilyttämään asianmukaisen tasapainon maksumäärärahojen ja 
maksusitoumusmäärärahojen välillä ja asettamaan maksumäärärahoja käyttöön 
riittävästi. 

Asetusten viivästynyt hyväksyminen johti maksusitoumusmäärärahojen 
alhaiseen toteutusasteeseen 

2.4. Budjettivallan käyttäjä hyväksyi maksusitoumusmäärärahojen alustavan 
164,3 miljardin euron talousarvion sekä kuusi lisätalousarviota, joista neljä muutti 
maksusitoumusmäärärahojen määrää. Maksusitoumusmäärärahojen lopullinen 
talousarvio oli 166,8 miljardia euroa, mikä ylittää monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärän, joka on 163,5 miljardia euroa (ks. kaavio 2.1). Tämä mahdollistettiin 
ottamalla käyttöön erityisrahoitusvälineitä, kuten joustoväline sekä solidaarisuus- ja 
hätäapuvaraus, joita EU voi käyttää reagoidakseen joustavasti odottamattomiin 
olosuhteisiin. 

                                                      
3 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, kohta 2.48, 

vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 2.48, ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2019, kohta 2.52. 
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2.5. Vuoden 2021 aikana sidottiin yhteensä 113,4 miljardia euroa eli vain 
68 prosenttia käytettävissä olleesta kokonaismäärästä. Tämä osuus on 
poikkeuksellisen alhainen, jopa pienempi kuin edellisen monivuotisen 
rahoituskehyksen ensimmäisenä vuonna 2014 (77 prosenttia). 

2.6. Vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen perustana oleva 
lainsäädäntöpaketti koostuu monivuotista rahoituskehystä koskevasta asetuksesta4, 
jota komissio ehdotti alun perin toukokuussa 2018 ja joka hyväksyttiin vasta 
joulukuussa 2020, sekä alakohtaisista asetuksista, jotka kaikki hyväksyttiin 
monivuotisen rahoituskehyksen alkamisen jälkeen. Maatalousrahastojen5 osalta 
hyväksyttiin siirtymäkausi vuosiksi 2021–2022. Alakohtaisen lainsäädännön 
hyväksyminen viivästyi huomattavasti enemmän kuin vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen alussa. Viivästykset johtuivat pitkälti covid-19-
pandemiasta ja komission toisesta monivuotista rahoituskehystä koskevasta 
ehdotuksesta, joka annettiin toukokuussa 2020. 

2.7. Tilintarkastustuomioistuin korosti vuoden 2020 vuosikertomuksessaan6 riskiä 
siitä, että vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten yhteistyössä 
hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpano saattaa viivästyä yhteisiä säännöksiä 
koskevan asetuksen7 myöhäisen hyväksymisen vuoksi. Tilintarkastustuomioistuin 
korosti myös riskiä, että komission ja jäsenvaltioiden hallinnollisiin resursseihin 
kohdistuu paineita, jotka johtuvat tarpeesta nopeuttaa vuosien 2014–2020 
monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
(ERI-rahastojen) varojen käyttöä ja rahoituksen lisäsaatavuudesta (Next Generation 
EU -väline). 

                                                      
4 Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093. 

5 Asetus (EU) 2020/2220 tiettyjen siirtymäsäännösten vahvistamisesta Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja Euroopan maatalouden 
tukirahaston (maataloustukirahasto) tukea varten vuosina 2021 ja 2022. 

6 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohdat 2.23–
2.31. 

7 Asetus (EU) 2021/1060 Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, 
koheesiorahastoa, oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa ja Euroopan meri-, kalatalous- ja 
vesiviljelyrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja varainhoitosäännöistä sekä 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista varainhoitosäännöistä. 

68

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020R2093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32020R2220
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=58665
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1653483071869


 

 

2.8. Vuonna 2021 alakohtaisten asetusten hyväksymisen viivästyminen hidasti 
uusien ohjelmien käynnistämistä erityisesti yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen8 
mukaisissa kahdeksassa yhteistyössä hallinnoitavassa rahastossa. Näissä kahdeksassa 
yhteistyössä hallinnoitavassa rahastossa käytettävissä olleista 
maksusitoumusmäärärahoista käytettiin ainoastaan kaksi prosenttia. 
Maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste kolmessa suurimmassa rahastossa (Euroopan 
aluekehitysrahasto, koheesiorahasto ja Euroopan sosiaalirahasto) oli alle 
yksi prosenttia. Nämä menot liittyivät teknisen avun kaltaisiin menoeriin. Näin ollen 
monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen9 säännösten mukaan lähes 
49 miljardia euroa yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen 
maksusitoumusmäärärahojen osalta käytettävissä olevasta 50,1 miljardista eurosta on 
siirrettävä vuodelta 2021 varainhoitovuosille 2022–2025 tasasuhtaisesti 
(25 prosenttia). Maksut jäsenvaltioille suoritetaan näin ollen alun perin suunniteltua 
myöhemmin. 

Lähes kaikki maksumäärärahat käytettiin 

2.9. Maksumäärärahojen osalta budjettivallan käyttäjä hyväksyi alustavan 
166,1 miljardin euron talousarvion, joka oli lähes sama kuin monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa asetuksessa vuodelle 2021 asetettu enimmäismäärä. 
Kahdella lisätalousarviolla lisättiin käytettävissä olevien maksumäärärahojen määrää 
2,0 miljardilla eurolla, jolloin lopullinen talousarvio oli 168,0 miljardia euroa10. Kuten 
maksusitoumusmäärärahojen kohdalla, monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärän ylittäminen oli mahdollista käyttämällä erityisrahoitusvälineitä. Lähes 
kaikki EU:n talousarviossa käytettävissä olleet maksumäärärahat käytettiin. Maksut 
olivat 163,6 miljardia euroa, 97 prosenttia kaikista käytettävissä olevista 
määrärahoista. Ks. kaavio 2.1. Vuonna 2021 suoritettujen maksujen kokonaisarvosta 
46 prosenttia käytettiin vuosien 2014–2020 ERI-rahastojen tarpeisiin. 

                                                      
8 Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaiset kahdeksan yhteistyössä hallinnoitavaa 

rahastoa ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto plus, 
koheesiorahasto, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Euroopan meri-, kalatalous- ja 
vesiviljelyrahasto, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, sisäisen 
turvallisuuden rahasto ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline. 

9 Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2093, 7 artikla. 

10 Ero johtuu pyöristämisestä. 
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Kaavio 2.1 – Vuoden 2021 talousarvion toteuttaminen 

 
Huomautus: Nämä määrät on pyöristetty. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Tietojen perustana EU:n konsolidoitu tilinpäätös vuodelta 
2021, komission kirjanpitojärjestelmästä peräisin oleva selvitys talousarvion toteuttamisesta ja 
liitetiedot. 

2.10. Kun otetaan huomioon 62,6 miljardin euron lisämaksut 
käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (pääasiassa elpymis- ja 
palautumistukivälineen avustuksista) ja 1,8 miljardin euron määrärahasiirrot vuodelta 
2020, maksut olivat vuonna 2021 yhteensä 228,0 miljardia euroa. 

2.11. Vuoden 2021 maksut pysyivät hyvin maksumäärärahoille asetetun 
enimmäismäärän rajoissa. Uusiin yhteistyössä hallinnoitaviin rahastoihin ei 
kohdistunut maksupyyntöjä, ja käytettävissä oli riittävästi maksumäärärahoja vuosien 
2014–2020 ERI-rahastojen kohdalla jäljellä olevan maksupyyntöjen suuren määrän 
kattamiseksi. Komission pitkän aikavälin ennusteen11 mukaan monivuotisessa 
rahoituskehyksessä pitäisi olla riittävästi maksumäärärahoja tulevien vuosien 
maksutarpeiden kattamiseksi. 

                                                      
11 Komission kertomus pitkän aikavälin ennusteesta EU:n talousarviovarojen tulevista sisään- 

ja ulosvirtauksista (2021–2027), COM(2021) 343 final. 
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Vuosien 2014–2020 ERI-rahastojen varojen käyttö lisääntyi 

2.12. Kuten kohdissa 2.6–2.8 kuvataan, yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
mukaisten yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpano vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ei alkanut suunnitellulla tavalla. Niistä ei suoritettu 
juurikaan maksuja vuonna 2021. 

2.13. Jäsenvaltiot käyttivät vuonna 2021 edelleen ERI-rahastojen rahoitusta 
vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä. Lisäksi Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) sai vuosina 2021 ja 2022 
lisämäärärahoja vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä (28,1 miljardia 
euroa). 

2.14. ERI-rahastojen toimenpideohjelmien kautta 2014–2020 koskevat 
kumulatiiviset maksut olivat vuoden 2021 lopussa yhteensä 331,1 miljardia euroa 
492 miljardin euron kokonaismäärästä (67 prosenttia). Loput 160,9 miljardia euroa olisi 
maksettava tai vapautettava ohjelmien päättyessä vuoden 2025 lopussa. Tämä ei 
kuitenkaan koske maaseuturahastoa, jonka osalta ohjelmien päättäminen tapahtuu 
vuonna 2027. Mainittu määrä muodostaa suurimman osan EU:n talousarvion 
251,7 miljardin euron sitoumuksista, jotka olivat maksattamatta vuoden 2021 lopussa 
(ks. kohta 2.26). Vuonna 2021 vuotuinen käyttöaste oli aiempia vuosia suurempi. 
Maksut kasvoivat vuosien 2020 ja 2021 välillä 72 miljardista eurosta 75,1 miljardiin 
euroon (kun Next Generation EU -välinettä ei oteta huomioon). Kaaviossa 2.2 
esitetään kunkin ERI-rahaston kumulatiiviset käyttöasteet lukuun ottamatta Next 
Generation EU -välineen varoja. 
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Kaavio 2.2 – ERI-rahastojen rahoituksen käyttö vuosina 2014–2020 
(lukuun ottamatta Next Generation EU -välineen varoja) 

Lyhenteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 
(EAFRD), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), koheesiorahasto (KR), nuorisotyöllisyysaloite (NTA), Euroopan 
meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD). 

(*) Punainen viiva osoittaa käyttöasteen ilman vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä 
myönnettyjä 28,1 miljardin euron lisämäärärahoja vuosina 2021 ja 2022. 
(**) Nuorisotyöllisyysaloitteeseen sisältyy vastaava ESR-tuki. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission päivittämien tietojen perusteella (Commission 
ESIF 2014–2020 EU payments (daily update)). 

2.15. Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa lukuun ottamatta varojen käyttöaste
on kymmenen prosenttiyksikön sisällä kaikissa ERI-rahastoissa. Tämä koskee myös 
maaseuturahastoa, jonka käyttöaste olisi ollut 79 prosenttia 62 prosentin sijasta, jos 
kohdassa 2.13 kuvattua lisävarojen kohdentamista ei olisi otettu huomioon. 

2.16. Kuten kaaviosta 2.3 käy ilmi, jäsenvaltioiden ERI-rahastojen rahoituksen
kumulatiivinen käyttö vaihtelee huomattavasti. Irlanti, Suomi, Kypros ja Viro 
(laskevassa varojen käyttöjärjestyksessä) ovat saaneet yli 75 prosenttia niille 
osoitetuista määristä (lukuun ottamatta Next Generation EU -välinettä). Sen sijaan 
Kroatia, Slovakia, Malta, Tanska ja Romania (nousevassa varojen käyttöjärjestyksessä) 
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ovat saaneet alle 60 prosenttia niille sidotuista määristä. Kun otetaan huomioon 
ohjelmien lähestyvä päättyminen, paine käyttää kaikki varat määrärahojen 
vapauttamisen välttämiseksi on erityisen merkittävä tietyissä jäsenvaltioissa. 

Kaavio 2.3 – ERI-rahastojen varojen käyttöasteet kaudella 2014–2020 
(lukuun ottamatta Next Generation EU -välineen varoja) 

 
Huomautus: Luvut sisältävät maaseuturahastolle osoitetut lisävarat. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission päivittämien tietojen perusteella (Commission 
ESIF 2014–2020 EU payments (daily update)). 
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Määrärahasiirtojen määrä kasvoi 

2.17. Varainhoitoasetuksessa12 määritellään säännöt määrärahasiirroille, joita 
toteutetaan EU:n talousarvion rakenteen mukaisesti. Jotkin määrärahojen siirrot 
budjettikohtien välillä edellyttävät budjettivallan käyttäjän päätöstä. Joitakin muita 
siirtoja asianomainen EU:n toimielin voi tehdä itsenäisesti. 

2.18. Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä varten on laadittu uusi 
talousarviorakenne, jonka seurauksena ohjelmat on jäsennelty paremmin EU:n 
talousarviossa. Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet koostuvat nyt erillisistä 
ohjelmaklustereista, ja kukin ohjelma kuuluu johonkin ohjelmaklusteriin. Tämän uuden 
talousarviorakenteen ansiosta komissio voi siirtää määrärahoja ohjelman sisällä 
saamatta ensin budjettivallan käyttäjän päätöstä, vaikka ohjelman eri osa-alueita 
hallinnoivat eri pääosastot. Euroopan parlamentti on ilmaissut huolensa sen 
varmistamisesta, että budjettivallan käyttäjä voi valvoa ohjelmien sisäisiä siirtoja 
riittävästi uudessa rakenteessa13. 

2.19. Tilintarkastustuomioistuin vertasi komission siirtojen arvoa vuosina 2020 ja 
2021 ja pani merkille, että siirtojen määrä kasvoi erityisesti maksumäärärahojen osalta. 
Ks. kaavio 2.4. Tilintarkastustuomioistuin totesi niin ikään, että samaan aikaan 
lisääntyivät myös budjettivallan käyttäjän päätöstä edellyttävät siirrot. 

                                                      
12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046 unionin yleiseen 

talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 30–32 artikla. 

13 2021/2162(INI), 41 kohta. 
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Kaavio 2.4 – Komission määrärahasiirtojen määrän vertailu vuosina 2020 
ja 2021 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin budjettivallan käyttäjän tekemien määrärahasiirtoja 
koskevien päätösten sekä komissiolta saatujen tietojen perusteella. 

Next Generation EU -välineen täytäntöönpano alkoi vuonna 
2021 

Maksusitoumusmäärärahojen toteutumisasteessa oli huomattavia eroja 
Next Generation EU -välineestä rahoitettavien ohjelmien välillä 

2.20. Väliaikainen Next Generation EU -väline käynnistettiin kesäkuussa 2021, 
jolloin uusi omista varoista tehty päätös14 tuli voimaan ja mahdollisti 
elpymisvälineeseen liittyvän lainanoton. Komissio voi myöntää varoja Next Generation 
EU -välineestä 31. joulukuuta 2023 asti ja suorittaa maksuja 31. joulukuuta 2026 asti. 

                                                      
14 Päätös (EU, Euratom) 2020/2053 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. 
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2.21. Next Generation EU -väline koostuu seuraavista: 

— enintään 338,0 miljardin euron suuruinen elpymis- ja palautumistukivälineen 
avustuksiin perustuva osa, joka on jäsenvaltioille myönnettävää tukea, jota ei 
makseta takaisin 

— 83,1 miljardin euron lisärahoitus EU:n ohjelmille 

— elpymis- ja palautumistukivälineen lainoihin perustuva osa, joka on takaisin 
maksettavaa tukea jäsenvaltioille eikä kuulu tilintarkastustuomioistuimen 
analyysin piiriin. 

2.22. Vuoden 2021 lopussa Next Generation EU -välineen sitoumukset olivat 
143,5 miljardia euroa. Ennakkomaksut ja maksut olivat yli 53,6 miljardia euroa. 
Lisätietoja kaaviossa 2.5 ja liitteessä 2.1. 
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Kaavio 2.5 – Next Generation EU -välineen toteuttaminen 

 
(*) Koheesiota ja Euroopan alueita tukeva elpymisapu (REACT-EU-väline). 
(**) REACT-EU-rahoitus Euroopan sosiaalirahastolle ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen 
avun rahastolle (ks. kohta 2.13). 

Huom. Määrät on pyöristetty. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Tietojen perustana EU:n konsolidoitu tilinpäätös vuodelta 
2021 ja komission kirjanpitojärjestelmästä peräisin oleva selvitys talousarvion toteuttamisesta. 
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2.23. Nopeus, jolla eri ohjelmissa sidottiin Next Generation EU -välineen varoja,
vaihteli huomattavasti. Esimerkiksi EAKR, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja 
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto sitoivat suuren määrän 
Next Generation EU -välineen rahoitusta vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen alaisuudessa toteutettaviin nykyisiin ohjelmiinsa, kun taas 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto15 ja unionin pelastuspalvelumekanismi (rescEU)16 
käyttivät vähän maksusitoumusmäärärahoja. Komission mukaan oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston hidas aloitus johtui viiveistä vastaavan asetuksen hyväksymisessä. 
RescEU:n tapauksessa viivästykset johtuivat lähinnä tarpeesta selkeyttää välineen 
soveltamisalaa. Viivästyksiin vaikutti myös aika, joka tarvittiin vasta perustetun 
Euroopan terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA)17 mukaan ottamiseen. 

Monet jäsenvaltiot saivat ennakkorahoitusta elpymis- ja 
palautumistukivälineen avustuksista ja Espanja sai maksun 
välitavoitteiden saavuttamisesta 

2.24. Saadakseen elpymis- ja palautumistukivälineen tukea jäsenvaltioiden oli
toimitettava kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmansa komissiolle. Komissio 
arvioi suunnitelmat ja neuvosto hyväksyy ne. Neuvosto oli hyväksynyt vuoden 2021 
loppuun mennessä 22 kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, ja 
20 jäsenvaltiota oli saanut yhteensä 36,4 miljardia euroa ennakkorahoitusta 
(enimmillään 13 prosenttia niille kaikkiaan myönnetyistä avustuksista). 

2.25. Jäljelle jäävät määrät maksetaan elpymis- ja palautumistukivälinettä
koskevan asetuksen18 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa neuvoston 
täytäntöönpanopäätöksessä asetettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen 
perusteella. Vuonna 2021 yksi jäsenvaltio, Espanja, sai tällaisen maksun (10,0 miljardia 
euroa). Kaaviossa 2.6 esitetään vuoden 2021 maksut ja jäljellä olevat elpymis- ja 
palautumistukivälineen määrärahat, jotka on tarkoitettu niille jäsenvaltioille, joilla on 
hyväksytyt kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat. 

15 Asetus (EU) 2021/1056 oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta. 

16 Päätös (EU) 2019/420 unionin pelastuspalvelumekanismista. 

17 Komission tiedonanto EU:n terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen (HERA) 
perustamisesta seuraavana vaiheena Euroopan terveysunionin loppuun saattamiseksi, 
COM(2021) 576 final. 

18 Asetus (EU) 2021/241 elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta. 
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Kaavio 2.6 – Elpymis- ja palautumistukivälineen avustukset 
jäsenvaltioittain: vuoden 2021 maksut ja jäljellä olevat määrärahat* 

 
(*) Vain ne jäsenvaltiot, joilla oli hyväksytyt kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat 
31. joulukuuta 2021. 

Huom. Luxemburgille ja Maltalle suoritettuja maksuja ei näy niiden vähäisen määrän vuoksi. Irlanti ei 
hakenut ennakkorahoitusta, ja Suomi sai sitä vasta tammikuussa 2022. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission elpymisen ja palautumisen tulostaulun (Recovery 
and Resilience scoreboard) tietojen perusteella. 
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euroa Next Generation EU -välineeseen. EU:n talousarvion maksattamatta olevat 
sitoumukset vähenivät merkittävästi vuoden 2020 lopun historiallisesta ennätystasosta 
(303,2 miljardia euroa). Tämä johtui pääasiassa vuosien 2021–2027 monivuotisen 
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rahoituskehyksen mukaisten yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpanon 
käynnistymisen viivästymisestä (ks. kohdat 2.6–2.8). 

2.27. Kaaviossa 2.7 esitetään kaikki EU:n talousarviosta ja Next Generation 
EU -välineestä vuoden 2021 lopussa maksattamatta olleet sitoumukset 
alkuperävuoden mukaan jaoteltuina. 

Kaavio 2.7 – Vuoden 2021 lopussa maksamatta olleet sitoumukset 
alkuperävuoden mukaan jaoteltuina 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Tietojen perustana EU:n konsolidoitu tilinpäätös vuodelta 
2021 ja komission kirjanpitojärjestelmästä peräisin oleva selvitys talousarvion toteuttamisesta. 

2.28. Kuten kaaviosta 2.8 käy ilmi, yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) (otsake 3) 
ja koheesiopolitiikan (otsake 2 a) osuus EU:n talousarviosta maksattamatta olleista 
sitoumuksista oli vuoden 2021 lopussa 64 prosenttia. Komission19 mukaan YMP:n ja 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon saattaa vaikuttaa myös se, että saatavilla on 
enemmän Next Generation EU -välineen rahoitusta, minkä lisäksi viivästyksiä aiheutuu 
relevantin lainsäädännön hyväksymisen viivästymisestä lähinnä covid-19-pandemian 
takia. 

                                                      
19 COM(2021) 343 final, s. 5 ja 6. 
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Kaavio 2.8 – EU:n talousarviosta ja Next Generation EU -välineestä 
vuoden 2021 lopussa maksattamatta olleet sitoumukset monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeittain jaoteltuina 

 
Huom.  
Otsake 2 b sisältää elpymis- ja palautumistukivälineen maksattamatta olevat sitoumukset. 
Otsaketta 7 ei näy maksattamatta olevien sitoumusten vähäisen määrän vuoksi. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 konsolidoituun 
tilinpäätökseen sisältyvien tietojen perusteella. 

2.29. Tilintarkastustuomioistuin totesi viime vuonna20, että EU:n talousarvion 
maksattamatta olevien sitoumusten huomattava kasvu vuosina 2014–2020 johtui siitä, 
että sitoumukset olivat joka vuosi huomattavasti suurempia kuin maksut. Tämä lisäsi 
maksattamatta olevia sitoumuksia 105,9 miljardilla eurolla kauden aikana. Lisäystä 
kompensoivat 25,1 miljardin euron vapautukset niin, että tuloksena oli 80,8 miljardin 
euron nettolisäys (222,4 miljardista eurosta 303,2 miljardiin euroon). On syytä 
huomata, että vuosina 2014–2020 vapautettu kokonaismäärä oli vain pieni osuus 

                                                      
20 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 2.10. 
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(2,3 prosenttia) samalle ajanjaksolle sidotusta kokonaismäärästä (1 081,7 miljardia 
euroa). 

2.30. Komission viimeisimpien käytettävissä olevien arvioiden (2021) perusteella 
tilintarkastustuomioistuin odottaa (EU:n talousarvion ja Next Generation EU -välineen) 
maksattamatta olevien sitoumusten kasvavan 460 miljardiin euroon vuonna 2023 (ks. 
kaavio 2.9), minkä jälkeen niiden odotetaan jälleen vähenevän. Next Generation 
EU -välineen maksut on määrä saada päätökseen vuoden 2026 loppuun mennessä, 
minkä jälkeen Next Generation EU -välineen maksattamatta olevia sitoumuksia ei 
pitäisi enää olla jäljellä. Venäjän Ukrainaa vastaan 24. helmikuuta 2022 aloittama 
hyökkäyssota on aiheuttanut epävarmuutta, jota ei oteta huomioon näissä arvioissa 
(ks. kohta 2.52). 

Kaavio 2.9 – Maksattamatta olevien sitoumusten, sitoumusten ja 
maksujen kehitys vuosina 2014–2021 ja ennuste vuosille 2022–2027 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin varainhoitovuosien 2014–2021 
konsolidoituihin tilinpäätöksiin sisältyvien tietojen perusteella. Ennusteet vuoteen 2027 saakka: ”Pitkän 
aikavälin ennuste EU:n talousarvion tulevista sisään- ja ulosvirtauksista (2027–2021)”, COM(2021) 343 
final ja tilintarkastustuomioistuimen ennusteet. 
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2.31. Komissio ennustaa EU:n talousarviosta maksattamatta olevien sitoumusten 
olevan vuonna 2027 kaikkiaan 317 miljardia euroa, eli 14 miljardia euroa suuremmat 
kuin vuoden 2020 lopussa 303,2 miljardia euroa. Pieni kasvu johtuu lähinnä siitä, että 
vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä maksusitoumusmäärärahojen 
ja maksumäärärahojen välinen ero on pienempi. Tilintarkastustuomioistuin on useaan 
otteeseen huomauttanut21, että maksattamattomia sitoumuksia voidaan vähentää, jos 
budjetoidut maksumäärärahat ylittävät maksusitoumusmäärärahat ja ne käytetään. 
Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan tämä vastaisi omia varoja 
koskevassa päätöksessä esitettyä vaatimusta säilyttää maksusitoumusmäärärahojen ja 
maksumäärärahojen välinen asianmukainen suhde22. 

2.32. Euroopan parlamentti on huomauttanut, että maksattamatta olevien 
sitoumusten määrä vastaa kahden vuoden maksumäärärahoja. Parlamentin mukaan 
tämä vaarantaa EU:n talousarvion moitteettoman toiminnan tulevaisuudessa, 
aiheuttaa vakavia siihen kohdistuvia paineita ja uhkaa mahdollisesti sen likviditeettiä23. 
Parlamentti on pyytänyt komissiota laatimaan pikaisesti yksityiskohtaisen 
toimintasuunnitelman maksattamattomien sitoumusten vähentämiseksi ja esittämään 
sen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle. 

                                                      
21 Ks. tilintarkastustuomioistuimen  vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 2.18–

2.21, vuosikertomus varainhoitovuodelta 2017, kohdat 2.46–2.49 ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2016, kohdat 2.32–2.39.  

22 Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053, 3 artiklan 3 kohta. 

23 Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2020 (2021/2106(DEC)), 
11. huhtikuuta 2022, 9 luvun 12 kohta. 
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Maksut yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden 
lopullisille tuensaajille kasvoivat lopulta vuonna 2020 

2.33. Yhteistyössä hallinnoitavat rahoitusvälineet tarjoavat EU:n talousarviosta 
rahoitustukea lopullisille tuensaajille lainojen, takausten ja pääomasijoitusten 
muodossa. Vuosina 2007–2013 yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden osalta 
sidottu määrä oli 17,0 miljardia euroa24, ja vuosina 2014–2020 määrä oli 21,6 miljardia 
euroa25. 

2.34. Komission kertomus yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden 
täytäntöönpanosta osoittaa, että vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
osalta EU:n talousarviosta rahoitusvälineille tosiasiallisesti maksettu määrä oli 
vuoden 2020 lopussa 14,2 miljardia euroa. Lopullisille tuensaajille suoritettujen 
maksujen määrä oli vuosina 2014–2019 vähäinen, mutta kasvoi vuonna 2020 nopeasti 
siten, että maksujen kokonaismäärä oli vuoden 2020 lopussa 10,3 miljardia euroa. Se 
on kuitenkin edelleen vain 47 prosenttia välineisiin sidotusta kokonaismäärästä (ks. 
kaavio 2.10). 

                                                      
24 Komission kertomus Financial engineering instruments, situation as at 31 March 2017, 

taulukko 2, s. 26. 

25 Komission kertomus Financial instruments under the European Structural and Investment 
Funds, situation as at 31 December 2020, s. 8. 
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Kaavio 2.10 – Yhteistyössä hallinnoitaviin rahoitusvälineisiin liittyvät 
sitoumukset ja maksut kaudella 2014–2020 

 
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”, 2015–2020). 

2.35. Tilintarkastustuomioistuin analysoi komission tietoja yhteistyössä 
hallinnoitavista rahoitusvälineistä ja havaitsi jäsenvaltioiden välillä merkittäviä eroja 
täytäntöönpanossa26. Vuoden 2020 loppuun mennessä kaksi jäsenvaltiota oli 
maksanut yli 70 prosenttia sidotuista määristä lopullisille tuensaajille (Suomi ja 
Itävalta), kun viidessä muussa jäsenvaltiossa lopullisille tuensaajille suoritettujen 
maksujen määrä jäi alle 30 prosenttiin (Slovenia, Viro, Portugali, Bulgaria ja Kypros) (ks. 
kaavio 2.11).  

                                                      
26 Tilintarkastustuomioistuimen suorittamiin täytäntöönpanoa ja hallintokustannuksia 

koskeviin analyyseihin sisältyvät vain EAKR:n ja koheesiorahaston yhteistyössä 
hallinnoitavat rahoitusvälineet, jotka yhdessä muodostavat 95 prosenttia kaikista sidotuista 
määristä. 
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Kaavio 2.11 – Lopullisille tuensaajille suoritettujen maksujen 
prosenttiosuudet kokonaismääristä, jotka oli sidottu EU:n talousarviossa 
yhteistyössä hallinnoitaviin rahoitusvälineisiin (tilanne vuoden 2020 
lopussa) 

Huom. Irlanti, Luxemburg ja Tanska eivät käytä yhteistyössä hallinnoitavia rahoitusvälineitä. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 

2.36. Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös jäsenvaltioiden tasolla aiheutuneita
hallintokustannuksia suhteessa kokonaismaksuihin, joissa otettiin huomioon myös 
kansallinen osarahoitus yhteistyössä hallinnoitaville rahoitusvälineille. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että hallintokustannukset olivat 3,6 prosenttia 
yhteistyössä hallinnoitaville rahoitusvälineille vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä suoritettujen maksujen kokonaismäärästä. Tämä on 
kuitenkin keskiarvo; todellinen luku vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioiden välillä. 
Esimerkiksi Ruotsissa hallintokustannusten osuus oli yli kymmenen prosenttia 
yhteistyössä hallinnoitaville rahoitusvälineille suoritettujen maksujen 
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kokonaismäärästä. Toisaalta Itävallassa ja Belgiassa yhteistyössä hallinnoitaviin 
rahoitusvälineisiin ei liittynyt lainkaan hallintokustannuksia (ks. kaavio 2.12). Komissio 
on ilmoittanut tilintarkastustuomioistuimelle tekevänsä lopullisen tarkistuksen 
hallintokustannusten tukikelpoisuudesta ohjelman päättyessä. 

Kaavio 2.12 – Hallintokustannusten osuus yhteistyössä hallinnoitaville 
rahoitusvälineille vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 
yhteydessä suoritettujen maksujen kokonaismäärästä (tilanne 
vuoden 2020 lopussa) 

 
Huom. Yhteistyössä hallinnoitaville rahoitusvälineille suoritettujen maksujen kokonaismäärään sisältyy 
kansallinen osarahoitus. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella. 
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Talousarvion ulkopuoliset ulkoisen toiminnan rahoitusvälineet 
on nyt sisällytetty EU:n talousarvioon 

2.37. Yksi vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen tehdyistä 
keskeisistä muutoksista oli se, että suurin osa aiemmin Euroopan kehitysrahastoista 
(EKR) rahoitetuista toimista sisällytettiin EU:n talousarvioon naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineen (NDICI) kautta. NDICI korvasi edellisen 
monivuotisen rahoituskehyksen ja Euroopan kehitysrahastojen 11 aiempaa välinettä27. 
Sen maksusitoumusmäärärahat muodostavat 72 prosenttia vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa 6 (”Naapurialueet ja muu maailma”) 
käytettävissä olevista kokonaismäärärahoista. Kaaviossa 2.13 esitetään yleiskatsaus 
NDICI:n rakenteesta ja sille vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä 
osoitettujen varojen (79,5 miljardia euroa) jakautuminen. 

  

                                                      
27 NDICI:n korvaamat aiemmat välineet ovat: kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI), Euroopan 

kehitysrahasto (EKR), demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline 
(EIDHR), Euroopan naapuruusväline (ENI), kumppanuusväline, vakautta ja rauhaa edistävä 
väline, ulkoinen lainanantovaltuus, ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto, 
Euroopan kestävän kehityksen rahasto (EKKR) ja sen takuurahasto sekä makrotaloudellinen 
rahoitusapu. Tätä luetteloa varten myös komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
N:o 236/2014 katsottiin välineeksi, jonka NDICI korvasi. 
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Kaavio 2.13 – NDICI:n rakenne ja maksusitoumusmäärärahojen määrä 
monivuotisen rahoituskehyksen kaudella 2021–2027 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin, perustana asetus (EU) 2021/947 naapuruus-, kehitys- ja 
kansainvälisen yhteistyön välineestä. 
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Kattavaa covid-19-raportointia ei edelleenkään ole 

2.38. Tilintarkastustuomioistuin suositti vuoden 2020 vuosikertomuksessaan, että 
komissio yhdenmukaistaa covid-19-pandemiaan liittyviin tarkoituksiin käytettyjen EU:n 
talousarviomenojen kirjaamisen ja raportoi siitä budjettivallan käyttäjälle vähintään 
kerran vuodessa niin kauan kuin katsotaan tarpeelliseksi28. Komissio hyväksyi 
suosituksen vain osittain ja totesi, ettei se aio laatia lisäkertomuksia covid-19-
pandemiaan liittyvistä EU:n talousarvion menoista. 

2.39. EU jatkoi vuonna 2021 tiettyjen covid-19-pandemiaan liittyvien toimien 
rahoittamista talousarviostaan29. Esimerkiksi lisätalousarviossa nro 1 osoitettiin 
hätätilanteen tukivälineelle ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskukselle 
lisärahoitusta covid-19-pandemian torjunnan tukemiseksi 216 miljoonaa euroa 
maksusitoumusmäärärahoina ja 208 miljoonaa euroa maksumäärärahoina. 
Lisätalousarviossa nro 6 osoitettiin NDICI:lle 450 miljoonaa euroa lisärahoitusta 
maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina, jotta tämä voisi lahjoittaa 
200 miljoonaa rokoteannosta EU:n ulkopuolisille maille. Kuten vuonna 2020, komissio 
ei julkaissut kattavaa kertomusta covid-19-pandemiaan liittyvistä EU:n talousarvion 
menoista vuonna 2021. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että sen viime vuonna 
esittämä suositus on edelleen voimassa. 

                                                      
28 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, suositus 2.1. 

29 Esimerkiksi Team Europe -toimet maksuttomien rokotteiden saamiseksi muihin maihin. 
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Riskit ja haasteet 

Eri talousarviovälineiden rinnakkainen täytäntöönpano 
suhteellisen lyhyessä ajassa aiheuttaa riskejä ja haasteita 

2.40. Useimpien yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen täytäntöönpano oli 
viivästysten vuoksi hyvin vähäistä vuonna 2021, joka oli monivuotisen 
rahoituskehyksen ensimmäinen vuosi (ks. kohdat 2.6–2.8). Lisäksi vuosien 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä ohjelmien päättämiselle (n + 2) on varattu yksi 
vuosi vähemmän kuin edellisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä (n + 3). Vaikka 
tämä lyhennetty aika voi auttaa vähentämään maksattamatta olevaa määrää, se 
saattaa aiheuttaa huomattavan haasteen yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen 
täytäntöönpanolle kaudella 2022–2029. 

2.41. Sen lisäksi, että on pantava täytäntöön yhteistyössä hallinnoitavat rahastot 
kaudella 2022–2029, vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen ERI-rahastoja 
on pantava täytäntöön niiden vuonna 2025 tapahtuvaan päättämiseen saakka (lukuun 
ottamatta maaseuturahastoa, jonka osalta päättäminen tapahtuu kaksi vuotta 
myöhemmin). Vuoteen 2026 mennessä täytäntöön pantavana on myös Next 
Generation EU -väline, jonka lisäksi täytäntöön pantavana on mahdollisia Venäjän 
Ukrainaa vastaan aloittamaan hyökkäyssotaan liittyen käyttöön otettavia 
lisätoimenpiteitä. Nämä samanaikaiset toimet aiheuttavat haasteita kaikille elimille, 
jotka vastaavat näiden rahastojen hallinnoinnista ja valvonnasta sääntöjen 
noudattamisen ja moitteettoman varainhoidon varmistamista silmällä pitäen; nämä 
tilintarkastustuomioistuimen viime vuonna korostamat haasteet30 ovat edelleen 
olemassa, ja asiaa koskeva tilintarkastustuomioistuimen suositus on edelleen 
voimassa. 

                                                      
30 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohdat 2.27, 

2.32 ja 2.33. 
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EU:n talousarvion kokonaisriski kasvoi vuonna 2021 pääasiassa 
Next Generation EU -välineen käyttöönoton vuoksi 

2.42. Ehdollinen velka on velka, joka voi toteutua tulevaisuudessa tietyn 
tapahtuman sattuessa. Ehdollisia velkoja koskeva EU:n talousarvion kokonaisriski 
kasvoi vuonna 2021 kaikkiaan 146,0 miljardia euroa (111 prosenttia) – 
131,9 miljardista eurosta 277,9 miljardiin euroon. Tämä johtui pääasiassa siitä, että 
vuonna 2021 laskettiin liikkeeseen 91,0 miljardin euron edestä joukkovelkakirjalainoja 
Next Generation EU -välineen rahoittamiseksi31, ja siitä, että eurooppalaisesta 
hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisestä tukivälineestä 
(SURE) jäsenvaltioille myönnettyjen lainojen määrä kasvoi 50,2 miljardia euroa (ks. 
kaavio 2.14). 

Kaavio 2.14 – EU:n talousarvion kokonaisriski vuoden 2021 lopussa 
luokittain 

 
(*) EIP:n lainat – jäsenvaltiot 0,6 miljardia euroa, maksutaselainat 0,2 miljardia euroa, Euratomin lainat – 
jäsenvaltiot 0,1 miljardia euroa. Ero kokonaismäärään nähden johtuu pyöristyksestä. 
(**) Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) takaus 0,5 miljardia euroa, Euratomin lainat – 
kolmannet maat 0,3 miljardia euroa ja NDICI – Euroopan kestävän kehityksen rahasto plus (EKKR+) 
0,2 miljardia euroa. 

Huom. Erot johtuvat pyöristyksestä. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n varainhoitovuoden 2021 konsolidoituun 
tilinpäätökseen sisältyvien tietojen perusteella, liitetiedot 4.1.1 ja 4.1.2. 
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2.43. ”Kokonaisriskillä” tarkoitetaan kokonaismäärää, josta EU:n talousarvio voi 
olla vastuussa kaikkien tulevina vuosina mahdollisesti tapahtuvien tapahtumien 
seurauksena. Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi komission kertomukset EU:n 
talousarvioon kohdistuvasta ehdollisten velkojen riskistä32. 
Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 vuosikertomuksessa33 analysoitiin tämän 
riskin luonnetta ja käytössä olevia riskinhallintamekanismeja ja pääteltiin, että 
kokonaisriski oli kestävä vuoden 2019 lopussa. Kuten kohdassa 2.42 todetaan, EU:n 
talousarviosta katettavaan riskiin on tehty kaksi olennaista muutosta: SURE-välineen 
lisääminen vuonna 2020 ja Next Generation EU -välineen lisääminen vuonna 2021. 
Komissio piti viimeisimmässä kertomuksessaan (vuodelta 2020) EU:n talousarvion 
riskialtistumistasoa vuoden 2020 lopussa kestävänä riittävän varovaisella 
luottamustasolla arvioituna. Tämän riskin odotetaan kasvavan jälleen vuosina 2022 ja 
2023 pääasiassa Next Generation EU -välineen vuoksi (ks. kaavio 2.15). 

Kaavio 2.15 – Vertailu EU:n talousarvioon aiemmin kohdistuneiden 
kokonaisriskien ja vuosina 2022–2023 mahdollisesti kohdistuvien 
kokonaisriskien välillä 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Tiedot perustuvat asiakirjaan COM(2021) 676 final ja EU:n 
varainhoitovuoden 2021 konsolidoituun tilinpäätökseen. 

                                                      
32 Komission kertomus rahoitusvälineistä, talousarviotakuista, rahoitusavusta ja ehdollisista 

veloista, COM(2021) 676 final, talousarvion avoimuutta koskeva kertomus 2020 ja esitys 
yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2022, työasiakirja, osa XI. 

33 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohdat 2.22–
2.34. 
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2.44. Kokonaisriski voidaan jakaa vuotuiseen riskiin. ”Vuotuinen riski” on 
vuotuisten maksujen (pääoma ja korot) enimmäismäärä, josta EU:n talousarvio on 
vastuussa tiettynä varainhoitovuonna, jos kaikki taatut lainat jäävät maksamatta. 
Vuonna 2021 vuotuinen riski oli 4,4 miljardia euroa. Komission arvion mukaan vuonna 
2022 vuotuinen riski on seitsemän miljardia euroa (mukaan lukien riski, joka liittyy 
ulkoiseen lainanantovaltuuteen, makrotaloudelliseen rahoitusapuun, EU:n 
ulkopuolisille maille myönnettäviin Euratom-lainoihin ja jäsenvaltioille myönnettyyn 
rahoitustukeen). Jos takaukset joudutaan maksamaan, tilintarkastustuomioistuin 
katsoo, että EU:n talousarviosta pystytään rahoittamaan tämän suuruinen vuotuinen 
riski liikkumavaran riittävyyden ansiosta (ks. kohdat 2.45 ja 2.46). 

EU:n talousarvion suojaamiseksi ehdollisiin velkoihin liittyviltä 
riskeiltä on olemassa useita mekanismeja 

Omien varojen enimmäismäärän liikkumavaraa lisättiin 

2.45. Vuonna 2021 tuli voimaan uusi omia varoja koskeva päätös34, jolla lisättiin 
liikkumavaraa. Käytettävissä oleva liikkumavara on omien varojen enimmäismäärän ja 
EU:n talousarvion suunniteltujen menojen rahoittamiseen kerättyjen todellisten omien 
varojen välinen ero. Omien varojen enimmäismäärä on suurin määrä, jota EU voi 
pyytää jäsenvaltioilta. Tämä liikkumavara on käytettävissä kaikkiin ehdollisiin velkoihin, 
jotka on mahdollisesti katettava EU:n talousarviosta. 

2.46. Omien varojen enimmäismäärä nousi 1,2 prosentista 1,4 prosenttiin 
jäsenvaltioiden BKTL:stä. Tämän 0,2 prosentin korotuksen tarkoituksena oli pääasiassa 
ottaa huomioon Euroopan kehitysrahastojen sisällyttäminen EU:n talousarvioon (ks. 
kohta 2.37) ja Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen EU:sta (mikä pienensi EU:n 
BKTL-perustaa). Se tarjoaa myös lisäturvapuskurin suurissa ja äkillisissä talouden 
häiriöissä, jollainen aiheutui esimerkiksi pandemian aikana. 

2.47. Omien varojen enimmäismäärää korotettiin edelleen 0,6 prosentilla 
2,0 prosenttiin Next Generation EU -välineen velkojen kattamiseksi vuoteen 2058 
saakka. Tämä tarkoittaa, että jos jokin Next Generation EU -välineen ehdollinen velka 
toteutuu ja varoja ei ole saatavilla EU:n talousarviossa, niiden kattamiseen tarvittavat 
varat voidaan pyytää jäsenvaltioilta. 

                                                      
34 Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053. 
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SURE-välineen lainojen vastatakaukset vähentävät EU:n talousarviosta 
katettavia riskejä 

2.48. SURE-välineen osalta otettiin käyttöön EU:n talousarviosta myönnettävän 
takauksen lisäksi vastatakausjärjestelmä, jonka nojalla kaikki jäsenvaltiot ovat 
velvollisia kattamaan EU:n talousarvioon aiheutuvan riskin enintään 25 miljardilla 
eurolla. Jäsenvaltiot osallistuvat vastatakauksen kokonaismäärään suhteessa niiden 
suhteelliseen osuuteen EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta (BKTL). 

Yhteinen vararahasto aloitti takuurahastojen yhdistämisen vuonna 2021 

2.49. EU:n talousarviosta katettavaa riskiä voidaan pienentää asianmukaisesti 
varatuilla rahoitusvaroilla. Varainhoitoasetuksessa35 edellytetään, että vuosien 2021–
2027 monivuotisen rahoituskehyksen alussa perustetaan yhteinen vararahasto ja 
lasketaan tosiasiallinen rahoitusaste. Jos tapahtuu maksuhäiriö, yhteinen vararahasto 
kattaa EU:n ulkopuolisille maille myönnettävistä talousarviotakuista ja rahoitusavusta 
johtuvat takuuvaatimukset ennen kuin puututaan itse EU:n talousarvioon. Yhteisen 
vararahaston tavoitteena on koota yhteen kaikki EU:n takuurahastot lukuun ottamatta 
rahoitusvälineitä koskevia rahastoja ja säilyttää osastot kutakin rahastoa varten, jotta 
määrät voidaan yhdistää yksittäisiin rahastoihin. Komissio aikoo parantaa tehokkuutta 
hallinnoimalla kaikkia yhteisen vararahaston varoja yhdessä36. 

2.50. Komissio on vuoden 2021 alusta lähtien siirtänyt vähitellen olemassa olevien 
takuurahastojen varoja yhteiseen vararahastoon. Vuoden 2021 loppuun mennessä oli 
siirretty jo 12,3 miljardia euroa. Näihin kuuluvat aiemman monivuotisen 
rahoituskehyksen takuurahastot ja vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen 
mukainen uusi InvestEU-takuurahasto, joka aloitti toimintansa vuonna 2021 (ks. 
kaavio 2.16). Yhteisen vararahaston enimmäismäärä on 25 miljardia euroa 
vuoden 2027 loppuun mennessä. 

                                                      
35 Asetus (EU, Euratom) 2018/1046, 211–214 ja 258 artikla. 

36 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteisen vararahaston 
käyttöönotosta, COM(2021) 88 final. 
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Kaavio 2.16 – Yhteisen vararahaston osatekijät vuoden 2021 lopussa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 konsolidoituun 
tilinpäätökseen sisältyvien tietojen perusteella. 

2.51. Tosiasiallisella rahoitusasteella pyritään optimoimaan varauksien 
kokonaistaso. Vuosiksi 2021 ja 2022 tosiasiallinen rahoitusaste asetettiin 
100 prosenttiin yhteisen vararahaston varoista (12,3 miljardia euroa vuoden 2021 
lopussa). Seuraavina vuosina komissio ottaa huomioon kaikki riskiparametrit ja katsoo, 
mahdollistavatko olosuhteet sen, että varaukset voidaan asettaa alle 100 prosenttiin. 
Komissio ennakoi37, että yhdistäminen mahdollistaa hieman pienempien resurssien 
varaamisen taattuihin toimiin liittyvien riskien kattamiseksi. 

                                                      
37 COM(2021) 88 final, s. 3. 
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Venäjän Ukrainaa vastaan aloittama hyökkäyssota lisää EU:n 
talousarvioon kohdistuvia riskejä 

2.52. EU hyödyntää talousarviotaan ja lisää joustavuutta reagoidakseen Venäjän 
Ukrainaa vastaan aloittamaan hyökkäyssotaan. Toimenpiteitä ovat muun muassa 
humanitaarinen ja hätäapu sotaa pakeneville henkilöille, kuten koheesiopoliittinen 
tukitoimi Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE)38, ja lisälikviditeetti jäsenvaltioille 
sodasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi, kuten lisäennakkorahoitus REACT-
EU-välineestä39. 

2.53. Lisäksi sota uhkaa vähentää EU:n talouskasvua ja lisätä inflaatiota40. Nämä 
tekijät voivat vaikuttaa EU:n talousarvioon eri tavoin, kuten lisäämällä niihin Next 
Generation EU -välineen puitteissa maksettaviin tukiin liittyviä lainakustannuksia, joita 
ei makseta takaisin, tai paisuttamalla investointien kustannuksia, mikä lisää EU:n 
talousarvioon kohdistuvaa painetta. 

2.54. Sota lisää myös riskiä, että EU:n talousarvioon kohdistuvat ehdolliset velat 
toteutuvat. Tämä riski aiheutuu takauksista, jotka on annettu EU:n ulkopuolisille maille 
myönnettyjen lainojen kattamiseksi. Se uhkaa luoda painetta EU:n 
riskinlieventämisvälineisiin (ks. kohdat 2.45–2.51). Ukrainalla oli vuoden 2021 lopussa 
makrotaloudellisen rahoitusavun ja Euratomin ohjelmien puitteissa maksamattomia 
lainoja, joiden nimellisarvo oli 4,7 miljardia euroa. Lisäksi EIP on myöntänyt Ukrainalle 
lainoja, joiden arvo on 2,1 miljardia euroa ja joita tuetaan EU:n takauksilla. Sota voi 
vaarantaa näiden lainojen takaisinmaksun. 

  

                                                      
38 Asetus (EU) 2022/562 asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta 

siltä osin kuin on kyse koheesiopoliittisesta tukitoimesta Euroopan pakolaisten auttamiseksi 
(CARE). 

39 COM(2022) 145 final. 

40 OECD, Economic outlook. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätökset 

2.55. Vuonna 2021 sitoumusten toteutusaste oli hyvin alhainen, 68 prosenttia 
käytettävissä olleesta kokonaismäärästä. Alakohtaisten säännösten hyväksymisen 
viivästyminen vuonna 2021 viivästytti uusien ohjelmien käynnistämistä. Yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen mukaisten yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen 
kohdalla maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste oli vain kaksi prosenttia. Tämän 
vuoksi yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen maksusitoumusmäärärahoja on 
siirrettävä 49 miljardia euroa vuodelta 2021 vuosille 2022–2025. Maksumäärärahat 
sitä vastoin käytettiin lähes kokonaan. Sekä sitoumukset että suoritetut maksut 
pysyivät monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärän alapuolella (ks. kohdat 2.2–
2.11). 

2.56. Vaikka jäsenvaltioiden välillä oli edelleen huomattavia eroja, ERI-rahastojen 
yleinen käyttöaste kasvoi vuonna 2021, koska maksut olivat suurempia kuin vuonna 
2020. Vuoden 2021 lopussa oli jäljellä noin 161 miljardia euroa, jotka on määrä käyttää 
vuonna 2025 tapahtuvaan ERI-rahastojen ohjelmien päättämiseen mennessä. Joillakin 
jäsenvaltioilla on edelleen käytettävissään yli 40 prosenttia sidotuista määristä (ks. 
kohdat 2.12–2.16). 

2.57. Uusi talousarviorakenne antaa komissiolle lisää joustavuutta ohjelmien 
sisäisiin siirtoihin. Sekä komission itsenäisten siirtojen että budjettivallan käyttäjän 
päätöstä edellyttävien siirtojen arvo kasvoi (ks. kohdat 2.17–2.19). 

2.58. Next Generation EU -välineen sitoumukset olivat lähes 144 miljardia euroa, 
josta noin 54 miljardia euroa maksettiin jäsenvaltioille. Next Generation EU -välineestä 
rahoitettujen ohjelmien täytäntöönpanonopeudessa oli huomattavia eroja. Next 
Generation EU -välineen pääosasta, elpymis- ja palautumistukivälineestä, maksettiin 
20 jäsenvaltiolle avustusten ennakkomaksuja, ja Espanja sai maksun välitavoitteiden 
täyttämisestä (ks. kohdat 2.20–2.25). 

2.59. Vuoden 2021 lopussa maksattamatta olevien sitoumusten määrä oli 
ennätyksellisen suuri, 341,6 miljardia euroa. EU:n talousarviosta peräisin oleva osuus 
väheni 303,2 miljardista eurosta vuoden 2020 lopussa 251,7 miljardiin euroon 
vuoden 2021 lopussa. Kun otetaan huomioon uudet maksattamatta olevat Next 
Generation EU -välineeseen liittyvät sitoumukset (89,9 miljardia euroa), 
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maksattamatta olevien sitoumusten kokonaismäärä kasvoi kuitenkin 38,4 miljardia 
euroa. Maksattamatta olevat sitoumukset ylittävät todennäköisesti 460 miljardia 
euroa vuonna 2023; tämän jälkeen ne vähenevät, kun Next Generation EU -välineen 
päättymisvaihe lähestyy (ks. kohdat 2.26–2.32). 

2.60. Yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden osalta vuosien 2014–2020 
monivuotisessa rahoituskehyksessä tehtyjen sitoumusten kokonaismäärä oli 
21,6 miljardia euroa. Yhteistyössä hallinnoitavista rahoitusvälineistä oli maksettu 
vuoden 2020 loppuun mennessä lopullisille tuensaajille 10,3 miljardia euroa, mikä on 
47 prosenttia sidotusta kokonaismäärästä. Jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja 
siinä, kuinka nopeasti ne ovat käyttäneet näiden välineiden varoja. Mittavia eroja on 
myös hallintokustannusten prosenttiosuuksissa (ks. kohdat 2.33–2.36). 

2.61. NDICI korvasi edellisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana käytössä 
olleet 11 aiempaa välinettä sekä Euroopan kehitysrahastoista aiemmin rahoitetut 
toimet, jotka oli toteutettu EU:n talousarvion ulkopuolella (ks. kohta 2.37). 

2.62. Komissio ei ole vieläkään laatinut kattavaa kertomusta covid-19-pandemiaan 
liittyvistä EU:n talousarvion menoista (ks. kohdat 2.38 ja 2.39). 

2.63. Vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä on 
käytettävissä lyhyempi aika yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin piiriin kuuluvien 
varojen käyttöön kuin aiemmissa monivuotisissa rahoituskehyksissä. Next Generation 
EU -välineen rahoitus ja lisätoimenpiteet, joita voidaan ottaa käyttöön Venäjän 
Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan vuoksi, lisäävät käynnissä olevan 
täytäntöönpanotoiminnan määrää. Tilintarkastustuomioistuimen viime vuonna 
korostamat haasteet, jotka liittyvät näiden rahastojen hallinnointiin ja valvontaan 
sääntöjen noudattamisen ja moitteettoman varainhoidon varmistamista silmällä 
pitäen, ovat edelleen olemassa (ks. kohdat 2.40 ja 2.41). 

2.64. EU:n talousarvioon kohdistuva ehdollisten velkojen kokonaisriski kasvoi 
vuosien 2020 ja 2021 välillä 131,9 miljardista eurosta 277,9 miljardiin euroon. Kaksi 
suurinta syytä tähän merkittävään kasvuun olivat Next Generation EU -välineen 
käyttöönotto ja SURE-välineestä myönnettyjen lainojen määrän kasvu (ks. 
kohdat 2.42–2.44). 

2.65. Ehdollisten velkojen aiheuttamaa riskiä EU:n talousarvioon lievennetään 
monin tavoin. Omien varojen enimmäismäärää on nostettu, SURE-välineen lainoilla on 
jäsenvaltioiden vastatakaukset ja yhteinen vararahasto kokoaa yhteen EU:n 
talousarvion takuurahastot (ks. kohdat 2.45–2.51). 
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2.66. Venäjän Ukrainaa vastaan aloittama hyökkäyssota lisää EU:n budjettitarpeita. 
Se lisää myös riskiä, että EU:n talousarvioon kohdistuvat ehdolliset velat toteutuvat 
(ks. kohdat 2.52–2.54). 

Suositukset 

Suositus 2.1 – Maksattamatta olevat sitoumukset 

Jotta maksattamatta olevia sitoumuksia voitaisiin pitkällä aikavälillä asteittain 
vähentää, komission olisi ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle maksattamatta olevien 
sitoumusten kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin 
toimiin. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2023 loppuun mennessä 

Suositus 2.2 – EU:n talousarvioon kohdistuvan riskin kestävyys 

Komission olisi seurattava tiiviisti kasvavaa riskiä siitä, että EU:n talousarvioon 
kohdistuvat ehdolliset velat toteutuvat Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman 
hyökkäyssodan yhteydessä, ja toteutettava tarvittaessa toimia sen varmistamiseksi, 
että riskinlieventämisvälineillä on riittävät valmiudet. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2022 loppuun mennessä 
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Liitteet 

Liite 2.1 – Next Generation EU -välineen täytäntöönpano 
ohjelmittain (milj. euroa) 

Ohjelma Maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaismäärä 2021–2023 

Vuonna 
2021 

sidotut 
määrärahat 

Vuonna 
2021 

suoritetut 
maksut 

Horisontti Eurooppa 5 412 1 772 18 

InvestEU-rahasto 6 074 1 745 151 

Otsake 1. Sisämarkkinat, 
innovointi ja digitaalisuus 11 486 3 517 169 

Euroopan aluekehitysrahasto 
(EAKR) 31 458 24 038 4 926 

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 
ja vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto 

19 161 15 435 2 081 

Otsake 2. a. Taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen 
yhteenkuuluvuus 

50 619 39 473 7 007 

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
avustukset (ml. teknisen tuen 
väline) 

337 969 98 034 46 375 

Unionin 
pelastuspalvelumekanismi 
(RescEU) 

2 056 129 2 

Otsake 2. b. Palautumiskyky ja 
arvot 340 025 98 163 46 376 

Otsake 2. Koheesio, 
palautumiskyky ja arvot 390 644 137 463 53 384 
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Ohjelma Maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaismäärä 2021–2023 

Vuonna 
2021 

sidotut 
määrärahat 

Vuonna 
2021 

suoritetut 
maksut 

Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto 
(maaseuturahasto) 

8 071 2 366 65 

Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto 10 868 5 0 

Otsake 3. Luonnonvarat ja 
ympäristö 18 939 2 371 65 

Yhteensä 421 070 143 525 53 618 
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3. luku

Tulot 
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Sisällys 
Kohta 

Johdanto 3.1.–3.6.

Lyhyt kuvaus 3.2.–3.3. 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 3.4.–3.6. 

Toimien sääntöjenmukaisuus 3.7.–3.8.

Sisäisen valvonnan järjestelmien eri osatekijöiden 
tarkastus 3.9.–3.19.

Perinteisiä omia varoja koskevassa kirjanpidossa ja 
hallinnoinnissa on yhä puutteita jäsenvaltioissa 3.10.–3.12. 

Viivästykset komission toimissa perinteisiin omiin varoihin 
sovellettavan riskienhallinnan parantamiseksi ja tullivajeen 
pienentämiseksi 3.13.–3.14. 

Alv-varaumien ja perinteisiä omia varoja koskevien avointen 
kohtien määrä on vähentynyt, mutta niiden hallinnoinnissa 
on edelleen puutteita 3.15.–3.17. 

Jäsenvaltioiden viivästykset vaikuttavat BKTL:oa koskevaan 
komission työhön 3.18.–3.19. 

Vuotuiset toimintakertomukset 3.20.–3.23.

Johtopäätös ja suositukset 3.24.–3.28.

Johtopäätös 3.24.–3.25. 

Suositukset 3.26.–3.28. 
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Liitteet 
Liite 3.1 – Tullialan perinteisiä omia varoja koskevien 
selvitysten laatimisprosessi (kannetut tullit ja vielä 
kantamatta olevat tullit) ja tullien kirjaaminen EU:n tileihin ja 
talousarvioon 

Liite 3.2 – Voimassa olevat BKTL-varaumat, alv-varaumat ja 
perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat 
jäsenvaltioittain, tilanne 31.12.2021 

Liite 3.3 – Aiempien suositusten seuranta 
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Johdanto 
3.1. Tässä luvussa esitetään tuloja koskevat tilintarkastustuomioistuimen havainnot. 
Tulot koostuvat omista varoista, ulkoisista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista, 
joilla rahoitetaan pääasiassa elpymis- ja palautumistukivälineen menoja1, ja muista 
tuloista. Kaaviossa 3.1 esitetään tulojen jakautuminen vuonna 2021. 

Kaavio 3.1 – Tulot – Jakautuminen vuonna 2021(*) 

 

Tulot yhteensä vuonna 2021(**): 239,6 miljardia euroa 

(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 11). 
(**) Määrässä on kyse EU:n talousarvion tosiasiallisista tuloista. Tuloslaskelmassa oleva 178,9 miljardin 
euron määrä lasketaan suoriteperusteisen kirjanpidon pohjalta. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin vuoden 2021 konsolidoidun tilinpäätöksen 
tietojen perusteella. 

                                                      
1 Tähän sisältyvät määrät, jotka komissio on lainannut antaakseen jäsenvaltioille Next 

Generation EU (NGEU) -välineen puitteissa rahoitustukea, jota niiden ei tarvitse maksaa 
takaisin. EU:n on maksettava määrät takaisin tulevaisuudessa. 

Bruttokansantuloon (BKTL) 
perustuvat omat varat 

115,8 (48,2 %)

Talousarviotakaukset, 
lainanotto ja lainananto 
(NGEU)
55,5 (23,2 %)

EU:n sopimuksiin ja 
ohjelmiin liittyvät 
rahoitusosuudet ja 
palautukset
19,8 (8,3 %)

Perinteiset omat varat 
19,0 (7,9 %)

Arvonlisäveroon (alv) 
perustuvat omat varat 

17,9 (7,5 %)

Muovipakkausjätteeseen 
perustuvat omat varat 

5,9 (2,5 %)

Muut tulot 
5,7 (2,4 %)

239,6 
miljardia

euroa 

(miljardia euroa)
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Lyhyt kuvaus 

3.2. Kaksi kolmasosaa EU:n tuloista (66 prosenttia) on peräisin neljästä omien 
varojen luokasta2: 

a) EU:n tuloista 48,2 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 mukaisesti. 

b) EU:n tuloista 7,9 prosenttia on perinteisiä omia varoja. Näihin kuuluvat 
jäsenvaltioiden kantamat tuontitullit. Kokonaismäärästä maksetaan EU:n 
talousarvioon 75 prosenttia, ja loput 25 prosenttia jäsenvaltiot pidättävät 
kattaakseen kantokulut. 

c) EU:n tuloista 7,5 prosenttia on arvonlisäveroon (alv) perustuvia omia varoja. 
Näiden omien varojen mukaiset rahoitusosuudet lasketaan käyttäen 
yhdenmukaista verokantaa, jota sovelletaan jäsenvaltioiden arvonlisäverollisista 
luovutuksista ja suorituksista kannettavien alv-tulojen kokonaismäärään jaettuna 
painotetulla keskimääräisellä alv-kannalla. 

d) EU:n tuloista 2,5 prosenttia on muovipakkausjätteeseen perustuvia omia varoja. 
Kyseiset omat varat otettiin käyttöön vuonna 2021, ja ne lasketaan soveltamalla 
yhdenmukaista verokantaa kussakin jäsenvaltiossa syntyvän kierrättämättömän 
muovipakkausjätteen painoon. 

3.3. Ulkoinen käyttötarkoitukseensa sidottu tulo, joka liittyy pääasiassa määriin, 
jotka on otettu lainaksi rahoitustuen antamiseksi jäsenvaltioille Next Generation 
EU -välineen puitteissa, muodostaa 23,2 prosenttia EU:n tuloista. Jäsenvaltioiden ei 
tarvitse maksaa määriä takaisin. EU:lla on myös muita tulonlähteitä. Merkittävimpiä 
näistä ovat EU:n sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 
(8,3 prosenttia EU:n tuloista). Tällaisia ovat esimerkiksi maataloustukirahaston ja 
maaseuturahaston tilien sääntöjenmukaisuuden tarkastamiseen ja hyväksymiseen 
liittyvät tulot sekä EU:n ulkopuolisten maiden EU:n ohjelmiin ja toimiin maksamat 
rahoitusosuudet. 

                                                      
2 Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053 Euroopan unionin omien varojen 

järjestelmästä. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

3.4. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 selostettua 
tarkastustapaa ja -menetelmiä. Kohtuullinen varmuus tuloja koskevaa 
tarkastuslausuntoa varten on saatu valitsemalla tarkastettavaksi ja arvioimalla 
keskeisiä järjestelmiä sekä lisäksi tekemällä tapahtumatarkastuksia. 
Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa tarkastuslausuman 
laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1). Vuoden 2021 tulojen osalta 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti3 

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

b) komission järjestelmät, joilla 

i) varmistetaan, että jäsenvaltioiden BKTL-, alv- ja muovipakkausjätetiedot 
muodostavat asianmukaisen perustan omien varojen rahoitusosuuksien 
laskemiselle ja kantamiselle4 

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

iii) lasketaan omia varoja koskevien oikaisumekanismien tuloksena saatavat 
määrät 

iv) hallinnoidaan sakkoja ja seuraamuksia 

                                                      
3 Next Generation EU -välineeseen liittyviä lainanotto- ja lainanantotoimia koskevat 

komission järjestelmät eivät kuuluneet tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen piiriin. 
Komission velanhallintajärjestelmiä tutkitaan tilintarkastustuomioistuimen meneillään 
olevassa tuloksellisuustarkastuksessa. 

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. 
Muovipakkausjätteen määrän osalta tilintarkastustuomioistuin tarkasti ennustedatan 
laatimisprosessin, koska jäsenvaltiot toimittavat vuotta 2021 koskevat tilastolliset arvionsa 
vasta vuonna 2023. 
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c) perinteisten omien varojen kirjanpito- ja hallinnointijärjestelmät kolmessa 
jäsenvaltiossa (Irlanti, Italia ja Ruotsi); jäsenvaltiot valittiin tarkastukseen niiden 
kantamien tullien määrän ja tilintarkastustuomioistuimen oman riskinarvioinnin 
perusteella 

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

3.5. Tullien osalta riskinä on, että tuojat joko jättävät ne ilmoittamatta kansallisille 
tulliviranomaisille tai ilmoittavat ne virheellisesti. Tosiasialliset kannetut tuontitullit 
jäävät näin ollen alle sen määrän, joka teoriassa pitäisi kantaa. Tätä eroa kutsutaan 
”tullivajeeksi”. Tuloja koskeva tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunto ei 
kattanut näitä määriä, jotka ovat petosten vuoksi jääneet kirjaamatta jäsenvaltioiden 
perinteisten omien varojen kirjanpitojärjestelmiin. Koska tullivaje voi kuitenkin 
vaikuttaa jäsenvaltioiden vahvistamien tullien määrään, tilintarkastustuomioistuin 
arvioi kolmantena vuonna peräkkäin, kuinka EU on pyrkinyt pienentämään tullivajetta 
ja vähentämään riskiä siitä, että perinteisiä omia varoja ei saada kerättyä 
täysimääräisinä. 

3.6. Tilintarkastustuomioistuin tutki tässä yhteydessä, miten komissio on edistynyt 
tullitoimintasuunnitelmassa esitettyjen parannusten täytäntöönpanossa ja 
tullitarkastuksia koskevassa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2021 
erityiskertomuksessa esitettyjen suositusten noudattamisessa5. 
Tilintarkastustuomioistuin tutki myös komission suorittamaa Irlantia/Pohjois-Irlantia6 
koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanon seurantaa tullin osalta ja sen vaikutusta 
perinteisten omien varojen kantoon. Vaikka pöytäkirjassa määrätään, että Pohjois-
Irlannin kautta tuoduista tavaroista kannettuja tulleja ei makseta EU:n talousarvioon, 
siinä kuitenkin edellytetään, että Yhdistynyt kuningaskunta varmistaa unionin 
tullikoodeksin (UTK)7 asianmukaisen soveltamisen kyseiseen tuontiin. 

  

                                                      
5 Erityiskertomus 04/2021 Tullitarkastukset: riittämätön yhdenmukaistaminen haittaa EU:n 

taloudellisia etuja. 

6 Irlantia/Pohjois-Irlantia koskeva pöytäkirja on erottamaton osa sopimusta Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan 
atomienergiayhteisöstä. 

7 Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
3.7. Tässä osassa esitetään tilintarkastustuomioistuimen huomautukset 
tulotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin arvioi 
järjestelmiä, joiden avulla komissio laskee ja kantaa tuloja. 
Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset EU:n tilien perustana olevien 
tulotapahtumien sääntöjenmukaisuudesta pohjautuvat tähän arviointiin8. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 55 perintämääräyksen otoksen ja havaitsi, että 
niihin ei liittynyt kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä. 

3.8. Tilintarkastustuomioistuin pani myös merkille, että vuosia 2017–2019 
koskevien mukautusten jälkeen komissio ei soveltanut omia varoja koskevassa 
päätöksessä määrättyä menetelmää9 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävästä 
korjauksesta aiheutuvien kustannusten uudelleenjakamiseen. Komissio sovelsi sen 
sijaan vakiomenetelmää ”muiden tulojen” (joiksi Yhdistyneen kuningaskunnan 
maksuosuus on luokiteltu sen EU:sta eroamisen jälkeen) uudelleenjakamiseen. Tähän 
se käytti yhdenmukaista jakoperustetta, joka perustui vuoden 2021 talousarviota 
varten laskettuun jäsenvaltioiden BKTL:oon. Tämä johti pieneen eroon kustannusten 
uudelleenjaossa jäsenvaltioiden kesken ja siten niiden EU:n talousarvioon suorittamien 
rahoitusosuuksien laskentaan. Tämä ei vaikuttanut tilintarkastustuomioistuimen 
johtopäätökseen EU:n tulojen sääntöjenmukaisuudesta. 

  

                                                      
8 Ks. kohta 11 liitteessä 1.1. 

9 Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2014/335 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä, 
5 artikla, sekä neuvoston päätös (EU, Euratom) 2020/2053, 11 artiklan 2 kohta. 
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Sisäisen valvonnan järjestelmien 
eri osatekijöiden tarkastus 
3.9. Tilintarkastustuomioistuin valitsi tarkastukseen ja tutki useita järjestelmiä (ks. 
kohta 3.4). Kyseisiä järjestelmiä koskevat huomautukset eivät vaikuta 
tilintarkastustuomioistuimen vakiomuotoiseen kokonaislausuntoon EU:n tulojen 
sääntöjenmukaisuudesta (ks. luku 1). Huomautuksissa tuodaan kuitenkin esiin 
puutteita omien varojen yksittäisten luokkien kantamisessa. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita EU:n toimissa, joilla on pyritty 
pienentämään tullivajetta tai lieventämään riskiä siitä, että perinteisiä omia varoja ei 
saada kannetuksi täysimääräisinä. 

Perinteisiä omia varoja koskevassa kirjanpidossa ja 
hallinnoinnissa on yhä puutteita jäsenvaltioissa 

3.10. Komissio sai vuonna 2021 päätökseen tutkimuksensa järjestelmistä, joita 
kansalliset tulliviranomaiset käyttävät perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten 
laatimiseen. Se arvioi, että näiden selvitysten luotettavuus oli yleisesti ottaen 
tyydyttävä 11 jäsenvaltiossa, osittain tyydyttävä 15 jäsenvaltiossa ja epätyydyttävä 
yhdessä jäsenvaltiossa (ks. kaavio 3.2). Tämä arvio on kaiken kaikkiaan 
yhdenmukainen tilintarkastustuomioistuimen tänä vuonna ja aiempina vuosina 
tekemien tarkastusten tulosten kanssa. Tilintarkastustuomioistuin toi esiin vuotta 2020 
koskevassa vuosikertomuksessaan jatkuvia puutteita Alankomaiden tavassa laatia 
perinteisiä omia varoja koskevat selvitykset ja suositti, että maa varmistaisi näiden 
selvitysten luotettavuuden parantamalla tullitietojärjestelmäänsä10. 

                                                      
10 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 3.14 ja suositus 3.3. 
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Kaavio 3.2 – Komission arviointi jäsenvaltioiden omia varoja koskevien 
selvitysten luotettavuudesta 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

3.11. Tilintarkastustuomioistuin tutki tänä vuonna, miten kolme jäsenvaltiota 
(Irlanti, Italia ja Ruotsi) laativat perinteisiä omia varoja koskevat selvityksensä (jotka 
sisältävät selvityksen kannetuista tulleista ja selvityksen vahvistetuista mutta vielä 
kantamatta olevista tulleista)11. Lisäksi tarkastettiin EU:n talousarvioon maksettavien 
perinteisten omien varojen hallinnointiin liittyviä menettelyjä kyseisissä jäsenvaltioissa 
(ks. liite 3.1). Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä ongelmia siinä, miten 
Irlanti ja Ruotsi laativat selvityksensä. Italian osalta tilintarkastustuomioistuin totesi 
kuitenkin, että sen aiemmin havaitsemat puutteet olivat yhä olemassa (ks. 
laatikko 3.1). Ne vaikuttavat myös kannettujen ja vielä kantamatta olevien tullien 
hallinnointiin. 

                                                      
11 Komission täytäntöönpanopäätös (EU, Euratom) 2018/194 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. 

11 jäsenvaltiota 
41 %

15 jäsenvaltiota 
55 %

1 
4 %

Osittain tyydyttävä 

Epätyydyttävä 

Yleisesti tyydyttävä 
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Laatikko 3.1 

Perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten laadintaan liittyvissä 
kansallisissa valvontajärjestelmissä on edelleen puutteita 

Jäsenvaltioiden perinteisiä omia varoja koskevien selvitysten on oltava luotettavia 
ja johdonmukaisia EU:lle maksettavien määrien määrittämiseksi. 
Maksamattomista tulliveloista perityt määrät on kirjattava sekä kannettuja tulleja 
koskevaan selvitykseen että selvitykseen vahvistetuista mutta vielä kantamatta 
olevista tulleista. 

Italia ei ole vuodesta 2011 lähtien raportoinut perinteisistä omista varoista EU:n 
sääntöjen mukaisesti, sillä sen kahdessa perinteisiä omia varoja koskevassa 
selvityksessä on edelleen ristiriitaisuuksia, jotka koskevat takaisinperittyjä määriä. 
Nämä erot johtuvat pääasiassa viiveistä vielä kantamatta olevien tullimaksujen 
tilien saattamisessa ajan tasalle velan perintää koskevilla tiedoilla. Italian 
viranomaiset kehittävät tietoteknistä ratkaisua ja ovat sitoutuneet ratkaisemaan 
nämä ongelmat vuoden 2022 puoliväliin mennessä. 

Näiden ja muiden kirjausketjussa havaittujen ristiriitaisuuksien vuoksi 
tilintarkastustuomioistuin ei kyennyt täysin varmistamaan Italian selvitysten 
luotettavuutta. 

3.12. Tilintarkastustuomioistuin ei esittänyt merkittäviä huomautuksia tavasta, 
jolla Irlanti ja Ruotsi hallinnoivat kannettuja tulleja. Aiempien vuosien tapaan12 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin useita puutteita tavassa, jolla kansalliset 
tulliviranomaiset hallinnoivat vielä kantamatta olevia tulleja. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi erityisesti puutteita siinä, miten Irlanti ja Italia hallinnoivat maksamattomien 
tullivelkojen perintää. Molempien maiden osalta havaittiin viivästyksiä perittyjen 
perinteisten omien varojen asettamisessa EU:n talousarvion käyttöön. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita siinä, miten Italia hallinnoi tileihinsä 
myöhässä kirjattuja tulleja, joita ei saada perittyä. Myös komissio havaitsee tällä osa-
alueella edelleen heikkouksia ja raportoi niistä. Tilintarkastustuomioistuimen arvio 
jäsenvaltioiden keskeisistä perinteisiä omia varoja koskevista sisäisen valvonnan 
järjestelmistä esitetään kaaviossa 3.3. 

                                                      
12 Ks. esimerkiksi vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 3.16, vuosikertomus 

varainhoitovuodelta 2019, kohta 3.9, ja vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, 
kohta 4.10. 
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Kaavio 3.3 – Arvio valittujen jäsenvaltioiden keskeisistä perinteisiä omia 
varoja koskevista sisäisen valvonnan järjestelmistä 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Perinteisiä omia varoja 
koskevien selvitysten 

laatiminen

Kannettujen tullien 
hallinnointi

Kantamatta olevien 
tullien hallinnointi

Ei vaikuttavaaYleisesti vaikuttavaa Osittain vaikuttavaa

Perinteisiä omia varoja 
koskevat maksuosuudet 

vuonna 2021

Irlanti
0,4 miljardia euroa 2 % 

perinteisten omien varojen 
kokonaismäärästä

Italia

1,7 miljardia euroa 10 % 
perinteisten omien varojen 

kokonaismäärästä

Ruotsi

0,5 miljardia euroa 3 % 
perinteisten omien varojen 

kokonaismäärästä
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Viivästykset komission toimissa perinteisiin omiin varoihin 
sovellettavan riskienhallinnan parantamiseksi ja tullivajeen 
pienentämiseksi 

3.13. Komission tullitoimintasuunnitelma13 sisältää toimia, joilla parannetaan 
riskinhallintaa, hallitaan sähköistä kaupankäyntiä, edistetään sääntöjen noudattamista 
ja kannustetaan tulliviranomaisia toimimaan yhtenäisesti. Useilla toimilla pyritään 
korjaamaan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa14 aiemmin esiin tuotuja 
puutteita ja pienentämään tullivajetta. Tilintarkastustuomioistuimen arvio siitä, miten 
komissio on pannut suunnitelman täytäntöön, paljasti, että useissa toimissa ei ole 
edistytty riittävästi. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että viisi toimea oli 
pysyviä, 11 kertaluonteista toimea, joiden määräajat olivat vuoden 2021 jälkeen, oli 
käynnissä, ja 12 niistä 13 kertaluonteisesta toimesta, jotka oli määrä saattaa 
päätökseen vuoden 2021 loppuun mennessä, oli viivästynyt (ks. kaavio 3.4). Komissio 
esimerkiksi lykkäsi tullialan riskienhallintastrategian tarkistamista kesäkuusta 2021 
syyskuuhun 2022. 

                                                      
13 Komission tiedonanto Tulliliiton vieminen seuraavalle tasolle: toimintasuunnitelma 

(COM(2020) 581), 28. syyskuuta 2020. 

14 Ks. esim. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 3.18, erityiskertomus 04/2021 ja 
erityiskertomus 12/2019 Sähköinen kaupankäynti: monia arvonlisäveron ja tullien kantoon 
liittyviä haasteita ei ole ratkaistu. 
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Kaavio 3.4 – Komission tullitoimintasuunnitelman täytäntöönpano 
(vuoden 2021 lopussa)  

  Kertaluonteiset toimet 

Ala 
Pysyvät toimet 

(ei kiinteää 
määräaikaa) 

määräaika 
vuoden 2021 

jälkeen 

määräaika 
vuoteen 2021 

asti 

 
YHTEENSÄ 29 toimea 

 
5 

 
11 

 
1 aikataulussa 

12 viivästynyt 

A. Tehokkaampi tullialan 
riskienhallinta tehokkaampien 
tarkastusten mahdollistamiseksi 

 
2 

 
2 

 
1 

B. Verkkokaupan hallinta 
 

0 
 

3 

 
1 

C. Vaatimusten noudattamisen 
vahvistaminen ja helpottaminen 

 
3 

 
2 

 
9 

D. Tullin yhtenäinen toiminta 
 

0 
 

4 
 

2 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen ja tilintarkastustuomioistuimen oman 
tarkastustyön perusteella. 

3.14. Mahdolliset puutteet Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 
täytäntöönpanossa voivat vaarantaa unionin tullikoodeksin asianmukaisen 
soveltamisen, erityisesti Pohjois-Irlannin kautta EU:hun tuotavien tavaroiden 
tullitarkastusten osalta. Tämä voisi vaikuttaa jäsenvaltioiden kantamien perinteisten 
omien varojen määrään. Komissio on alkanut kehittää seurantastrategiaa näiden 
riskien arvioimiseksi ja lieventämiseksi, mutta tätä työtä ei ole vielä saatu päätökseen. 
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Alv-varaumien ja perinteisiä omia varoja koskevien avointen 
kohtien määrä on vähentynyt, mutta niiden hallinnoinnissa on 
edelleen puutteita 

3.15. Kaaviossa 3.5 esitetään prosessi, jota komissio käyttää tarkistaakseen, miten 
jäsenvaltiot ovat laskeneet perinteiset omat varat ja alv-määräytymisperusteet. 
Liitteessä 3.2 esitetään yleiskatsaus tällä hetkellä voimassa olevista varaumista ja 
avoimista kohdista, jotka on määritetty havaittuihin puutteisiin liittyen. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli parantanut seurantatyötään alv-
varaumien poistamisen ja perinteisiä omia varoja koskevien avointen kohtien käsittelyn 
osalta. Alv-varaumien määrä laski 104:stä vuonna 2020 aina 82:een vuonna 2021 
(21 prosenttia), ja perinteisiä omia varoja koskevien avointen kohtien määrä väheni 
326:sta 304:ään vuosina 2020–2021 (7 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuin totesi 
edistystä pitkäaikaisten ongelmien ratkaisemisessa, mutta havaitsi kahdeksan alv-
varaumaa (10 prosenttia kokonaismäärästä) ja 104 perinteisiä omia varoja koskevaa 
avointa kohtaa (34 prosenttia kokonaismäärästä), jotka olivat olleet avoinna yli viisi 
vuotta. 
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Kaavio 3.5 – Prosessi, jolla tarkistetaan jäsenvaltioiden alv-
määräytymisperusteet ja perinteiset omat varat 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

3.16. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti niiden 17 alv-varauman hallinnoinnin, 
jotka koskivat puutteita alv-direktiivin15 soveltamisessa jäsenvaltioissa ja joiden osalta 
komissio oli käynnistänyt rikkomusmenettelyjä tai vaatimusten noudattamatta 
jättämistä koskevia tutkimuksia. Näistä viisi oli pitkäaikaisia varaumia. Tapauksista 
12:ssa (71 prosentissa) rikkomusmenettely tai tutkintamenettely oli jo päättynyt, 
mutta asianomainen jäsenvaltio ei ollut vielä laskenut sen taloudellista vaikutusta. 
Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan tämä johtui siitä, että komissio ei 
käyttänyt yhteistä lähestymistapaa niiden määräaikojen asettamisessa, joiden kuluessa 
jäsenvaltioiden on laskettava ja tehtävä rahoitusoikaisut alv-perusteisiin omiin 
varoihinsa. 

                                                      
15 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä. 

Jäsenvaltiot
vahvistavat ja kantavat tullimaksut (joista 
75 prosenttia on perinteisiä omia varoja).

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

Komissio
laskee rahoitusosuudet EU:n 

talousarvioon.

Komissio
seuraa jäsenvaltioiden edistymistä

arvioimalla niiden toimia ja
pyytämällä lisätietoja tai -toimia.

poistaa varauman tai perinteisten omien 
varojen avoimen kohdan, kun se katsoo 

ne ratkaistuiksi.

Komissio
tarkastaa ja varmentaa jäsenvaltioiden 

toimittamien tietojen oikeellisuuden.

Jäsenvaltiot
korjaavat puutteet.

ilmoittavat komissiolle.
vastaavat seurantaan liittyviin pyyntöihin.

Komissio 
puutteita havaitessaan 

asettaa alv-varauman tai perinteisten 
omien varojen avoimen kohdan.

VAIHE 3: Seuranta ja varauman 
poistaminen

VAIHE 2:  Varmentaminen ja varauman 
asettaminen

VAIHE 1: Laskenta
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3.17. Tilintarkastustuomioistuimen perinteisiin omia varoja koskevien avoimien 
kohtien hallinnointiin kohdistamassaan tarkastuksessa se havaitsi, että pitkään 
avoimina olleiden kohtien määrä oli laskenut merkittävästi vuosina 2019–2021, ja että 
komissio oli uudistanut perinteisiä omia varoja koskevien tarkastustulosten käsittelyä 
koskevaa menettelyä. Komissio ei ollut kuitenkaan sisällyttänyt siihen järjestelmää, 
jolla jäsenvaltioiden puutteet luokiteltaisiin sen mukaan, mikä niistä on ratkaistava 
ensin. Menettelyyn ei myöskään kuulunut määräaikojen asettaminen jatkotoimille (ks. 
liite 3.3) jäsenvaltioiden vastausten perusteella. Tilintarkastustuomioistuimen aiemmin 
raportoimia puutteita, jotka liittyvät pitkään avoimina olleiden kohtien päättämiseen, 
ei näin ollen ole vielä täysin korjattu. 

Jäsenvaltioiden viivästykset vaikuttavat BKTL:oa koskevaan 
komission työhön 

3.18. Komissio on aloittanut uuden BKTL-tietojen tarkastussyklin vuosien 2020–
2024 osalta. Tarkastuksilla tutkitaan, ovatko menetelmät, joita jäsenvaltiot käyttävät 
kansantalouden tilinpitoonsa, yhdenmukaiset EKT 2010:n16 kanssa ja ovatko BKTL-
tiedot luotettavia, kattavia ja vertailukelpoisia17. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, 
että 18 jäsenvaltiota ja Yhdistynyt kuningaskunta olivat toimittaneet BKTL-selosteensa 
komissiolle lakisääteiseen määräaikaan eli 31. joulukuuta 202118 mennessä. BKTL-
selosteissa kuvataan niiden tilastotietojen laatimismenettelyjä. Neljä jäsenvaltiota 
toimitti selosteensa tammikuussa 2022, ja komissio esitti jäljellä olevia viittä 
jäsenvaltiota koskevia yleisiä BKTL-varaumia19 helmikuussa 202220. Nämä varaumat 
voivat viivästyttää BKTL-tietojen tarkastussyklin päättämistä. 

                                                      
16 Asetus (EU) N:o 549/2013 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä 

Euroopan unionissa. 

17 Asetus (EU) 2019/516 markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta. 

18 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1546 bruttokansantulon aggregaattien ja 
niiden osatekijöiden tuottamisessa käytettyjen lähteiden ja menetelmien selosteen 
rakenteen ja yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti, 3 artikla. 

19 Komissio käyttää yleisiä varaumia poikkeustapauksissa, joissa on olemassa merkittävä riski 
siitä, että EU:n taloudellisia etuja ei suojata; esimerkiksi silloin, kun jäsenvaltio ei toimita 
BKTL-selostetta vaaditulla tavalla. 

20 Kreikka, Kroatia, Luxemburg, Malta ja Romania. 
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3.19. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös yhdeksän jäsenvaltion (ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan)21 osalta viivästyksiä niiden tapahtumakohtaisten BKTL-
varaumien ja/tai laaja-alaisten BKTL-varaumien22 käsittelyssä, jotka oli esitetty osana 
edellistä vuosien 2016–2019 tarkastussykliä ja joiden määräaika oli syyskuussa 2021. 
Nämä viivästykset vaikuttavat komission työhön varaumien poistamiseksi. Työtä ei 
ehkä saada päätökseen suunnitellusti vuonna 2022. Vuoden 2021 loppuun mennessä 
tapahtumakohtaisista BKTL-varaumista oli poistettu 24 prosenttia (38 varaumaa 
157:stä vuoden 2020 lopussa avoinna olevasta varaumasta, ks. liite 3.2). Komissio 
pidensi viidestä laaja-alaisesta BKTL-varaumasta23 kahden käsittelyn määräaikaa 
vuodella (syyskuuhun 2022), koska se vahvisti jäsenvaltioille tarvittavat suuntaviivat 
myöhässä. 

  

                                                      
21 Bulgaria, Kreikka, Espanja, Kroatia, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Romania ja 

Yhdistynyt kuningaskunta. 

22 BKTL-varaumat edellyttävät parannuksia jäsenvaltioiden tiettyjen laatimismenettelyjen 
osalta. 

23 Toisin kuin tapahtumakohtaisia varaumia, jotka on määritetty yksittäisille jäsenvaltioille, 
laaja-alaisia varaumia käytetään silloin, kun BKTL:n laskentaa koskeva kysymys vaikuttaa 
kaikkiin jäsenvaltioihin ja edellyttää, että ne panevat täytäntöön yhdenmukaistetun 
ratkaisun, jossa sovitaan teknisistä näkökohdista Eurostatin kanssa. 
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Vuotuiset toimintakertomukset 
3.20. Budjettipääosaston ja Eurostatin julkaisemissa vuoden 2021 
toimintakertomuksissa esitetyt sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot yleisesti ottaen 
vahvistivat tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja johtopäätökset. 

3.21. Budjettipääosasto on kuudetta vuotta perättäin pitänyt voimassa varauman, 
jonka mukaan EU:n talousarvioon siirretyt perinteisten omien varojen määrät vuosilta 
2011–2017 ovat epätarkkoja Kiinasta tuotujen tekstiilien ja jalkineiden aliarvostuksen 
vuoksi. Varauma esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016, jolloin Yhdistyneestä 
kuningaskunnasta johtuvien perinteisten omien varojen tappioiden määrälliseksi 
vaikutukseksi arvioitiin 2,1 miljardia euroa. Varauma ulotettiin vuonna 2018 muihin 
jäsenvaltioihin, mutta tappioita ei tällöin kvantifioitu. Lisäksi Euroopan unionin 
vuoden 2021 konsolidoituun tilinpäätökseen kirjattiin 2,1 miljardia euroa korkoa. 

3.22. Tilintarkastustuomioistuin totesi vuosien 2019 ja 2020 vuosikertomuksissaan, 
että komissio arvioi jäsenvaltioiden valvontastrategiat aliarvotetun tuonnin riskin 
torjumiseksi yleisesti ottaen riittämättömiksi24. Tilintarkastustuomioistuin tutki 
jatkotoimet, joita komissio oli toteuttanut vuoden 2021 havaintojensa perusteella, ja 
totesi, että 22 jäsenvaltiolla tähän liittyviä perinteisiä omia varoja koskevat avoimet 
kohdat olivat edelleen ratkaisematta. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja 
johtopäätökset ovat yhdenmukaisia budjettipääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessa esitetyssä varaumassa annettujen tietojen kanssa. 

3.23. Euroopan unionin tuomioistuin julkaisi 8. maaliskuuta 2022 lopullisen 
päätöksensä komission Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan käynnistämässä 
rikkomusmenettelyssä. Unionin tuomioistuin totesi, että Yhdistynyt kuningaskunta ei 
ollut noudattanut unionin oikeuden mukaisia velvoitteitaan omien varojen osalta. 
Unionin tuomioistuin hyväksyi tuomiossaan komission menetelmän, jolla perinteisten 
omien varojen tappiot määritetään tilastotietojen perusteella. Tuomioistuin kuitenkin 
osittain hylkäsi komission laskelman, koska oli epävarmaa, mikä on omien varojen 
määrä, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan väitettiin olevan velkaa. Lisäksi 
tuomioistuin antoi ohjeita määrän uudelleenlaskentaan. Komissio on alkanut 
analysoida unionin tuomioistuimen tuomiota ja sen vaikutusta laskelmiin. Se ei ole 
vielä tarkistanut arviotaan perinteisten omien varojen tappioista tuomion jälkeen.  

                                                      
24 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 3.19, ja vuosikertomus 

varainhoitovuodelta 2019, kohta 3.14. 
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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. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kuitenkin, että sen eräissä jäsenvaltioissa arvioimat perinteisten omien varojen 
keskeiset sisäisen valvonnan menettelyt ja komission osalta arvioitu alv-varaumien ja 
perinteisiä omia varoja koskevien avointen kohtien hallinnointi olivat yhä jatkuvien 
puutteiden vuoksi vain osittain vaikuttavia (ks. kohdat 3.10–3.12 ja 3.15–3.17). 

3.25. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että useiden komission 
tullitoimintasuunnitelmaan sisältyvien tullivajeen kaventamista edistävien toimien (ks. 
kohta 3.13) täytäntöönpano oli viivästynyt. Tämä puute ei vaikuta tuloja koskevaan 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuntoon, sillä se ei koske tilien perustana 
olevia toimia vaan pikemminkin riskiä siitä, että perinteisiä omia varoja ei saada 
kerättyä täysimääräisinä. 

Suositukset 

3.26. Liitteessä 3.3 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski varainhoitovuodelta 2018 annetussa 
vuosikertomuksessa esitettyjen kahden suosituksen täytäntöönpanoa. Komissio oli 
pannut täytäntöön yhden suosituksen kokonaisuudessaan parantamalla perinteisiä 
omia varoja koskevien selvitysten tarkastuksia. Toinen suositus oli pantu 
suurimmaksi osaksi täytäntöön. Tämä johtuu siitä, että komission riskinarvioinnissa ei 
dokumentoida systemaattisesti kunkin jäsenvaltion riskitason analyysiä, joka perustuu 
aiempien perinteisten omien varojen tarkastusten tuloksiin, jotka liittyvät muun 
muassa perinteisiä omia varoja koskevan kirjanpidon laatimiseen. 

3.27. Tilintarkastustuomioistuin tutki myös kahta vuoden 2019 
vuosikertomuksessa annettua suositusta, jotka oli tarkoitus panna täytäntöön vuonna 
2021 (ks. liite 3.3). Komissio oli pannut yhden suosituksen täytäntöön joiltakin osin ja 
yhden suurimmaksi osaksi. Suosituksen 1a) osalta komissio ei ole vielä kerännyt ja 
analysoinut tuontitietoja EU:n tasolla riskialtteimpien maahantuojien tunnistamiseksi 
(ks. kohta 3.13). Suosituksen 1b) osalta voidaan todeta, että joidenkin jäsenvaltioiden 
viiveet parannetun Surveillance III -tullitietojärjestelmän tarvitsemien tietojen 
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toimittamisessa voivat estää komissiota antamasta oikea-aikaisesti ohjeita siihen, 
miten järjestelmää käytetään tietojen analysointiin. Suosituksen 2 osalta ks. 
kohta 3.17. 

3.28. Tilintarkastustuomioistuin antaa tämän arvion ja varainhoitovuotta 2021 
koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle seuraavat 
suositukset: 

Suositus 3.1 – Ryhdytään toimiin Italian perinteisiä omia varoja 
koskevien selvitysten luotettavuuden varmistamiseksi 

Komission olisi toteutettava tarvittavat toimet (tarvittaessa myös rikkomusmenettelyt) 
sen varmistamiseksi, että Italia korjaa perinteisten omien varojen kirjanpidon 
pitkäaikaiset puutteet. Toimilla olisi puututtava jatkuviin eroihin, jotka vaikuttavat 
maan kannettuja ja vielä kantamatta olevia tulleja koskevien selvitysten 
luotettavuuteen. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2023 puoliväliin mennessä 

Suositus 3.2 – Parannetaan alv-varaumien hallinnointia 

Komission olisi tarkistettava alv-varaumien hallinnointimenettelyjä, jotta kansallisille 
viranomaisille voidaan asettaa yhdenmukaisemmat ja tiukemmat määräajat ja jotta 
sen seuranta ja varaumien poistaminen tehostuisivat. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2024 puoliväliin mennessä 

Suositus 3.3 – Parannetaan taloudellisten riskien arviointia 
tullialalla 

Komission olisi parannettava perinteisten omien varojen taloudellisten riskien 
arviointia panemalla oikea-aikaisesti täytäntöön tullitoimintasuunnitelman 
asiaankuuluvat toimenpiteet. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: tullitoimintasuunnitelmassa asetettuihin 
määräaikoihin mennessä 
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Liitteet 

Liite 3.1 – Tullialan perinteisiä omia varoja koskevien 
selvitysten laatimisprosessi (kannetut tullit ja vielä kantamatta 
olevat tullit) ja tullien kirjaaminen EU:n tileihin ja talousarvioon 
 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin EU:n lainsäädännön ja sääntöjen perusteella. 

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 75 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 tilit
Kantamatta olevat tullit kirjataan 
tileihin saamatta olevina tuloina 

(saatavina).

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

saatuina tuloina.
Tullit sisältyvät EU:n vuotuiseen 

talousarvioon. 

Tarkastuslausuma 
kattaa  

124



 

Liite 3.2 – Voimassa olevat BKTL-varaumat, alv-varaumat ja 
perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat 
jäsenvaltioittain, tilanne 31.12.2021 

 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella25. 

 

                                                      
25 BKTL-varaumiin liittyvät luvut sisältävät ainoastaan tapahtumakohtaiset varaumat, jotka 

liittyvät tiettyjen kansantalouden tilinpidon osien kokoamiseen vuonna 2010 asianomaisissa 
jäsenvaltioissa. Lisäksi viisi laaja-alaista varaumaa kattaa kaikki jäsenvaltiot ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan, ja yhtäkään näistä varaumista ei poistettu vuonna 2021. 

42

37

18

29

10

23

10

16

6

6

5

17

6

4

9

9

4

5

6

3

4

5

6

6

5

6

5

2

3

6

6

1

4

3

7

9

8

1

11

2

1

2

4

6

3

1

1

2

1

17

1

6

16

1

9
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1

1
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2

Yhdistynyt kuningaskunta
Alankomaat

Kreikka
Belgia
Puola

Ranska
Romania

Saksa
Luxemburg

Kroatia
Irlanti

Portugali
Malta

Bulgaria
Italia

Espanja
Itävalta

Ruotsi
Suomi

Slovakia
Liettua
Tšekki
Unkari

Viro
Latvia

Tanska
Slovenia

Kypros

Perinteisiä omia varoja koskevat
avoimet kohdat

Alv-varaumat

BKTL-varaumat

YHTEENSÄ 31.12.2021 304 82 121
YHTEENSÄ 31.12.2020 326 104 157

Perinteisiä omia 
varoja koskevat 
avoimet kohdat 

Alv-varaumat BKTL-varaumat        
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Liite 3.3 – Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 

Suositus 1: 

Kun komissio suunnittelee perinteisten omien 
varojen tarkastuksiaan, sen olisi toteutettava 
paremmin jäsennelty ja dokumentoitu 
riskinarviointi vuoden 2020 loppuun mennessä. 
Tällöin sen olisi muun muassa analysoitava 
kunkin jäsenvaltion riskitaso sekä riskit, jotka 
liittyvät A- ja B-kirjanpitojen laatimiseen. 

 X     
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

Suositus 2: 

Komission olisi laajennettava vuoden 2020 
loppuun mennessä niitä kuukausittaisia ja 
neljännesvuosittaisia tarkastuksia, jotka liittyvät 
A- ja B-kirjanpitoa koskeviin perinteisten omien 
varojen selvityksiin. Komission olisi tällöin 
analysoitava perusteellisemmin selvityksissä 
esiintyviä, tavallisuudesta poikkeavia muutoksia, 
jotta se voisi varmistaa nopean puuttumisen 
mahdollisiin poikkeamiin. 

X      
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

2019 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 

Suositus 1: 

Komission olisi tarjottava jäsenvaltioille 
säännöllistä tukea riskialtteimpien 
maahantuojien valinnassa maahantuonnin 
jälkeisiin tarkastuksiin 

a) keräämällä ja analysoimalla relevantteja 
tuontitietoja EU-tasolla ja jakamalla 
analyysinsa tulokset jäsenvaltioille 
(vuoden 2021 loppuun mennessä) 

b) antamalla opastusta tietojen 
analysoimiseen Surveillance 
III -järjestelmässä sen jälkeen kun tämä 
uusi järjestelmä on otettu käyttöön 
(kesäkuuhun 2023 mennessä). 

  X    
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

Suositus 2: 

Komission olisi tarkistettava vuoden 2021 
loppuun mennessä menettelyjään 

a) ottamalla käyttöön järjestelmän, jonka 
avulla se 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) asettamalla jäsenvaltioille määräajat 
edellä mainittujen puutteiden 
korjaamiseksi; määräajat olisi asetettava 
myös jatkotoimien toteuttamiselle, 
mukaan lukien viivästyskorkojen laskenta 
ja EU:n talousarvion käyttöön asetettavien 
määrien perintä. 

 X     

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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4. luku 

Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous 
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Sisällys 
Kohta 

Johdanto 4.1.–4.5. 
Lyhyt kuvaus 4.2.–4.4. 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 4.5. 

Toimien sääntöjenmukaisuus 4.6.–4.22. 
Tukeen oikeuttamattomat henkilöstökulut muodostavat 
edelleen suurimman osan tutkimusmenoissa havaituista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä 4.12.–4.19. 
Tuntikorvaukset oli laskettu virheellisesti 4.13.–4.16. 

Ajankäytön raportointiin liittyvät kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat 
ongelmat 4.17. 

Aiempiin raportointikausiin tehdyt tukeen oikeuttamattomat 
mukautukset ja muut virheet henkilöstökuluissa 4.18.–4.19. 

Yksityiset toimijat, erityisesti pk-yritykset ja uudet toimijat, 
tekevät helpommin virheitä 4.20.–4.21. 

Muihin välittömiin kuluihin liittyvät virhetyypit 4.22. 

Tutkimusapurahoja koskevien tietoteknisten 
järjestelmien arviointi 4.23.–4.27. 

Vuotuiset toimintakertomukset ja muut 
hallintojärjestelyt 4.28.–4.36. 

Johtopäätökset ja suositukset 4.37.–4.40. 
Johtopäätös 4.37.–4.38. 

Suositukset 4.39.–4.40. 

Liitteet 
Liite 4.1 – Aiempien suositusten seuranta – Sisämarkkinat, 
innovointi ja digitaalitalous 
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Johdanto 
4.1. Tässä vuosikertomuksen luvussa esitetään havainnot, jotka liittyvät 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 ”Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous”(MRK1). Laatikossa 4.1 esitetään yhteenveto otsakkeeseen liittyvistä 
keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2021. 

Kaavio 4.1 – Maksut ja tarkastuksen perusjoukko 

 
(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 12). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin vuoden 2021 konsolidoidun 
tilinpäätöksen tietojen perusteella.  

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

Vuoden 2021 maksut – yhteensä 18,5

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 14,3

Ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen (*): 8,4 

Tutkimus
10,8 (58,7 %)

Avaruus
2,6 (13,9 %)

Liikenne, energia ja digitaalitalous
2,2 (11,8 %)

InvestEU
1,5 (8,2 %)

Vuoden 2021 maksujen jakautuminen

Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous
118,5 miljardia euroa (10,2 % EU:n talousarvion menoista)

Ennakkomaksut (*): 12,6

Yksittäiset maksut ja väli- ja loppumaksut: 5,9

Yksittäiset maksut ja väli- ja loppumaksut: 5,9

(miljardia euroa)

Muut
1,4 (7,4 %)
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Lyhyt kuvaus 

4.2. Sisämarkkinoiden, innovoinnin ja digitaalitalouden alalla rahoitetaan 
monenlaisia ohjelmia. Niillä pyritään rahoittamaan EU:n investointeja, joilla edistetään 
tutkimusta ja innovointia, Euroopan laajuisten liikenneverkkojen kehittämistä, 
viestintä-alaa, energia-alaa, digitalista siirtymää ja sisämarkkinoita sekä 
avaruuspolitiikkaa. 

4.3. Pääasiallinen tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma on edelleen Horisontti 2020 
-puiteohjelma1 (H2020). Sen seuraaja Horisontti Eurooppa -puiteohjelma2 ja edeltäjä 
seitsemäs puiteohjelma3 muodostavat hyvin pienen osan tilintarkastustuomioistuimen 
vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukosta. Otsake MRK1 sisältää myös suuria 
infrastruktuurihankkeita, jotka liittyvät Verkkojen Eurooppa -välineeseen. Lisäksi se 
sisältää Galileo-avaruusohjelmat (EU:n maailmanlaajuinen 
satelliittinavigointijärjestelmä), EGNOS-järjestelmän (Euroopan geostationaarinen 
navigointilisäjärjestelmä) ja Copernicus-ohjelman (Euroopan maanseurantaohjelma). 
Otsakkeeseen sisältyy InvestEU-rahasto, joka yhdessä Horisontti Eurooppa 
-puiteohjelman kanssa saa lisärahoitusta Next Generation EU -välineestä. 

4.4. Komissio hallinnoi suurinta osaa näiden ohjelmien menoista suoraan. Ohjelmia 
voidaan tällöin hallinnoida myös toimeenpanovirastojen kautta. Menot muodostuvat 
hankkeisiin osallistuville julkisille tai yksityisille edunsaajille myönnettävistä 
avustuksista. Komissio maksaa edunsaajille ennakkorahoitusta, kun avustussopimus on 
tehty, ja korvaa myöhemmin ennakkorahoituksella vähennettynä sellaiset edunsaajien 
ilmoittamat kulut, jotka kuuluvat EU:n rahoitettavaksi. Avaruusohjelmia hallinnoidaan 
yleensä välillisesti komission ja erityisten täytäntöönpanoelinten (kuten Euroopan 
avaruusjärjestön) välillä tehtyjen valtuutussopimusten perusteella. InvestEU-
rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta vastaa pääasiassa joko EIP tai EIR, jotka 
puolestaan käyttävät rahoituksen välittäjiä. 

                                                      
1 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2014–2020). 

2 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (2021–2027). 

3 Seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma (2007–2013). 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

4.5. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi liitteessä 1.1 esitettyä tarkastustapaa ja 
-menetelmiä ja tutki tämän MRK:n otsakkeen osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2021: 

a) 130 tapahtuman tilastollisesti edustavan otoksen, joka kattoi kaikentyyppiset 
tämän MRK-otsakkeen menot. Otokseen kuului 87 tapahtumaa tutkimuksen ja 
innovoinnin alalta (84 tapahtumaa Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ja kolme 
tapahtumaa seitsemännestä puiteohjelmasta). Lisäksi otokseen kuului 
43 tapahtumaa muista ohjelmista ja toimista, erityisesti Verkkojen Eurooppa 
-välineestä, muista rahoitusvälineistä ja avaruusohjelmista. Tarkastetut 
edunsaajat sijaitsivat 21 jäsenvaltiossa ja kuudessa EU:n ulkopuolisessa maassa. 
Tarkastajien tavoitteena oli arvioida MRK:n otsakkeen virhetaso sekä tuottaa 
tietoa yleisen tarkastuslausuman laadintaa varten. 

b) valitut tietotekniset järjestelmät. Näin voidaan saada perusteellisempaa tietoa 
komission tutkimusohjelmien yhteydessä käyttämistä erilaisista 
tietojärjestelmistä (erityisesti eGrant -sovelluspaketista). Lisäksi voidaan arvioida, 
miten hallinnointitietojen kulku on määritetty sen jälkeen, kun tutkimuksen ja 
innovoinnin pääosasto (RTD-pääosasto) on siirtänyt tehtäviä Euroopan 
tutkimuksen toimeenpanovirastolle (REA). 

c) tiedot, jotka talouden ja rahoituksen pääosasto (ECFIN-pääosasto), RTD-pääosasto 
ja REA antavat vuotuisissa toimintakertomuksissaan sääntöjenmukaisuudesta ja 
jotka on sisällytetty komission vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
4.6. Tarkastuksen kohteena oli 130 tapahtumaa, joista 55 tapahtumaan 
(42 prosenttiin) sisältyi virheitä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 
38 virheen perusteella, että virhetaso on 4,4 prosenttia4 (ks. kaavio 4.2). Kaaviossa 4.3 
esitetään vuoden 2021 arvioituun virhetasoon liittyvä erittely, jossa tarkastellaan 
erikseen tutkimusta ja muita toimia. 

Kaavio 4.2 – Kvantitatiivisesti ilmastavissa olevien virheiden arvioitu 
vaikutus 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
4 Tilintarkastustuomioistuin suorittaa virhetasoa koskevan laskelmansa edustavan otoksen 

perusteella. Ilmoitettu luku on paras arvio. Tilintarkastustuomioistuin katsoo 95 prosentin 
varmuudella, että perusjoukon arvioitu virhetaso on 1,8 prosentin (alempi virheraja) ja 
7,0 prosentin (ylempi virheraja) välillä. 
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Kaavio 4.3. – Eri virhetyyppien vaikutus arvioituun virhetasoon 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

4.7. Horisontti 2020 -puiteohjelma muodosti edelleen suurimman osan 
tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyneistä 87 tutkimushankkeesta (yli 
97 prosenttia). Sen sijaan yhtään Horisontti Eurooppa -puiteohjelman hanketta ei ole 
vielä poimittu tarkastukseen5. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut 
ohjelmasuunnittelun ja komission valvontastrategian parannuksista Horisontti 2020 
-ohjelman osalta6. Tietyt yksinkertaistukset, erityisesti välillisten kustannusten 
kiinteämääräisen prosenttiosuuden vahvistaminen, ovat helpottaneet edunsaajien 
elämää ja voivat vähentää virheriskiä. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön 
tulokset osoittavat kuitenkin, että tämä ei ole alentanut virhetasoa alle kahden 
prosentin olennaisuusrajan. 

                                                      
5 Vuosi 2021 oli Horisontti Eurooppa -puiteohjelman ensimmäinen täytäntöönpanovuosi. Sen 

aloittaminen viivästyi, sillä asetus hyväksyttiin suunniteltua myöhemmin. Vuoden loppuun 
mennessä oli tehty vain 19 avustussopimusta ja yksi puitesopimus, ja hyvin pieni määrä 
maksuja (lähinnä ennakkorahoitusta) oli suoritettu. 

6 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”. 
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4.8. Horisontti 2020 -puiteohjelman ja seitsemännen puiteohjelman menot ovat
edelleen riskialttiita, ja ne ovat tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden 
pääasiallinen lähde. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 29:ssä otokseen kuuluneista 
87:stä tutkimus- ja innovointialan tapahtumasta kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia 
virheitä, jotka liittyivät tukeen oikeuttamattomiin kuluihin. Tämä vastaa 
45:ttä prosenttia siitä arvioidusta virhetasosta, jonka tilintarkastustuomioistuin 
määritti tälle otsakkeelle vuonna 2021. 

4.9. Muiden ohjelmien ja toimien osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä yhdeksässä otokseen poimituista 
43 tapahtumasta. Virheiden joukossa olivat muun muassa seuraavat tapaukset: 

a) kaksi sääntöjenvastaisuustapausta hankintamenettelyssä (toinen liittyy Verkkojen
Eurooppa -välineeseen ja toinen Euroopan unionin energia-alan
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoon (ACER))

b) urakat, joista haettiin korvausta ja jotka korvattiin kahdesti (Verkkojen Eurooppa
-välineen hanke, ks. laatikko 4.3)

c) sellaisten kustannusten korvaaminen, joista ei määrätä puitesopimuksessa
(Verkkojen Eurooppa -väline)

d) tukeen oikeuttamattoman omaisuuserän rahoittaminen (Verkkojen Eurooppa
-väline).

4.10. Komission korjaavat toimenpiteet vaikuttivat suoraan viiteen tapahtumaan,
jotka tilintarkastustuomioistuin oli poiminut otokseensa. Nämä toimenpiteet olivat 
relevantteja tilintarkastustuomioistuimen laskelmien kannalta, sillä ne alensivat tämän 
vuosikertomuksen luvun arvioitua virhetasoa 0,2 prosenttiyksikköä. Sen sijaan 
12 tapauksessa, joissa lopulliset edunsaajat olivat tehneet kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevan virheen, komissio ei valvontamenettelyillään kyennyt estämään 
taikka havaitsemaan ja korjaamaan virhettä ennen menojen hyväksymistä. Suurin osa 
havaitsematta jääneistä virheistä liittyi henkilöstökuluihin (kymmenen tapausta 
12:sta). Jos komissio tai edunsaajien toimeksiannosta työskennelleet tarkastajat7 
olisivat hyödyntäneet asianmukaisesti kaikkea käytettävissään ollutta tietoa, arvioitu 

7 Taloutta koskevista selvityksistä annettavat todistukset, joita edunsaajien toimeksiannosta 
työskentelevät tarkastajat laativat, ovat osa komission valvontajärjestelmää (ks. 
kohta 4.11). 
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virhetaso olisi tämän vuosikertomuksen luvun osalta ollut 1,7 prosenttiyksikköä 
alhaisempi. 

4.11. Tarkastajat, joille edunsaajat ovat antaneet toimeksiannon hankkeen 
päättyessä, laativat tutkimusmenojen osalta todistuksia taloutta koskevista 
selvityksistä. Näiden todistusten tarkoituksena on auttaa komissiota tarkastamaan, 
ovatko selvityksissä ilmoitetut kulut tukikelpoisia. Tilintarkastustuomioistuin on 
kuitenkin toistuvasti raportoinut, että näissä todistuksissa on puutteita8. Tänä vuonna 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että niiden 12:n kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevan virheen joukossa, jotka olivat havaittavissa, oli yhdeksän virhettä, joita 
todistukset antaneet tarkastajat ja komissio eivät olleet havainneet. 

Tukeen oikeuttamattomat henkilöstökulut muodostavat 
edelleen suurimman osan tutkimusmenoissa havaituista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä 

4.12. Säännöt, jotka koskevat Horisontti 2020 -puiteohjelman henkilöstökulujen 
ilmoittamista, ovat yksinkertaistamispyrkimyksistä huolimatta edelleen 
monimutkaiset, ja henkilöstökulujen laskeminen on edelleen merkittävä virhelähde 
kuluilmoituksissa. Kuten tilintarkastustuomioistuin on raportoinut edellisissä 
vuosikertomuksissaan9 sekä erityiskertomuksessaan 28/2018, Horisontti 2020 
-puiteohjelman henkilöstökustannusten laskentamenetelmästä on joiltakin osin tullut 
monimutkaisempi (ks. kohdat 4.14 ja 4.15), mikä on lisännyt virheriskiä. Niistä 
29 tapahtumasta, jotka tilintarkastustuomioistuin poimi tutkimusalan otokseensa ja 
joihin liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, 26:ssa eli yli 89 prosentissa on 
kyse tukeen oikeuttamattomien henkilöstökulujen ilmoittamisesta ja korvaamisesta. 

Tuntikorvaukset oli laskettu virheellisesti 

4.13. Suurin syy virheisiin 18 tapauksessa 26:sta on edelleen se, että 
henkilöstökulujen ja erityisesti tuntikorvausten laskentamenetelmää on sovellettu 
virheellisesti.  

                                                      
8 Vuosikertomus 2018, kohta 5.15, vuosikertomus 2019, kohta 4.10, ja vuosikertomus 2020, 

kohta 4.11. 

9 Vuosikertomus 2017, kohta 5.34, vuosikertomus 2018, kohta 5.16, vuosikertomus 2019, 
kohta 4.11, ja vuosikertomus 2020, kohta 4.13, sekä vuosikertomus 2017, suositus 1, jota ei 
ole edelleenkään pantu kokonaan täytäntöön. 

138

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-FI.pdf


 

4.14. Edunsaajat eivät voi ilmoittaa kuluvan varainhoitovuoden todellisia 
palkkakuluja, elleivät he käytä kuukausittaista tuntikorvausta. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, että tähän 
vaihtoehtoon liittyvät laskelmat ovat liian monimutkaisia ja näin ollen vain harvoin 
virheettömiä. Suurin vaikeus liittyy siihen, miten maksut, jotka ovat kertyneet 
kuukautta pidemmältä ajalta (kuten lomaraha ja kolmannentoista kuukauden palkka) 
kohdistetaan niille kuukausille, joina ne on tosiasiassa ansaittu. Edunsaajat tekevät 
usein virheitä tässä kohdistuksessa, mistä aiheutuu virhe kuukausittaisiin kuluihin. 

4.15. Palkkakulujen laskennassa noudatettavan säännön mukaan vuotuinen 
tuntitaksa määritetään viimeisimmältä päättyneeltä tilikaudelta. Tätä taksaa on 
käytettävä kuluilmoituksissa, jotka koskevat kyseisen tilikauden jälkeistä, vielä 
päättymätöntä tilikautta. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmissa 
vuosikertomuksissaan10 raportoinut, että tämä tuntikorvausten soveltamiseen liittyvä 
sääntö voi myös johtaa virheisiin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tämä oli 
jälleen selvästi nähtävissä vuonna 2021. 

4.16. Muita ongelmia, jotka johtivat virheellisten tuntikorvausten soveltamiseen, 
olivat muun muassa tehokkaiden vuotuisten työtuntien virheelliset määrät ja 
palkkakuluihin kirjatut tukeen oikeuttamattomat osatekijät, kuten tukeen 
oikeuttamattomat bonukset.  

Ajankäytön raportointiin liittyvät kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat 
ongelmat  

4.17. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi henkilöstökulujen laskentamenetelmän 
virheellisen soveltamisen lisäksi 11 kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa tapausta, 
joissa puutteet ajankäytön kirjaamisessa johtivat tukeen oikeuttamattomien 
henkilöstökulujen ilmoittamiseen. Ne koskivat pääasiassa poissaolojen, yleisten 
vapaapäivien ja viikonloppujen ajalta ilmoitettuja tunteja sekä erehdyksessä kirjattuja 
tunteja, palkkalistoihin kirjaamatta olevia työtunteja (ei maksettu) tai tunteja, joiden 
osalta ei ole esitetty ajankäyttölomakkeita tai muuta työaikakirjanpitoa. Esimerkki 
laatikossa 4.1 havainnollistaa tällaista tapausta. 

                                                      
10 Vuosikertomus 2020, kohta 4.14, ja vuosikertomus 2019, kohta 4.12. 
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Laatikko 4.1 

Esimerkki kustannuksista, jotka ajankäytön puutteellisen 
kirjaamiseen vuoksi eivät oikeuta tukeen 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa, joka koski erään pk-yrityksen 
ilmoittamia henkilöstökuluja, kävi ilmi, että suuressa osassa kahden työntekijän 
hankkeessa ilmoittamista työtunneista ei ollut näyttönä työaikakirjanpitoa tai 
muuta vaihtoehtoista evidenssiä. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin analysoi muun 
henkilöstön ajankäyttölomakkeet ja havaitsi, että yksi henkilöstön jäsen oli 
ilmoittanut hankkeen osalta 225 tuntia, vaikka ajankäyttölomakkeisiin ei ollut 
kirjattu tunteja. Kaksi muuta henkilöstön jäsentä oli ilmoittanut työtunteja ajalta, 
jolloin he olivat olleet vuosilomalla. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
2 550 tunnista yhteensä 1 277 tuntia (50 prosenttia) ei ollut tukikelpoisia. 

Aiempiin raportointikausiin tehdyt tukeen oikeuttamattomat 
mukautukset ja muut virheet henkilöstökuluissa 

4.18. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa otettiin käyttöön uusi sääntö, jonka 
mukaan tilinpäätöslaskelmiin tehtävien, tuntikorvauksia koskevien mukautusten oli 
oltava poikkeuksellisia eli niitä voitiin tehdä ainoastaan tuntikorvausten laskennassa 
tapahtuneen virheen korjaamiseksi. Muutoin jo ilmoitettuja kustannuksia ei voida 
mukauttaa tai muuttaa (esim. eri tuntikustannusten huomioon ottamiseksi 
varainhoitovuoden päättymisen jälkeen). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi muutamia 
tapauksia, joissa edunsaaja oli uudelleen laskettujen tuntikorvausten perusteella 
tehnyt virheellisesti tällaisia mukautuksia aiemmin ilmoitettuihin henkilöstökuluihin 
varainhoitovuoden päättymistä seuraavan raportointijakson aikana.  

4.19. Muita henkilöstökuluissa havaittuja virheitä olivat kaksoisraja-arvoa koskevan 
säännön noudattamatta jättäminen, teoreettisten palkkakulujen käyttö todellisten 
kulujen sijaan, tukeen oikeuttamattomien kuukausien ilmoittaminen hankkeessa 
kokonaan työskentelevien työntekijöiden osalta (kuukausia ilmoitettiin 
kokonaisuudessaan, vaikka henkilöstö oli työskennellyt hankkeessa alle puolet 
työpäivistä) ja alihankinnan ilmoittaminen henkilöstökuluina. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös tukeen oikeuttamattomia kuluja, jotka 
liittyivät Marie Skłodowska-Curie -toimessa (MSCA) työskentelevään kokeneeseen 
tutkijaan. Tätä käsitellään tarkemmin laatikossa 4.2. 
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Laatikko 4.2 

Esimerkki kokeneesta tutkijasta, joka ei ollut oikeutettu tukeen 
mutta sai Marie Skłodowska-Curie - toimen yhteydessä 
henkilökohtaista apurahaa 

Yhdessä tutkitussa Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships -hankkeessa 
avustuksen saajan valitsema ja palkkaama kokenut tutkija ei täyttänyt kyseistä 
toimea varten vahvistettuja tukikelpoisuusedellytyksiä. Kokeneella tutkijalla olisi 
edellytysten mukaan pitänyt ehdotusten jättämisen määräaikaan (10. syyskuuta 
2015) mennessä olla joko tohtorintutkinto tai (kokoaikaiseksi muutettuna) 
vähintään neljän vuoden kokemus tutkimustyöstä. Tutkija oli suorittanut 
tohtorintutkinnon yli kaksi kuukautta edellä mainitun määräajan jälkeen. 
Avustushakemuksessa esitettyjen ja komission suorittamaa arviointia ja 
tilintarkastustuomioistuimen tekemää tarkastusta varten käytettävissä olleiden 
tietojen perusteella myöskään vaihtoehtoinen edellytys ei täyttynyt. Tutkija oli 
aloittanut kokopäiväisen tohtorintutkinto-ohjelman 1. lokakuuta 2011, joten hän 
saavutti neljän vuoden kokemuksen tutkimustyöstä vasta 30. syyskuuta 2015 eli 
kyseisen määräajan jälkeen. Tutkijan ei näin ollen olisi pitänyt voida osallistua 
ehdotuspyyntöön eikä häntä olisi pitänyt valita hankkeeseen, joten asianomaiset 
kulut katsotaan tukeen oikeuttamattomiksi.  

Yksityiset toimijat, erityisesti pk-yritykset ja uudet toimijat, 
tekevät helpommin virheitä 

4.20. Yksi strategioista, joilla pyritään edistämään eurooppalaista 
tutkimustoimintaa, on lisätä yksityisen sektorin osallistumista ja saada mukaan 
erityisesti uusia toimijoita ja pk-yrityksiä. Havaituista kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevista virheistä yli puolet (15 virhettä 29:stä) liittyi yksityisten edunsaajien 
rahoitukseen, vaikka tämän tyyppisiä tapahtumia oli otokseen sisältyneistä 
130 tapahtumasta vain 44 (34 prosenttia). Pk-yritysten osuus otoksesta oli 
14 prosenttia, mutta niiden osuus kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä oli 
33 prosenttia.  
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4.21. Lisäksi kaikista pk-yrityksiä koskevista kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
tapauksista yhdeksässä tapauksessa yksittäisissä tarkastetuissa maksupyynnöissä oli 
useita virheitä, joiden seurauksena oli ilmoitettu tukeen oikeuttamattomia kuluja (ks. 
esimerkki laatikossa 4.1). Nämä tulokset osoittavat, että pk-yritykset ovat 
virhealttiimpia kuin muut edunsaajat. Asialle on saatu vahvistus myös komission 
toimittamissa tarkastuksissa11, ja se on tuotu esiin tilintarkastustuomioistuimen 
aiemmissa vuosikertomuksissa12. 

Muihin välittömiin kuluihin liittyvät virhetyypit 

4.22. Tilintarkastustuomioistuimen muissa kustannusluokissa havaitsemat 
virhetyypit sisälsivät tukeen oikeuttamattomia laitekustannuksia (jotka johtuivat 
poistojen virheellisestä laskennasta), kuluja, joita ei todellisuudessa ollut aiheutunut, 
virheitä matkakulujen ilmoittamisessa, virheellisiä vaihtokursseja sekä kahteen kertaan 
ilmoitetun urakkalaskun. Laatikossa 4.3 kuvataan viimeksi mainittua virhettä. 

Laatikko 4.3 

Urakasta aiheutuneet kulut ilmoitettiin ja korvattiin kahdesti 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhdessä Verkkojen Eurooppa -välineen 
hankkeessa, että edunsaaja oli ilmoittanut tarkastuksen kohteena olevaan 
kauteen liittyvässä kuluilmoituksessaan 7 681 757 euron suuruisen laskun 
urakasta, joka oli ilmoitettu ja korvattu edellisellä raportointikaudella. Tästä 
seurasi, että urakasta aiheutuneet kulut korvattiin virheellisesti kahteen kertaan. 

  

                                                      
11 Vuosikertomus 2019, kohta 4.16. 

12 Vuosikertomus 2018, kohta 5.19, ja vuosikertomus 2019, kohta 4.16. 
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Tutkimusapurahoja koskevien 
tietoteknisten järjestelmien arviointi 
4.23. Komissio hallinnoi avustuksia ja asiantuntijoita eGrants-sovelluspakettiin 
perustuvan liiketoimintaratkaisun avulla. Sovelluspaketissa on yhdistetty järjestelmät, 
jotka kattavat prosessin kaikki osa-alueet prosessin koko elinkaaren ajalta: 
työohjelmien ja ehdotuspyyntöjen valmistelun, avustuksia koskevan työnkulun 
hallintajärjestelmän (COMPASS) ja avustuksen hallinnoinnin (SYGMA). Käytettävät 
järjestelmät ovat osa erilaisia tietojärjestelmiä, joilla komissio hallinnoi 
tutkimusohjelmille myönnettäviä avustuksia (ks. kaavio 4.4). 

Kaavio 4.4 – Integroidut tietotekniikkajärjestelmät tukevat komissiota ja 
hankkeiden osallistujia avustusprosessin kaikissa vaiheissa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

SYGMASEP

EMI

ECS

F&T-
portaali

CORDA

COMPASS

PDM ABAC

Ehdotusten hallinnoiminen RaportointiHankkeen elinkaari

SEP: Ehdotusten toimitus- ja arviointijärjestelmä

EMI: Ulkoisiin asiantuntijoihin sovellettava hallinnointijärjestelmä

ECS: Järjestelmä, jolla ulkoiset asiantuntijat jättävät hakemuksensa

F&T-portaali: Ulkoisille käyttäjille tarkoitettu keskitetty asiointipiste avustuksen elinkaaren aikana

SYGMA: Sähköinen avustusten hallinnointijärjestelmä

COMPASS: Avustusten, asiantuntijoiden ja tarkastusten hallinnoinnin yhdennetty työnkulkujärjestelmä

PDM: Osallistujatietojen hallintajärjestelmä

CORDA: Tutkimus- ja innovointiohjelmiin perustuvien tietojen tietovarasto

ABAC: Talousarvio- ja kirjanpitotapahtumat sisältävä tietojärjestelmä
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4.24. Tilintarkastustuomioistuin arvioi vuonna 2021 eGrants-sovelluspaketin 
keskittyen COMPASS- ja SYGMA-järjestelmiin. Lisäksi se arvioi avustussopimusten 
valmistelun ja avustusten täytäntöönpanon aikana sovelletut raportointi- ja 
maksuprosessit. Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös, miten eGrants-sovelluspaketti 
ja komission talousarvion hallinnointijärjestelmä ABAC ovat yhteydessä toisiinsa. Näin 
tilintarkastustuomioistuin pyrki saamaan perusteellisempaa tietoa 
tietotekniikkaympäristöstä, jota käytetään uuden Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
hallinnointiin ja valvontaan. 

4.25. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi rajoitetun arviointinsa perusteella, että 
järjestelmät on integroitu tietotekniikkaympäristöön hyvin ja että tiedot ja annetut 
hyväksynnät siirtyvät automaattisesti järjestelmästä toiseen. Komissio on ottanut 
SYGMA-järjestelmässä käyttöön työkalun (henkilöstökulujen laskentajärjestelmä), joka 
tukee osallistujien suorittamaa henkilöstökulujen raportointia. Komissio kannustaa 
säännöllisesti työkalun käyttöön. Kuitenkin alle kymmenen prosenttia osallistujista 
käyttää sitä. Jos erityisesti pk-yritykset ja uudet osallistujat käyttäisivät sitä enemmän, 
henkilöstökuluihin jäisi mahdollisesti vähemmän virheitä, jotka 
tilintarkastustuomioistuin myöhemmin havaitsee.  

4.26. Edunsaajien kirjanpitojärjestelmät eivät myöskään ole yhteydessä SYGMA-
raportointijärjestelmään, mikä on nykyisen oikeusperustan mukaista. Komissiolla on 
valvontakehyksensä edellyttämät yleiset taloudelliset tiedot hankkeista. 
Kirjanpitotiedot (laskuja koskevat yksityiskohdat) tositteineen saadaan lisävalvontaa tai 
tarkastusta varten pyydettäessä. Tämä tarkoittaa, että laajamittaiset automaattiset 
valvontamenettelyt eivät ole mahdollisia. 

4.27. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että eGrants-sovelluspaketti osaltaan 
helpotti avustussopimussalkkujen siirtämistä RTD-pääosastolta REAlle 
huhtikuussa 2021. Prosessia edisti se, että kaikilla asianomaisilla komission yksiköillä 
on pääsy samoihin eGrants-sovelluspaketin tietoihin ja että nämä tiedot ovat peräisin 
samasta lähteestä.  
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
4.28. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa vuotuisissa
toimintakertomuksissa13 otettiin huomioon kussakin pääosastossa ja 
toimeenpanovirastossa käytettävissä olleet tiedot ja annettiin niiden perusteella 
asianmukainen arvio varainhoidosta, joka koski otsakkeen MRK1 menojen perustana 
olevien tapahtumien sääntöjenmukaisuutta. 

4.29. RTD-pääosasto ilmoitti Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta, että kaikkien
EU:n tutkimusmenoja hallinnoivien pääosastojen ja muiden EU:n elinten oletettu 
edustava virhetaso oli 2,29 prosenttia. Kun otetaan huomioon korjaavat toimet, 
pelkästään RTD-pääosaston jäännösvirhetaso on 1,67 prosenttia. Jälkitarkastukset, 
joihin kyseiset virhetasot perustuivat, kattoivat kaudella 2014–2020 suoritetut maksut. 
Ratkaistakseen tilintarkastustuomioistuimen aiemmin esiin tuoman metodologisen 
ongelman, jonka seurauksena virhetaso14 oli ilmoitettu liian pienenä, Yhteinen 
tarkastus laski lisäyksen, joka perustui 1 304:ään vuosina 2020 ja 2021 päätettyyn 
tarkastukseen. Näin virhetaso nousi 0,37 prosenttiyksikköä, mikä tuotiin esiin RTD-
pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa. 

4.30. RTD-pääosaston jäännösvirhetaso vuoden 2021 lopussa osoittaa, että taso
vastaa komission asettamaa edellytystä15. Horisontti 2020 -puiteohjelman menojen 
osalta ei näin ollen esitetty varaumaa. Raportoidut virhetasot alenivat hieman 
vuonna 2021. 

4.31. Koska vuosi 2021 oli Horisontti Eurooppa -puiteohjelman16 ensimmäinen
toteutusvuosi, maksuja oli suoritettu vain hyvin pieni määrä (RTD-pääosastossa 
ainoastaan ennakkorahoitusta). RTD-pääosasto ei näin ollen raportoinut ns. havaittua 
virhetasoa Horisontti Eurooppa -puiteohjelman osalta vuonna 2021. Komissio on 

13 ECFIN-pääosasto, RTD-pääosasto ja REA. 

14 Virhetaso oli laskettu suhteessa kaikkiin hyväksyttyihin kuluihin sen sijaan että se olisi 
laskettu suhteessa tosiasiallisesti tarkastettuihin kuluihin. Tämä tarkoitti, että 
virhelaskelman nimittäjästä tuli suurempi ja virhetasoarviosta näin ollen liian alhainen; 
vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohta 5.34. 

15 Virhetason tavoitevaihteluväli on Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta 2–5 prosenttia. 

16 Ks. alaviite 5. 
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asettanut Horisontti Eurooppa -puiteohjelman osalta tavoitteeksi, että 
jäännösvirhetaso puiteohjelman lopussa on enintään kaksi prosenttia. 

4.32. RTD-pääosasto toi vuoden 2021 toimintakertomuksessaan esiin 20 sisäisen
tarkastuksen (IAS) esittämää suositusta, jotka olivat toteuttamatta. Kahden 
suosituksen kohdalla tavoiteajankohta oli jo ohitettu. Kuusi toteuttamatta olevaa 
suositusta, joista yhden tavoiteajankohta oli ohi, oli luokiteltu erittäin tärkeiksi. 
Tavoiteajankohtansa ohittanut ”erittäin tärkeä” suositus koski tutkimus- ja 
innovointibudjetin taloudellisen riskin vähentämistä kohdentamalla valvontastrategia 
uudelleen. Sisäinen tarkastus katsoo, että suosituksen noudattamista koskevat 
toimintasuunnitelmat on pantu täytäntöön vain osittain ja että toimenpiteitä, joilla 
parannetaan toimeksiannon perusteella toimivien ulkopuolisten tarkastajien työn 
laatua, ei ole vielä saatu päätökseen. 

4.33. REA ilmoitti vuotuisessa toimintakertomuksessaan, että Horisontti 2020
-puiteohjelman jäännösvirhetaso oli 1,75 prosenttia, eikä senkään näin ollen tarvinnut
esittää Horisontti 2020 -puiteohjelmaa koskevaa varaumaa.

4.34. REAn osalta sisäinen tarkastus totesi, että sen tarkastamia prosesseja varten
käytettävät sisäisen valvonnan järjestelmät olivat vaikuttavia lukuun ottamatta kahta 
osa-aluetta, joilla annettiin erittäin tärkeitä suosituksia komission keskitettyä 
sähköisten tietojen vaihtamisjärjestelmää (SEDIA) koskevan tarkastuksen jälkeen. 
Suositukset koskivat riittämätöntä henkilötietojen suojaa ja viivästyneitä tai 
riittämättömästi automatisoituja tietoteknisiä välineitä. 

4.35. ECFIN-pääosaston tärkeimmät menot otsakkeessa MRK1 vuonna 2021
liittyvät 1) Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) ja InvestEU-ohjelman 
rahoittamiseen ja 2) Euroopan investointirahaston (EIR) pääomaan ja osinkoihin. 
Näiden osa-alueiden arvioitu virhetaso vuonna 2021 oli nolla prosenttia, mikä kuvastaa 
kyseisten maksujen luonnetta. Sisäinen tarkastus totesi, että sisäisen valvonnan 
järjestelmät, joita ECFIN-pääosasto käyttää sisäisen tarkastuksen tarkastamia 
prosesseja varten, olivat vaikuttavia.  

4.36. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti komission vuotuisessa hallinto- ja
tuloksellisuuskertomuksessa 2021 olleet tiedot, jotka koskivat arviota riskistä 
maksamishetkellä otsakkeeseen MRK1 kuuluvilla toimintalohkoilla. Komission 
laskelmien mukaan otsakkeen MRK1 virhetaso oli 1,3 prosenttia. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätös 

4.37. Tilintarkastustuomioistuimen hankkima ja tässä luvussa esiin tuoma 
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena katsoen, että menojen virhetaso oli 
sisämarkkinoiden, innovoinnin ja digitaalitalouden alalla olennainen. 
Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset osoittavat, että tämän MRK:n 
otsakkeen arvioitu kokonaisvirhetaso on 4,4 prosenttia (ks. kaavio 4.2). 
Tilintarkastustuomioistuimen tuloksista ilmenee, että virhetaso oli yhä korkea 
tutkimus- ja innovointimenoissa, jotka kuuluivat pääasiallisiin virhelähteisiin. Tämä 
koskee etenkin henkilöstökuluja. 

4.38. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty arvioitu riskitaso 
maksamishetkellä on 1,3 prosenttia. Tämä prosenttiosuus on sekä olennaisuusrajan 
että sen vaihteluvälin alapuolella, jota tilintarkastustuomioistuin soveltaa arvioituun 
virhetasoon. Tilintarkastustuomioistuin katsoo tästä syystä, että komission jo 
toteuttamista toimenpiteistä huolimatta taso esitetään edelleen liian alhaisena. 

Suositukset 

4.39. Liitteessä 4.1 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuosikertomuksissa 2019 ja 2020 esitettyjä 
suosituksia. Nämä suositukset oli määrä panna täytäntöön vuoteen 2021 mennessä17. 
Komissio on pannut kolme suositusta täytäntöön kokonaan ja yhden suurimmaksi 
osaksi.  

4.40. Tilintarkastustuomioistuin esittää mainitun arvion ja varainhoitovuotta 2021 
koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle seuraavat 
suositukset: 

                                                      
17 Suositukset, jotka tilintarkastustuomioistuin esitti vuosikertomuksessaan 2018, edellyttivät 

toimia vuoden 2020 loppuun mennessä. Niinpä tilintarkastustuomioistuin toimitti niitä 
koskevan seurantatarkastuksen vuosikertomuksen 2020 yhteydessä. 
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Suositus 4.1 

Komission olisi voimakkaasti kannustettava henkilöstökuluja koskevan ohjatun it-
toiminnon käyttöön (saatavilla osallistujaportaalissa) (ks. kohta 4.25); tämä koskee 
erityisesti tiettyjä virhealttiimpia edunsaajaryhmiä, kuten pk-yrityksiä ja uusia 
toimijoita (sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman että Horisontti Eurooppa-
puiteohjelman avustusten osalta). 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2023 puoliväli (Horisontti 2020) ja 
vuoden 2024 puoliväli (Horisontti Eurooppa) 

Suositus 4.2 

Komission olisi annettava edunsaajille ohjeita ohjelmien välisistä eroista keskittyen 
vertaamaan Horisontti Eurooppa-puiteohjelmaan liittyviä tukikelpoisuusnäkökohtia 
Horisontti 2020 -puiteohjelmaan ja vastaaviin ohjelmiin nähden.  

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2023 puoliväli 

Suositus 4.3 

Komission olisi parannettava Horisontti 2020 -puiteohjelman nykyisiä 
ennakkotarkastuksia siten, että niiden avulla havaitaan ja poistetaan mahdolliset 
tukeen oikeuttamattomat mukautukset, joita edunsaajien ilmoittamiin 
henkilöstökuluihin on tehty tuntikorvausten uudelleenlaskennan jälkeen. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2022 loppuun mennessä 

Suositus 4.4 

Komission olisi edelleen parannettava ohjeita riippumattomille tarkastajille, joiden 
kanssa edunsaajat ovat tehneet sopimuksen todistuksen antamisesta taloutta 
koskevista selvityksistä; tarkoituksena on vähentää lukuisia puutteita, joita 
tilintarkastustuomioistuin on havainnut näitä todistuksia koskevien tarkastustensa 
yhteydessä. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2023 puoliväli 
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Suositus 4.5 

Komission olisi seuraavaa tutkimusohjelmaa varten selvitettävä muuttuvat 
toimintatarpeet huomioon ottaen, onko eGrants-sovelluspakettiin sisältyviä, 
riskinarviointiin ja automaattisiin tarkastuksiin liittyviä toimintoja mahdollista 
laajentaa. Tällöin voitaisiin esimerkiksi hyödyntää muita käytettävissä olevia 
tietolähteitä niin, että saataisiin digitaalisessa muodossa käyttöön lisää keskeisiä 
tietoja säännönmukaisuutta koskevan vahvistuksen tueksi. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: seuraavaa MRK:ta varten 
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Liitteet 

Liite 4.1 – Aiempien suositusten seuranta – Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2019 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
vuoden 2021 puoliväliin mennessä: 
Suositus 1: 

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

x      
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
vuonna 2021: 
Suositus 2: 

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

x18      

                                                      
18 Komissio on käynnistänyt viestintäkampanjoita, joiden tarkoituksena on parantaa Horisontti 2020 -puiteohjelman avustuksiin liittyvien henkilöstökulujen 

laskentaa, mutta puutteita ilmenee edelleen (ks. kohdat 4.12–4.19). Komissio on kehittänyt henkilöstökuluja koskevan ohjatun it-toiminnon, joka 
opastaa edunsaajia, mutta vain kymmenen prosenttia osallistujista käyttää sitä (ks. kohta 4.25). 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
vuoden 2021 puoliväliin mennessä: 
Suositus 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. 

x19      

                                                      
19 Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa näiden parannusten vaikuttavuuden tulevina vuosina. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2020 

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että 
vuonna 2021: 
Suositus 2: 

komission olisi käytävä säännöllisesti läpi tärkeimpiä 
syitä, joiden vuoksi taloutta koskevissa selvityksissä on 
virheitä. Monimutkaisista kysymyksistä, kuten 
alihankintasäännöistä, olisi annettava ohjeistusta. 
Horisontti 2020 -puiteohjelman virhetason 
alentamiseksi olisi toteutettava tiedotuskampanjoita. 

 X     

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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5. luku

Koheesio, palautumiskyky ja arvot 
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Johdanto 
5.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 2
”Koheesio, palautumiskyky ja arvot” liittyvät havainnot. Kaaviossa 5.1 esitetään 
yhteenveto otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2021. 
Lisätietoja vuodelta 2021 tarkastetusta perusjoukosta on kohdassa 5.9. 

Kaavio 5.1 – Maksut ja tarkastuksen perusjoukko 

Koheesio, palautumiskyky ja arvot
80,1 miljardia euroa (44,1 % EU:n talousarvion menoista)

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja muut alueelliset 
toimet: 45,5 (56,9 %)

Euroopan sosiaalirahasto (ESR): 19,4 (24,2 %)

Koheesiorahasto: 9,7 (12,1 %)

Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosio: 1,0 (1,2 %)

Vuoden 2021 maksujen jakautuminen rahastoittain
(miljardia euroa)

Hätätilanteen tukiväline: 0,6 (0,7 %)

Erasmus+ -ohjelma: 2,4 (3,0 %)

Muut: 1,5 (1,9 %)
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(*) Alaotsakkeen 2 a maksuja koskevat luvut koostuvat ohjelmakauden 2014–2020 vuotuisista ennakko- 
ja välimaksuista, joita ei ollut sisällytetty komission vuonna 2021 hyväksymien varmuuden saamiseksi 
toimitettavien asiakirjojen (jäljempänä ’varmennuspaketin’) perustana oleviin tileihin. Nämä maksut 
katsotaan tilien perustana olevien toimien yhdenmukaistetun määritelmän (lisätietoa on liitteen 1.1 
kohdissa 12 ja 13) mukaisesti ennakkorahoitukseksi, eivätkä ne siksi kuuluneet varainhoitovuodelta 2021 
annetun vuosikertomuksen tarkastettuun perusjoukkoon. Ne sisällytetään tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamaan perusjoukkoon sinä vuonna, kun komissio hyväksyy vastaavat tilit (esim. 
varainhoitovuoden 2022 tarkastuslausuma annetaan tilivuodelta 2020/2021). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin vuoden 2021 konsolidoidun tilinpäätöksen 
tietojen perusteella. 

Palautumiskyky ja arvot

Ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen: 3,1

Ennakkomaksut: 3,6

Yksittäiset maksut ja väli- ja loppumaksut: 0,8

Yksittäiset maksut ja väli- ja loppumaksut: 0,8

Vuoden 2021 maksut – yhteensä 4,4

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 3,9

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

Ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen (*): 2,6

Ennakkomaksut (*): 75,1

Vuotuiset päätökset tilien hyväksymisestä: 40,8  

Yksittäiset maksut ja väli- ja loppumaksut: 0,6

Yksittäiset maksut ja väli- ja loppumaksut: 0,6

Vuoden 2021 maksut – yhteensä 75,7

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 44,0

(miljardia euroa)
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Lyhyt kuvaus 

Politiikkatavoitteet ja rahoitusvälineet 

5.2. Tämän otsakkeen varojen käyttö keskittyy EU:n eri jäsenvaltioiden ja alueiden
välisten kehityserojen vähentämiseen1 (alaotsake 2 a) sekä toimiin, joilla tuetaan ja 
suojellaan EU:n arvoja, mikä lisää EU:n kykyä palautua nykyisistä ja tulevista haasteista 
(alaotsake 2 b). Tavoitteita toteutetaan seuraavien rahastojen ja välineiden avulla2: 

a) alaotsake 2 a (taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio):

— Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka tarkoituksena on vähentää keskeisiä 
kehityseroja eri alueiden välillä tarjoamalla innovointiin ja tutkimukseen, 
digitaalistrategiaan, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä vähähiiliseen talouteen 
suunnattua taloudellista tukea 

— Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), jonka avulla pyritään varmistamaan korkea 
työllisyystaso, oikeudenmukainen sosiaalinen suojelu ja osaava ja 
sopeutumiskykyinen työvoima sekä yhteiskuntien osallistavuus ja yhtenäisyys 
keskeisenä tekijänä köyhyyden poistamisessa; ohjelmakaudella 2021–2027 ESR+ 
sisältää nuorisotyöllisyysaloitteen, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen 
avun rahaston sekä työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan Euroopan 
unionin ohjelman, jotka olivat kaikki aiemmin erillisiä 

— 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 

— osallistuminen koheesiorahaston rahoituksella Verkkojen Eurooppa -välineeseen, 
josta rahoitetaan Euroopan laajuisiin verkkoihin kuuluvia hankkeita3 

b) alaotsake 2 b (palautumiskyky ja arvot):

— Erasmus +, jolla tuetaan koulutusta, nuorisoa ja urheilua Euroopassa edistämällä 
oppimiseen liittyvää liikkuvuutta sekä nuorten epävirallista ja 
aktiivista osallistumista 

1 Ks. Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, 162 ja 174–178 artikla (s. 73, 81 ja 82). 

2 Tilintarkastustuomioistuin raportoi elpymis- ja palautumistukivälineen varainhoitovuoden 
2021 menoista luvussa 10. 

3 Asetus (EU) 2021/1153 Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta. 
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— useat pienemmät järjestelmät, kuten Luova Eurooppa, kansalaisten, tasa-arvon, 
perusoikeuksien ja arvojen ohjelma sekä erityiset välineet, kuten EU4Health ja 
hätätilanteen tukiväline, joilla edistetään talouden elpymistä EU:ssa covid-19-
pandemian jälkeen. 

Varainhoito 

5.3. Koheesiopolitiikan rahastot (EAKR, koheesiorahasto ja ESR) muodostavat
suurimman osan tämän otsakkeen menoista. Niitä toteutetaan yhteistyöhön 
perustuvan hallinnoinnin kautta. Jäsenvaltiot esittävät monivuotiset 
toimenpideohjelmat koko monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi. Kun komissio on 
antanut hyväksyntänsä, vastuu toimenpideohjelman täytäntöönpanosta jaetaan 
komission (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto sekä alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto) ja jäsenvaltion kesken. Edunsaajat saavat korvauksen 
jäsenvaltion viranomaisten kautta, ja EU yhteisrahoittaa toimenpideohjelman ehtojen 
mukaisesti hyväksytyistä toimista aiheutuneita tukikelpoisia kustannuksia. 
Hallintoviranomaiset suorittavat tarkistuksia, joiden tarkoituksena on estää tukeen 
oikeuttamattomien menojen todentaminen komissiolle. Niiden tehtävä hallinnoinnissa 
on keskeinen koheesiomenojen sääntöjenmukaisuuden varmistamisen kannalta. 

5.4. Yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvien menojen valvonta- ja
varmennuskehyksen4 tavoitteena on varmistaa, että jäännösvirhetaso5 jää 
toimenpideohjelman vuotuisessa tilinpäätöksessä alle asetuksessa määritetyn kahden 
prosentin olennaisuusrajan6. Valvonta- ja varmennuskehys sisältää seuraavat kolme 

4 Tilintarkastustuomioistuin kuvasi Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin 
ohjelmakaudella 2014–2020 sovellettua valvonta- ja varmennuskehystä ja sitä koskevaa 
aikataulua yksityiskohtaisesti varainhoitovuosilta 2017 (kohdat 6.5–6.15) ja 2018 
antamissaan vuosikertomuksissa (kaavio 6.1). 

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

6 Asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 
yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 
koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 
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elementtiä, joiden avulla pyritään varmistamaan, ettei sääntöjenvastaisuuksien taso 
ole olennainen tileillä, jotka todennetaan komissiolle hallintoviranomaisten 
tarkistusten jälkeen: 

— Tilinpäätökseen sisältyviä menoja koskeva tarkastusviranomaisten tekemä työ. 
Työn tuloksena syntyy vuotuinen tarkastuskertomus, jonka jäsenvaltiot esittävät 
komissiolle varmennuspakettiensa osana. Vuotuisessa tarkastuskertomuksessa 
tuodaan esiin toimenpideohjelman (tai toimenpideohjelmaryhmän) 
jäännösvirhetaso, ja siihen sisältyy tarkastuslausuma ilmoitettujen menojen 
sääntöjenmukaisuudesta ja hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnan 
vaikuttavuudesta. 

— Komission vuotuinen tilien hyväksyntä. Tätä varten komissio tekee pääosin 
kattavuuteen ja virheettömyyteen painottuvia hallinnollisia tarkastuksia, jotta se 
voi hyväksyä tilit ja vapauttaa aiemmin vakuutena pidetyn kymmenen prosentin 
määrän7. 

— Komission suorittamat kutakin varmennuspakettia koskevat asiakirjatarkastukset 
ja sen 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 oli pitkälti verrattavissa kohdassa 5.4 kuvattuun prosessiin. 

5.6. Muiden kuin yhteistyössä hallinnoitujen ohjelmien kautta myönnettävä EU:n
rahoitus maksetaan avustuksina, hankintoina ja palkintoina, ja sitä hallinnoivat 
komission pääosastot8 joko suoraan tai välillisesti kumppaniorganisaatioiden tai 
muiden viranomaisten tuella. 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 
täydentämisestä, 28 artiklan 11 kohta. 

7 Ks. asetus (EU) N:o 1303/2013, 130 artikla, jossa välimaksujen korvaaminen rajoitetaan 
90 prosenttiin. 

8 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, viestintäverkkojen, sisältöjen ja 
teknologian pääosasto, koulutuksen ja kulttuuriin pääosasto, terveyden ja 
elintarviketurvallisuuden pääosasto, oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto, 

160

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex:32013R1303&_sm_au_=iVVPZRLtsfLP57JPVkFHNKt0jRsMJ


 

 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

5.7. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli tuottaa tietoa yleisen 
tarkastuslausuman laadintaa varten (ks. kuvaus liitteessä 1.1), ja arvioida menojen 
sääntöjenmukaisuutta sekä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 osalta 
kokonaisuutena että koheesiopolitiikan rahastojen osalta (alaotsake 2 a). Viimeksi 
mainitun suhteen tilintarkastustuomioistuin pyrki arvioimaan myös 
tarkastusviranomaisten ja komission työn luotettavuutta. 

5.8. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki tämän monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeen osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2021: 

— 243 tapahtumasta koostuva tilastollisesti edustava otos tämän monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen eri menoista. Tilintarkastustuomioistuimen 
tavoitteena oli arvioida otsakkeen virhetaso sekä tuottaa tietoa yleisen 
tarkastuslausuman laadintaa varten. Koheesiopolitiikan rahastojen osalta 
otokseen sisältyi 217 tapahtumaa, joiden osalta menot oli todennettu varmennus- 
ja päättämispaketeissa (mukaan lukien 213 tapahtumaa, jotka 
tarkastusviranomainen oli tarkastanut aiemmin), sekä kahdeksan 
rahoitusvälinettä (alaotsake 2 a). Otokseen sisältyi myös 18 komission suoraan tai 
välillisesti hallinnoimaa tapahtumaa (neljä alaotsakkeen 2 a ja 14 alaotsakkeen 2 b 
tapahtumaa). 

— Tarkastusviranomaisten tekemä tietojen validointityö, joka koski 
33:a viranomaisten aiemmin tarkastamaan 213 tapahtuman otokseen liittynyttä 
varmuus-/päättämispakettia. 

— Komission tarkastus- ja validointityö, joka koski kauden 2014–2020 
varmennuspaketeissa raportoituja jäännösvirhetasoja, sekä kyseisiin paketteihin 
liittyvä komission tarkastustyö, jossa paketteja on arvioitu sääntöjenmukaisuuden 
kannalta. 

— Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston ja alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissaan antamat 
sääntöjenmukaisuustiedot, jotka on sisällytetty komission vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen. 

                                                      
humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto sekä Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja 
ympäristöasioiden toimeenpanovirasto liikenteen ja liikkumisen pääosaston valvonnassa 
vuoden 2021 perusjoukon menojen osalta. 
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5.9. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastama perusjoukko (47,9 miljardia euroa)
koostui pääasiassa kauden 2014–2020 menoista, jotka sisältyivät varmennuspaketeissa 
toimitettuihin hyväksyttyihin tileihin tilivuodelta 2019/2020 (402 toimenpideohjelmaa, 
joiden arvo oli yhteensä 40 miljardia euroa. Tarkastettu perusjoukko sisälsi myös 
kauden 2007–2013 menoja 18 toimenpideohjelmasta, jotka komissio päätti kokonaan 
tai osittain9 vuonna 2021 (776 miljoonaa euroa). Komissio ei ollut vielä hyväksynyt 
toimenpideohjelmia kaudelle 2021–2027, eikä se ollut suorittanut maksuja kyseiseltä 
kaudelta vuoden 2021 loppuun mennessä10. 

5.10. Tilintarkastustuomioistuin poimi 217 tapahtuman otoksen varmennus- ja
päättämispaketeissa todennetuista menoista kahdessa vaiheessa. Ensin otokseen 
valittiin 33 pakettia (31 ohjelmakaudelta 2014–2020 ja kaksi ohjelmakaudelta 2007–
2013), jotka käsittivät 44 toimenpideohjelmaa. Seuraavaksi näistä paketeista poimittiin 
otos tapahtumia, jotka tarkastusviranomaiset olivat tarkastaneet aiemmin. 

5.11. Jäsenvaltioiden raportoimien tietojen mukaan 108 toimenpideohjelman
alaisuudessa suoritettiin tilivuonna 2019/2020 maksatuksia rahoitusvälineiden kautta 
(2,1 miljardia euroa). Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin poimi lisäotoksen, joka 
kattoi kahdeksan ohjelmakauden 2014–2020 rahoitusvälinettä, joista oli suoritettu 
maksuja lopullisille tuensaajille tai niiden hyväksi. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin 
tutki 50 lainaa ja 21 pääomasijoitusta. 

5.12. Lisäksi komissio maksoi tai hyväksyi vuonna 2021 suoraan tai välillisesti
hallinnoimiensa ohjelmien osalta viisi miljardia euroa, mukaan lukien 3,9 miljardia 
euroa alaotsakkeen 2 b menoja. Tilintarkastustuomioistuin tutki 18 tapahtuman 
otoksen, jonka tapahtumat oli rahoitettu hätätilanteen tukivälineestä, 
koheesiorahaston rahoitusosuudesta Verkkojen Eurooppa -välineelle, kansalaisten, 
tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmasta, Luova Eurooppa -ohjelmasta tai 
Erasmus+-ohjelmasta. 

9 Jos vaikutukseltaan olennaisia kysymyksiä jää avoimiksi, komissio maksaa vain määrän, joka 
ei ole kiistanalainen. Jäljelle jäänyt määrä selvitetään ja toimenpideohjelma päätetään, kun 
kaikki selvittämättömät asiat on ratkaistu. 

10 Ks. kohdat 2.6–2.8. 
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5.13. Liitteessä 5.1 on eritelty tilintarkastustuomioistuimen tapahtumaotos ja
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat virheet, jotka se havaitsi 27 jäsenvaltiossa ja 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa alaotsakkeen 2 a kohdalla ohjelmakaudella 2014–
2020. 
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus, 
vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
5.14. Vuosikertomuksen luvun tämä osa koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä
osiossa raportoidaan tämän vuoden otokseen kuuluvien 243 tapahtuman 
tarkastuksesta ja annetaan tietoa virheiden pääasiallisista lähteistä. Toisessa osiossa 
tilintarkastustuomioistuin arvioi tarkastusviranomaisten työtä, ja kolmas osio koskee 
komission työtä. Tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökset, jotka koskevat kahden 
vastuupääosaston vuotuisiin toimintakertomuksiin ja vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen sisältyviä tietoja koheesiomenojen 
sääntöjenmukaisuudesta, perustuvat näissä kolmessa osiossa tehtyihin havaintoihin. 

Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatestausten tulokset ja 
tehdyn tarkastustyön tarkistus / uudelleen suorittaminen 

5.15. Tarkastetuissa 243 tapahtumassa tilintarkastustuomioistuin yksilöi ja
kvantifioi 30 virhettä, jotka kaikki liittyivät alaotsakkeeseen 2 a. 
Tarkastusviranomaisten aiemmin havaitsemat 56 kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa 
virhettä ja ohjelmaviranomaisten tekemät (kummankin ohjelmakauden osalta 
yhteensä 458 miljoonan euron arvoiset) oikaisut huomioon ottaen 
tilintarkastustuomioistuin arvioi monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 
virhetasoksi 3,6 prosenttia11 (ks. kaavio 5.2). 

11 Pelkän alaotsakkeen 2 a arvioitu virhetaso on 4,1 prosenttia (alempi virheraja 
2,1 prosenttia, ylempi virheraja 6,1 prosenttia). 
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Kaavio 5.2 – Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevien virheiden arvioitu 
vaikutus 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.16. Tarkastusviranomaisten ilmoittamat kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat 
virheet koskivat tukeen oikeuttamattomia kuluja (32 tapausta), julkisia hankintoja 
(19 tapausta), todentavien asiakirjojen puuttumista (kahdeksan tapausta) sekä 
kirjanpito- ja laskentavirheitä (kaksi tapausta)12. Alentaakseen jäännösvirhetasot 
kahden prosentin olennaisuusrajalle tai sen alapuolelle jäsenvaltiot olivat tehneet 
rahoitusoikaisuja ja tarpeen mukaan myös ekstrapoloineet niitä. 

5.17. Kaaviossa 5.3 jaotellaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat virheet 
luokittain (ennen rahoitusoikaisujen huomioon ottamista). 
Tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virhetasoon vaikuttivat eniten tukeen 
oikeuttamattomat kulut ja hankkeet, sisämarkkinasääntöjen rikkominen sekä 
olennaisten todentavien asiakirjojen puuttuminen. Kohdissa 5.18—5.39 annetaan 
lisätietoja näistä virheistä. 

                                                      
12 Yhteen tapahtumaan voi vaikuttaa useampi kuin yksi virhetyyppi. 
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Kaavio 5.3 – Havaittujen virheiden erittely 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Tukeen oikeuttamattomat kulut 

5.18. Kun jäsenvaltion viranomaiset ilmoittavat komissiolle tileihinsä sisältyviä
menoja, ne vahvistavat, että menot ovat aiheutuneet sovellettavien EU:n sääntöjen ja 
kansallisten sääntöjen mukaisesti ja että tuki on myönnetty edunsaajille tai toimiin, 
jotka täyttävät toimenpideohjelmien tukikelpoisuusvaatimukset. 

5.19. Tukeen oikeuttamattomat kulut ovat tarkastusviranomaisten useimmin
havaitsema virhetyyppi. Tarkastusviranomaisten raportoimien tietojen mukaan 
57 prosenttia kaikista niiden tilivuonna 2019/2020 havaitsemista virheistä kuului tähän 
komission kanssa sovitun yhteisen luokittelun mukaiseen luokkaan13. 

13 Ks. laatikko 6.5 varainhoitovuodelta 2018 ja laatikko 5.7 varainhoitovuodelta 2019 
annetussa vuosikertomuksessa. 
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5.20. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi otoksessaan tukeen oikeuttamattomia 
kuluja vielä 19 tapahtumassa. Nämä tapaukset muodostivat 63 prosentin osuuden 
niiden havaittujen virheiden lukumäärästä, jotka olivat kvantitatiivisesti ilmaistavissa, 
eli noin 1,6 prosenttiyksikköä arvioidusta virhetasosta (41 prosentin osuus virheistä, ks. 
kaavio 5.3). Joissakin tapauksissa tarkastusviranomainen oli havainnut virheen mutta 
ei ollut kvantifioinut sitä oikein. 

5.21. Pääasiallisia tukeen oikeuttamattomuuden syitä olivat seuraavat: osallistujat 
eivät olleet oikeutettuja tukeen, EU:n tai kansallisia sääntöjä ei noudatettu tai menot 
eivät tosiasiassa liittyneet hankkeeseen. Laatikossa 5.1 esitetään esimerkki tukeen 
oikeuttamattomista kuluista. 

Laatikko 5.1 

Ilmoitettuihin kuluihin liittyvät toimet oli toteutettu tukikelpoisen 
alueen ulkopuolella 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Alankomaissa erään EAKR:n 
toimenpideohjelman hallintoviranomainen oli ilmoittanut kuluja liittyen toimiin, 
joiden toteuttamisesta vastasi 12 kumppanin joukosta kolme sellaista kumppania, 
joiden toiminta tapahtuu maantieteellisen tukikelpoisuusalan ulkopuolella. 
Yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaan tällaisissa tapauksissa tarvitaan 
ennalta seurantakomitean hyväksyntä. Hyväksyntää ei haettu. 
Tilintarkastustuomioistuin pani eritoten merkille, että seurantakomitea oli käynyt 
vuonna 2016 keskustelua näiden hankkeiden rahoittamisesta, mutta se ei 
kuitenkaan sisällyttänyt niitä valittujen hankkeiden luetteloon. Seurantakomitea 
teki vasta helmikuussa 2022 – tilintarkastustuomioistuimen toimittaman 
tarkastuksen jälkeen – virallisen päätöksen näiden hankkeiden sisällyttämisestä 
ohjelmaan. Tilintarkastustuomioistuin katsoo tämän perusteella, että mainittujen 
kumppaneiden ilmoittamat menot ovat tukeen oikeuttamattomia. 

5.22. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että neljän tapahtuman kohdalla 
edunsaajat ja ohjelmaviranomaiset tarkistivat tukikelpoisuutta koskevien 
perusvaatimusten noudattamisen riippumattomien lähteiden sijasta osallistujien 
omien ilmoitusten perusteella (ks. laatikko 5.2). 

167



Laatikko 5.2 

Osallistujien asemaa ei todennettu 

Kahdessa nuorisotyöllisyysaloitteessa, jotka toteutettiin Ranskassa, se, että 
osallistujat olivat työelämän ja koulutuksen ulkopuolella, todennettiin ainoastaan 
osallistujien omien ilmoitusten perusteella. 

Erään ESR:n ohjelman kohdalla edunsaaja ei kyennyt osoittamaan 
riippumattomalla tavalla, että osallistujat eivät olleet työssä tai koulutuksessa. 
Tilintarkastustuomioistuin pyysi komissiota ja kansallisia viranomaisia 
suorittamaan lisätarkistuksia osallistujien aseman todentamiseksi. 
Lisätarkistuksissa kävi ilmi, että 37 osallistujaa oli itse asiassa työssä, minkä 
seurauksena he eivät olleet oikeutettuja EU:n tukeen. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi samankaltaisia tapauksia eräässä Ranskassa 
toteutetussa hankkeessa sekä yhden Irlannissa toteutetun ESR:n 
toimenpideohjelman kohdalla. 

5.23. Tilintarkastustuomioistuimen otoksessa edunsaajat käyttivät
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 65 tapahtumassa, eli 27 prosentissa 
otoksesta, soveltaen joko kiinteämääräistä rahoitusta tai vakioyksikkökustannuksia 
taikka niiden yhdistelmää. Yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen avulla voidaan 
vähentää sekä edunsaajien hallinnollisen työn määrää että virheitä. Tänä vuonna 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhdessä jäsenvaltiossa neljän tapahtuman kohdalla 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöön liittyviä virheitä, joita se ei 
kuitenkaan kvantifioinut (ks. laatikko 5.3). 

Laatikko 5.3 

Menetelmät, joita käytetään yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen yhteydessä korvausten suorittamiseen 
edunsaajille ja EU:n talousarvioon kirjattavien menojen 
ilmoittamiseen, eivät ole sääntelyvaatimusten mukaisia 

Yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytettäessä jäsenvaltion edunsaajalle 
ja komission jäsenvaltiolle maksamien korvausten olisi perustuttava samaan 
menetelmään (yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, 131 artiklan 2 kohta). 

Irlannissa eräs välittävä toimielin teki edunsaajien kanssa rahoitussopimuksia, 
joiden mukaan korvausten perustana ovat tosiasialliset kulut. 
Hallintoviranomainen käytti kuitenkin yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
tähän ESR:n ohjelmaan osoitettavan EU-rahoituksen laskentaan. Tässä yhteydessä 

168



 

 

tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluneiden neljän edunsaajan oli 
toimitettava menoilmoitukset, joissa luetellaan ainoastaan hankkeesta 
aiheutuneet välittömät henkilöstökustannukset, sekä kiinteä summa, joka kattaa 
muut tukikelpoiset menot. 

Käytännössä kuitenkin Irlannin viranomaiset maksoivat edunsaajille korvauksia 
tosiasiallisten kulujen perusteella, rahoitussopimuksiin sisältyneiden vaatimusten 
mukaisesti. 

Tämän seurauksena jäsenvaltion edunsaajille ja komission jäsenvaltiolle 
korvaamat määrät perustuivat erilaisiin tukimuotoihin. Mainittu lähestymistapa ei 
ole yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin sovellettavien 
sääntelyvaatimusten mukainen. 

Kaksinkertainen raportointivaatimus on lisäksi vastoin lainsäätäjän tarkoitusta, 
jonka mukaan yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käytetään vähentämään 
edunsaajille aiheutuvaa hallinnollista työmäärää. 

Tukeen oikeuttamattomat hankkeet 

5.24. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi viisi hanketta, joille myönnettiin tukea, 
vaikka ne eivät täyttäneet sovellettavassa asetuksessa ja vastaavissa 
toimenpideohjelmissa lueteltuja tukikelpoisuusehtoja. Niistä kolme valittiin kaudella 
2014–2020 ja kaksi kaudella 2007–2013. Hankkeiden osuus oli 17 prosenttia kaikista 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä, ja niiden osuus arvioidusta virhetasosta oli noin 1,4 prosenttiyksikköä. 

5.25. Laatikossa 5.4 esitetään esimerkki tukeen oikeuttamattomasta EAKR:n 
hankkeesta. 

Laatikko 5.4 

Aiemmin kansallisin varoin tuettuja hankkeita kohdennettiin 
uudelleen siten, että ne saivat EU:n tukea tukikelpoisuusajan 
ulkopuolella 

Kauden 2007–2013 toimenpideohjelmien menoja koskeva tukikelpoisuusjakso 
päättyi vuoden 2015 lopussa. Vuonna 2016 Italiassa valittiin takautuvasti useita 
hankkeita EU:n osarahoituksen piiriin EAKR:n alueellisen ohjelman yhteydessä. 
Alueviranomaiset katsoivat nämä hankkeet tukikelpoisiksi, koska ne oli toteutettu 
vuonna 2015 tai sitä aiemmin, vaikkakin kansallisen ohjelman yhteydessä ja 
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kansallisin varoin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, ettei edunsaaja 
koskaan hakenut EU-rahoitusta. 

Toimen sisällyttäminen toimenpideohjelmaan tukikelpoisuusjakson päätyttyä ja 
menojen aiheutumisen jälkeen on vastoin periaatetta, jonka mukaan 
tukikelpoisuussääntöjä on sovellettava kohtuullisesti, oikeudenmukaisesti ja 
yhdenmukaisesti. Kaikki toimet on valittava ja toteutettava asetuksen mukaisesti. 

Hankkeita, joita ei toteutettu osana ohjelmaa, ei voida pitää kauteen 2007–2013 
sovellettavassa yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa tarkoitetun mukaisina 
toimenpiteinä. Hankkeet ovat näin ollen tukeen oikeuttamattomia. 

5.26. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että kolme sen poimimaan
otokseen kuulunutta ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen hanketta eivät olleet 
oikeutettuja EU:n rahoitukseen, koska hankkeiden avulla ei tuettu nimenomaisesti 
nuoria, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa (ks. laatikko 5.5). 

Laatikko 5.5 

Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kirjaaminen 
takautuvasti nuorisotakuun piiriin 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti useita nuorisotyöllisyysaloitteen avulla 
Espanjassa rahoitettuja toimenpiteitä. Neljä näistä toimenpiteistä koski alennuksia 
sellaisiin työnantajien sosiaaliturvamaksuihin, jotka liittyivät työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten kanssa tehtäviin väliaikaisiin 
sopimuksiin. 

Kansallisessa nuorisotyöllisyysaloitetta koskevassa lainsäädännössä ja nämä 
toimenpiteet kattavissa toimenpideohjelmissa edellytetään, että työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ovat rekisteröityneet kansalliseen 
nuorisotakuujärjestelmään. Rekisteröityminen mahdollistaa asianomaisille nuorille 
pääsyn useisiin tukeviin toimenpiteisiin (kuten henkilökohtaiseen ohjaukseen ja 
yksilölliseen toimintasuunnitteluun, räätälöidyt yksilölliset tukijärjestelmät 
mukaan lukien). Rekisteröitymisen avulla voidaan lisäksi tarkistaa, että työelämän 
ja koulutuksen ulkopuolella olemista koskevat vaatimukset täyttyvät. 

Kolme neljästä tarkastetusta toimenpiteestä, jotka koskivat sosiaaliturvamaksujen 
alennuksia, rekisteröitiin kansalliseen järjestelmään takautuvasti, joissakin 
tapauksissa jopa vuosia alennusten haun jälkeen. Sosiaaliturvamaksujen 
alennuksista vastaava kansallinen elin, joka toimii sekä välittävänä toimielimenä 
että toimenpiteiden edunsaajana, toimi näin ilman aiempaa tietoa työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olevista osallistujista. 
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Takautuvan rekisteröitymisen seurauksena oli mahdotonta todentaa, että 
osallistujat olivat oikeutettuja tukeen työelämän tai koulutuksen ulkopuolella 
olemisen takia. Koska tällaista todentamista ei tapahtunut, komissio oli jo 
soveltanut 25 prosentin rahoitusoikaisua ennen kuin tilintarkastustuomioistuin 
toimitti tarkastuksensa. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tarkastuskohteena olleet kolme 
toimenpidettä eivät ole oikeutettuja EU-tukeen, koska osallistujat on rekisteröity 
takautuvasti. Tukikelvottomuuden syynä on se, että sen lisäksi, että takautuvan 
rekisteröitymisen takia on mahdotonta todentaa, ovatko osallistujat 
koulutuksessa, heidän rekisteröitymisensä kansalliseen järjestelmään ei täytä 
muita nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen ehtoja. Ennen kaikkea tilanne 
merkitsee, että työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret menettävät 
kaikki näistä kahdesta järjestelmästä saatavilla olevat lisähyödyt. 

5.27. Toinen tilintarkastustuomioistuimen Espanjassa tarkastama hanke (johon ei
liittynyt takautuvaa rekisteröitymistä) kuului myös toimeen, jonka tarkoituksena oli 
taata sosiaaliturvamaksujen alennukset ja tukea nuorten palkkaamista tietyksi 
vähimmäisajaksi. Komissio on tarkentanut Espanjan viranomaisille, että niiden olisi 
kannustettava toistaiseksi solmittaviin työsuhteisiin perustuvaa rekrytointia. Tätä 
silmällä pitäen komissio on ilmoittanut viranomaisille, että mikäli väliaikaisten 
sopimusten teko on välttämätöntä, sopimukset olisi tehtävä vähintään kuudeksi 
kuukaudeksi. Komission mukaan tämän ehdon noudattaminen olisi tarkistettava ennen 
menojen todentamista. Tästä huolimatta Espanjan viranomaiset hyväksyivät 
sopimuksia, joiden vähimmäiskesto oli 28 päivää, mikä on paljon komission esittämää 
lyhyempi ajanjakso. Näin ollen tilintarkastustuomioistuin katsoo, että alennukset, joita 
nuorisotyöllisyysaloitteen yhteydessä on haettu kyseisiin väliaikaisiin sopimuksiin 
liittyen, eivät ole tukikelpoisia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös muita menojen 
tukikelpoisuuteen vaikuttavia ongelmia. Esimerkiksi EU:n rahoittamia 
sosiaaliturvamaksujen alennuksia, joilla tuettiin työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 
olevien nuorten ottamista tilapäisesti palvelukseen korvaamaan muita työntekijöitä, 
ulotettiin koskemaan myös heidän korvaamiaan henkilöitä, vaikka nämä olivat jo 
lähtökohtaisesti työssä. Tässä kohdassa esitetyt virheet koskevat myös niitä kolmea 
muuta toimenpidettä, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi tukeen 
oikeuttamattomiksi (ks. laatikko 5.5). 
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5.28. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiempina vuosina samassa jäsenvaltiossa 
samanlaisia ongelmia muissa ESR:ään liittyvissä toimissa. Tilintarkastustuomioistuin on 
raportoinut jo useita kertoja ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 osalta 
yhteisrahoitetuista hankkeista, jotka eivät täyttäneet asianomaisen 
toimenpideohjelman ja/tai asetuksen tukikelpoisuusvaatimuksia mutta joita 
jäsenvaltioiden viranomaiset tai komissio eivät havainneet14. 

Sisämarkkinasääntöjen rikkominen 

5.29. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin havaitsi 19 sisämarkkinasääntöjen 
rikkomista, joista neljä oli kvantifioitavissa. Viisi rikkomuksista liittyi valtiontukeen ja 
14 julkisiin hankintoihin. 

Viidessä hankkeessa rikottiin valtiontukisääntöjä 

5.30. Muu kuin vähämerkityksinen valtiontuki on yhteensopimaton 
sisämarkkinoiden kanssa, koska se voi vääristää jäsenvaltioiden välistä kauppaa. Tästä 
säännöstä voidaan kuitenkin poiketa, varsinkin silloin, jos hankkeeseen sovelletaan 
yleistä ryhmäpoikkeusasetusta15 tai jos komissio nimenomaisesti hyväksyy 
poikkeamisen. 

5.31. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tänä vuonna viisi EAKR:n hanketta, joissa 
rikottiin EU:n valtiontukisääntöjä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että niistä kolmen 
olisi pitänyt saada vähemmän tai ei lainkaan julkista rahoitusta EU:lta ja/tai 
jäsenvaltiolta. Nämä virheet vaikuttivat arvioituun virhetasoon 0,7 prosenttiyksikön 
verran. Tilintarkastustuomioistuin jätti kvantifioimatta kaksi muuta virhettä, koska 
niillä ei ollut vaikutusta julkisen rahoituksen tasoon. Laatikossa 5.6 on yksi esimerkki 
valtiontukeen liittyvästä virheestä. 

                                                      
14 Esimerkiksi varainhoitovuoden 2016 vuosikertomus, liite 6.3, esimerkki 8. 

15 Asetus (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi 
(yleinen ryhmäpoikkeusasetus). 
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Laatikko 5.6 

Tuen ulkopuoliselle alalle myönnetty tuki 
Unkarissa myönnettiin rahoitusvälineestä laina ja avustus yrityksen tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. Laina liittyi optimoidun 
itsepuhdistuvan kuivausjärjestelmän kehittämiseen, ja edunsaaja toimi 
maatalouden alkutuotannossa. Hallintoviranomainen hyväksyi kuivauslaitoksen 
rakentamisen yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen alueellisen 
investointitukijärjestelmän alaisuudessa. Koska maataloustoiminta on suljettu 
tästä järjestelmästä maksettavan tuen ulkopuolelle, hankkeen rakentamisosuus ei 
ollut tukikelpoinen. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi muita valtiontukivirheitä Portugalissa ja 
Puolassa. 

Jäsenvaltiot havaitsivat koheesiomenoissa paljon hankintamenettelyihin liittyviä 
virheitä 

5.32. Julkiset hankinnat ovat keskeinen väline julkisten varojen taloudellisen ja 
tehokkaan käytön ja sisämarkkinoiden toteuttamisen kannalta. Merkittävä osa 
tarkastusviranomaisten raportoimista sääntöjenvastaisuuksista liittyy myös 
hankintoihin. Tarkastusviranomaiset olivat havainneet tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamien tapahtumien joukossa 19 tapausta, joissa julkisia hankintoja koskevia 
sääntöjä ei ollut noudatettu. Niissä tarkastusviranomaiset olivat määränneet 
kiinteämääräisiä oikaisuja, joiden suuruus oli 5–100 prosenttia, kuten asiaa koskevassa 
komission päätöksessä säädetään16. Tarkastusviranomaisten tilivuonna 2019/2020 
ilmoittamista virheistä 14 prosentissa oli kyse julkisisiin hankintoihin liittyvien 
sääntöjen rikkomisesta, mutta niiden osuus ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien 
arvosta oli peräti 36 prosenttia. 

5.33. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin tutki 133 urakoiden, palvelujen ja 
tavaratoimitusten hankkimista koskevaa menettelyä. Valtaosa niistä liittyi 
EAKR:n/koheesiorahaston toimenpideohjelmista yhteisrahoitettuihin hankkeisiin. 
Kahdeksan 133 menettelystä liittyi alaotsakkeen 2 b mukaisiin hankkeisiin, joita sitovat 
myös hankintasäännöt. 

                                                      
16 Komission päätös C(2013) 9527, joka on korvattu komission päätöksellä C(2019) 3452 (ja 

päätöksen liitteellä) suuntaviivoista niiden rahoitusoikaisujen määrittämiseksi, jotka 
tehdään unionin rahoittamiin menoihin julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 
noudattamatta jättämisen vuoksi. 
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5.34. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kahdeksassa koheesioalan 
hankintamenettelyssä tapauksia, joissa EU:n ja/tai kansallisia julkisia hankintoja 
koskevia sääntöjä ei ollut noudatettu, mutta tarkastusviranomaiset eivät olleet 
havainneet noudattamatta jättämisiä. Yhdessä tapauksessa oli kyse vakavasta 
rikkomuksesta, joka vaikutti hankintamenettelyn tulokseen. Tilintarkastustuomioistuin 
on kirjannut tämän kvantitatiivisesti ilmastavissa olevaksi virheeksi. Se muodosti 
kolme prosenttia kaikista tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevista virheistä, ja sen osuus arvioidusta virhetasosta oli noin 
0,1 prosenttiyksikköä. Virheet, joita tilintarkastustuomioistuin ei kvantifioinut, liittyivät 
kriteereihin, jotka ovat saattaneet estää joitakin yrityksiä jättämästä tarjousta. 

Hankintoihin liittyvät erityiset puutteet, jotka vaikuttavat suoran hallinnoinnin piiriin 
kuuluviin tapahtumiin 

5.35. Komissio otti huhtikuussa 2020 käyttöön hätätilanteen tukivälineen17 ja antoi 
tiedonannon, jossa selitettiin vaihtoehdot covid-19-kriisiin liittyvien ongelmien 
ratkaisemiselle julkisten hankintojen yhteydessä18. Tiedonannon mukaan EU:n 
hankintoja koskevat säännöt tarjosivat tarvittavat välineet vastata haasteeseen, jonka 
tarvikkeiden, palvelujen ja tarvittaessa lisäinfrastruktuurin hankkiminen asetti 
terveyskriisin aikana. Tiedonannossa selitettiin myös säännöt, jotka koskevat 
neuvottelumenettelyiden käyttöä ilman etukäteen julkaistavaa hankintailmoitusta. 
Lisäksi siinä selitettiin esimerkiksi, että neuvottelumenettelyitä pitäisi käyttää 
ainoastaan välittömien tarpeiden täyttämiseen. 

5.36. Alaotsaketta 2 b koskevan otoksen 18 tapahtumasta seitsemän koski 
hätätilanteen tukivälineestä vuonna 2021 suoritettuja maksuja. Näistä tapauksista 
kuudessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita palvelujen tai tavaroiden 
hankinnoissa. Yhdessä tapauksessa jäsenvaltion viranomainen ei noudattanut EU:n 
hankintasääntöjä, koska se arvioi virheellisesti, että säännöt eivät koskeneet sen 
komissiolle ilmoittamia menoja. Eräässä toisessa tapauksessa komissio käytti aiempaa 
sopimusta, joka ei ollut täysin soveltuvainen hankittuihin palveluihin. Neljä muuta 
tapausta liittyvät puutteisiin komission toteuttamassa sopimusehtojen 
täytäntöönpanossa ja tarkistamisessa (ks. laatikko 5.7). 

                                                      
17 Asetus (EU) 2020/521 hätätilanteen tuen käyttöönotosta covid-19:n puhkeamisen 

huomioon ottamiseksi. 

18 Komission tiedonanto 2020/C 108/I/01, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2020 – Euroopan 
komission ohjeet julkisten hankintojen järjestelmän käytöstä covid-19-kriisiin liittyvässä 
hätätilanteessa. 
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Laatikko 5.7 

Puutteita sopimusehtojen tarkistamisessa ja täytäntöönpanossa 
Komissio teki koronarokotteiden ennakkohankintasopimuksen kahdeksan 
valmistajan kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi sellaisten 
ennakkomaksujen selvittämisen, joita komissio oli suorittanut neljään 
hätätilanteen tukivälineestä rahoitettuun ennakkohankintasopimukseen liittyen. 
Komission ja jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleisen sopimuksen mukaan 
rokotteiden ostohinnan ja ennakkorahoituksen kustannusten oli perustuttava 
avoimeen arvioon tuotantokustannuksista ja muista julkisista lähteistä jo 
myönnetyistä varoista. Lisäksi valmistajien on käytettävä 
ennakkohankintasopimusten mukaisia ennakkomaksuja vähentääkseen riskejä, 
joita liittyy investointeihin, joita tarvitaan rokotteiden kehittämiseen, kliinisiin 
tutkimuksiin ja tarvittavien tuotantovalmiuksien valmisteluun koko arvoketjussa, 
jotta EU:ssa voidaan ottaa nopeasti käyttöön miljoonia rokoteannoksia. 

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että menettelyillä ei voitu taata avointa arviota 
tuotantokustannuksista. Ei myöskään ollut olemassa erityisiä tarkastuksia sen 
varmistamiseksi, onko ennakkomaksuja käytetty tarkoitetulla tavalla. Eräs 
valmistaja ilmoitti, ettei se tarvitse ennakkorahoitusta tarpeen oleviin 
investointeihin liittyvien riskien vähentämiseksi. Tästä huolimatta komissio 
hyväksyi ennakkomaksun. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
ennakkohankintasopimuksista kahteen sisältyi myös velvoite toimittaa 
rokoteannoksia ilman voittoa. Tilintarkastustuomioistuin ei saanut komissiolta 
mitään evidenssiä siitä, että kahdelle asianomaiselle valmistajalle maksetuissa 
hinnoissa ei olisi ollut voittomarginaalia. 

5.37. Tilintarkastustuomioistuin ei kvantifioinut näitä virheitä, koska kaikissa 
tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa tapauksissa pandemian poikkeuksellinen 
luonne tuki sopimusten tekemistä suoraan. Vuonna 2022 tilintarkastustuomioistuin 
julkaisi covid-19-rokotteiden hankintaa koskevan erityiskertomuksen19. 

Olennaisten todentavien asiakirjojen puuttuminen 

5.38. Tuensaajien ja ohjelmaviranomaisten on ylläpidettävä järjestelmiä ja 
menettelyjä, joilla varmistetaan riittävä kirjausketju. Tähän sisältyy vaatimus pitää 
kirjaa asiakirjoista. Todentavien asiakirjojen tai tietojen puuttumisen osuus kaikista 
tarkastusviranomaisten ilmoittamista virheistä tilivuonna 2019/2020 oli 15 prosenttia. 

                                                      
19 Erityiskertomus 19/2022, ”EU:n covid-19-rokotteiden hankinta: Annoksia hankittiin 

riittävästi alun haasteiden jälkeen, mutta prosessin toimivuutta ei arvioitu riittävästi”. 
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ESR:n osalta osuus oli 13 prosenttia ja EAKR:n ja koheesiorahaston osalta 
19 prosenttia, vaikkakin näiden rahastojen osuus virheiden kokonaisarvosta oli 
vastaavasti 30 prosenttia ja kaksi prosenttia. 

5.39. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että todentavissa tiedoissa tai 
asiakirjoissa oli puutteita neljässä tarkastetussa tapahtumassa. 
Tilintarkastustuomioistuin kvantifioi näistä virheistä kaksi, koska ohjelmaviranomaiset 
tai edunsaajat eivät pystyneet toimittamaan olennaisia asiakirjoja, jotka olisivat 
osoittaneet tukikelpoisuusehtojen täyttymisen. Tulos koski noin seitsemää prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen kvantitatiivisesti määrittämistä tapahtumista; sen osuus 
oli noin 0,1 prosenttiyksikköä arvioidusta virhetasosta. 

Arvio tarkastusviranomaisten työstä 

5.40. Tarkastusviranomaiset ovat menojen valvonta- ja varmennuskehyksessä niin 
sanottu toinen puolustuslinja. Ne tarkastavat otoksen perusteella 
hallintoviranomaisten komissiolle ilmoittamien menojen sääntöjenmukaisuuden. Tänä 
vuonna tilintarkastustuomioistuin arvioi 23 tarkastusviranomaisen työtä 
19 jäsenvaltiossa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tarkastusviranomaisia oli 
kaikkiaan 116. Otokseen kuului 31 varmennuspakettia ja kaksi päättämispakettia. 
Kaikissa tapauksissa tarkastusviranomaiset olivat alun perin ilmoittaneet 
jäännösvirhetasoksi enintään kaksi prosenttia. 

5.41. Komissio mukautti vuotuisissa toimintakertomuksissaan oman 
tarkastustyönsä ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten alustavien tulosten 
perusteella jäännösvirhetason yli kahteen prosenttiin yhdeksän 
tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluneen varmennuspaketin kohdalla 
(otoksen kaikkiaan 31 varmennuspaketista). Niiden osuus oli 39 prosenttia otoksen 
kattamista menoista. Tähän sisältyy kaksi tapausta, joissa komissio oli jättänyt 
ottamatta huomioon sellaisiin rahoitusvälineisiin maksetut ennakot, jotka olivat 
kuuluneet tarkastusviranomaisten aiemmin suorittamiin tarkastuksiin. 
Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut näissä kahdessa tapauksessa muita virheitä 
(tapaukset kattoivat viisi prosenttia otokseen sisältyneistä menoista). 

5.42. Tilintarkastustuomioistuimen tämänvuotiseen otokseen kohdistama 
tarkastustyö osoittaa kuitenkin, että jäännösvirhetaso oli yli kaksi prosenttia 
12 varmennuspaketissa 31:stä (osuus kattaa 39 prosenttia otokseen kuuluneista 
menoista), kun huomioon otetaan myös komission tarkistusten perusteella havaitut 
lisävirheet. 
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5.43. Vuodesta 2017 lähtien tilintarkastustuomioistuin on tutkinut vuosittain 
varmennuspaketeista poimitun otoksen. Tänä aikana se on käsitellyt 
69 varmennuspakettia 24 jäsenvaltiossa20 ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
vähintään kerran, mikä vastaa kultakin vuodelta 34:ää–62:ta prosenttia 
tilinpäätöksessä todennetuista menoista. Kun otetaan huomioon komission 
mukautukset ja tilintarkastustuomioistuimen omat tarkastushavainnot, 37:ssä näistä 
paketeista (54 prosentissa) jäännösvirhetaso on ollut yli kaksi prosenttia vähintään 
yhtenä vuotena. Kyseisten 37 paketin osuus otoksen menoista on ollut 
johdonmukaisesti yli 39 prosenttia (ks. kaavio 5.4). Tämä osoittaa, missä määrin 
tarkastusviranomaiset raportoivat virheellisesti, että jäännösvirhetasot jäävät alle 
kahden prosentin olennaisuusrajan. 

Kaavio 5.4 – Varmennuspaketit, joiden jäännösvirhetaso on yli kaksi 
prosenttia (2017–2021) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.44. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset viiden viime vuoden ajalta 
osoittavat, ettei tällä hetkellä käytössä olevilla valvontamenettelyillä vielä kyetä 
riittävästi tasapainottamaan kyseessä olevan alaan liittyviä suuria toimintariskejä. 
Tämä koskee etenkin hallintoviranomaisia, joiden tekemät tarkastukset ovat yhä 
osittain tehottomia pyrittäessä ehkäisemään ja havaitsemaan edunsaajien ilmoittamiin 
menoihin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia. Vaikka tarkastusviranomaisilla on keskeinen 
tehtävä koheesion varmennuskehyksessä, vaikuttava hallinnoinnin valvonta on 

                                                      
20 Kaikki jäsenvaltiot Luxemburgia, Maltaa ja Tanskaa lukuun ottamatta. 
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välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa sekä toimien tuloksellisuus että niiden 
toteuttaminen oikeudellisen kehyksen mukaisesti. 

5.45. Arvioituun virhetasoon vaikuttaa eniten hallintoviranomaisten heikko 
päätöksenteko, esimerkiksi tukeen oikeuttamattomien hankkeiden tai 
sääntöjenvastaisen valtiontuen hyväksyminen. Tilintarkastustuomioistuin on myös 
havainnut, että tarkastusviranomaiset raportoivat tämäntyyppisistä virheistä 
suhteellisen vähän. Kaaviossa 5.5 esitetään yhteenveto tästä asiasta. 

Kaavio 5.5 – Tukeen oikeuttamattomiin hankkeisiin ja valtiontukeen 
liittyvien virheiden osuus 

 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.46. Yksi varmennus- ja valvontakehyksen vaikuttavuuden kannalta tärkeä tekijä 
on hyvä yhteistyö ja palautteen anto hallinto- ja tarkastusviranomaisten välillä. 
Tilintarkastustuomioistuin on yksilöinyt hyvän käytännön, joka osoittaa, miten hallinto- 
ja tarkastusviranomaisten välinen yhteistyö voi parantaa tarkastusten laatua ja siten 
vähentää virheiden määrää (ks. laatikko 5.8). 
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Laatikko 5.8 

Hallinto- ja tarkastusviranomaisten välinen yhteistyö 
Bulgarian tarkastusviranomainen tekee yhteistyötä hallintoviranomaisten kanssa 
julkaisemalla verkkosivustollaan21 

o järjestelmien ja toimien (mukaan lukien julkiset hankintamenettelyt ja
valtiontuki) tarkastuksia varten laatimansa tarkistuslistat, joita
hallintoviranomaiset voivat tarvittaessa käyttää

o vuotuisen analyysin tarkastustyönsä esiin tuomista virheistä

o yhteenvedon julkisten hankintojen sääntöjenvastaisuuksista ja ohjeet niiden
välttämiseksi.

Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut sääntöjenvastaisuuksia missään tämän 
tarkastusviranomaisen tarkastamissa tapahtumissa, jotka sisältyivät 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2021 otokseen. 

Joidenkin tarkastusviranomaisten on parannettava kirjausketjua otantaansa varten 

5.47. 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 menetelmään. Vastauksena covid-19-kriisiin komissio teki 
yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen muutoksen, jolla laajennettiin 
mahdollisuutta käyttää muuta kuin tilastollista otantaa poikkeuksellisena ja 
väliaikaisena toimenpiteenä tilikaudella 2019/202022. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kuitenkin, että tarkastusviranomaiset olivat käyttäneet tilastollista otantaa 
useimmissa otoksen 31 varmennuspaketista (eli 87 prosentissa paketeista, jotka 
kattoivat 190 tapahtumaa 213:sta). 

5.48. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin kuusi varmennuspakettia
käsittäneessä otoksessa kirjausketjuun liittyviä puutteita. Vaikka tällä ei ollut 
vaikutusta edustavuuteen, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 

21 EU-varojen tarkastuksen alalla toimivan Bulgarian toimeenpanoviraston tehtävä. 

22 Asetus (EU) 2020/558 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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tarkastusviranomaisten on varmistettava, että otantaprosessia varten on olemassa 
täydellinen ja riittävä kirjausketju. 

Tarkastusviranomaisten työn toteutus- ja dokumentointitavassa on yhä puutteita 

5.49. Kansainvälisissä tarkastusstandardeissa edellytetään, että tarkastajat 
dokumentoivat tarkastuksensa ja muun muassa esittävät selkeät viitteet kaikkiin 
tarkastettavien menojen kannalta tärkeimpiin asiakirjoihin23. Näin tarkastajien työhön 
sovellettava tilivelvollisuus toteutuu, ja sisäisten ja ulkoisten tarkastajien on helpompi 
tehdä päätelmiä tarkastusten laajuudesta ja riittävyydestä. Riittämättömät tai 
epätarkoituksenmukaiset kysymykset ja vastaukset tarkistuslistoissa lisäävät 
sääntöjenvastaisuuksien havaitsematta jäämisen riskiä. 

5.50. Tilintarkastustuomioistuin pystyi tarkastusviranomaisten työn tarkastamisen 
perusteella tekemään johtopäätökset 104:stä otokseen kuuluneesta tapahtumasta 
(49 prosentissa). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 109 tapahtumassa (51 prosentissa) 
tarkastusviranomaisten työn laajuudessa, laadussa ja/tai dokumentoinnissa puutteita, 
joiden vuoksi sen oli suoritettava kyseiset tarkastustoimenpiteet uudestaan. 
Puutteiden pääasiallisena syynä oli se, että tarkastusasiakirjoissa ollut dokumentaatio 
ei aina ollut riittävää, jotta kokenut tarkastaja, jolla ei ole aiempaa yhteyttä kyseiseen 
tarkastukseen, olisi voinut tehdä aineiston perusteella samat johtopäätökset kuin 
alkuperäinen tarkastaja. Tilintarkastustuomioistuimen oli pyydettävä tarvittavaa 
tarkastusdokumentaatiota edunsaajilta 43 tapahtuman yhteydessä (20 prosenttia 
kokonaismäärästä). 

5.51. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi uusintatarkastusta suorittaessaan 
kvantitatiivisesti ilmastavissa olevia virheitä, jotka olivat jääneet huomaamatta 
tarkastusviranomaiselta, 25 tapahtumassa 109:stä (12 paketissa, joihin sisältyi 
11 pakettia ohjelmakaudelta 2014–2020). 

5.52. Tarkastusviranomaisten työtä tarkistaessaan tilintarkastustuomioistuin arvioi 
viime vuoden tapaan24 sitä, kiinnitettiinkö tarkastustoiminnassa käytetyissä 
tarkistuslistoissa riittävästi huomiota petosriskiin. Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että 38 prosenttia ohjelmakauden 2014–2020 toimista (81 toimea 213:sta) oli 
tarkastettu käyttäen tarkistuslistaa, jossa petosriski otettiin erikseen huomioon. Tässä 
tapahtui parannusta viime vuoden 21 prosenttiin verrattuna. 

                                                      
23 ISA 230 (tarkastuksen dokumentointi). 

24 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohdat 5.45 ja 5.46. 
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Komission varmennustyö ja jäännösvirhetasoa koskeva 
raportointi vuotuisissa toimintakertomuksissa 

5.53. Komission pääosastot raportoivat pääasiassa vuotuisten 
toimintakertomusten avulla siitä, onko niillä kohtuullinen varmuus 
valvontamenettelyjen sopivuudesta menojen sääntöjenmukaisuuden varmistamiseen. 

Komission vuotuisissa toimintakertomuksissa sääntöjenmukaisuuden osalta 
soveltama keskeinen tulosindikaattori on olennaisuusrajan alapuolella, kun taas sen 
arvio enimmäisvirheestä on rajan yläpuolella 

5.54. Koheesion osalta komissio laskee painotetun keskimääräisen virhetason 
jäsenvaltioiden ilmoittamien yksittäisten jäännösvirhetasojen, oman 
sääntöjenmukaisuutta koskevan työnsä tulosten sekä muiden käytettävissä olevien 
tietojen perusteella. Se raportoi jäännösvirhetasosta sääntöjenmukaisuutta koskevana 
keskeisenä tulosindikaattorina. Vuoden 2021 keskeinen tulosindikaattori perustuu 
tilivuodelta 2019/2020 ilmoitettuihin yksittäisiin virhetasoihin siten, että siinä ei ole 
otettu huomioon rahoitusvälineisiin suoritettujen ennakkomaksujen vaikutusta. 
Komissio laskee myös enimmäisvirhetason. 

5.55. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston mukaan keskeinen tulosindikaattori 
oli 1,9 prosenttia ja ”enimmäistaso” 2,5 prosenttia. Työllisyys-, sosiaali- 
ja osallisuusasioiden pääosaston ilmoittama keskeinen tulosindikaattori oli 
1,7 prosenttia ja enimmäisriski 2,4 prosenttia. Molempien pääosastojen vuotuisissa 
toimintakertomuksissa kerrotaan, että enimmäisvirhetasoissa on otettu huomioon 
tarkastustulokset, joiden käsittely jäsenvaltioiden kanssa on vielä meneillään. Lisäksi 
niissä pyritään puuttumaan virheiden riskiin sellaisten toimenpideohjelmien 
tapahtumien kohdalla, jotka eivät kuulu vuoden mittaan tehtyjen tarkastusten 
otokseen (komission tai tilintarkastustuomioistuimen tekemät tarkastukset). Aiempiin 
vuosiin verrattuna enimmäisvirhetasoissa voidaan ottaa huomioon myös niin sanottu 
lisäriski tai kiinteämääräinen riski liittyen sellaisiin toimenpideohjelmiin, joita ei ole 
tarkastettu (ks. kohta 5.62)25. 

5.56. Kaaviossa 5.6 esitetään yhteenveto keskeisistä tulosindikaattoreista, joita 
komissio on käyttänyt vuoden 2021 toimintakertomuksissa. 

                                                      
25 Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuoden 2021 toimintakertomus, alaviite 51, ja 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2021 toimintakertomus, 
alaviite 73. 

181



 

 

Kaavio 5.6 – Komission keskeiset koheesioalan tulosindikaattorit 
verrattuna tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virhetasoon 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

5.57. Komissio ilmoitti vuoden 2021 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa, että 

— yhdistetty kokonaisriskitaso maksamishetkellä oli MRK:n otsakkeen 2 osalta 1,7–
2,3 prosenttia; tämä perustui eri pääosastojen ilmoittamiin riskinalaisiin määriin. 
Tilintarkastustuomioistuimen monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 2 
soveltama virhetason vaihteluväli on 1,8–5,4 prosenttia ja arvioitu virhetaso 
3,6 prosenttia. 

— Yhdistetty kokonaisriskitaso maksamishetkellä oli MRK:n alaotsakkeen 2 a 
(koheesio) osalta 1,8–2,5 prosenttia26; myös tämä perustui eri pääosastojen 
arvioimiin riskinalaisiin määriin ja niiden soveltamiin keskeisiin 
tulosindikaattoreihin. Tilintarkastustuomioistuimen monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeeseen 2 a soveltama virhetason vaihteluväli on 2,1–
6,1 prosenttia ja arvioitu virhetaso 4,1 prosenttia. 

                                                      
26 Vuoden 2021 hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, nide III, s. 21. 
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5.58. Komission enimmäisvirhetasot sijoittuvat siten kolmatta vuotta peräkkäin 
tilintarkastustuomioistuimen omien virhetasoarvioiden vaihteluväliin. Saman jakson 
aikana vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa raportoidut tasot (sekä 
vuotuisissa toimintakertomuksissa raportoidut tasot) ovat jääneet johdonmukaisesti 
alle tilintarkastustuomioistuimen ilmoittaman arvioidun virhetason (ks. kaavio 5.6). 

Komissio on parantanut enimmäisriskin arviointimenetelmäänsä, mutta sen 
varmennusmalliin liittyy yhä toimintariskejä 

5.59. Tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2021 erityiskertomuksen, jossa 
pureuduttiin yksityiskohtaisesti vuotuisissa toimintakertomuksissa ja vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa koheesiomenojen osalta ilmoitetun vuotuisen 
virhetason merkityksellisyyteen, luotettavuuteen ja johdonmukaisuuteen27. 

5.60. Kertomuksen keskeisissä johtopäätöksissä vahvistettiin havainnot, jotka 
tilintarkastustuomioistuin oli tehnyt viimeisten neljän vuoden aikana 
vuosikertomuksissaan28 erityisesti siitä, että 

— komissio esittää vähimmäisarvion virhetasosta, joka ei ole lopullinen 
(toimenpideohjelmien tasolla, vuotuisissa toimintakertomuksissa ja vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa) 

— koska asiakirjatarkastuksissa ei välttämättä havaita ja korjata sääntöjenvastaisia 
menoja, niiden arvo tarkastusviranomaisten raportoimien jäännösvirhetasojen 
oikeellisuuden vahvistamisessa on vähäinen 

— tarkastusviranomaisten riskiluokitus ei aina vaikuta niiden valitsemiseen 
säännönmukaisuustarkastuksiin 

— valvontaprosessin luontaiset aikarajoitteet merkitsevät, että suurin osa 
toimenpideohjelmista, joiden virhetaso on komission tarkastustyön tulosten 
mukaan olennainen, ei kuulunut edellisen vuotuisen toimintakertomuksen 
varauman piiriin. 

                                                      
27 Erityiskertomus 26/2021: ”Menojen sääntöjenmukaisuus EU:n koheesiopolitiikassa: 

komissio ilmoittaa vuosittain arvioidun vähimmäisvirhetason, joka ei ole lopullinen”. 

28 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2018, kohdat 6.62 ja 6.63. 
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5.61. Samassa kertomuksessa tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että kun 
tarkastusviranomaiset antoivat yhteisen virhetason, joka kattoi kahden pääosaston 
hallinnoimat varat, kyseiset pääosastot eivät koordinoineet järjestelmällisesti 
jatkoraportointiaan. Tältä osin tilintarkastustuomioistuin on sittemmin pannut merkille 
johdonmukaisuuden, joka saavutettiin komission tarkastus- ja arviointityössä 
perustamalla heinäkuussa 2021 koheesiopolitiikan yhteinen tarkastusosasto, joka 
käsittelee kaikki koheesiomenoihin liittyvät tarkastustoimet. 

5.62. Vastauksena tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin komissio on 
tarkistanut enimmäisriskin laskentamenetelmäänsä. Se esimerkiksi soveltaa nyt niin 
sanottua lisäriskiä toimenpideohjelmiin, jotka eivät ole olleet tarkastuksen kohteena. 
Lisäriski määritetään saman tarkastusviranomaisen muiden toimenpideohjelmien 
osalta raportoimien virhetasojen perusteella tai soveltaen kiinteämääräistä riskiä, jos 
tarkastusviranomaiseen ei ole vielä kohdistettu tarkastusta (ks. kohta 5.55). Komissio 
ei kuitenkaan tee näitä mukautuksia sellaisten toimenpideohjelmien kohdalla, jotka on 
tarkastettu aiempina tilivuosina. Tällaisiin toimenpideohjelmiin sovelletaan edelleen 
asiakirjatarkastuksia. Kuten kohdassa 5.60 selitetään, asiakirjatarkastuksiin liittyy 
olennaisia rajoitteita säännönmukaisuustarkastuksiin verrattuna. Lisätarkastusten 
määrä ei myöskään ole välttämättä riittävä sen kannalta, että virheet, joita komissio ei 
ole havainnut säännönmukaisuustarkastuksissaan, kyettäisiin ottamaan huomioon. 

Komissio havaitsee yhä sääntöjenvastaisuuksia säännönmukaisuustarkastustensa 
avulla 

5.63. Vuotuisissa toimintakertomuksissa ilmoitettujen sääntöjenmukaisuutta 
koskevien tietojen luotettavuus riippuu suurelta osin ohjelmaviranomaisten työn 
laadusta. Komissio toteuttaa säännönmukaisuustarkastuksia, joiden avulla se arvioi 
tarkastusviranomaisten työtä. Tarkastusten tavoitteena on saada kohtuullinen 
varmuus siitä, että vakavat puutteet hallinto- ja valvontajärjestelmissä eivät jää 
havaitsematta ja raportoimatta ja tämän vuoksi korjaamatta, kun tilinpäätös on 
toimitettu komissiolle. 

5.64. Komissio suoritti vuonna 2021 kaikkiaan 24 säännönmukaisuustarkastusta, 
jotka kattoivat useissa tapauksissa EAKR:n/koheesiorahaston ja 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen ohjelmia. Komissio totesi, että näistä tarkastuksista 
18:ssa tarkastusviranomaisten tilivuoden 2019/2020 tarkastuskertomuksissa 
ilmoittamat jäännösvirhetasot oli aliarvioitu. Komissio suurensi näin ollen virhetasoja. 
Tämä nosti jäännösvirhetason kahdeksassa tapauksessa yli kahden prosentin 
olennaisuusrajan. 
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Vuotuisissa toimintakertomuksissa ei viitata Unkaria vastaan käynnissä olevaan 
oikeusvaltiomenettelyyn 

5.65. EU antoi 1. tammikuuta 2021 uuden asetuksen taloudellisten etujensa 
suojaamiseksi jäsenvaltioissa tapahtuvilta oikeusvaltioperiaatteen rikkomisilta29. 
Komissio lähetti Unkarille 27. huhtikuuta 2022 kirjallisen ilmoituksen väitetystä 
oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta. Asetuksen mukaan komissiolla on tämän 
tehdäkseen oltava perusteltu syy katsoa, että kyseiset rikkomiset vaikuttavat tai 
vakavasti uhkaavat vaikuttaa EU:n talousarvion moitteettomaan varainhoitoon tai EU:n 
taloudellisiin etuihin. Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ja alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto eivät vuoden 2021 toimintakertomuksissaan maininneet 
tätä käynnissä olevaa menettelyä tai sitä, miten menettely voi vaikuttaa varmuuteen, 
jonka komissio voi saada Unkarin valvonta- ja varmennusjärjestelmästä.  

                                                      
29 Asetus (EU, Euratom) 2020/2092 yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion 

suojaamiseksi. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

5.66. Tilintarkastustuomioistuimen hankkima ja tässä luvussa esiin tuoma 
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena katsoen, että menojen virhetaso oli 
koheesion, palautumiskyvyn ja arvojen alalla olennainen. Tilintarkastustuomioistuimen 
tapahtumatarkastukset osoittavat, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 
arvioitu kokonaisvirhetaso on 3,6 prosenttia. 

5.67. Kaikki tilintarkastustuomioistuimen tässä luvussa kvantitatiivisesti ilmaisemat 
virheet koskevat alaotsakkeen 2 a varojen käyttöä. Tilintarkastustuomioistuimen arvio 
alaotsakkeen kokonaisvirhetasosta on 4,1 prosenttia. 

5.68. Ohjelmakauden 2014–2020 koheesiomenojen valvonta- ja 
varmennuskehyksellä pyrittiin varmistamaan, että vuotuiset jäännösvirhetasot 
pysyivät olennaisuusrajan alapuolella. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus osoitti, 
että niin jäsenvaltioiden ohjelmaviranomaisten kuin komissionkin on syytä edelleen 
parantaa kehyksen soveltamistapaa. 

5.69. Tarkastusviranomaisten ilmoittamien virheiden määrä, samoin kuin 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset, osoittavat, että jäsenvaltioiden 
hallinnollisilla valvontamenettelyillä ei aina estetä eikä havaita edunsaajien 
ilmoittamiin menoihin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia vaikuttavalla tavalla. 

5.70. Monien tilintarkastustuomioistuimen otokseen poimittujen 
tarkastusviranomaisten osalta havaittujen puutteiden vuoksi (ks. kohdat 5.40–5.52) 
niiden työhön voidaan nykyisin luottaa vain rajallisessa määrin. Ohjelmakautta 2014–
2020 koskeva uudelleenlaskettu jäännösvirhetaso ylitti kahden prosentin 
olennaisuusrajan 31 varmennuspaketista 12:ssa. Näistä 12 paketista komissio mukautti 
yhdeksän paketin kohdalla jäännösvirhetasoja yli kahden prosentin tasolle. Tässä 
yhteydessä se otti huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön. 

5.71. Tilintarkastustuomioistuimen vuotuisiin otoksiin poimitut varmennuspaketit 
ovat vuodesta 2017 kattaneet jatkuvasti yli kolmasosan komission hyväksymistä 
menoista. Sellaisten varmennuspakettien osuus, joihin liittyvä jäännösvirhetaso on yli 
kaksi prosenttia, on laskenut vuosien 2018–2021 välillä 55 prosentista 39 prosenttiin 
(ks. kaavio 5.4). 
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5.72. Vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa tilivuodelta 2019/2020 
esitetyt sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot vahvistavat, että virhetaso oli 
koheesiomenojen osalta olennainen (2,5 prosenttia). Kohdassa 5.60 raportoitujen 
ongelmien vuoksi molempia kohdassa 5.55 mainittuja komission virhetasoja on 
pidettävä vähimmäisarvioina. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin panee 
merkille, että komission ilmoittamat enimmäistasot sijoittuvat 
tilintarkastustuomioistuimen virhetasoon soveltaman vaihteluvälin alhaisempaan 
päähän, alle tilintarkastustuomioistuimen arvioiman virhetason (ks. kaavio 5.6). 

5.73. Komissio (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ja alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto) ei ilmoittanut vuotuisissa toimintakertomuksissaan 
tietoja Unkaria vastaan käynnissä olevasta oikeusvaltiomenettelystään, mukaan lukien 
siitä, miten tämä voi vaikuttaa varmuuteen, jonka komissio voi saada Unkarin valvonta- 
ja varmennusjärjestelmästä menojen sääntöjenmukaisuuden osalta. 

5.74. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeen 2 b tapahtumien yhteydessä komissio ei tarkistanut kaikkia covid-19-
rokoteannosten valmistajien kanssa tekemiensä ennakko-ostosopimusten 
rahoitusehtoja. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi hankintaan liittyviä puutteita myös 
hätätilanteen tukivälineen kohdalla. Tilintarkastustuomioistuin ei kvantifioinut näitä 
virheitä, koska kaikissa tilintarkastustuomioistuimen tutkimissa tapauksissa pandemian 
poikkeuksellinen luonne tuki sopimusten tekemistä suoraan. 

Suositukset 

5.75. Liitteessä 5.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2018 vuosikertomuksessa esitettyjä kolmea 
suositusta. Komissio on pannut näistä kokonaisuudessaan täytäntöön kaksi suositusta, 
ja yksi on pantu täytäntöön suurimmaksi osaksi. 

5.76. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että suositukset 6.2 ja 6.3 on pantu 
täytäntöön. Tilintarkastustuomioistuin perustelee tätä sillä, että sääntöjenvastaista 
maksujen pidättämistä koskevan suosituksen 6.2 osalta komissio tarkistaa 
johdonmukaisesti, että maksut suoritetaan edunsaajille ajoissa, ja antaa tarvittaessa 
jäsenvaltioille suosituksia korjaavista toimenpiteistä. Kauden 2014–2020 
päättämisjärjestelyjä koskevan suosituksen 6.3 osalta komissio on tunnistanut 
merkittävimmät riskit, jotka vaikuttavat ohjelmien päättämiseen, ja ottanut ne 
huomioon päättämisohjeita laatiessaan. 
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5.77. Tilintarkastustuomioistuin on käynyt läpi myös varainhoitovuosien 2019 ja 
2020 vuosikertomuksissaan antamiaan suosituksia, jotka edellyttivät välittömiä 
toimenpiteitä tai jotka oli tarkoitettu pantaviksi täytäntöön vuoden 2021 loppuun 
mennessä. Se on käynyt niin ikään läpi varainhoitovuoden 2017 vuosikertomuksessa 
antamiaan suosituksia, joita ei ollut vielä pantu täytäntöön kokonaisuudessaan. 

5.78. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja 
varainhoitovuotta 2021 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella 
komissiolle seuraavat suositukset: 

Suositus 5.1 – Menetelmä, jota käytetään korvausten 
suorittamiseen edunsaajille, kun EU:n rahoitusosuus ohjelmaan 
määritetään yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen 
avulla 

Komission olisi muistutettava hallintoviranomaisia siitä, että yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja sovellettaessa korvaukset edunsaajille on laskettava niiden 
samojen menetelmien mukaisesti, joita sovelletaan maksuihin EU:n talousarviosta 
jäsenvaltioille. Tässä yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota Irlannissa 
toteutetun ESR:n toimenpideohjelman kohdalla havaittuun tilanteeseen. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2022 

Suositus 5.2 – ESR:n tavoitteiden edistäminen kansallisilla 
järjestelmillä 

Komission olisi varmistettava, että olemassaoleviin kansallisiin järjestelmiin 
perustuvien toimenpideohjelmien yhteydessä toteutetuilla toimilla edistetään 
vaikuttavalla tavalla ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Huomiota olisi kiinnitettävä 
erityisesti tilanteeseen, joka havaittiin tänä vuonna työelämän ja koulutuksen 
ulkopuolella olevien osallistujien kohdalla Espanjassa toteutettujen 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen toimenpideohjelmien yhteydessä. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: marraskuu 2022 
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Suositus 5.3 – Ohjelmaviranomaisten suorittama työelämän ja 
koulutuksen ulkopuolella olemisen todentaminen 

Komission olisi muistutettava ohjelmaviranomaisia siitä, että niiden on 
todennettava osallistujien työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleminen ennen kuin 
ne toimittavat menoilmoituksia kautta 2014–2020 koskevista 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen ohjelmista. Nämä tukikelpoisuustarkastukset olisi 
suoritettava luotettavien ja tarkistettujen lähteiden perusteella; erityistä huomiota 
olisi kiinnitettävä tänä vuonna Ranskassa ja Irlannissa ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen 
toimenpideohjelmien kohdalla havaittuun tilanteeseen. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2022 

Suositus 5.4 – Valmistajien on noudatettava covid-19-
rokotteiden ennakko-ostosopimuksia 

Komission olisi varmistettava, että covid-19-rokotteiden valmistajat noudattavat 
ennakko-ostosopimusten ehtoja, erityisesti tuotantokustannuksia koskevien arvioiden, 
ennakkorahoituksen käytön ja tarvittaessa niiden sopimuslausekkeiden osalta, jotka 
koskevat sitä, etteivät valmistajat tavoittele voittoa. Komission olisi myös 
varmistettava, että valmistajat toteuttavat tarvittaessa korjaavia toimia. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2025 

Suositus 5.5 – Jäljitysketju tarkastusviranomaisten suorittamaa 
otantaa varten 

Komission olisi muistutettava tarkastusviranomaisia siitä, että oikeudellinen kehys 
velvoittaa niitä pitämään kirjausketjua, jonka avulla komissio voi varmistaa, että niiden 
otantamenettelyt ovat riippumattomia, objektiivisia ja puolueettomia. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: joulukuu 2022 
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Suositus 5.6 – Oikeusvaltioperiaate 

Komission olisi annettava vuotuisissa toimintakertomuksissaan tietoja jäsenvaltioita 
vastaan käynnissä olevista oikeusvaltiomenettelyistä, sekä siitä, miten tämä voi 
mahdollisesti vaikuttaa varmuuteen, jonka komissio voi saada asianomaisten maiden 
valvonta- ja varmennusjärjestelmistä menojen sääntöjenmukaisuuden osalta. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: huhtikuu 2023 (seuraavat vuotuiset 
toimintakertomukset)
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Liitteet 

Liite 5.1 – Jäsenvaltioissa tai alueilla toteutetut EU:n toimet 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Puola 11 800 42 3
Tšekki 3 245 14 2
Italia 3 002 15 --
Portugali 2 722 13 3
Espanja 2 510 11 6
Romania 2 296 7 --
Saksa 2 163 13 2
Unkari 1 826 9 2
Kreikka 1 666 9 4
Ranska 1 560 7 3
Liettua 1 490 8 --
Slovakia 1 070 7 --
Alueellinen yhteistyö 1 356 9 1
Yhdistynyt kuningaskunta 1 040 8 --
Kroatia 897 7 --
Bulgaria 838 7 --
Viro 544
Latvia 465
Slovenia 384 7 --
Suomi 256 5 --
Belgia 251
Ruotsi 203
Itävalta 134 5 --
Irlanti 117 5 1
Alankomaat 75 4 1
Malta 73
Tanska 55
Kypros 50
Luxemburg 7
YHTEENSÄ 40 738 212 28
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2

2
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1 1

2

Tarkastetut tapahtumat 2014–2020

Jäsenvaltio

EU:n rahoitusosuus 
(miljoonaa euroa)

Kvantitatiivisesti ilmaistavat virheet  

Huom. Tähän kuvaan ei ole otettu mukaan alueellisen yhteistyön osuuksia, 
jotka ovat ylikansallisia.

3
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Liite 5.2 – Aiempien suositusten seuranta – koheesio, palautumiskyky ja arvot 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön – Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2017 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 
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, 

X30 

30 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. Komissio on toteuttanut lisätoimenpiteitä sisällyttämällä 
rahoitusvälineiden tarkastusmenetelmiin suosituksen, jonka mukaan tarkastusviranomaiset olisi tarkastettava EIB-ryhmän täytäntöön panemia välineitä 
välittävät rahoituksen välittäjät välineen perustamisajankohdasta riippumatta. Menetelmällä ei kuitenkaan voida laajentaa tarkastusviranomaisten 
lakisääteisiä toimivaltuuksia. Komissio esitti näyttöä siitä, että joissakin jäsenvaltioissa tarkastusviranomaiset suorittavat jo nyt tarkastuksia rahoituksen 
välittäjien tasolla. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 tarkastuksessa kuitenkin ilmeni, että kyseisiä tarkastuksia ei vielä suoriteta 
johdonmukaisesti (tarkastetussa jäsenvaltiossa ulkoinen tarkastaja tai tarkastusviranomaiset eivät olleet suorittaneet yhtään tarkastusta rahoituksen 
välittäjien tasolla). Mitään uusia seikkoja ei esitetty sen osoittamiseksi, että tämä olisi korjattu vuonna 2021. 

192

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32018R1046


Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön – Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

komission pitäisi varmennuksen tarve huomioon 
ottaen määritellä sopimuksille 
vähimmäisedellytykset ja edellyttää etenkin, 
että tarkastustyö jäsenvaltion tasolla on 
riittävää. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 
Suositus 3: Komission olisi korjattava puutteet, 
jotka tilintarkastustuomioistuin yksilöi 
tarkastuksissa, joita komissio kohdisti 
tarkastusviranomaisten työhön 
sääntöjenmukaisuustarkastustensa yhteydessä. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X31 

Suositus 4: Komission olisi puututtava kauden 
2014–2020 valvonta- ja varmennuskehyksestä 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja 

X32 

31 Ks. varainhoitovuoden 2018 vuosikertomus, kohdat 6.58–6.64, varainhoitovuoden 2019 vuosikertomus, kohdat 5.48–5.62, ja varainhoitovuoden 2020 
vuosikertomus, kohdat 5.43 ja 5.44. Vaikka komissio on lisännyt säännönmukaisuustarkastuksia, tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen puutteita 
tarkastusviranomaisten työssä. 

32 Kohta iii) on pantu täytäntöön suurimmaksi osaksi, sillä komissio esitti vuoden 2020 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa kokonaisjäännösvirhetason 
toimintalohkolta, joka ei täysin vastannut monivuotisen rahoituskehyksen alaotsaketta 1 b. Uusien monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden osalta 
olisi esitettävä kokonaisjäännösvirhetaso ainakin alaotsakkeen 2 a osalta. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön – Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa 
annettujen tietojen monimutkaisuuteen 
(…) 
iii) esittämällä monivuotisen rahoituskehyksen
otsakkeen 1 b kokonaisjäännösvirhetaso
jokaiselta tilikaudelta.
(Tavoiteajankohta: kesäkuu 2019) 

Suositus 5: Komission olisi huolehdittava, että 
tarkastusjärjestelyjä muutetaan komission 
ehdotuksen mukaisesti rahoitusvälineiden 
sääntelykehyksen osalta vuoden 2020 jälkeiseksi 
ajaksi, jotta vain lopullisen tuensaajan tasolla 
todellisuudessa käytetyt varat otetaan 
huomioon jäännösvirhetasoja laskettaessa. 

X33 

33 Uudessa ohjelmakauden 2021–2027 säännöksiä koskevassa asetuksessa (asetus (EU) 2021/1060) säädetään yhden ainoan ennakkomaksun maksamisesta 
ensimmäiseen maksatushakemukseen sisällytettäville rahoitusvälineille. Varainhoitovuoden 2020 vuosikertomukseen antamassaan vastauksessa 
komissio ilmoitti aikovansa hyväksyä delegoidun säädöksen, jossa vaaditaan tarkastusviranomaisia jättämään kyseiset ennakkomaksut tarkastettavan 
perusjoukon ulkopuolelle. Komissio on nyt arvioinut tämän kannan uudelleen ja todennut, että alkuperäinen ennakkomaksu pysyy osana kyseisen 
tilivuoden osalta tarkastettua perusjoukkoa. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön 

– Evidenssi 
riittämätön 

Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

(Tavoiteajankohta: ennen vuoden 2020 jälkeisen 
lainsäädäntökehyksen toteuttamista) 

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. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X34 

34 Ks. tämä vuosikertomus, kohta 5.64. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön – Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 
Suositus 6.1 – Tarkastusjärjestelyt pk-yrityksiä 
koskevien aloiteohjelmien osalta 
Komission olisi varmistettava, että 
a) 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
sääntöjenvastaisuuksilta
päättämisvaiheessa.

(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X35 

35 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi aiemmissa tarkastuksissaan, että EIR on jo toteuttanut tai on parhaillaan toteuttamassa parannuksia seuranta- ja 
valvontajärjestelmiinsä ja että se on vapaaehtoisesti laajentanut kohtuullista varmuutta koskevan raportoinnin kattamaan myös pk-yrityksiä koskevat 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön – Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

Suositus 6.2 – 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 kuluttua 
päivästä, jona tuensaaja on esittänyt 
maksatushakemuksen. Komission olisi 
tarvittaessa annettava suosituksia 
ohjelmaviranomaisille ja kannustettava niitä 
noudattamaan oikeaa käytäntöä jatkossa. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X 

aloiteohjelmat. Vaikka tilintarkastustuomioistuin tiedostaa, että jotkin tarkastusviranomaiset ovat jo tehneet tarkastuksia rahoituksen välittäjien tasolla, 
näiden toimenpiteiden täyttä vaikuttavuutta ei ole vielä osoitettu. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön 

– Evidenssi 
riittämätön 

Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

Suositus 6.3 – Kauden 2014–2020 
päättämisjärjestelyt 
Komission olisi korjattava puutteet ja 
varmistettava, ettei ohjelmaa voida päättää, jos 
sääntöjenvastaisten menojen osuus ylittää 
olennaisuusrajan. Komission olisi toteutettava 
seuraavat toimet: 

a) yksilöitävä merkittävimmät riskit, jotka
voivat vaikuttaa ohjelmien
sääntöjenmukaiseen päättämiseen

b) tarvittaessa laadittava
päättämisjärjestelyjä koskevat
kohdennetut ohjeet, joihin sisältyy tiedot
asianmukaisista ja oikea-aikaisista
korjaavista toimenpiteistä.

(Tavoiteajankohta: a) toukokuu 2020 ja 
b) joulukuu 2022) 

X 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön 

– Evidenssi 
riittämätön 

Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2019 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 

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) 

X36 

36 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille toimenpiteet, joita komissio on jo saattanut alulle ’fyysisesti päätökseen saatetun’ ja ’kokonaan 
täytäntöönpannun’ toimen käsitteiden selventämiseksi. Komissio ei ole kuitenkaan toimittanut selvennyksiä tiedoksi kaikille jäsenvaltioille. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön 

– Evidenssi 
riittämätön 

Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

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) 

X37 

37 Huolimatta komission toimista, jotka on esitetty alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston (2019: s. 25 ja 2020: s. 41–43) ja työllisyys-, sosiaali- 
ja osallisuusasioiden pääosaston (2019: s. 4) vuotuisissa toimintakertomuksissa, tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2020 koskeneessa tarkastustyössä ei 
käynyt tässä suhteessa ilmi merkittävää parannusta (ks. esimerkiksi varainhoitovuoden 2020 vuosikertomus, kohta 5.38, ja tämän vuoden vuosikertomus, 
kohdat 5.40 ja 5.41). 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
täytäntöön 
kokonaan 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön – Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2020 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 

Suositus 5.1 – Tasapainotetut 
vakioyksikkökustannukset jäsenvaltioiden 
suorittamien maksujen korvaamiseksi 
Komission olisi seurattava tiiviisti 
vakioyksikkökustannuksia käyttäviä 
jäsenvaltioita ja varmistettava, että kyseinen 
järjestelmä ei johda liialliseen epätasapainoon 
jäsenvaltioiden hyväksi. Komission olisi 
pyydettävä jäsenvaltioita mukauttamaan 
liialliset määrät ja korjaamaan epätasapaino, 
jotta voidaan välttää mahdollinen järjestelmästä 
hyötyminen ohjelmien päättämisen yhteydessä. 
(Tavoiteajankohta: välittömästi) 

X 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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Luonnonvarat ja ympäristö 
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Johdanto 
6.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsakkeeseen 3 
’Luonnonvarat ja ympäristö’ liittyvät havainnot. Kaaviossa 6.1 esitetään yhteenveto 
otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2021. 

Kaavio 6.1 – Maksut ja tarkastuksen perusjoukko 

 
(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 12). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin vuoden 2021 konsolidoidun tilinpäätöksen 
tietojen perusteella. 

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

Vuoden 2021 maksut – yhteensä 56,8

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 56,6

Ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen (*): 0,3 

Väli-/loppumaksut: 56,3
Ennakkomaksut (*): 0,5

Väli-/loppumaksut: 56,3

Euroopan maatalouden tukirahasto – suorat tuet 
38,3 (67,3 %)

Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
14,6 (25,7 %)

Meri- ja kalatalous
0,9 (1,6 %)

Ympäristö- ja ilmastotoimet (Life)
0,4 (0,7 %)

Vuoden 2021 maksujen jakautuminen

Luonnonvarat ja ympäristö
56,8 miljardia euroa (31,3 % EU:n talousarvion menoista)

(miljardia euroa)

Muut
0,1 (0,2 %)

Euroopan maatalouden tukirahasto – markkinoihin liittyvät menot 
2,5 (4,5 %)
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Lyhyt kuvaus 

Politiikkatavoitteet ja rahoitusvälineet 

6.2. Maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämisen osuus luonnonvaroja ja 
ympäristöä koskevista menoista on 97 prosenttia. Niitä toteutetaan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) kautta. Yhteisellä maatalouspolitiikalla on kolme erityistä 
tavoitetta1: 

o elinkelpoinen ruoan tuotanto, jossa keskitytään maataloustuloon, maatalouden 
tuottavuuteen ja hintatason vakauteen 

o luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet, jossa keskitytään 
kasvihuonekaasupäästöihin, luonnon monimuotoisuuteen, maaperään ja veteen 

o tasapainoinen aluekehitys. 

6.3. Yhteisestä maatalouspolitiikasta vastaa viime kädessä Euroopan komissio, 
erityisesti maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (PO AGRI), mutta se 
hallinnoi sitä yhdessä jäsenvaltioiden maksajavirastojen kanssa. Jäsenvaltioiden 
riippumattomat todentamisviranomaiset ovat vuodesta 2015 lähtien antaneet 
vuosittain lausuntonsa 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 jäsenvaltioiden kansalliset ja alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat, joiden 
rahoituksesta osa tulee EU:n talousarviosta ja osa jäsenvaltioilta  

o maatalouden markkinatoimenpiteet, jotka niin ikään rahoitetaan 
kokonaisuudessaan EU:n talousarviosta lukuun ottamatta tiettyjä jäsenvaltioiden 
kanssa yhteisrahoitettuja toimenpiteitä, kuten menekinedistämistoimenpiteitä. 

                                                      
1 Asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja 

seurannasta, 110 artiklan 2 kohta. 
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Pääasialliset menoluokat 

6.5. Suorien tukien osuus MRK-otsakkeen 3 menoista on 67 prosenttia. Vuonna 
2021 seuraavien neljän tukijärjestelmän osuus kaikista suorista tuista oli 89 prosenttia: 

o kaksi viljelijän ilmoittamaan maatalousmaan pinta-alaan perustuvaa 
tukijärjestelmää eli perustukijärjestelmä (14,8 miljardia euroa) ja yhtenäisen 
pinta-alatuen järjestelmä (4,4 miljardia euroa) 

o yksi ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin tarkoitettu 
tukijärjestelmä eli viherryttämistuki (10,8 miljardia euroa) 

o tuki, joka on sidottu tietynlaiseen maataloustuotantoon (esim. naudan- ja 
vasikanlihan, maidon tai valkuaiskasvien tuotantoon): vapaaehtoinen 
tuotantosidonnainen tuki (4,0 miljardia euroa). 

6.6. Viljelijöille maksettavat suorat tuet ovat tukioikeuksiin perustuvia menoja: 
edunsaajat saavat tukimaksuja täytettyään tietyt ehdot. Tämän kaltaisten maksujen 
virheriski on alhaisempi kuin kulujen korvaamiseen perustuvien maksujen kohdalla, 
kunhan niihin liittyvät ehdot eivät ole monimutkaisia (ks. kohta 1.18). 

6.7. Maaseudun kehittämisen osuus tämän monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeen menoista on 26 prosenttia. Komissio hyväksyi 118 maaseudun 
kehittämisohjelmaa jäsenvaltioissa vuosille 2014–2020. Ohjelmat koostuivat 
20 toimenpiteestä ja 67 alatoimenpiteestä. Vuonna 2020 otettiin käyttöön 
lisätoimenpide M21 (’Poikkeuksellinen väliaikainen tuki viljelijöille ja pk-yrityksille, 
joihin covid-19-kriisi erityisesti vaikuttaa’)2. Komissio maksoi tätä uutta tukea 
ensimmäistä kertaa vuonna 2021 jäsenvaltioiden uuden M21-toimenpiteen yhteydessä 
ilmoittamien menojen perusteella. Neljätoista jäsenvaltiota ilmoitti tämän 
toimenpiteen mukaisia menoja, joiden määrä oli yhteensä 616,3 miljoonaa euroa3. 
Vuoden 2020 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevan lainsäädännön 

                                                      
2 Asetus (EU) 2020/872 asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

erityistoimenpiteestä, jolla voidaan tarjota poikkeuksellista väliaikaista tukea Euroopan 
maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) covid-19:n leviämisen 
vastatoimena. 

3 Otokseen poimittiin seitsemän toimenpiteeseen M21 kuuluvaa tapahtumaa, joiden osalta 
tilintarkastustuomioistuin ei raportoinut virheistä. 
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hyväksyminen on viivästynyt, minkä vuoksi ohjelmien voimassaoloa on jatkettu 
vuoden 2022 loppuun asti4. 

6.8. Maaseudun kehittämismenot jakautuvat kahteen pääluokkaan: 

o maksut viljelijöille maatalousmaan pinta-alaa tai eläinten määrää koskevien 
ympäristöön ja ilmastoon liittyvien kriteerien täyttämisen perusteella (pinta-
alaan/eläimiin liittyvät tuet) 

o tuki investointihankkeille, joilla on tarkoitus edistää maaseudun sosiaalista ja 
taloudellista kehitystä (muut kuin pinta-alatuet). 

6.9. Maatalouden markkinatoimenpiteet, joiden osuus MRK-otsakkeen 3 menoista 
on 4,4 prosenttia, muodostavat useita erilaisia järjestelmiä (esim. 
maataloustuotteiden, hedelmien ja vihannesten menekinedistäminen kouluissa ja 
tuottajaorganisaatioissa). Näihin toimenpiteisiin sovelletaan erilaisia 
tukikelpoisuusehtoja. 

6.10. Tämä monivuotisen rahoituskehyksen otsake kattaa myös meri- ja 
kalastuspolitiikkaa koskevat EU:n menot sekä osan ympäristö- ja ilmastotoimia 
koskevista EU:n menoista, jotka puolestaan käsittävät Euroopan meri- ja 
kalatalousrahaston (EMKR) ohjelmat ja Life-ohjelmat. Tähän menoluokkaan 
(2,2 prosenttia MRK-otsakkeen 3 menoista) sisältyy myös erilaisia valintaperusteita, 
tukikelpoisuusvaatimuksia ja maksutapoja. 

6.11. Tukikelpoisuusehdot, joita sovelletaan useimpiin maaseudun kehittämiseen, 
markkinatoimenpiteisiin ja muihin YMP:n ulkopuolisiin MRK-otsakkeen 3 
politiikanaloihin liittyviin menoihin, ovat monimutkaisempia kuin suorien tukien 
kohdalla; myös virheriski on suurempi (ks. kohta 1.18). 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

6.12. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena oli arvioida monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen virhetaso sekä tuottaa tietoa yleisen tarkastuslausuman 
laadintaa varten Tilintarkastustuomioistuin sovelsi liitteessä 1.1 esitettyä 

                                                      
4 Entisen jäsenvaltion Yhdistyneen kuningaskunnan maaseudun kehittämisohjelmat jatkuvat 

Yhdistyneen kuningaskunnan erosopimuksen perusteella vuoteen 2023 asti, jolloin ne 
päätetään. 
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tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki tämän MRK-otsakkeen osalta seuraavia tekijöitä 
vuodelta 2021: 

a) 212 tapahtuman tilastollisesti edustavan otoksen, joka kattoi kaikentyyppiset 
tämän MRK-otsakkeen menot:  

i) 84 suoran tuen maksua, jotka kattoivat pääasialliset tukijärjestelmät  

ii) 42 pinta-alaan/eläimiin liittyvää tapahtumaa maaseudun 
kehittämisohjelmissa 

iii) 62 muuta kuin pinta-alaan perustuvaa maaseudun kehittämiseen liittyvää 
tapahtumaa, 14 markkinatoimenpiteisiin liittyvää tapahtumaa ja 
kymmenen YMP:n ulkopuolisia menoaloja koskevaa tapahtumaa5 

b) tiedot, jotka maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto sekä 
ilmastotoimien pääosasto antavat vuotuisissa toimintakertomuksissaan 
sääntöjenmukaisuudesta ja jotka on sisällytetty komission vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen 

c) valitut järjestelmät, joissa tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
monitorointitarkastusten ja toimenpiteen M21 täytäntöönpanon jäsenvaltioissa; 
lisäksi tarkastettiin jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien valvontatilastojen ja 
maksutietojen yhdenmukaisuus. 

                                                      
5 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti seitsemän Euroopan meri- ja kalatalousrahastoon 

liittyvää tapahtumaa ja kolme ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelmaan liittyvää 
tapahtumaa. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
6.13. Vuosikertomuksen luvun tämä osa koostuu neljästä alaosiosta. Ensimmäinen 
alaosio koskee tämän vuoden otokseen kuuluvien 212 tapahtuman tarkastusta, jonka 
tarkoituksena on saada tietoa virheiden pääasiallisista lähteistä. Toisessa alaosiossa 
arvioidaan, miten jäsenvaltiot ovat panneet monitorointitarkastukset täytäntöön. 
Kolmas alaosio koskee maksajavirastojen raportoimiin valvonta- ja maksutietoihin 
liittyviä tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksia. Neljännessä alaosiossa kuvataan 
puolestaan tarkastushavaintoja siitä, miten tarkastuskohteena olleet jäsenvaltiot ovat 
panneet toimenpiteen M21 täytäntöön. 

Tapahtumatarkastusten tulokset 

6.14. Tarkastetut 212 tapahtumaa kattavat 18 jäsenvaltiota6. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti suoria tukia 14 jäsenvaltiossa, ja maaseudun 
kehittämiseen liittyvien tapahtumien testaus kattoi 20 kansallista ja alueellista 
ohjelmaa 14 jäsenvaltiossa. Tarkastetuista 212 tapahtumasta 185 (87 prosenttia) oli 
virheettömiä, ja 27 tapahtumaa (13 prosenttia) sisälsi virheitä. 
Tilintarkastustuomioistuin totesi luonnonvarojen alan virhetason olevan lähellä 
olennaisuusrajaa. Arviointi perustui niihin 23 virheeseen, jotka 
tilintarkastustuomioistuin on määrittänyt kvantitatiivisesti (ks. kaavio 6.2), sekä 
muuhun valvontajärjestelmän tuottamaan evidenssiin (ks. osio ”Vuotuiset 
toimintakertomukset ja muut hallintojärjestelyt”). Suurin osa 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista virheistä koski maaseudun kehittämiseen 
ja markkinatoimenpiteisiin liittyviä tapahtumia. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
joitakin vähäisiä kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä suorissa tuissa. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös neljä sääntöjenmukaisuusongelmaa, joilla ei 
ollut taloudellista vaikutusta. 

                                                      
6 Belgia, Bulgaria, Tanska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Kroatia, Italia, Latvia, 

Liettua, Unkari, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Suomi. 
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Kaavio 6.2 – Tapahtumatarkastusten tulokset 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

6.15. Liitteessä 6.1 esitetään yhteenveto MRK-otsakkeen 3 maksuista ja 
tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastusten tuloksista. 

6.16. Kaaviossa 6.3 esitetään erityyppisten virheiden vaikutus vuoden 2021 
arvioituun virhetasoon. 

Kaavio 6.3 – Havaituissa virheissä oli useimmiten kyse tukeen 
oikeuttamattomista edunsaajista tai menoista 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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6.17. Jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission (suoran hallinnoinnin yhteydessä) 
soveltamat korjaavat toimenpiteet vaikuttivat suoraan 21 tapahtumaan, jotka 
tilintarkastustuomioistuin poimi otokseensa. Nämä toimenpiteet olivat oleellisia 
tilintarkastustuomioistuimen laskelmien kannalta, sillä ne alensivat arvioitua 
virhetasoa tämän vuosikertomuksen luvun osalta 0,3 prosenttiyksikköä. Yhteensä 
15 tapauksessa, joissa oli kyse kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä, 
komissiolla oli riittävästi tietoa, jonka avulla virhe olisi voitu ehkäistä tai havaita ja 
korjata ennen kuin menot hyväksyttiin. Jos jäsenvaltioiden viranomaiset tai komissio 
(suoran hallinnoinnin yhteydessä) olisivat hyödyntäneet asianmukaisesti kaikkea 
käytettävissään ollutta tietoa, arvioitu virhetaso olisi tämän vuosikertomuksen luvun 
osalta ollut 1,2 prosenttiyksikköä alhaisempi. Laatikossa 6.1 annetaan esimerkki 
hallinnollisesta virheestä, joka johtuu saatavilla olevien tietojen käyttämättä 
jättämisestä.  

Laatikko 6.1 

Eräs maksajavirasto ei käyttänyt kaikkia saatavilla olevia tietoja 
tarkastaessaan edunsaajan ilmoittamia kuluja 

Viinin menekinedistämistoimi, Espanja 

o Kansallisten sääntöjen mukaan viininmaisteluja järjestävät edunsaajat voivat 
hakea korvausta kunkin viinityypin osalta vain yhdestä pullosta 
kuutta osallistujaa kohti.  

o Maksajavirasto pyysi edunsaajalta kattavaa raporttia, jossa luetellaan 
järjestetyt tapahtumat sekä osallistujien ja pullojen määrä kutakin 
tapahtumaa kohti. 

o Tehdessään ilmoitettujen kulujen tukikelpoisuutta koskevia tarkastuksia 
maksajavirasto keskittyi muihin tarkastuksiin eikä havainnut, että tätä 
vaatimusta ei ollut noudatettu, vaikka edunsaaja oli toimittanut asiaa 
koskevat tiedot maksajavirastolle. 

Tilintarkastustuomioistuin sai tapahtumatarkastuksensa yhteydessä tiedon niiden 
pullojen oikeasta, uudelleenlasketusta määrästä, joiden kohdalla tukioikeus oli 
olemassa. Tämän seurauksena lähes 50 prosenttia alun perin ilmoitetuista 
viinipulloista vähennettiin tuen piiristä, mikä puolestaan johti 6,5 prosentin 
virheeseen edunsaajan kyseisen toimen yhteydessä ilmoittamissa 
kokonaiskuluissa.  
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Suorat tuet: alhaisempi virheriski 

6.18. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi testaamissaan 84:ssä suoria tukia 
koskevassa maksutapahtumassa vain kolme pientä kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevaa virhettä, jotka johtuivat siitä, että viljelijät olivat ilmoittaneet maatalousmaan 
tukikelpoisen alan liian suurena. 

6.19. Suorien tukien hallinnointiin käytetään yhdennettyä hallinto- ja 
valvontajärjestelmää (IACS)7, johon sisältyy viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä 
(LPIS). IACS-järjestelmä kokoaa yhteen tiloja, tukihakemuksia, viljelylohkoja ja eläimiä 
koskevat tietokannat, joiden avulla maksajavirastot tekevät hallinnollisia 
ristiintarkastuksia8 kaikille tukihakemuksille. Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä on 
paikkatietojärjestelmä, joka sisältää useista eri lähteistä koottuja paikkatietoaineistoja, 
jotka yhdessä muodostavat rekisterin jäsenvaltioissa sijaitsevista maatalousmaista. 
Maksajavirastojen vuodesta 2015 lähtien tekemien alustavien tarkastusten ja joissakin 
jäsenvaltioissa vuonna 2018 käyttöönotettujen monitorointitarkastusten ansiosta 
edunsaajilla on mahdollisuus korjata tietyt tukihakemuksissaan olevat virheet, mikä 
vähentää virheriskiä. 

6.20. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot vahvistavat sen aiemmin tekemät 
huomiot9 siitä, että yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä ja erityisesti 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä muodostavat vaikuttavan hallinto- ja 
valvontajärjestelmän, jonka avulla varmistetaan, ettei suorien tukien virhetaso 
kokonaisuutena arvioituna ole olennainen. 

Maaseudun kehittäminen, markkinatoimenpiteet ja muut maksut: 
suurempi virheriski 
Pinta-alaan/eläimiin liittyvät maaseudun kehittämismenot 

6.21. Tilintarkastustuomioistuin tutki 42 maaseudun kehittämiseen liittyvää 
tukimaksua, jotka oli suoritettu viljelijöiden ilmoittaman pinta-alan tai eläinten määrän 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 

8 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja 
valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta, 
sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä joulukuuta 2015 annetulla komission 
täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/2333, 11 artiklan 4 kohta. 

9 Vuosikertomus 2020, kohta 6.16. 
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perusteella. Niitä ovat esimerkiksi luonnonmukaiseen maatalouteen liittyvät tuet, 
luonnonhaitta-alueiden viljelijöille maksettavat korvaukset sekä maatalouden 
erityisten ympäristö- ja ilmastositoumusten täyttämiseen liittyvät tukimaksut. 

6.22. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 42:stä pinta aloihin tai eläimiin 
liittyvien maaseudun kehittämistoimenpiteiden tapahtumasta 35:ssä ei ilmennyt 
virhettä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuusi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa 
virhettä, joista kolmessa virhe oli yli 20 prosenttia. Lisäksi havaittiin yksi 
sääntöjenmukaisuuteen liittyvä ongelma, jolla ei ole taloudellista vaikutusta. 

6.23. Kvantitatiivisesti ilmaistuista virheistä kaksi johtui siitä, että maksajavirasto 
oli suorittanut maksuja käyttäen perustana edunsaajia koskevia virheellisiä tietoja, 
jotka oli kirjattu viraston eläintietokantaan. Muiden neljän havainnon osalta virheissä 
oli kyse eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten ja maatalouden ympäristö- ja 
ilmastositoumusten rikkomisesta (ks. esimerkki laatikossa 6.2) ja tukikelpoisen alan 
ilmoittamisesta liian suurena.  

Laatikko 6.2 

Esimerkki ympäristöä ja ilmastoa koskevien maaseudun 
tukikelpoisuusehtojen noudattamatta jättämisestä 

Puolassa viljelijä sai tukea maaseudun kehittämistoimenpiteestä M10 
”Maatalouden ympäristö- ja ilmastotoimenpide”. Viljelijä ilmoitti toimenpiteen 
yhteydessä kolme maalohkoa, ja hänen oli noudatettava seuraavia sitoumuksia: 

o niitettävä ilmoitetut alueet kerran 15. kesäkuuta ja 30. syyskuuta välisenä 
aikana 

o jätettävä kahdella lohkolla 15–20 prosenttia maa-alasta niittämättä 

o kerättävä tai paalitettava niitetty biomassa kahden viikon kuluessa 
niittämisestä. 

Tarkastajat havaitsivat, että suurin osa edunsaajan maatilarekisteriin viedyistä 
tiedoista ei vastannut tosiallista maataloustoimintaa. Sentinel-satelliittikuvien 
kautta saadun evidenssin avulla tarkastajat pystyivät toteamaan, että 

o yhtä lohkoa ei ollut niitetty lainkaan 

o yksi lohkoista, jotka olisi pitänyt jättää osittain niittämättömäksi, oli niitetty 
kokonaan 
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o kahdella lohkolla niittopäivä ei vastannut viljelijän kirjaamaa niittopäivää, 
minkä seurauksena tarkastajat totesivat, että niitetty biomassa oli kerätty tai 
paalitettu yli kaksi viikkoa niittämisen jälkeen. 

Kun otetaan huomioon kansallisten sääntöjen mukaiset seuraamukset, nämä 
sääntöjen rikkomiset johtivat 57 prosentin virheeseen tarkastetussa maksussa. 

Investointihankkeet 

6.24. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 62 maaseudun kehittämismaksua, jotka oli 
suunnattu investointihankkeisiin, kuten maatilojen nykyaikaistamiseen, 
maataloustuotteiden tuotantoon tai jalostukseen käytettävien toimitilojen 
rakentamiseen, peruspalveluihin ja kylien kunnostamiseen maaseutualueilla, sekä 
nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamiseen.  

6.25. Tilintarkastustuomioistuin kvantifioi virheitä seitsemässä investointihankkeita 
koskeneessa maksussa. Useimmissa niistä edunsaajat olivat ilmoittaneet menoja tai 
toimia, jotka eivät täyttäneet tukikelpoisuusehtoja. Neljässä tapauksessa virheet olivat 
vähäisiä, kun puolestaan muissa kolmessa tapauksessa ne olivat yli 20 prosenttia).  

Markkinatoimenpiteet  

6.26. Tilintarkastustuomioistuin testasi 14 markkinatoimenpiteisiin liittyvää 
tapahtumaa ja havaitsi, että neljässä tapauksessa maksajavirastot olivat korvanneet 
tukeen oikeuttamattomia kuluja. Kaikki neljä virhettä olivat alle 20 prosenttia.  

Meri-, kalastus-, ympäristö- ja ilmastotoimet 

6.27. Meri-, kalastus-, ympäristö- ja ilmastotoimien alalla tilintarkastustuomioistuin 
tarkasti neljä suoran hallinnoinnin alaan kuuluvaa tapahtumaa eikä havainnut niissä 
virheitä. Lopuissa kuudessa tapahtumassa, jotka kuuluvat yhteistyössä toteutettavan 
hallinnoinnin alaan, tilintarkastustuomioistuin havaitsi kolme kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevaa virhettä, joista yksi oli suuruudeltaan yli 20 prosenttia ja johtui 
tukikelpoisten kulujen virheellisestä laskennasta. 
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Monitorointitarkastukset – vaikuttava väline maksajavirastojen 
toimittamissa tarkastuksissa 

6.28. Vuodesta 2018 lähtien jäsenvaltioiden maksajavirastot ovat voineet tehdä 
niin kutsuttuja monitorointitarkastuksia. Näissä tarkastuksissa käytetään EU:n 
Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliitin tietoihin perustuvia automaattisia prosesseja 
arvioitaessa, onko yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä noudatettu tiettyjä 
sääntöjä. Vuonna 2021 kymmenen jäsenvaltiota käytti monitorointitarkastuksia 
pääasiassa pinta-alaan perustuvien tukihakemusten arviointiin suoran tuen 
järjestelmissä. Kun yksittäisen tukijärjestelmän kaikkia tukikelpoisuuskriteereitä 
voidaan arvioida avaruudesta käsin, maksajaviranomaisten on mahdollista kohdistaa 
etäseurantaa koko tuensaajien perusjoukkoon. 

6.29. Monitorointitarkastukset tuottavat säännöllisiä havaintoja 
maataloustoiminnasta, ja niitä voidaan käyttää milloin tahansa kasvukauden kuluessa, 
kun viljelijöitä halutaan varoittaa tukijärjestelmän sääntöjen mahdollisesta 
rikkomisesta. Tämä parantaa viljelijöiden mahdollisuuksia oikaista tukihakemuksiaan 
ennen niiden lopullista käsittelyä. 

6.30. Alla olevasta kartasta käy ilmi, mitkä jäsenvaltiot/alueet käyttävät 
monitorointitarkastuksia. 
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Kaavio 6.4 – Monitorointitarkastuksia käyttävät maat ja alueet  

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin tehnyt Tableau-sovelluksen avulla komission tietojen 
perusteella, karttatausta ©Mapbox ja ©OpenStreetMap, joille on myönnetty käyttölupa Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti. 

6.31. Tilintarkastustuomioistuin julkaisi hiljattain erityiskertomuksen, jonka 
aiheena oli uusien kuvantamisteknologioiden käyttö YMP:n valvonnassa. Tarkastajat 
suosittelivat kertomuksessa, että komissio edistää monitorointitarkastuksia keskeisenä 
valvontajärjestelmänä vuoden 2020 jälkeisessä yhteisessä maatalouspolitiikassa ja 
auttaa jäsenvaltioita hyödyntämään uusia teknologioita paremmin ympäristö- ja 
ilmastovaatimusten seurannassa10. YMP:n alan petoksia koskeneessa 

                                                      
10 Erityiskertomus 04/2020 ”Uusien kuvantamistekniikoiden käyttö yhteisen 

maatalouspolitiikan seurannassa: kehitys yleisesti ottaen vakaata, mutta ilmaston ja 
ympäristön seurannan osalta hitaampaa”, kohta 82. 

Jäsenvaltio ja alueet, 
jotka suorittivat virallisesti 
monitorointitarkastuksia 
vuonna 2021 

Belgia

Flanderin alue, Vallonian alue

Tanska – koko maa 

Saksa

Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein, Saksi-Anhalt

Irlanti – koko maa

Espanja

Andalusia, Aragon, Asturia, Baleaarit, 
Baskimaa, Cantabria, Kastilia ja Leon, 
Kastilia-La Mancha, Katalonia, 
Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, 
Navarra, Rioja, Valencia

Irlanti – koko maa 

Italia

Agrigento, Ancona, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 
Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Isernia, 
Latina, Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, 
Rooma, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo

Latvia – koko maa 

Malta – koko maa 

Portugali – koko maa 
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erityiskertomuksessaan tilintarkastustuomioistuin suositteli, että komissio edistää 
uusien teknologioiden käyttöä YMP:n menoihin liittyvien petosten ehkäisemisessä ja 
havaitsemisessa11.  

6.32. Tilintarkastustuomioistuin tutki vuoden 2021 tarkastuslausumaan liittyvässä 
työssään monitorointitarkastusten täytäntöönpanoa Espanjassa ja Italiassa.  

6.33. Espanja on vuodesta 2019 lähtien toteuttanut monitorointitarkastuksia 
suorien tukien kansallisten ja alueellisten monitorointihankkeiden kautta. Ne koskivat 
kaikkiaan 17 alueesta 14:ää vuonna 2020 ja 15:tä vuonna 2021. Jotkin alueet ovat 
laajentaneet tämän lähestymistavan koskemaan yhä useampia maaseudun 
kehittämistoimenpiteitä. Ne kattoivat kolme toimenpidettä vuonna 2020 ja 
11 vuonna 2021. Laatikossa 6.3 esitetään esimerkki tavasta hyödyntää 
monitorointitarkastuksia maatalouden kehittämiseen liittyvän ympäristötoimenpiteen 
yhteydessä. 

Laatikko 6.3 

Monitorointitarkastukset, joita sovellettiin maatalouden 
ympäristötoimenpiteeseen Espanjassa (Andalusiassa) vuonna 2021 

Tilintarkastustuomioistuin analysoi monitorointitarkastusten soveltamista 
Andalusiassa. 

Maksajavirasto oli tehnyt omat yhdistetyt monitorointitarkastukset, joissa se 
tarkasti riisin tuotantosidonnaista tukea saavan hankkeen (suora tuki) ja 
maaseudun kehittämistoimenpiteen, joka koski Andalusian riisipelloilla esiintyvien 
lintujen suojelun kannalta erityisen hyödyllisiä maatalousjärjestelmiä. 
Tarkastuksiin kuului kahdeksan viikon seuranta satelliittikuvantamisen avulla sen 
varmistamiseksi, että riisipeltojen talvitulvitukseen liittyvät vaatimukset täyttyivät. 
Kun viljelykasvin tuotantosykli on päättynyt, riisipeltojen on pysyttävä tulvitettuina 
seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään asti, jotta ornitologinen 
monimuotoisuus säilyisi. 

Alla olevissa kuvissa näkyy sadonkorjuun jälkeisiä tulvituksia riisipelloilla. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat vahvistivat tämän marraskuussa 2021 
paikan päälle tehdyn tarkastuskäynnin yhteydessä. 

                                                      
11 Erityiskertomus 14/2022 ”Komission toimet yhteiseen maatalouspolitiikkaan kohdistuvien 

petosten torjumiseksi: On aika pyrkiä pintaa syvemmälle”, kohta 112. 
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Sentinel 2 -kuvia, jotka on otettu  
3. ja 28. syyskuuta, 

13. lokakuuta  
(ennen 

tulvituskautta) 

 

 

 

23. lokakuuta, 
7. ja 17. marraskuuta 

(tulvituskauden 
aikana) 

 

 

 

 
 
 
 

 
Lähde: Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin. 
 

Lähde: Copernicus Sentinel -tiedot (2021), jotka Sentinel Hub ja Andalusian maksajavirasto ovat 
käsitelleet. 

6.34. Italiassa 11 maksajavirastosta kaksi teki monitorointitarkastuksia 
vuonna 2021 (AGEA ja ARCEA). Kattavuus on kasvanut 17 kunnasta 29 kuntaan 
edellisvuoteen verrattuna; tarkastusten kattama pinta-ala on kasvanut 2,9 miljoonaa 
hehtaariin. Tarkastusten kohteena olivat vain suorat tuet, mutta Italia aikoo laajentaa 
tarkastukset koskemaan joitakin maaseudun kehittämistoimenpiteitä (esim. 
maapeitteen säilyttäminen monivuotisissa viljelykasveissa, suorakylvö tai 
vähimmäismuokkaus). Kansalliset viranomaiset ilmoittivat järjestelmän parantuneen 
tarkemman resoluution satelliittikuvien käytön myötä. Parannusta on merkinnyt 
viranomaisten mukaan myös se, että viljelijöiden viljelykasveista ja 
maatalouskäytännöistä ilmoittamat tiedot ovat aiempaa yksityiskohtaisempia ja 
paikkansapitävämpiä. 
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6.35. Komissio on sitoutunut tukemaan jäsenvaltioita monitorointitarkastusten 
kehittämisessä12. Vuoden 2021 lopussa oli monitorointitarkastusten kohteena 
13,1 prosenttia tärkeimpien suoran tuen järjestelmien (perustuki ja yhtenäinen pinta-
alatuki) alaisesta pinta-alasta13. 

Jäsenvaltioiden valvontatilastojen ja maksutietojen 
yhdenmukaisuuden tarkastukset 

6.36. Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vuosittain tiedot tukimaksuja koskevista 
tarkastuksistaan (valvontatilastot) sekä tiedot edunsaajille suoritetuista maksuista. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti varainhoitovuoden 2021 osalta niiden 
valvontatilastojen ja maksutietojen laadun ja yhdenmukaisuuden, jotka 
tilintarkastustuomioistuimen suorien tukien otokseensa poimimat 13 maksajavirastoa 
olivat raportoineet. Komissio suorittaa ilmoitettujen tietojen perusteella komissio 
jäsenvaltioille maksuja EU:n varoista. 

6.37. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi valvonta- ja maksutietojen välillä joitakin 
epäjohdonmukaisuuksia, jotka johtuivat pitkälti näiden kahden tietokokonaisuuden 
ajoituseroista. Valvontatiedot osoittavat 15. heinäkuuta 2021 vallinneen tilanteen, 
mutta maksajavirastot päivittävät maksutietoja jatkuvasti. Päivitykset perustuvat 
muutoksiin, joita on tapahtunut edunsaajapuolella (esimerkiksi tilansiirrot) tai 
virastossa (sen tekemien tarkastusten tuloksena). Tästä toiminnan luonteeseen 
perustuvasta hankaluudesta huolimatta tilintarkastustuomioistuin saavutti erittäin 
korkean tarkkuuden maksutietojen uudelleenlaskentaa varten. Yleisesti ottaen 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että tarkastettujen maksajavirastojen järjestelmät 
laskivat tukimaksut luotettavasti ja ottivat valvontatiedoista johtuvat mukautukset 
huomioon. 

Maaseudun kehittämistoimenpide M21: hätätilanteen tuki 
osoitettiin sitä tarvitseville joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta 

6.38. Toimenpiteen M21 päätarkoituksena oli puuttua maksuvalmiusongelmiin 
sellaisten viljelijöiden ja pienten ja keskisuurten yritysten kohdalla, jotka toimivat 

                                                      
12 Komission vastaukset tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen 04/2020. 

13 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2021 toimintakertomus, 
liite 2, s. 25. 
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maataloustuotteiden jalostuksen, markkinoinnin tai kehittämisen alalla ja joihin covid-
19-kriisi on erityisesti vaikuttanut. Tavoitteena oli varmistaa heidän liiketoimintansa 
jatkuvuus. Tilintarkastustuomioistuin tutki toimenpiteen täytäntöönpanoa neljässä 
jäsenvaltiossa (Bulgaria, Kreikka, Puola ja Romania). Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, 
täyttyivätkö kaksi keskeistä tukiedellytystä eli se, että toimivaltaisen viranomaisen oli 
hyväksyttävä tukihakemukset 31. joulukuuta 2020 mennessä, ja se, että tuen 
enimmäismäärä sai olla enintään 7 000 euroa kutakin viljelijää kohti ja 50 000 euroa 
kutakin pk-yritystä kohden14. 

6.39. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että asetuksessa säädettyjä tukiehtoja 
yleensä noudatettiin. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että tämän tuen 
saamisen edellytykset olivat vähemmän vaativia kuin muuntyyppisissä suorissa tuissa. 
Koska toimenpide M21 oli kiireellinen, useimmat jäsenvaltiot hallinnoivat sitä 
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmänsä ulkopuolella.  

6.40. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vähäisen määrän tapauksia, joissa 
edunsaajat, jotka eivät täyttäneet tuen myöntämisperusteita, saivat varoja. 
Maksajavirastot olisivat voineet estää tämän, jos ne olisivat käyttäneet yhdennettyä 
hallinto- ja valvontajärjestelmää sen sijaan, että ne hallinnoivat toimenpiteitä Excel-
taulukoiden avulla ilman automaattisia tarkastuksia. 

Laatikko 6.4 

Esimerkkejä tapauksista, joissa edunsaajat eivät täyttäneet 
toimenpiteen M21 kriteerejä 

Romaniassa ja Bulgariassa maksuja suoritettiin yhteisöille, jotka eivät ole 
riippuvaisia maataloustoiminnasta, kuten luostareille, kirkoille, vankiloille, julkisille 
tutkimuslaitoksille tai kansalaisjärjestöille. Tähän ryhmään kuuluvat edunsaajat 
eivät ole kärsineet likviditeetti- ja kassavirtaongelmista siinä määrin, että 
poikkeuksellisen tuen myöntäminen olisi perusteltua.  

Puolassa havaittiin joitakin tapauksia, joissa siipikarjatilat jättivät useamman kuin 
yhden hakemuksen. Useimmissa tapauksissa oli kyseessä aviopari, jonka kumpikin 
puoliso haki 7 000 euron enimmäistukea ja totesi, että heitä olisi kohdeltava 
erillisinä viljelijöinä, vaikka heidän eläimillään on samat rakennukset. 
Maksajavirasto hyväksyi tuen ainoastaan asiakirjatodisteiden perusteella ilman 
tilakäyntiä, jossa olisi todennettu maataloustoiminnan tosiasiallinen erottaminen 
perheenjäsenten välillä. 

                                                      
14 Asetus (EU) 1305/2013, 39 b artiklan 4 ja 5 kohta. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston ja 
ilmastotoimien pääosaston raportointi menojen 
sääntöjenmukaisuudesta 

6.41. Kunkin maksajaviraston johtaja toimittaa maatalouden ja maaseudun 
pääosastolle vuosittain johdon vahvistuslausuman maksajaviraston hallinto- ja 
valvontajärjestelmien vaikuttavuudesta sekä viraston menojen laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. Lisäksi jäsenvaltiot raportoivat suorittamistaan 
hallinnollisista ja paikalla tehdyistä tarkastuksista vuosittain (valvontatilastot).  

6.42. Lisävarmuuden saamiseksi todentamisviranomaisten on vuodesta 2015 
lähtien täytynyt antaa vuosittain jokaisesta maksajavirastosta lausunto sellaisten 
menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, joista jäsenvaltiot ovat esittäneet 
korvauspyyntöjä. 

6.43. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto käyttää 
valvontatilastoissa ilmoitettuja virhetasoja ja mukauttaa niitä 
todentamisviranomaisten suorittamien tarkastusten perusteella sekä 
maksajavirastojen järjestelmiin ja menoihin kohdistuvien omien tarkastustensa 
perusteella. Näiden tietojen pohjalta se laskee suoriin tukiin, maaseudun 
kehittämiseen ja markkinatoimenpiteisiin liittyvät riskitasot maksamishetkellä. 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston omaan analyysiin perustuvat 
mukautukset johtavat kertaluonteisiin tai kiinteämääräisiin oikaisuihin. 
Kiinteämääräisten oikaisujen soveltaminen helpottaa jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmissä havaittujen ongelmien vakiomuotoista käsittelyä. Maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen pääosasto vähentää maksamishetken riskitasoista arvionsa 
tulevista rahoitusoikaisuista ja takaisin perittävistä määristä ja arvioi siten lopullisen 
riskinalaisen määrän.  

6.44. Maksajavirastojen toimittamien valvontatilastojen mukaan virhetaso oli 
0,9 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan menojen kokonaismäärästä. Maatalouden 
ja maaseudun kehittämisen pääosasto laski, että arvioitu riskinalainen määrä 
maksamishetkellä on 1 020,68 miljoonaa euroa eli noin 1,8 prosenttia yhteisen 
maatalouspolitiikan kokonaismenoista vuonna 2021, kun pääosasto ottaa huomioon 
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todentamisviranomaisten työn ja omat tarkastuksensa. Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen pääosaston arvion mukaan riski maksamishetkellä (mukautettu 
virhetaso) oli suorien tukien osalta noin 1,4 prosenttia, maaseudun kehittämisen osalta 
2,9 prosenttia ja markkinatoimenpiteiden osalta 2,1 prosenttia. Maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa annetut 
sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot vastaavat tilintarkastustuomioistuimen tekemiä 
havaintoja ja johtopäätöksiä. Lisäksi nämä tiedot ovat yhdenmukaisia 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen aikana saamien tietojen kanssa. 

6.45. Tilintarkastustuomioistuin teki rajoitetun arvioinnin ilmastotoimien 
pääosaston vuotuiseen toimintakertomukseen sisältyneistä sääntöjenmukaisuutta 
koskevista tiedoista. Tilintarkastustuomioistuin totesi rajoitetun arviointinsa 
perusteella, että menetelmä, jonka avulla lopullinen riski maksamishetkellä (tai 
päättämishetkellä) laskettiin, oli komission suuntaviivojen mukainen. 

Komission vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 

6.46. Komissio arvioi vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan, että 
riskitaso maksamishetkellä on luonnonvarojen alan osalta 1,8 prosenttia. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

6.47. Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esittämä 
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena katsoen, että menojen virhetaso 
luonnonvarojen ja ympäristön alalla oli lähellä olennaista (ks. kohta 6.14). 
Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastukset osoittavat, että tämän 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen arvioitu kokonaisvirhetaso on 
1,8 prosenttia.  

6.48. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tuloksista ilmenee, että 
monivuotisen rahoituskehyksen tämän otsakkeen menoista 67 prosenttia 
muodostavissa suorissa tuissa virhetaso ei ollut olennainen ja että virhetaso oli 
puolestaan kokonaisuutena katsottuna yhä olennainen niillä 33 prosenttia menoista 
muodostavilla menoaloilla, jotka tilintarkastustuomioistuin on määrittänyt riskialttiiksi 
(maaseudun kehittäminen, markkinatoimenpiteet, meri- ja kalastustoimet, ympäristö 
ja ilmastotoimet).  

Suositukset 

6.49. Maksajavirastoilla on oltava järjestelmät petosten ehkäisemiseksi ja 
havaitsemiseksi, ja komission on saatava kohtuullinen varmuus näiden järjestelmien 
toiminnasta. Tarkastuskertomuksessaan varainhoitovuodelta 2019 
tilintarkastustuomioistuin mainitsi joitakin yhteisen maatalouspolitiikan 
petostentorjuntapolitiikkoihin ja -menettelyihin liittyviä puutteita ja antoi suosituksen 
niiden poistamiseksi15. Liitteessä 6.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2019 vuosikertomuksessa esitettyä 
suositusta.  

                                                      
15 Vuosikertomus varainhoitovuodelta 2019, kohdat 6.34–6.41 ja 6.44. 
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6.50. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että suositus on pantu täytäntöön joiltakin 
osin, koska komissio on toteuttanut joitakin toimia tilintarkastustuomioistuimen 
esiintuomien ongelmien ratkaisemiseksi. Tilintarkastustuomioistuin on esittänyt nämä 
suositukset uudelleen tuoreessa erityiskertomuksessa, jossa käsitellään petoksia 
YMP:n alalla. Tilintarkastustuomioistuin asetti petosriskianalyysin ja jäsenvaltioiden 
petostentorjuntatoimia koskevan analyysin toteuttamiselle tavoiteajankohdaksi 
vuoden 2023. Lisäksi se asetti vuoden 2024 tavoiteajankohdaksi Arachne-
tiedonlouhinta- ja riskipisteytysvälinen käytölle suuremmassa määrässä 
maksajavirastoja. 

6.51. Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun arvion ja varainhoitovuotta 2021 
koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle seuraavat 
suositukset: 

Suositus 6.1 – Tuetaan uuden teknologian käyttöä YMP:n 
maksuissa ilmenevien virheiden ehkäisemisessä 

Komission olisi monitorointitarkastusten käytöstä saadun kokemuksen perusteella 
autettava jakamaan tietoa parhaista käytännöistä, jotka liittyvät uuden teknologian 
käyttöön jäsenvaltioiden suorittamissa YMP:n maksujen tarkastuksissa; tarkoituksena 
on tukea jäsenvaltioita pinta-alamonitorointijärjestelmän käyttöönotossa vuodesta 
2023 lähtien. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuonna 2023 

Suositus 6.2 – Toimenpiteen M21 maksujen tarkastukset 

Komission olisi tehtävä tarkastuksia ja varmistettava seurannan ja arviointien 
toteuttaminen, jotta se voi vahvistaa, että toimenpiteen M21 rahoitus on kohdennettu 
asianmukaisesti sellaisiin tukikelpoisiin edunsaajiin, joiden kohdalla 
maksuvalmiusongelmat vaarantavat maatalous- tai liiketoiminnan jatkuvuuden. 

Tavoiteajankohta: 2023 tarkastusten osalta; 2025 seurannan ja arvioinnin osalta 
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Liitteet 

Liite 6.1 – EU:n toimet jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella. 

Jäsenvaltiot, joissa oli
tarkastettuja tapahtumia

Kunkin jäsenvaltion ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta vuonna 2021 suoritetut maksut ja 
tapahtumatarkastusten tulokset

Tarkastetut tapahtumat

Jäsenvaltiot 

Maksut yhteensä 
Maaseudun kehittäminen

Markkinatoimenpiteet

Muut

Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat virheet

(miljoonaa euroa)

Ranska 9 339 544 6 808 1 915 73 25 6
Espanja 6 905 611 5 057 1 149 88 17 1
Saksa 6 114 125 4 615 1 354 20 28 4
Italia 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
Puola 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
Romania 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
Kreikka 2 725 50 1 991 636 48 9 1
Unkari 1 892 34 1 276 577 5 14 -
Irlanti 1 545 9 1 181 345 11 4 1
Portugali 1 320 102 756 401 62 11 -
Itävalta 1 290 24 683 581 2 12 3
Bulgaria 1 233 24 843 355 11 13 -
Tšekki 1 231 17 852 357 4 - -
Ruotsi 1 016 13 673 320 10 -
Suomi 964 9 517 428 10 4 -
Tanska 953 10 798 117 28 4 -
Alankomaat 875 52 651 163 9 - -
Kroatia 757 13 348 382 14 4 -
Liettua 708 4 510 189 4 4 -
Yhdistynyt 
kuningaskunta 706 0 41 634 31 - -

Belgia 645 59 499 83 5 3 -
Slovakia 536 12 385 139 0 - -
Latvia 432 2 295 124 11 8 -
Viro 285 2 165 106 12 - -
Slovenia 261 7 133 119 3 - -
Kypros 77 5 47 22 2 - -
Luxemburg 52 1 34 17 0 - -
Malta 22 0 5 15 2 - -

Suorat tuet
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Liite 6.2 – Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi  
osaksi 

joiltakin 
osin 

2019 

Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Suositus 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. 

  X    

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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7. luku 

Muuttoliike ja rajaturvallisuus 
Turvallisuus ja puolustus 
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Johdanto 
7.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsakkeeseen 4 
”Muuttoliike ja rajaturvallisuus” ja otsakkeeseen 5 ”Turvallisuus ja puolustus” liittyvät 
havainnot. Tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä otsakkeista samassa luvussa, 
koska ne budjetoitiin ja kirjattiin edellisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana 
pääosin yhteen otsakkeeseen eli otsakkeeseen 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus”. 
Kaaviossa 7.1 ja kaaviossa 7.2 esitetään yhteenveto näihin otsakkeisiin liittyvistä 
keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2021. 
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Kaavio 7.1 – Maksut ja tarkastuksen perusjoukko – Muuttoliike ja 
rajaturvallisuus 

 
(*) Ennakkorahoitus sisältää myös ohjelmakauden 2014–2020 yhteistyössä hallinnoidut maksut siltä osin 
kuin niitä ei ollut sisällytetty tileihin, jotka olivat komission vuonna 2021 hyväksymien, varmuuden 
saamiseksi toimitettujen asiakirjojen perustana. 
(**) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 12). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin vuoden 2021 konsolidoidun tilinpäätöksen 
tietojen perusteella. 

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

Vuoden 2021 maksut – yhteensä 2,5

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 2,6

Ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen (**): 1,3

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahasto (AMIF)

1,2 (48,2 %)
Hajautetut virastot

0,9 (35,6 %)

Sisäisen turvallisuuden rahasto – ulkorajojen ja viisumipolitiikan 
rahoitusväline (ISF-BV)

0,4 (16,2 %)

Vuoden 2021 maksujen jakautuminen

Muuttoliike ja rajaturvallisuus
2,5 miljardia euroa (1,4 % EU:n talousarvion menoista)

Ennakkomaksut (*): 2,2

Vuotuiset päätökset tilien hyväksymisestä: 
1,0 

Väli-/loppumaksut: 0,3

(miljardia euroa)

Väli-/loppumaksut: 0,3
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Kaavio 7.2 – Maksut ja tarkastuksen perusjoukko – Turvallisuus ja 
puolustus 

 
(*) Ennakkorahoitus sisältää myös ohjelmakauden 2014–2020 yhteistyössä hallinnoidut maksut siltä osin 
kuin niitä ei ollut sisällytetty tileihin, jotka olivat komission vuonna 2021 hyväksymien, varmuuden 
saamiseksi toimitettujen asiakirjojen perustana. 
(**) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 12). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin vuoden 2021 konsolidoidun 
tilinpäätöksen tietojen perusteella. 

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

Vuoden 2021 maksut – yhteensä 0,7

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 0,6

Ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen (**): 0,4

Euroopan puolustusrahasto
0,2 (29,2 %)

Hajautetut virastot
0,2 (28,7 %)

Sisäisen turvallisuuden rahasto – poliisiyhteistyö (ISF-P)
0,2 (24,3 %)

Ydinturvallisuus ja ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto
0,1 (17,8 %)

Vuoden 2021 maksujen jakautuminen

Ennakkomaksut (*):  0,6

Vuotuiset päätökset tilien 
hyväksymisestä: 0,1 

Väli-/loppumaksut: 0,1

(miljardia euroa)

Turvallisuus ja puolustus
0,7 miljardia euroa (0,4 % EU:n talousarvion menoista) 

Väli-/loppumaksut: 0,1
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Lyhyt kuvaus 

7.2. Euroopan unioni on perustanut kauden 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeen 4 erityisesti muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden aloja 
varten, koska niiden merkitys on kasvanut viime vuosina. Merkittävin menoala vuonna 
2021 on kauden 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä jäljellä olevien 
hankkeiden ja ohjelmien loppuun saattaminen. Kuten kaaviosta 7.1 käy ilmi, suurin 
osa menoista aiheutui kauden 2014–2020 turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston1 (AMIF) lakkauttamisesta ja sisäisen turvallisuuden rahastoon 
kuuluvasta ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineestä2 (ISF-BV) myönnetyn 
rahoituksen loppuun saattamisesta. Vuosien 2014–2020 AMIF-rahaston tavoitteena oli 
edistää muuttovirtojen vaikuttavaa hallinnointia sekä kehittää EU:lle yhteinen 
lähestymistapa turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiin. ISF-BV-rahoitusvälineen 
tavoitteena oli edistää turvallisuuden korkean tason varmistamista EU:ssa samalla, kun 
laillisesta matkustamisesta tehdään helpompaa yhdenmukaisen ja korkeatasoisen 
ulkorajavalvonnan ja Schengen-viisumien tehokkaan käsittelyn avulla. 

7.3. Nämä kauden 2014–2020 rahastot on vuosina 2021–2027 korvattu uudella 
AMIF-rahastolla3 ja yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoon (IBMF) kuuluvalla 
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineellä4 (BMVI). AMIF-rahaston 
tavoite kaudella 2021–2027 on edistää muuttovirtojen tehokasta hallintaa sekä 
yhteisen turvapaikka- ja muuttoliikepolitiikan täytäntöönpanoa, lujittamista ja 
kehittämistä. BMVI-rahoitustukivälineen tavoitteena on tukea vahvaa ja tehokasta 
yhdennettyä rajaturvallisuutta unionin ulkorajoilla, varmistaa turvallisuuden korkea 
taso ja turvata henkilöiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella. 

7.4. Toinen merkittävä otsakkeen 4 menoala on rahoitus kolmelle erillisvirastolle5 
(EUAA, Frontex, eu-LISA), jotka toteuttavat aktiivisesti EU:n keskeisiä prioriteetteja 
muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden aloilla. 

                                                      
1 Asetus (EU) N:o 516/2014 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 

perustamisesta. 

2 Asetus (EU) N:o 515/2014 ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta 
osana sisäisen turvallisuuden rahastoa. 

3 Asetus (EU) 2021/1147 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 
perustamisesta. 

4 Asetus (EU) 2021/1148 rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen 
perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi. 

5 Tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä virastoista erikseen erityisvuosikertomuksissaan. 
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7.5. Kauden 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä otsake 5 on omistettu 
turvallisuuden ja puolustuksen aloille. Kuten kaaviosta 7.2 käy ilmi, turvallisuuden osa-
alueeseen sisältyy loppurahoitus sisäisen turvallisuuden rahaston poliisiyhteistyön 
rahoitusvälineen kauden 2014–2020 osalta, ydinvoimaloiden käytöstäpoiston rahoitus 
(EU:n taloudellinen tuki ydinlaitosten käytöstä poistamiseen Bulgariassa, Liettuassa ja 
Slovakiassa) sekä rahoitus kolmelle EU:n erillisvirastolle turvallisuuden alalla (EMCDDA, 
Europol, CEPOL)6. Puolustuksen osa-alueeseen sisältyy Euroopan puolustusrahasto, 
jolla tuetaan yhteistyöhön perustuvia puolustushankkeita tutkimuksen ja kehittämisen 
kaikissa vaiheissa. 

7.6. Vuosien 2021–2027 sisäisen turvallisuuden rahaston7 (ISF) soveltamisala on 
aiempaa suppeampi (kauden 2014-2020 ISF-BV-rahoitusvälineen tavoitteet on siirretty 
toiseen välineeseen). Se rajoittuu nyt kauden 2014–2020 sisäisen turvallisuuden 
rahaston poliisiyhteistyön rahoitusvälineen8 rahoitustavoitteisiin. Tavoitteena on 
auttaa varmistamaan turvallisuuden korkea taso EU:ssa erityisesti ehkäisemällä ja 
torjumalla terrorismia, radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja 
kyberrikollisuutta, auttamalla ja suojelemalla rikosten uhreja ja valmistautumalla 
turvallisuuteen liittyviin vaaratilanteisiin, riskeihin ja kriiseihin sekä suojautumalla niiltä 
ja hallinnoimalla niitä tehokkaasti. Merkittävin menoala vuonna 2021 oli kuitenkin 
kauden 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä jäljellä olevien hankkeiden 
loppuun saattaminen. 

7.7. Suurinta osaa vuosien 2014–2020 AMIF- ja ISF-rahastojen varoista hallinnoivat 
yhteistyössä jäsenvaltiot (tai Schengenin säännöstöön osallistuvat maat) ja komission 
muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto. Tässä järjestelyssä jäsenvaltiot panevat 
täytäntöön AMIF- ja ISF-rahastojen monivuotisia kansallisia ohjelmia, jotka komissio on 
hyväksynyt. 

                                                      
6 Tilintarkastustuomioistuin raportoi näistä virastoista erikseen erityisvuosikertomuksissaan. 

7 Asetus (EU) 2021/1149 sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta. 

8 Asetus (EU) 513/2014 poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä 
kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa. 
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7.8. Vuonna 2021 jäsenvaltiot tehostivat jälleen kansallisten ohjelmiensa 
täytäntöönpanoa. Tästä huolimatta huomattavia määriä rahoituksesta jää 
maksamatta. Lisäksi se, että vuosien 2014–2020 rahoitus on käytettävä 
kesäkuuhun 2024 mennessä9, voi lisätä kansallisiin viranomaisiin kohdistuvaa painetta. 
Kaaviossa 7.3 esitetään yhteenveto menoista, jotka jäsenvaltiot ovat ohjelmakauden 
2014–2020 alusta lähtien ilmoittaneet komissiolle korvauksen saamista varten. 

Kaavio 7.3 – AMIF- ja ISF-rahastojen kansallisiin ohjelmiin liittyvät menot 
ovat jälleen kasvaneet, mutta suuri osa määrärahoista on edelleen 
käyttämättä 

 
(*) Jäsenvaltioiden tasolla aiheutuneet AMIF/ISF-menot ilmoitetaan komissiolle, joka hyväksyy ne 
menojen toteutumista seuraavana vuonna. Näin ollen komission tilit vuodelta 2021 käsittävät 
jäsenvaltioiden menot vuodelta 2020. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella (tiedot kansallisista 
ohjelmista ja tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevista päätöksistä vuoden 2021 loppuun saakka). 

                                                      
9 Asetus (EU) 2022/585 turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastoon sekä 

poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan 
rahoitusvälineeseen sovellettavista yleisistä säännöksistä. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

7.9. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi liitteessä 1.1 esitettyä tarkastustapaa ja 
-menetelmiä ja tutki näiden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden osalta 
seuraavia tekijöitä vuodelta 2021: 

a) 28 tapahtumasta koostuva otos, joka tuottaa tietoa tilintarkastustuomioistuimen 
yleistä tarkastuslausumaa varten mutta ei ole edustava otos kyseessä olevan 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden menoista. Tilintarkastustuomioistuin 
ei näin ollen pysty esittämään arvioitua virhetasoa näiden otsakkeiden osalta. 
Otos sisälsi 14 tapahtumaa, joita hallinnoitiin yhteistyössä jäsenvaltioiden10 
kanssa (kaksi tapahtumaa jäsenvaltiota kohden), kuusi komission suoran 
hallinnoinnin piiriin kuuluvaa tapahtumaa (otsake 4) ja viisi välillisen hallinnoinnin 
piiriin kuuluvaa tapahtumaa (kaksi otsakkeesta 4 ja kolme otsakkeesta 5) sekä 
kolme tapahtumaa, jotka liittyivät virastoille suoritettujen ennakkomaksujen 
kirjanpidolliseen selvittämiseen (kaksi otsakkeesta 4 ja yksi otsakkeesta 5). 

b) sääntöjenmukaisuustiedot, jotka muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto antaa 
vuotuisessa toimintakertomuksessaan ja jotka on sisällytetty komission 
vuotuiseen hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen. 

c) tarkastukseen valitut järjestelmät, jotka koskivat seuraavia seikkoja: 

i) kolmelta tarkastusviranomaiselta saadut vuotuiset tarkastuskertomukset11, 
jotka toimitettiin AMIF- ja ISF-rahastojen vuoden 2020 tilien yhteydessä; 
tarkastuksessa selvitettiin, olivatko kertomukset asiaa koskevan asetuksen 
vaatimusten mukaisia12 

ii) kyseisten tarkastusviranomaisten työ; tilintarkastustuomioistuin arvioi, 
olivatko tarkastusviranomaisten suorittamat menojen tarkastukset ja niiden 
noudattamat menettelyt luotettavien tarkastuslausuntojen laatimiseksi 
asianmukaisia. 

  

                                                      
10 Espanja, Ranska, Italia, Puola ja Ruotsi otsakkeen 4 osalta; Bulgaria ja Liettua otsakkeen 5 

osalta. 

11 Bulgaria, Malta ja Ruotsi. 

12 Komission delegoitu asetus (EU) 2018/1291 vastuuviranomaisten nimeämisestä ja 
hallinnointi- ja valvontavastuista sekä tarkastusviranomaisten asemasta ja velvoitteista. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
7.10. Tarkastetuista 28 tapahtumasta yhdeksään (32 prosenttiin) liittyi virhe. 
Tilintarkastustuomioistuin määritti kvantitatiivisesti kuusi virhettä, joilla oli vaikutusta 
EU:n talousarviosta maksettuihin määriin. Kyseiset virheet liittyivät todentavien 
asiakirjojen puuttumiseen, tukeen oikeuttamattomiin menoihin ja julkisiin 
hankintoihin. Laatikossa 7.1 esitetään esimerkkejä tilintarkastustuomioistuimen 
kvantitatiivisesti määrittämistä virheistä. 

Laatikko 7.1 

Tukeen oikeuttamattomien ajoneuvotyyppien hankinta 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti ISF-rahaston poliisiyhteistyön rahoitusvälineen 
hankkeen, jota hallinnoidaan yhteistyössä Bulgarian kanssa. Hankkeen toteutti 
ministeriön osasto, ja siinä oli kyse 18:n uuden maastoajoneuvon hankinnasta. 

Tilintarkastustuomioistuin valitsi satunnaisotannalla hankkeen aikana hankituista 
ajoneuvoista kymmenen ajoneuvon otoksen yksityiskohtaisia tarkastuksia varten. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että vain viisi näistä ajoneuvoista täytti 
direktiivissä 2007/46/EY esitetyn maastoajoneuvojen määritelmän. Näin ollen 
tilintarkastustuomioistuin katsoi, että 50 prosenttia hankekustannuksista oli 
tukeen oikeuttamattomia menoja. Ajoneuvojen käyttöä koskeva rekisteri ei 
myöskään ollut riittävän yksityiskohtainen sen osoittamiseksi, että hankittuja 
ajoneuvoja olisi käytetty yksinomaan hankkeen yhteydessä. 

Ilmoitetut majoituskustannukset eivät oikeuttaneet tukeen 

Eräässä tilintarkastustuomioistuimen tarkastamassa AMIF-rahaston 
hätäapuhankkeessa täytäntöönpanosta vastasi ministeriön osasto Irlannissa. 
Hanke koostui hätämajoituksen (myös aterioiden) tarjoamisesta 
turvapaikanhakijoille. Koska Irlannin viranomaisten majoitusvalikoima ei riittänyt 
vastaamaan kysyntään, viranomaiset käynnistivät kiinnostuksenilmaisupyynnön 
vuokratakseen huoneita hotelleista ja majataloista. Tilintarkastustuomioistuin 
tarkasti otoksen, joka koostui kymmenestä kuluilmoitukseen sisältyneestä 
laskusta. 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti hankintamenettelyn, joka johti sopimusten 
tekemiseen hotellien ja majatalojen kanssa. Irlannin viranomaiset eivät 
toimittaneet tiettyjä keskeisiä hankinta-asiakirjoja ja -tietoja, minkä vuoksi 
tilintarkastustuomioistuin ei pystynyt todentamaan, oliko hankinta järjestetty 
asianmukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että tarjoajia oli 
kohdeltu eriarvoisesti (esim. yksi tarjous hylättiin, koska kyseisessä hotellissa oli 
liian vähän huoneita, mutta muiden saman tai jopa pienemmän kapasiteetin 
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hotellien tarjoukset hyväksyttiin). Näin ollen tilintarkastustuomioistuimella ei ole 
näyttöä siitä, että nämä sopimukset olisi tehty julkisia hankintoja koskevaa 
lainsäädäntöä noudattaen. Tilintarkastustuomioistuin katsoi siksi, että 
ilmoitetuista menoista 100 prosenttia ei ollut oikeutettu EU:n rahoitukseen. 

Lisäksi jotkin hotellien kanssa tehdyt sopimukset eivät olleet päteviä, koska ne 
eivät olleet molempien osapuolten allekirjoittamia tai eivät kattaneet 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa laskuissa mainittua ajanjaksoa. Osa 
laskutetuista summista ei myöskään perustunut sopimukseen. Tämä vaikuttaa 
myös menojen tukikelpoisuuteen. 

Irlannin viranomaiset eivät valvoneet ja dokumentoineet asianmukaisesti 
hätämajoituksen tosiasiallista käyttöä. Ne eivät myöskään esittäneet riittävää 
evidenssiä siitä, että hotelleissa majoittuneet henkilöt olivat todella 
turvapaikanhakijoita. 

Irlannin viranomaiset toimittivat kuluilmoituksen mukana tarkastustodistuksen, 
mutta ulkopuoliset tarkastajat eivät olleet lainkaan raportoineet edellä mainittuja 
tilintarkastustuomioistuimen toteamia virheitä. Muuttoliike- ja sisäasioiden 
pääosasto ei myöskään havainnut näitä virheitä tehdessään tarkastuksia ennen 
maksua. 

7.11. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi kuusi tapausta, joissa ei ollut 
noudatettu oikeudellisia ja varainhoitoa koskevia säännöksiä (mutta noudattamatta 
jättämisellä ei ollut vaikutusta EU:n talousarvioon). Tapaukset liittyivät esimerkiksi 
puutteellisten asiakirjojen toimittamiseen kuluilmoitusten tueksi sekä osittain 
läpinäkymättömän menetelmän käyttöön vakioyksikkökustannusten laskennassa 
osana yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa. 

  

238



 

Sisäisen valvonnan järjestelmien eri 
osatekijöiden tarkastus 

Tarkastusviranomaisten työn tarkastaminen siltä osin kuin se 
liittyi vuotuisiin tarkastuskertomuksiin ja menojen tarkastuksiin 

7.12. Tilintarkastustuomioistuin arvioi työtä, jonka kolme tarkastusviranomaista oli 
tehnyt tarkastaessaan kyseisen jäsenvaltion AMIF- ja ISF-rahastojen tilinpäätöksiä 
(AMIF Maltan ja Ruotsin osalta, ISF Bulgarian osalta) ja toimittaessaan vuotuisen 
tarkastuskertomuksen komissiolle. Tilintarkastustuomioistuimen tarkoituksena oli 
arvioida, olivatko nämä viranomaiset 

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

b) käyttäneet asianmukaisia otantamenetelmiä 

c) sisällyttäneet otokseen riittävästi tapahtumia, jotta otoksen perusteella voitiin 
tehdä johtopäätöksiä koko perusjoukosta 

d) laskeneet virhetason oikein13 

e) ottaneet käyttöön asianmukaiset menettelyt, joiden nojalla voitiin antaa 
luotettavia tarkastuslausuntoja ja -kertomuksia14. 

7.13. Tarkastusviranomaiset olivat kehittäneet ja ottaneet käyttöön 
yksityiskohtaiset ja riittävän laadukkaat menettelyt, joiden avulla ne kykenivät 
raportoimaan työstään vuotuisissa tarkastuskertomuksissaan. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin puutteita niiden raportoinnissa. Komissio 
oli jo havainnut kaikki nämä puutteet arviointinsa yhteydessä, joka koski vuotuisia 
tarkastuskertomuksia varainhoitovuodelta 2020. Tilintarkastustuomioistuimen 
havainnot esitetään laatikossa 7.2. 

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

14 Hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä koskevan keskeisen vaatimuksen 14 mukaisesti – ks. 
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/646 vuotuista tilien tarkastamista ja 
hyväksymistä koskevan menettelyn täytäntöönpanosta ja sääntöjenmukaisuuden 
tarkastamista koskevasta täytäntöönpanosta, liite. 
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Laatikko 7.2 

Puutteet vuotuisissa tarkastuskertomuksissa 

Puute Jäsenvaltio Oletettu vaikutus 

Menojen tarkastuksissa ei käytetty 
satunnaisotantaa. Tämä ei vastaa 
komission delegoidun asetuksen 
(EU) 2018/1291 vaatimuksia. 

Malta 

Tarkastusviranomaisen 
työn perusteella 
voidaan saada vain 
rajallinen varmuus. 

Ilmoitetut tiedot eivät 
olleet luotettavia. 

Rahoituksen täytäntöönpanosta 
vastaava viranomainen toimitti 
tarkastusviranomaiselle alustavan 
tilinpäätöksen ennen kuin se oli 
saattanut päätökseen omat 
tarkastuksensa. Näin ollen 
tarkastuksen perusjoukko, josta 
tarkastusviranomainen poimi 
tarkastusotoksensa, ei ollut 
luotettava. 

Malta 

Alustavan tilinpäätöksen ja 
lopullisen tilinpäätöksen välisille 
eroille ei annettu selitystä. 

Ruotsi 

Jäännösvirhetaso esitettiin 
virheellisesti ja tilejä koskeva 
tarkastuslausunto oli virheellinen. 

Malta 

Raportointi oli puutteellista 
sellaisten menojen tarkastuksista, 
jotka liittyivät negatiivisiin 
maksuihin tai maksuihin, joilla oli 
selvitetty edellisen vuoden 
tilityksissä ilmoitettuja 
ennakkomaksuja. 

Bulgaria 
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7.14. Tilintarkastustuomioistuin poimi edellä mainittujen kolmen 
tarkastusviranomaisen osalta 15 tarkastukseen liittyvät aineistot. 
Tilintarkastustuomioistuin tarkasti aineistojen avulla, olivatko tarkastusviranomaisten 
määrittämät tarkastustoimenpiteet asianmukaisia ja kattoivatko ne kaikki AMIF/ISF-
asetuksissa asetetut tukikelpoisuuskriteerit15. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
yleisesti ottaen, että tarkastusviranomaisilla oli käytössään yksityiskohtaiset 
tarkastusohjelmat ja tarkistuslistat johtopäätöstensä tueksi. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kuitenkin myös puutteita, jotka esitetään laatikossa 7.3. 

Laatikko 7.3 

Puutteet tarkastusviranomaisten työssä 

Puute Jäsenvaltio Oletettu vaikutus 

Hankkeiden valintaa ei tarkastettu 
asianmukaisesti. Ruotsi Tukeen 

oikeuttamattomia 
menoja ei havaittu. 

Tarkastuksen 
johtopäätökset eivät 
olleet luotettavia. 

Tarkastusviranomaisen 
työn perusteella 
voidaan saada vain 
rajallinen varmuus. 

Hankintamenettelyjä ei tarkastettu 
asianmukaisesti. Bulgaria 

Tukikelpoisuutta ei testattu 
riittävästi. 

Bulgaria 

Ruotsi 

Kirjausketju oli riittämätön tai 
tarkastustyö ja tulokset oli 
puutteellisesti dokumentoitu. 

Bulgaria 

Ruotsi 
 

  

                                                      
15 Keskeinen vaatimus 12 – ks. komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/646, liite. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
7.15. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti varainhoitovuodelta 2021 muuttoliike- ja 
sisäasioiden pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen. 
Tilintarkastustuomioistuimen analyysissä keskityttiin siihen, oliko muuttoliike- ja 
sisäasioiden pääosasto esittänyt sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan komission ohjeiden mukaisesti ja olivatko tiedot 
yhdenmukaisia tilintarkastustuomioistuimen tarkastustensa aikana saamien tietojen 
kanssa. Tilintarkastustuomioistuin ei löytänyt mitään tietoja, jotka saattaisivat olla 
ristiriidassa sen havaintojen kanssa. 

7.16. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston 
arviot riskistä maksamishetkellä ja ohjelmien päättämishetkellä. Se havaitsi, että arviot 
oli laskettu sisäisten menetelmien mukaisesti ja raportoitu oikein vuotuisessa hallinto- 
ja tuloksellisuuskertomuksessa. Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto arvioi, että 
riskinalainen kokonaismäärä maksamishetkellä on yhteensä 48 miljoonaa euroa 
(1,91 prosenttia) vuoden 2021 menojen kokonaismäärästä (2 511 miljoonaa euroa). 
Lisäksi se arvioi, että sen tulevina vuosina tekemien tarkastusten perusteella tehtyjen 
oikaisujen arvo on 16 miljoonaa euroa. 

Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston pääjohtaja ilmoitti saaneensa kohtuullisen 
varmuuden siitä, että vuotuisessa toimintakertomuksessa kuvattuihin toimiin 
kohdennetut varat oli käytetty aiottuun tarkoitukseen moitteettoman hallinnoinnin 
periaatteiden mukaisesti. Pääjohtaja esitti kuitenkin joitakin varaumia. Koska 
25:ttä tapahtumaa koskevat tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset kattavat vain 
pienen osan muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston vastuulla olevista tapahtumista, 
tilintarkastustuomioistuin ei pysty todentamaan tätä ilmoitusta tarkastustyönsä 
tulosten perusteella. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

7.17. Tarkastuksessa, jonka tilintarkastustuomioistuin toimitti tapahtumien ja 
järjestelmien osalta, tuli esiin kaksi osa-aluetta, joilla on vielä parannettavaa 
(ks. kohdat 7.10 ja 7.11). Tilintarkastustuomioistuin ei tarkastanut riittävää määrää 
tapahtumia voidakseen arvioida näiden monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden 
virhetason (ks. kohta 7.9). Tapahtumatarkastusten tulokset vaikuttavat 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaan. 

Suositukset 

7.18. Liitteessä 7.1 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski varainhoitovuodelta 2019 annetussa 
vuosikertomuksessa esitettyjä kolmea suositusta, joiden täytäntöönpanon 
tavoiteajankohta oli vuosi 2021. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio oli 
pannut nämä kolme suositusta täytäntöön kokonaisuudessaan: 

a) Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että suositus 1, jonka mukaan komission olisi 
annettava AMIF- ja ISF-rahastojen tarkastusviranomaisille ohjeet tarkastusten 
kattavuuden laskemisesta, jos ne käyttävät aliotantaa, on pantu täytäntöön. 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa näin sillä perusteella, että muuttoliike- ja 
sisäasioiden pääosasto antoi heinäkuussa 2021 aliotantaa koskevan ohjeen. 

b) Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että suositus 2, jonka mukaan komission olisi 
muistutettava AMIF- ja ISF-rahastojen tarkastusviranomaisia noudattamaan 
komission ohjeita otannasta ja virhetason laskemisesta, on pantu täytäntöön. 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa näin sillä perusteella, että komissio on antanut 
asianmukaisia ja räätälöityjä otantaohjeita ja palautetta kirjeillä, jotka se lähetti 
tarkastusviranomaisille vuotuisen tilien tarkastamisen ja hyväksymisen 
yhteydessä. 

c) Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että suositus 3, jonka mukaan komission olisi 
annettava AMIF- ja ISF-rahastojen tarkastusviranomaisille ohjeet 
tarkastustoimenpiteiden, niiden tulosten ja kerätyn tarkastusevidenssin 
dokumentoinnista, on pantu täytäntöön. Tilintarkastustuomioistuin toteaa näin 
sillä perusteella, että komissio lähetti maaliskuussa 2021 tarkastusviranomaisille 
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esitteen ”Reflection paper on audit documentation – Good practices from and for 
auditors”. 

7.19. Tilintarkastustuomioistuin antaa tämän arvion ja varainhoitovuotta 2021 
koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle seuraavat 
suositukset: 

Suositus 7.1 – Kirjausketju ja hankinnat 

Komission olisi annettava lisäohjeita unionin toimien edunsaajille ja hätäavun saajille 
sekä muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston rahoituksen täytäntöönpanosta 
vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisille seuraavista seikoista: 

a) niiden sääntöjen noudattamisesta, jotka koskevat tarkastusten yhteydessä 
esitettävän asianmukaisen todentavan asiakirja-aineiston keräämistä 

b) velvollisuudesta noudattaa julkisia hankintoja koskevia kansallisia sääntöjä 
tavaroita tai palveluja hankittaessa. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: Vuoden 2023 loppu 

Suositus 7.2 – Hankekustannusten tukikelpoisuus muuttoliike- 
ja sisäasioiden pääosaston suoraan hallinnoimissa toimissa 

Komission olisi suoritettava menojen tukikelpoisuuteen paremmin kohdennettuja 
ennakkotarkastuksia erityisesti hätäavun tapauksessa keskittyen mahdollisiin riskeihin, 
jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin: 

a) menotyyppi (esim. hankinnat) 

b) edunsaajan tyyppi (esim. edunsaajat, joilla on vain vähän tai ei lainkaan 
kokemusta EU:n rahoituksesta). 

Tässä yhteydessä komission olisi otettava huomioon, että tarkastuslausuntojen 
käyttöön edunsaajien maksupyyntöjen tukena liittyy rajoitteita. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: Vuoden 2023 loppu 
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Liitteet 

Liite 7.1 – Aiempien suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

2019 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 

Suositus 1: Komission olisi annettava 
jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisille AMIF- ja 
ISF-rahastoja koskevia ohjeita tarkastusten 
kattavuuden laskemisesta, jos ne käyttävät 
aliotantaa. Komission 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 

X      
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu kokonaan 
täytäntöön 

Pantu täytäntöön 

Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

Suositus 2: Komission 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 

X      

Suositus 3: Komission 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 

X      

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 
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8. luku 

Naapurialueet ja muu maailma 
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Johdanto 
8.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) otsakkeeseen 6
”Naapurialueet ja muu maailma” liittyvät havainnot. Kaaviossa 8.1 esitetään 
yhteenveto otsakkeeseen liittyvistä keskeisistä toimista ja menoista vuodelta 2021. 

Kaavio 8.1 – Maksut ja tarkastuksen perusjoukko 

(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 12). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin vuoden 2021 konsolidoidun tilinpäätöksen 
tietojen perusteella. 

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin

Ennakkomaksut (*): 8,1

Vuoden 2021 maksut – yhteensä 10,9 miljardia euroa

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 10,0 miljardia euroa

Väli-/loppumaksut: 2,8

Väli-/loppumaksut:  2,8

Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen 
yhteistyön väline – Globaali Eurooppa 

(NDICI – Globaali Eurooppa):
5,8 (53,0 %) 

Vuoden 2021 maksujen jakautuminen

Naapurialueet ja muu maailma
10,9 miljardia euroa (6,0 % EU:n talousarvion menoista)

Humanitaarinen apu: 2,4 (22,4 %)

Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA):  2,2 (20,0 %)

Muut toimet ja ohjelmat: 0,5 (4,6 %)

(miljardia euroa)

Ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen (koskee myös 
erityisrahastojen maksuja) (*): 7,2

249



 

Lyhyt kuvaus 

8.2. Menoala käsittää useita rahoitusvälineitä, etenkin uuden naapuruus-, kehitys- 
ja kansainvälisen yhteistyön välineen (NDCI-Globaali Eurooppa)1 sekä liittymistä 
valmistelevan tukivälineen. Siihen kuuluvat myös humanitaarisen avun määrärahat. 

8.3. NDICI-Globaali Eurooppa -välineen yleisenä tavoitteena on puolustaa ja edistää 
EU:n arvoja, periaatteita ja keskeisiä etuja maailmanlaajuisesti sekä auttaa edistämään 
monenvälisyyttä ja vahvempia kumppanuuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. 
Siinä on otettu huomioon kaksi merkittävää muutosta EU:n ulkoisen toiminnan 
(ulkopolitiikan) rahoitustavassa vuosien 2014–2020 monivuotiseen rahoituskehykseen 
verrattuna: 

a) aiemmin Euroopan kehitysrahastoista rahoitettu yhteistyö Afrikan, Karibian ja 
Tyynenmeren kumppanimaiden kanssa on nyt sisällytetty EU:n yleiseen 
talousarvioon 

b) tätä yhteistyötä rahoitetaan nyt samasta välineestä kuin EU:n 
naapuruuspolitiikkaa, mutta samalla säilytetään molempien tukimuotojen 
erityispiirteet. 

8.4. Liittymistä valmistelevan tukivälineen yleisenä tavoitteena on tukea 
edunsaajamaita siten, että nämä toteuttaisivat uudistuksia, joita EU:n arvojen 
noudattaminen edellyttää jäsenyyttä hakevissa maissa ja jotka edistävät näiden 
maiden vakautta, turvallisuutta ja vaurautta. 

8.5. EU:n ulkoisten toimien toteuttamiseen osallistuvat pääasiassa seuraavat 
pääosastot: naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto (PO NEAR), 
kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto (PO INTPA), Euroopan 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto (PO ECHO) ja 
ulkopolitiikan välineiden hallinto (FPI). 

                                                      
1 Asetus (EU) 2021/947 naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä – 

Globaali Eurooppa. 

250

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj


 

8.6. Otsakkeen ”Naapurialueet ja muu maailma” maksut olivat 10,9 miljardia euroa 
vuonna 2021 (lopulliset maksut, käyttötarkoitukseensa sidotut tulot mukaan 
luettuina). Maksut suoritettiin useiden välineiden kautta (ks. kaavio 8.1) ja käyttäen 
monenlaisia tukimuotoja (kuten rakennusurakoihin sekä tavara- ja palveluhankintoihin 
sovellettavia sopimuksia, avustuksia, erityislainoja, lainatakuita ja rahoitustukea, 
budjettitukea ja muita kohdennettuja budjettituen muotoja) yli 150 maassa (ks. 
liite 8.1). 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

8.7. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessa liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 
osalta seuraavia tekijöitä vuodelta 2021: 

a) 67 tapahtumasta koostuva otos, joka tuottaa tietoa tilintarkastustuomioistuimen 
yleistä tarkastuslausumaa varten mutta ei ole edustava otos kyseessä olevan 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen menoista. Tilintarkastustuomioistuin ei 
näin ollen pysty esittämään arviota tämän otsakkeen virhetasosta. Otokseen 
poimittiin 37 NEAR-pääosaston tapahtumaa, 14 INTPA-pääosaston tapahtumaa, 
12 EHCO-pääosaston tapahtumaa ja neljä ulkopolitiikan välineiden hallinnon 
tapahtumaa. 

b) Tiedot, jotka PO EHCO antaa vuotuisessa toimintakertomuksessaan 
sääntöjenmukaisuudesta ja jotka on sisällytetty Euroopan komission vuotuiseen 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomukseen.  
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
8.8. Tarkastetuista 67 tapahtumasta 32:aan (48 prosenttiin) liittyi virheitä. Otoksen 
pienestä koosta huolimatta tilintarkastustuomioistuimen tarkastustulokset 
vahvistavat, että virheriski kyseisessä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeessa on 
suuri. Tilintarkastustuomioistuin määritti kvantitatiivisesti 24 virhettä, joilla oli 
vaikutusta EU:n talousarviosta maksettuihin määriin. Otsakkeessa ”Naapurialueet ja 
muu maailma” esiintyi useimmin seuraavan tyyppisiä virheitä: menoja ei ollut 
tosiasiassa aiheutunut, kulut eivät olleet tukikelpoisia, todentavia asiakirjoja puutui ja 
julkisissa hankinnoissa ilmeni virheitä. Laatikossa 8.1 annetaan esimerkkejä 
tilintarkastustuomioistuimen kvantitatiivisesti määrittämistä virheistä. 

Laatikko 8.1 

Osa menoista ei ollut tosiasiassa aiheutunut 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti menot, jotka sukupuolten tasa-arvoon ja 
naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen keskittyvä kansainvälinen järjestö 
oli ilmoittanut rahoitusosuussopimuksen yhteydessä. Kyseessä oli toimi, jolla 
pyrittiin kyseenalaistamaan sukupuolistereotypioita itäisen kumppanuuden maissa 
(Armeniassa, Azerbaidžanissa, Georgiassa, Moldovassa, Ukrainassa ja Valko-
Venäjällä). Rahoitusosuussopimuksen mukaan toimen arvioidut 
kokonaiskustannukset ovat 7,9 miljoonaa euroa ja EU:n rahoitusosuus 7 miljoonaa 
euroa. 

Edunsaaja ilmoitti kolmivuotisen täytäntöönpanokauden ensimmäisten 
12 kuukauden osalta 2,2 miljoonan euron määrän aiheutuneita menoja, jotka 
komissio hyväksyi. Tilintarkastustuomioistuin tutki todentavat asiakirjat ja havaitsi, 
että tukikelpoisia menoja oli vain 1,2 miljoonaa euroa. Kyseinen kansainvälinen 
järjestö oli virheellisesti ilmoittanut aiheutuneiden menojen määräksi 
977 434 euroa. Se oli kyllä sitonut tämän määrän mutta ei vielä tosiasiallisesti 
käyttänyt sitä. Näin ollen komissio oli virheellisesti selvittänyt ja hyväksynyt 
kirjanpidossa 44 prosentin osuuden tarkastetusta määrästä. 

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vakava rikkominen 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 823 066 euron suuruisen laskun, jonka 
toimeksisaaja oli esittänyt vuonna 2017 tehdyn 3,8 miljoonan euron 
palvelusopimuksen nojalla ja joka koski elvytyksen ja jälleenrakentamisen 
tukivälinettä. Sopimuksen tarkoituksena oli tarjota kyseessä olevalle hallitukselle 
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kysyntään perustuvaa teknistä asiantuntemusta maassa tapahtuneen 
luonnonkatastrofin jälkeen tarvittavaa jälleenrakennusta varten. 

Komissio teki sopimuksen kilpailuun perustuvalla neuvottelumenettelyllä 
pyydettyään kahdeksaa yritystä jättämään tarjouksen. Se oli luokitellut seitsemän 
näistä yrityksistä potentiaalisiksi palveluntarjoajiksi aiemman puitesopimuksen 
yhteydessä. Kahdeksatta yritystä (valittu tarjoaja) pyydettiin jättämään 
tarjouksensa sen jälkeen, kun se oli lähestynyt EU:n edustustoa kyseisessä maassa 
ja ilmaissut kiinnostuksensa hankkeeseen hieman ennen hankintamenettelyn 
aloittamista. Tarjouspyynnön kohteena olleiden yritysten kapasiteettia ei ollut 
arvioitu etukäteen kyseessä olevan menettelyn osalta. 

Arviointikomitea kutsui kolme teknisesti vaatimustenmukaista tarjoajaa 
haastatteluihin, vaikka tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettiin selvästi, ettei tällaisia 
haastatteluja ollut suunnitteilla. Valitun tarjoajan tekninen pistemäärä nousi 
haastatteluiden tuloksena 82:sta 86 pisteeseen, kun taas sen kilpailijoiden pisteet 
pysyivät muuttumattomina. Ilman tätä lisäystä eräs toinen kilpailijoista olisi saanut 
korkeamman kokonaispistemäärän ja näin ollen myös sopimuksen. 

Sopimus tehtiin siten sellaisen yrityksen kanssa, jonka kapasiteettia ei ollut 
arvioitu etukäteen ja jonka teknistä pistemäärää oli muutettu haastattelujen 
jälkeen, vaikka menettelyyn ei ollut edes tarkoitus kuulua haastatteluja. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo näin ollen, että hankintamenettelyn tulos oli 
virheellinen. 

8.9. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös 12 tapausta, joissa ei ollut noudatettu 
oikeudellisia ja varainhoitoa koskevia säännöksiä. Näillä tapauksilla ei ollut vaikutusta 
EU:n talousarvioon, mutta sääntöjen noudattamatta jättäminen voi heikentää 
varainhoidon moitteettomuutta ja mahdollisesti johtaa siihen, että kulut eivät ole 
tukikelpoisia. Mainitut tapaukset liittyivät hankkeiden valintaan ja hankintasääntöjen 
soveltamiseen, kuluilmoitusten mukana toimitettuihin asiakirjoihin ja aiheutuneiden 
kulujen yhdistämiseen asianmukaisiin budjettikohtiin. 

8.10. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kahdella menoalalla tapahtumissa 
esiintyy erityisten maksuehtojen ansiosta vähemmän virheitä. Alat ovat i) budjettituki 
(ks. kohta 8.11) ja ii) kansainvälisten järjestöjen toteuttamat hankkeet, joihin 
sovelletaan niin sanottua nimellistä lähestymistapaa (ks. kohta 8.12). Vuonna 2021 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti kolme budjettitukitapahtumaa ja 22 kansainvälisten 
järjestöjen hallinnoimaa hanketta, mukaan lukien viisi nimelliseen lähestymistapaan 
perustuvaa tapahtumaa. 
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8.11. Budjettituki maksetaan joko valtion yleiseen talousarvioon tai tietyn 
toimintapolitiikan tai tavoitteen toteuttamiseen tarkoitettuun valtion talousarvioon. 
EU:n yleisestä talousarviosta maksettiin varainhoitovuonna 2021 budjettitukea 
yhteensä 0,8 miljardia euroa. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, oliko komissio 
noudattanut ehtoja, jotka sääntelevät budjettituen maksamista kumppanimaille. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko komissio tarkistanut, että nämä maat 
täyttivät tukikelpoisuusehdot (esimerkiksi julkisen sektorin varainhoidon riittävä 
parantuminen). Tilintarkastustuomioistuimen sääntöjenmukaisuustarkastus voi ulottua 
vain siihen saakka, kun komissio maksaa tuen vastaanottajamaalle, sillä 
budjettitukivarat sekoittuvat tämän jälkeen vastaanottajamaan omiin 
talousarviovaroihin2. Laatikossa 8.2 annetaan esimerkki sellaiseen budjettitukitoimeen 
liittyvästä havainnosta, jonka osalta ei ollut mahdollista määrittää tarkkaa tukeen 
oikeuttamatonta määrää. 

                                                      
2 Budjettituen tehokkuutta ja vaikuttavuutta on käsitelty useissa 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa, viimeksi erityiskertomuksessa 09/2019 
”EU:n tuki Marokolle – tulokset ovat toistaiseksi vähäisiä” ja erityiskertomuksessa 25/2019 
”Budjettitukitietojen laatu: puutteita joissakin indikaattoreissa ja vaihtelevansuuruisten 
erien maksuja koskevissa tarkastuksissa”. 
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Laatikko 8.2 

Budjettituen erien pankkisiirtoja koskevat ehdot ovat epäselvät 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 2,9 miljoonan euron budjettitukierän, jonka 
liittyi edunsaajamaan kansallisen politiikan uudistukseen. Politiikan tarkoituksena 
oli auttaa tiettyjä ihmisryhmiä integroitumaan uudelleen yhteiskuntaan ja 
löytämään työpaikka. 

EU:n ja edunsaajamaan hallituksen välisessä rahoitussopimuksessa määrätään, 
että varat on muunnettava euroista paikalliseksi valuutaksi päivänä, jona ne 
talletetaan asianomaiselle keskuspankkitilille. Sopimuksessa ei kuitenkaan 
täsmennetä, mitä ”asianomaisella tilillä” tarkoitetaan. 

Hallituksen pyynnöstä komissio siirsi varat euroina erääseen liikepankkiin avatulle 
tilille Euroopassa. Tiliotteesta ilmeni vain sisäinen siirto paikallisena valuuttana 
yhdeltä keskuspankkitililtä toiselle yli kymmenen päivää myöhemmin. 
Vaihtokurssi, jota käytettiin muunnettaessa eurot paikalliseksi valuutaksi, oli sen 
päivän kurssi, jona varat talletettiin Euroopassa olevalle tilille. Näiden kymmenen 
päivän aikana paikallinen valuutta oli devalvoitunut. 

Komissio hyväksyi toimenpiteen siitä huolimatta, että varojen tallettaminen 
edunsaajamaan keskuspankkiin viivästyi. 

Koska ei ollut selvää, mikä tili oli ”asianomainen” tili, eikä ollut myöskään näyttöä 
siitä, milloin varat tosiasiallisesti talletettiin kyseiselle tilille, 
tilintarkastustuomioistuin ei kyennyt toteamaan virheen tarkkaa taloudellista 
vaikutusta. 

8.12. Kun komission maksuosuudet useiden rahoittajien tuella toteutettuihin 
hankkeisiin yhdistetään muiden rahoittajien maksuosuuksiin eikä varoja kohdenneta 
tiettyihin tunnistettavissa oleviin menoeriin, komissio olettaa nimellisen 
lähestymistavan mukaisesti, että menot ovat EU:n tukikelpoisuussääntöjen mukaisia, 
jos yhdistettyyn kokonaismäärään sisältyy tukikelpoisia menoja määrä, joka riittää 
vastaamaan EU:n rahoitusosuuden määrää. Tämä toimintatapa otettiin huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatarkastuksissa. EU:n yleisestä talousarviosta 
maksettiin varainhoitovuonna 2021 kansainvälisille järjestöille yhteensä 3,6 miljardia 
euroa. Tilintarkastustuomioistuin ei voi määrittää tästä määrästä sitä osuutta, johon 
sovelletaan nimellistä lähestymistapaa, koska komissio ei kohdista siihen erillistä 
seurantaa. Tilintarkastustuomioistuin löysi tällä osa-alueella yhden virheen, joka ei ole 
ilmaistavissa kvantitatiivisesti. 
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8.13. Toimien sääntöjenmukaisuutta tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi myös esimerkkejä vaikuttavasta valvonnasta. Tästä annetaan esimerkki 
laatikossa 8.3. 

Laatikko 8.3 

Tarkastusraportissa yksilöidyt tukeen oikeuttamattomat menot 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 

Komissio rahoitti avustussopimuksella 400 miljoonan euron suuruisen 
toimenpiteen, jonka avulla mahdollistetaan maahanmuuttajalasten pääsy 
vastaanottavan maan kansalliseen koulutusjärjestelmään. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastaessa avustussopimuksen yhteydessä 
ilmoitettuja menoja ilmeni, että komissio oli menotarkastuksen seurauksena aivan 
oikein hylännyt 306 873 euron määrän. Tukeen oikeuttamattomat menot liittyivät 
muun muassa vääränlaisen hankintamenettelyn käyttöön ajoneuvojen hankinnan 
yhteydessä. 

8.14. Aiempien vuosien tapaan osa kansainvälisistä järjestöistä myönsi vain 
rajoitetun pääsyn asiakirjoihin. Asiakirjoja annettiin käyttöön esimerkiksi pelkällä 
lukuoikeudella, mikä tarkoitti sitä, että tilintarkastustuomioistuin ei voinut ottaa 
kopioita näistä asiakirjoista. Nämä asiat vaikeuttivat tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä viivästyttivät pyydettyjen asiakirjojen 
saamista ja työn etenemistä tarkastustiimissä. Tilintarkastustuomioistuin on antanut 
asiaan liittyviä suosituksia vuosien 2018 ja 2020 vuosikertomuksissaan. Vaikka komissio 
on tehostanut yhteydenpitoaan kansainvälisten järjestöjen kanssa, 
tilintarkastustuomioistuimella on edelleen vaikeuksia saada pyydettyjä asiakirjoja.   
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 

Pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden 
pääosaston vuotuinen toimintakertomus 

8.15. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen 
avun operaatioiden pääosaston (PO ECHO) toimintakertomuksen varainhoitovuodelta 
2021. Analyysissaan tilintarkastustuomioistuin painotti sitä, oliko PO ECHO esittänyt 
säännönmukaisuutta koskevat tiedot vuotuisessa toimintakertomuksessaan komission 
ohjeiden mukaisesti sekä soveltanut johdonmukaisesti menettelytapaa, jolla 
arvioidaan tulevia rahoitusoikaisuja ja takaisinperintätoimia. 

8.16. Vuonna 2021 hyväksytty menojen kokonaismäärä (3 092 miljoonaa euroa) oli 
PO ECHOn osalta kaikkien aikojen suurin. PO ECHO arvioi, että tästä määrästä yhteensä 
15,8 miljoonaa euroa (0,51 prosenttia) voitiin katsoa riskinalaiseksi määräksi 
maksamishetkellä. Lisäksi PO ECHO arvioi, että sen tarkastusten perusteella tehtävien 
oikaisujen arvo tulevina vuosina on 11,8 miljoonaa euroa (74,7 prosenttia 
riskinalaisesta kokonaismäärästä); tätä osuutta kutsutaan oikaisukapasiteetiksi. 

8.17. Tämä on suurin arvioitujen tulevien oikaisujen arvo, jonka PO ECHO on 
koskaan ilmoittanut, sekä absoluuttisina arvoina että oikaisukapasiteetilla mitattuna. 
PO ECHOn oikaisukapasiteetti on kasvanut joka vuosi vuodesta 2016, jolloin se oli 
33,5 prosenttia. Sen oikaisukapasiteetti on suuri myös vuoden 2021 osalta verrattuna 
muihin pääosastoihin, jotka toimivat ulkosuhteiden alalla (esimerkiksi PO NEAR 
14,4 prosenttia, PO INTPA 17,1 prosenttia ja ulkopolitiikan välineiden hallinto 
37,3 prosenttia). 

8.18. PO ECHOn pääjohtaja ilmoitti alhaisen arvioidun jäännösvirhetason 
perusteella, että pääosaston taloudellinen riski jää alle kahden prosentin 
olennaisuusrajan. Koska vain pieni osa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksista 
koskee PO ECHOn vastuulla olevia tapahtumia, tilintarkastustuomioistuin ei pysty 
todentamaan tätä ilmoitusta työnsä tulosten perusteella. 

8.19. Covid-19-pandemia ja poliittiset kriisit ovat vaarantaneet humanitaarisen 
avun toimittamisen, koska ne ovat rajoittaneet pääsyä humanitaarisen kriisin 
koettelemien ihmisten luokse tai estäneet sen kokonaan. Tämä riski ei koske 
ainoastaan humanitaarisen avun tarpeen arviointia vaan myös itse avun toimittamista 
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ja siihen liittyviä valvontamenettelyjä. PO ECHO katsoo, että humanitaarisen avun 
menettelyihin ja politiikkoihin sisältyy toimenpiteitä tällaisten riskien lieventämiseksi. 

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston 
vuoden 2021 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

8.20. PO NEAR teetti vuonna 2021 seitsemännen jäännösvirhetasoa koskevan 
selvityksensä ulkopuolisella toimeksisaajalla. Selvityksen avulla arvioidaan NEAR-
pääosaston koko vastuualan osalta niiden virheiden osuutta, joita mitkään pääosaston 
tekemät hallinnon tarkastukset eivät olleet kyenneet ehkäisemään tai havaitsemaan ja 
korjaamaan, ja sen tarkoituksena on tehdä johtopäätöksiä kyseisten tarkastusten 
vaikuttavuudesta. Selvitys on tärkeä tekijä pääjohtajan tarkastuslausuman osalta. 
Lisäksi se otetaan huomioon esitettäessä ulkoisiin toimiin liittyviä 
sääntöjenmukaisuustietoja vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa. 

8.21. PO NEAR esitti vuoden 2021 jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tulokset 
vuotuisessa toimintakertomuksessaan. Pääosaston arvioitu kokonaisjäännösvirhetaso, 
johon viitataan vuotuisessa toimintakertomuksessa yleisenä pääosaston virhetasona 
(”global (DG derived) error rate”) oli 1,05 prosenttia eli alle komission asettaman 
kahden prosentin olennaisuusrajan. Tämä virhetaso koostuu pääasiallisesta tasosta ja 
edunsaajamaiden toteuttamaan välilliseen hallinnointiin liittyvästä tasosta. 
Jäännösvirhetason laskennassa käytetty otos koostui 266 tapahtumasta, jotka liittyivät 
viiteajanjakson (syyskuusta 2020 elokuuhun 2021) aikana päätökseensaatuihin 
sopimuksiin. Vuoden 2020 jäännösvirhetaso oli 1,36 prosenttia. PO NEAR laski myös 
suoraan hallinnoitujen avustusten arvioidun jäännösvirhetason (’avustuksia koskeva 
jäännösvirhetaso’). Tämä taso ei kuitenkaan sisälly pääosaston 
kokonaisjäännösvirhetasoa koskevaan laskelmaan. 

8.22. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä 
tarkastus. Se perustuu NEAR-pääosaston toimittamaan jäännösvirhetason laskemista 
koskevaan menetelmään. Tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa 
vuosikertomuksissa3 on jo kuvattu näiden selvitysten rajoitteita, joiden vuoksi 
jäännösvirhetaso saatetaan arvioida todellista alhaisemmaksi. 

8.23. Jäännösvirhetasoa koskevat säännöt eivät koske tiettyjä sopimusluokkia, 
kuten ns. vanhoja sopimuksia ja NEAR-pääosaston temaattisia avustussopimuksia. 
Vanhat sopimukset ovat sopimuksia, joiden yhteydessä ei ole ollut operatiivista tai 

                                                      
3 Vuosikertomus 2017, vuosikertomus 2018, vuosikertomus 2019 ja vuosikertomus 2020. 
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valvontatoimintaa viimeisten viiden vuoden aikana tai jotka ovat olleet lepääviä yli 
kahdeksan vuoden ajan. Vuoden 2021 jäännösvirhetason määrittämiseen käytetty 
perusjoukko ei sisältänyt viiteajanjakson aikana päätökseen saatuja vanhoja 
sopimuksia, joiden kokonaisarvo oli 389 miljoonaa euroa. Näitä sopimuksia ei voitu 
poimia tarkistettavaksi aiempien jäännösvirhetason arviointien yhteydessä, eikä niitä 
tarkisteta tulevaisuudessakaan. 

8.24. Jäännösvirhetasoon liittyvän otannan perusjoukko ei pääosaston yleisen 
virhetason (”global derived error rate”) osalta myöskään sisältänyt NEAR-pääosaston 
temaattisia avustussopimuksia, joiden arvo oli 50 miljoonaa euroa. Jäännösvirhetasoa 
koskevien sääntöjen mukaan nämä sopimukset kuuluvat INTPA-pääosaston vastuulle, 
vaikka INTPAn jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei niitä katakaan. 

8.25. Kahden edellä mainitun, perusjoukon ulkopuolelle jätetyn sopimustyypin 
rahamääräinen arvo on 439 miljoonaa euroa. Ne muodostavat yhdessä noin 
20 prosentin osuuden NEAR-pääosaston kaikkiaan 2,27 miljardin euron arvoisista 
päätökseensaaduista sopimuksista. Kyseessä on merkittävä osuus, joka jätetään 
pysyvästi kaikkien jäännösvirhetasoa koskevien tarkastusten ulkopuolelle, etenkin kun 
otetaan huomioon, että pääosaston yleisen virhetason laskennan kohdalla lopullisen 
jäännösvirhetaso-otannan perusjoukon arvo on noin 1,7 miljardia euroa. Tällaisessa 
tilanteessa on mahdollista, että virheitä jää havaitsematta. Näiden sopimusten 
poissulkeminen on rajoite, josta PO NEAR ei ole ilmoittanut vuoden 2021 
toimintakertomuksessaan. 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuotuinen 
toimintakertomus 

8.26. INTPA-pääosaston vuoden 2021 toimintakertomusta koskeva työ esitetään 
yksityiskohtaisesti kahdeksannetta, yhdeksännettä, kymmenennettä ja 
yhdennettätoista Euroopan kehitysrahastoa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa. Komissio päätti vuonna 2019 kahdeksannen EKR:n hankkeiden 
jäljellä olevat avoimet tapahtumat. Kaikki jäljellä olevat varat ja purettuja sitoumuksia 
vastaavat varat on siirretty yhdeksänteen EKR:ään. Vuonna 2021 komissio ilmoitti 
kahdeksannen EKR:n tilinpidollisesta ja operatiivisesta päättämisestä. Kaikki 
kahdeksannen EKR:n toimet on saatu päätökseen, kaikki tarkastukset ja 
valvontatoimet suoritettu ja kaikki sopimukset ja rahoituspäätökset päätetty EKR:n 
vuoden 2021 tilinpäätöksessä.  
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

8.27. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumien ja järjestelmien osalta 
toimittamassa tarkastuksessa tuli esiin kolme osa-aluetta, joilla on parantamisen varaa. 
Tilintarkastustuomioistuin ei tarkastanut tapahtumia riittävästi arvioidakseen tämän 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen virhetason (ks. kohta 8.7), mutta 
tarkastustulokset vahvistavat, että kyseessä on korkean riskin alue. 
Tapahtumatarkastusten tulokset vaikuttavat tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuslausumaan. 

Suositukset 

8.28. Liitteessä 8.2 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski vuoden 2018 vuosikertomuksessa esitettyjä kolmea 
suositusta. Komissio oli pannut kokonaan täytäntöön kaksi suositusta ja yksi oli pantu 
täytäntöön joiltakin osin. 

8.29. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komissio on pannut täytäntöön 
suosituksen 2, jonka mukaan komission on mukautettava NEAR-pääosaston 
jäännösvirhetason laskemista koskevaa menetelmää siten, että pääosasto vähentää 
sellaisten päätösten määrää, joissa luotetaan täysin aiempiin tarkastuksiin. Suosituksen 
mukaan pääosaston on myös seurattava menetelmän toteuttamista tiiviisti. 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa näin sillä perusteella, että komissio päivitti 
jäännösvirhetasoa koskevaa vuoden 2020 ohjekirjaansa. 

8.30. Tilintarkastustuomioistuin katsoo myös, että komissio on pannut täytäntöön 
suosituksen 3, jonka mukaan komission on tarkistettava ECHO-pääosaston 
oikaisukapasiteetin laskentaa vuoden 2019 osalta siten, että käyttämättä olevien 
ennakkomaksujen takaisinperinnät jätetään laskennan ulkopuolelle. 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa näin sillä perusteella, että komissio päivitti 
sovellettavia ohjeita ja antoi laadunvalvontaa koskevia lisäohjeita vuosina 2018–2020. 

8.31. Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi myös varainhoitovuosien 2019 ja 
2020 vuosikertomuksissa esittämiään suosituksia, jotka edellyttivät välittömiä 
toimenpiteitä tai jotka oli tarkoitettu pantaviksi täytäntöön vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 
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8.32. Tilintarkastustuomioistuin toteaa täytäntöönpannuksi 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 vuosikertomuksessa esitetyn suosituksen 2, 
jonka mukaan PO ECHOn olisi laadittava menettely sen varmistamiseksi, että 
kumppaniorganisaatioiden suorittama kustannusten jako perustuu tosiasiallisesti 
aiheutuneisiin menoihin. Tilintarkastustuomioistuin toteaa näin sillä perusteella, että 
PO ECHO suoritti ennakkoarvioinnin, joka valtioista riippumattomien järjestöjen oli 
läpäistävä ennen sertifiointia komission humanitaarisiksi kumppaneiksi kaudelle 2021–
2027. Arviointi käsittää tarkastuksia, joilla varmistetaan, että kumppanien 
kustannustenjakojärjestelmissä sallitaan ainoastaan tosiasiallisesti aiheutuneiden 
tukikelpoisten kulujen veloittaminen hankkeissa. Lisäksi PO ECHO on julkaissut ohjeet 
kulujen tukikelpoisuudesta ja tehnyt päätöksen, joka sallii yksikkökustannusten käytön 
henkilöstön ja paikallistoimipisteiden osalta. 

8.33. Tilintarkastustuomioistuin esittää mainitun arvion ja varainhoitovuotta 2021 
koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle seuraavat 
suositukset (ks. laatikko 8.1, laatikko 8.2 ja kohta 8.25). 

Suositus 8.1 – Vähennetään kulut, jotka eivät ole aiheutuneet 
ennen maksujen suorittamista tai ennakkomaksujen 
tilinpidollista selvittämistä 

Komission olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kaikki maksusitoumukset tai ennakkomaksut, joita koskevat kulut edunsaajat ovat 
rahoituskertomuksissaan ilmoittaneet aiheutuneiksi, vähennetään ennen maksujen 
suorittamista tai ennakkomaksujen kirjanpidollista selvittämistä. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2023 loppu 

Suositus8.2 – Vahvistetaan valvontamenettelyjä laadittaessa 
rahoitussopimuksia budjettitukitoimia varten 

Komission olisi vahvistettava valvontamenettelyjä, kun budjettitukitoimia varten 
laaditaan rahoitussopimuksia; tarkoituksena on, että rahoitussopimuksissa 
asetettaisiin selkeät ehdot, jotka koskevat varojen siirtoa edunsaajamaan 
valtionkassan tilille keskuspankkiin ja sovellettavaa valuuttakurssia; ehtojen kohdalla 
olisi noudatettava budjettitukea koskevia ohjeita. 

Tavoiteajankohta: Vuoden 2023 loppu 
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Suositus 8.3 – Ilmoitetaan sopimukset, jotka on jätetty 
jäännösvirhetason selvitykseen liittyvän perusjoukon 
ulkopuolelle 

Komission olisi ilmoitettava jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen perusjoukon 
ulkopuolelle jätettyjen sopimusten tyyppi ja arvo vuotta 2022 koskevassa 
toimintakertomuksessa ja tulevissa vuotuisissa toimintakertomuksissa. 

Tavoiteajankohta: vuotta 2022 koskevassa toimintakertomuksessa 
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Liitteet 

Liite 8.1 – NEAR- ja INTPA-pääosastojen edustustokohtaiset 
maksut 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin tehnyt Tableau-sovelluksen avulla, karttatausta ©Mapbox ja 
©OpenStreetMap, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons Attribution-Share Alike 
2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti; Euroopan tilintarkastustuomioistuin on mukauttanut karttataustaa 
Euroopan unionin varainhoitovuoden 2021 konsolidoidun tilinpäätöksen tietojen perusteella. 

Viisi suurinta, PO INTPA 
(miljoonaa euroa)

1. Bangladesh 140
2. Irak 103
3. Pakistan 89
4. Nepal 85
5. Afganistan 77

Viisi suurinta, PO NEAR
(miljoonaa euroa)

1. Turkki 127
2. Moldova 109
3. Marocco 106
4. Egypti 88
5. Jordania 70
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Liite 8.2 – Aiempien suositusten seuranta – Naapurialueet ja muu maailma 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön Suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 

Suositus 1: 

Lujitetaan vuoteen 2020 mennessä 
kansainvälisiin organisaatioihin sovellettavaa 
velvoitetta toimittaa 
tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä 
kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka se tarvitsee 
hoitaakseen SEUT-sopimuksessa määrätyt 
tehtävänsä. 

  X4    

                                                      
4 Komissio tehosti kansainvälisten järjestöjen kanssa viestintää tilintarkastustuomioistuimen oikeudesta saada käyttöönsä asiakirjoja. Jotkin organisaatiot, 

kuten Maailmanpankkiryhmä, paransivat yhteistyötään tilintarkastustuomioistuimen kanssa, mutta toiset eivät. Osa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
järjestöistä, kuten YK:n lastenrahasto (UNICEF) ja YK:n väestörahasto (UNFPA), antaa edelleen vain lukuoikeuden todentaviin asiakirjoihin tai ei anna 
mahdollisuutta tutustua kaikkiin pyydettyihin tausta-asiakirjoihin. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön Suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosastolle: 

Suositus 2: 

Mukautetaan vuoteen 2020 mennessä 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosaston jäännösvirhetason laskemista 
koskevaa menetelmää siten, että pääosasto 
vähentää sellaisten päätösten määrää, joissa 
luotetaan täysin aiempiin tarkastuksiin. 
Pääosaston olisi seurattava menetelmän 
toteuttamista tiiviisti. 

X      

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun 
operaatioiden pääosastolle: 

Suositus 3: 

Tarkistetaan EU:n pelastuspalveluasioiden ja 
humanitaarisen avun operaatioiden pääosaston 
oikaisukapasiteetin laskentaa vuoden 2019 osalta 
siten, että käyttämättä olevien ennakkomaksujen 
takaisinperinnät jätetään laskennan ulkopuolelle. 

X      

265



 

 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön Suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2019 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosastolle, kansainvälisen yhteistyön ja 
kehitysasioiden pääosastolle, EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun 
operaatioiden pääosastolle, ilmastotoimien 
pääosastolle ja ulkopolitiikan välineiden 
hallinnolle: 

Suositus 3: 

Vahvistetaan 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 

 X5     

                                                      
5 Kaikki pääosastot panivat suosituksen kokonaan täytäntöön lukuun ottamatta ulkopolitiikan välineiden hallintoa. Ulkopolitiikan välineiden hallinto 

käynnisti asiaa koskevan tarkastuksen, jota koskeva kertomus tulee saataville vuoden 2022 loppuun mennessä. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön Suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

2020 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 

Suositus 1: 

Soveltuvin toimenpitein olisi varmistettava, että 
kansainväliset järjestöt sallivat 
tilintarkastustuomioistuimelle kattavan, 
rajoittamattoman ja nopean pääsyn 
tarkastustoiminnassa tarvittaviin asiakirjoihin, 
jotta se voi hoitaa SEUT-sopimuksen mukaista 
tehtäväänsä, eikä saa pelkästään lukuoikeutta 
aineistoon. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun 
mennessä 

  X6    

                                                      
6 Ks. suositus 1 vuodelta 2018. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön Suurimmaksi 
osaksi 

joiltakin 
osin 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun 
operaatioiden pääosastolle: 

Suositus 2: 

Olisi laadittava menettely, jolla varmistetaan, että 
kumppaniorganisaatioiden suorittama 
kustannusten jako perustuu todellisiin menoihin. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun 
mennessä 

X      

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

268



  

 

 

 

 

 

 

9. luku 

EU:n yleinen hallinto 
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Johdanto 
9.1. Tässä luvussa esitetään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 7 ”EU:n 
yleinen hallinto” liittyvät havainnot. Laatikossa 9.1 esitetään yhteenveto otsakkeeseen 
liittyvistä EU:n toimielinten ja elinten menoista vuonna 2021. 

Kaavio 9.1 – Maksut ja niitä koskeva tarkastuksen perusjoukko 

 
(*) Sekä kirjanpidollisesti selvitettyjen maksujen että ennakkomaksujen määrä oli tässä monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeessa 0,01 miljardia euroa vuonna 2021. Tilintarkastustuomioistuin käsitteli 
niitä tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 12). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin vuoden 2021 konsolidoidun tilinpäätöksen 
tietojen perusteella. 

Euroopan komissio: 6,3 (58,5 %)

Euroopan parlamentti: 2,1 (19,4 %)

Euroopan ulkosuhdehallinto: 1,0 (8,9 %)

A) Vuoden 2021 maksujen jakautuminen toimielimittäin

EU:n yleinen hallinto
10,7 miljardia euroa (5,9 % EU:n talousarvion menoista)

(miljardia euroa)

Euroopan unionin neuvosto: 0,6 (5,3 %)

Euroopan unionin tuomioistuin: 0,4 (4,1 %)

Euroopan tilintarkastustuomioistuin: 0,1 (1,4%)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: 0,1 (1,2 %)

Muut: 0,1 (1,2 %)

B) Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko verrattuna maksuihin (*)

Vuoden 2021 maksut – yhteensä 10,7

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 10,7

Väli-/loppumaksut: 10,7 

Väli-/loppumaksut: 10,7 
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9.2. Tilintarkastustuomioistuin raportoi erikseen EU:n virastoista ja muista elimistä 
sekä Eurooppa-kouluista1. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole valtuuksia tehdä 
tilintarkastusta Euroopan keskuspankissa. 

                                                      
1 Tilintarkastustuomioistuimen EU:n virastoista, muista elimistä ja Eurooppa-kouluista 

laatimat erityisvuosikertomukset julkaistaan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla. 
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Lyhyt kuvaus 
9.3. Hallintomenoja ovat muun muassa henkilöstömenot ja eläkemenot, joiden 
osuus hallintomenojen kokonaismäärästä oli vuonna 2021 noin 68 prosenttia. Lisäksi 
hallintomenoja ovat kiinteistöihin, laitteisiin, energiaan, viestintään ja tietotekniikkaan 
liittyvät menot. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset ovat jo useamman vuoden 
ajan osoittaneet, että hallintomenoissa riski on yleisesti ottaen alhainen. 
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Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 
9.4. Tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastuksessaan liitteessä 1.1 esitettyä 
tarkastustapaa ja -menetelmiä ja tutki kyseessä olevan monivuotisen rahoituskehyksen 
(MRK) otsakkeen osalta seuraavia tekijöitä: 

a) 60 tapahtumasta koostuvan tilastollisesti edustavan otoksen tämän MRK-
otsakkeen eri menoista; tapahtumia poimittiin jokaisesta EU:n toimielimestä ja 
elimestä, ja tavoitteena oli arvioida monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 
virhetaso sekä tuottaa tietoa yleisen tarkastuslausuman laadintaa varten 

b) Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) valvontajärjestelmät 

c) sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot, jotka kaikki eri toimielimet ja elimet 
(muun muassa hallintomenoista pääasiasiallisesti vastaavat Euroopan komission 
pääosastot ja yksiköt2) olivat esittäneet vuotuisissa toimintakertomuksissaan ja 
jotka oli myöhemmin otettu komission vuotuiseen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomukseen 

d) julkisia hankintoja koskevat menettelyt ja paikallisen henkilöstön 
rekrytointimenettelyt EUH:n edustustoissa; kyseessä oli 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 vuosikertomuksessa esiin tuotujen 
puutteiden perusteellinen seuranta. 

9.5. Tilintarkastustuomioistuimen omat menot tarkastaa ulkoinen yritys3. 
Tilintarkastustuomioistuimen 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
laatimaa tilinpäätöstä koskevat ulkoisen tarkastajan tarkastustulokset esitetään 
kohdassa 9.7. 

                                                      
2 Henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto, henkilökohtaisten etuuksien 

hallinto- ja maksutoimisto, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä (OIB) ja 
Luxemburgissa (OIL) sekä tietotekniikan pääosasto. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Toimien sääntöjenmukaisuus 
9.6. Liitteessä 9.2 esitetään yhteenveto tapahtumatarkastusten tuloksista. 
Tarkastetuista 60 tapahtumasta 15:ään (25 prosenttiin) liittyi virhe. 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa viiden virheen perusteella, että 
virhetaso on alle olennaisuusrajan. 

Kaavio 9.2 – Tapahtumatarkastusten tulokset – EU:n yleinen hallinto 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Huomautukset tapahtumaotoksen osalta 

9.7. Kohdissa 9.8–9.11 käsitellyt ongelmat koskevat Euroopan parlamenttia, 
Euroopan komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa. Tilintarkastustuomioistuin ei 
havainnut ongelmia Euroopan unionin neuvoston, Euroopan unionin tuomioistuimen, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, Euroopan alueiden komitean, Euroopan 
oikeusasiamiehen eikä Euroopan tietosuojavaltuutetun kohdalla. 
Tilintarkastustuomioistuimen ulkoinen tarkastaja ei ilmoittanut, että sen suorittamassa 
tarkastuksessa olisi tullut esiin ongelmia. 
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Euroopan Parlamentti 

9.8. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kaksi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa 
virhettä Euroopan parlamentin suorittamissa maksuissa. Toisessa tapauksessa oli 
maksettu tietotekniikkapalveluista pieni määrä liikaa sopimusehtojen virheellisen 
soveltamisen vuoksi. Toinen virhe liittyi maksuun, jonka Euroopan parlamentti oli 
suorittanut eräälle Euroopan parlamentin poliittiselle ryhmälle. Näiden ryhmien on 
noudatettava Euroopan parlamentin puhemiehistön hyväksymiä sisäisiä sääntöjä4 ja 
kyseisten sääntöjen soveltamista koskevia Euroopan parlamentin ohjeita, joiden 
mukaan raha-arvoltaan suurten sopimusten yhteydessä hankintaan on käytettävä 
neuvottelumenettelyjä. Tämä on vastoin varainhoitoasetusta, jossa vaaditaan avointen 
tai rajoitettujen hankintamenettelyjen käyttöä. Euroopan parlamentin sisäiset säännöt 
rajoittavat kilpailua, koska ne sallivat mahdollisten tarjoajien esivalinnan raha-
arvoltaan suurten sopimusten yhteydessä eivätkä edellytä hankintailmoituksen 
julkaisemista. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kyseessä olevan 
poliittinen ryhmä ei noudattanut näitä sisäisiä sääntöjä kaikilta osin: se ei pyrkinyt 
saamaan tarpeeksi tarjoajia eikä dokumentoinut riittävällä tavalla kriteereitä, joiden 
perusteella sopimus myönnettiin. Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut 
puutteista poliittisten ryhmien hankintoihin liittyvissä maksutapahtumissa5. 

9.9. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin tutki 74,9 miljoonan euron maksun, joka liittyi 
rakennuksen ostamiseen Wiertz-kadulta Brysselissä. Rakennus ostettiin varoilla, jotka 
olivat jääneet käyttämättä covid-19-kriisin aikana ja siirretty vuodelta 2020. 
Parlamentti käynnisti kyseisen hankintamenettelyn lokakuussa 2020. Tarjouksia 
pyytäessään se käytti myöntämisperusteita, joissa painotettiin ehdotetun rakennuksen 
hintaa ja laatua molempia 50 prosentin pisteosuudella. Rakennuksia koskevan 
parlamentin strategian mukaisesti läheinen sijainti ja helppo pääsy parlamentin 
päätoimipaikalle Brysselissä olivat tärkeitä kriteereitä ja muodostivat 48 prosenttia 
laatua koskevasta enimmäispainotuksesta. Parlamentti sai kaksi tarjousta ja teki 
sopimuksen Wiertz-kadulla olevaa rakennusta ehdottaneen tarjoajan kanssa. Vaikka 
rakennus oli merkittävästi lähempänä parlamentin päätoimipaikkaa, sen neliöhinta oli 
30 prosenttia kalliimpi kuin toisen tarjoajan ehdottama rakennus. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että Euroopan parlamentin myöntämisperusteet 

                                                      
4 Päätös talousarvion momentin 400 määrärahojen käytöstä, sellaisena kuin se on viimeksi 

muutettuna 6 päivänä heinäkuuta. 

5 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2015, kohta 9.11, ja vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2016, kohta 10.15. 
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vähensivät merkittävästi hinnan merkitystä ostopäätöksen perustana. Oli näin ollen 
epätodennäköistä, että jokin muu tarjous olisi hyväksytty. 

Euroopan komissio 

9.10. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhden kvantitatiivisesti ilmaistavissa 
olevan virheen komission suorittamissa maksuissa. Kyse oli eläkemaksuihin tehdystä 
pienestä virheellisestä vähennyksestä. Lisäksi kahdessa kaikkiaan viidestä 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta eläkemaksusta ilmeni, että eläkehakemus 
ei sisältänyt hiljattain annettua elossaolotodistusta. Elossaolotodistus on välttämätön, 
kun halutaan osoittaa, että oikeus eläkkeen ja muiden etuuksien nauttimiseen jatkuu. 
Komissio oli väliaikaisesti keskeyttänyt näiden todistusten todentamistarkastukset 
covid-19-pandemian vuoksi. 

Euroopan ulkosuhdehallinto 

9.11. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi EUH:n suorittamissa maksuissa kaksi 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä. Yhdessä oli kyse erään EU:n edustuston 
hankkimiin palveluihin liittyvän sopimuksen puuttumisesta. Toinen virhe liittyi 
etuuksiin, jotka oli maksettu sellaiselle henkilöstön jäsenelle, joka ei ollut ilmoittanut 
äskettäisistä muutoksista henkilökohtaisessa tilanteessaan. Tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi aiempina vuosina samanlaisia virheitä komission maksamissa perhelisissä6. 

Valvontajärjestelmiä koskevat huomautukset 

9.12. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti EUH:n valvontajärjestelmät eikä havainnut 
niissä merkittäviä ongelmia (ks. kohta 9.4(b)). EU:n edustustojen hankinta- ja 
rekrytointimenettelyjä koskevista tilintarkastustuomioistuimen havainnoista 
raportoidaan kohdissa 9.16 ja 9.17. 

                                                      
6 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, kohta 9.9, ja vuosikertomus 

varainhoitovuodelta 2019, kohta 9.9. Komissio korjasi virheet myöhemmin. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
9.13. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien vuotuisten toimintakertomusten 
mukaan virhetasot eivät olleet olennaisia. Tämä vastaa tilintarkastustuomioistuimen 
omia tarkastushavaintoja (ks. kohta 9.6). 
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Hankintaa ja paikallisen henkilöstön 
rekrytointia koskevat menettelyt EU:n 
edustustoissa 
9.14. Tilintarkastustuomioistuin raportoi vuoden 2015 vuosikertomuksessaan 
merkittävistä puutteista, jotka liittyivät EU:n edustustojen järjestämiin hankinta- ja 
rekrytointimenettelyihin. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin kohdisti näihin 
huomautuksiin seurantaa tarkastamalla otoksen, joka koostui kymmenestä EU:n 
edustustojen järjestämästä hankintamenettelystä ja kahdeksasta paikallisen 
henkilöstön rekrytointimenettelyistä. Menettelyt tarkastettiin 
tilintarkastustuomioistuimen edustavan otoksen ulkopuolella, ja niitä ei näin ollen 
otettu huomioon arvioitua virhetasoa laskettaessa. 

9.15. Euroopan ulkosuhdehallinto teki hankintamenettelyyn parannuksia 
yksinkertaistamalla ja uudistamalla toimintamenettelyjä EU:n edustustoissa, 
keskittämällä osan prosesseista päätoimipaikkaan sekä laatimalla uusia malleja 
hankinta-asiakirjoille. EUH tarkisti vuonna 2019 säännöt ja ehdot, joilla säännellään 
paikallisen henkilöstön palvelukseenottoa EU:n edustustoihin. Lisäksi se suorittaa 
ennakkotarkastuksia ennen rekrytointia. Tästä huolimatta tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi edelleen puutteita. 

9.16. Viidessä tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista kymmenestä 
hankintamenettelystä tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita tavassa, jolla EU:n 
edustustot sovelsivat julkisia hankintoja koskevia sääntöjä. Virheet olivat 
seuraavanlaisia: raha-arvoltaan vähäisen sopimuksen yhteydessä ei järjestetty 
ennakkotiedotusta; hinnan pisteyttämiseen oli käytetty epäsopivaa menetelmää; 
käytetty hankintamenettely ei ollut kyseisessä tapauksessa sopiva. 
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lisäksi, että myöntämisperusteet ja niiden 
myöhempi arviointi eivät olleet aina riittävän tarkkoja. 
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9.17. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi joitakin puutteita kaikissa kahdeksassa 
paikallista henkilöstöä koskevassa rekrytointimenettelyssä, jotka se tarkasti. Puutteet 
olivat seuraavia: valintalautakunta ei ollut dokumentoinut päätöksiä, jotka koskivat 
hakijoiden ottamista esivalintalistalle; luottamuksellisuutta ja eturistiriidattomuutta 
koskevat vakuutukset puuttuivat; avointa tointa koskevat ilmoitukset eivät olleet 
riittävän selviä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että EUH ei antanut ohjeita 
hakijoiden arviointiin ja esivalintaan. Edellä mainitut seikat voivat heikentää 
rekrytointiprosessin läpinäkyvyyttä, parhaiden hakijoiden yksilöintiä ja yhdenvertaista 
kohtelua.  
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

9.18. Tilintarkastustuomioistuimen saama ja tässä luvussa esittämä 
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena katsoen, että EU:n yleisen hallinnon 
yhteydessä virhetaso ei ollut olennainen (ks. kaavio 9.2). 

Suositukset 

9.19. Liitteessä 9.1 esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, jossa arvioitiin vuoden 2018 vuosikertomuksessa komissiolle 
esitettyä suositusta. Samanlainen suositus esitettiin myös varainhoitovuoden 2020 
vuosikertomuksessa7. Komissio on tällä välin ryhtynyt toimiin ja pannut suosituksen 
täytäntöön joiltakin osin. 

9.20. Tilintarkastustuomioistuin suosittaa edellisessä kohdassa tarkoitetun arvion 
ja vuotta 2021 koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella 
seuraavaa: 

Suositus 9.1 – Euroopan parlamentti 

Euroopan parlamentin hallinnon olisi tarkistettava ohjeensa, jotka koskevat julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista poliittisissa ryhmissä. Sen olisi lisäksi 
ehdotettava parlamentin puhemiehistölle näiden sääntöjen tarkistamista, jotta ne 
saataisiin paremmin vastaamaan varainhoitoasetusta. Sen olisi seurattava sääntöjen 
soveltamista paremmin (ks. kohta 9.8). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2023 loppuun mennessä 

                                                      
7 Ks. vuosikertomus varainhoitovuodelta 2020, suositus 9.2. 
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Suositus 9.2 – Euroopan ulkosuhdehallinto 

EUH:n olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että EU:n 
edustustot soveltavat hankintasääntöjä; sen olisi esimerkiksi tehostettava koulutusta 
sekä parannettava ohjeistusta ja asiakirjamalleja (ks. kohdat 9.11 ja 9.16). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2023 loppuun mennessä 

Suositus 9.3 – Euroopan ulkosuhdehallinto 

EUH:n olisi lisättävä EU:n edustustoille annettavaa koulutusta ja ohjeistusta paikallisen 
henkilöstön rekrytointimenettelyistä, jotta se voi varmistaa läpinäkyvyyden ja 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden noudattamisen. Sen olisi myös valvottava 
tehokkaammin, että EU:n edustustot dokumentoivat rekrytointiprosessin olennaiset 
vaiheet (ks. kohta 9.17). 

Tavoiteajankohta: vuoden 2023 loppuun mennessä 
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Liitteet 
Liite 9.1 – Aiempien suositusten seuranta – Euroopan yleinen hallinto 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen arvio edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön suurimmaksi osaksi joiltakin osin 

2018 

Tilintarkastustuomioistuimen suositukset 
komissiolle: 

Suositus 1: 

parantaa mahdollisimman pian lakisääteisten 
perhelisien hallinnointia suorittamalla useammin 
henkilöstön jäsenten henkilökohtaisen tilanteen 
tarkastuksia ja vahvistamalla 
johdonmukaisuustarkastuksia, joissa varmistetaan, 
onko muista lähteistä saadut lisät ilmoitettu oikein, 
erityisesti silloin kun perhe-etuuksien järjestelmiä 
uudistetaan jäsenvaltioissa. 

  x8    

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

                                                      
8 Muista lähteistä saatujen lisien seuranta on monimutkaista esimerkiksi siksi, että perheiden tilanteet ovat entistä moninaisempia ja kansallisiin 

perhelisiin on tehty tiheään tahtiin muutoksia tietyissä jäsenvaltioissa. Komissio pyrki parantamaan it-järjestelmiään ja tehostamaan 
johdonmukaisuustarkastuksia. Se myös perii takaisin havaitsemansa liikaa maksetut määrät. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa ilmeni, että 
virheitä esiintyi edelleen. 
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10. luku 

Elpymis- ja palautumistukiväline 
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Johdanto 
10.1. Tässä luvussa esitetään ensimmäistä kertaa tilintarkastustuomioistuimen 
havainnot elpymis- ja palautumistukivälineestä. Kaaviossa 10.1 esitetään yhteenveto 
elpymis- ja palautumistukivälineeseen liittyvistä menoista vuodelta 2021. 

Kaavio 10.1 – Maksut ja tarkastuksen perusjoukko 

 
(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 12). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Lyhyt kuvaus 

Toimintapolitiikan tavoitteet  

10.2. Next Generation EU (NGEU) on EU:n tilapäisrahasto, jonka tavoitteena on 
tukea jäsenvaltioita covid-19-pandemian sosioekonomisten vaikutusten 
vähentämisessä ja palaamisessa kestävää kasvua kohti. Next Generation EU -välineestä 
myönnetään rahoitusta enintään 750 miljardia euroa: 390 miljardia euroa avustuksina, 
joita ei tarvitse maksaa takaisin, ja 360 miljardia euroa lainoina (molemmat 
vuoden 2018 hintoina). Elpymis- ja palautumistukiväline on tärkein toimintapoliittinen 
väline, jonka puitteissa Next Generation EU -välineen varoja jaetaan. Se perustettiin 
asetuksella (EU) 2021/241 (jäljempänä ’asetus’). Elpymis- ja palautumistukivälineen 
kautta jaetaan 312 miljardia euroa (80 prosenttia) avustuksia, joita ei tarvitse maksaa 
takaisin. Avustukset myönnetään Next Generation EU -välineestä. Loput 78 miljardia 

Elpymis- ja palautumistukiväline

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko verrattuna avustusmaksujen 
kokonaismäärään

Avustusten ennakkomaksut (*): 36,4

Avustusmaksut välitavoitteiden ja tavoitteiden perusteella: 10,0

Vuoden 2021 avustusmaksut – yhteensä 46,4

Vuoden 2021 tarkastuksen perusjoukko – yhteensä 11,5 

(miljardia euroa)

Avustusten ennakkomaksujen kirjanpidollinen selvittäminen (*): 1,5

Avustusmaksut välitavoitteiden ja tavoitteiden perusteella: 10,0
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euroa (20 prosenttia) myönnetään lisämäärärahoina (”täydennyksenä”) nykyisille 
politiikanaloille. Liitteessä 10.1 esitetään yhteenveto elpymis- ja 
palautumistukivälineen avustusmaksuista (ennakkomaksut mukaan luettuina) 
jäsenvaltioittain vuonna 2021. 

10.3. Elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnetään laajamittaista 
rahoitustukea julkisille investoinneille ja uudistuksille, jotta jäsenvaltioiden talouden 
elpymistä covid-19-pandemian seurauksista voidaan nopeuttaa ja jäsenvaltioiden 
kriisinkestävyyttä parantaa. Jäsenvaltiot voivat käyttää elpymis- ja 
palautumistukivälinettä seuraavilla kuudella politiikanalalla: 

i) vihreä siirtymä 

ii) digitaalinen muutos 

iii) älykäs, kestävä ja osallistava kasvu 

iv) sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus 

v) terveys sekä taloudellinen, sosiaalinen ja institutionaalinen palautumiskyky  

vi) seuraavan sukupolven hyväksi toteutettavat toimintapolitiikat. 

10.4. Komissio julkaisi toukokuussa 2022 ehdotuksen REPowerEU-suunnitelmaksi, 
joka on EU:n vastaus maailmanlaajuisiin energiamarkkinoiden häiriöihin, jotka johtuvat 
Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Suunnitelman päätavoitteena on lopettaa EU:n 
riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista muuttamalla EU:n energiajärjestelmää. 
Ehdotukseen sisältyy kohdennettuja muutoksia asetukseen, jotta REPowerEU:ta 
käsittelevät luvut voidaan sisällyttää jäsenvaltioiden nykyisiin elpymis- ja 
palautumissuunnitelmiin. REPowerEU-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
210 miljardin euron lisäinvestointeja vuoteen 2027 mennessä. Tämä määrä 
rahoitetaan 225 miljardin euron lainoina, jotka ovat jo saatavilla ja joita voidaan pyytää 
31. elokuuta 2023 mennessä. Lisäksi elpymis- ja palautumistukivälineen määrärahoja 
lisätään 20 miljardilla eurolla. Määrä rahoitetaan päästökauppajärjestelmän 
päästöoikeuksien huutokaupasta.  
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Elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpano 

10.5. Jäsenvaltioiden on laadittava kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat, 
jotka täyttävät asetuksessa säädetyt edellytykset, saadakseen rahoitusta elpymis- ja 
palautumistukivälineestä1. Elpymis- ja palautumissuunnitelmien on koostuttava 
johdonmukaisesta julkisten investointien ja uudistusten kokonaisuudesta, joka on 
ryhmitelty osatekijöihin. Jäsenvaltioiden on asetettava välitavoitteita ja tavoitteita 
kullekin investoinnille tai uudistukselle ja esitettävä yksityiskohtaiset tiedot siihen 
liittyvästä viitearvosta. Jäsenvaltioiden on myös toimitettava ehdotettujen 
toimenpiteiden arvioidut kustannukset sekä todentavat asiakirjat2. Kaaviossa 10.2 
esitetään elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanoprosessi. 

  

                                                      
1 Asetus, 18 artiklan 4 kohdasta käyvät ilmi kaikki edellytykset, jotka elpymis- ja 

palautumissuunnitelmien on täytettävä. 

2 Suunnitelmien arviointiprosessia koskevien tilintarkastustuomioistuimen johtopäätösten 
osalta ks. erityiskertomus 21/2022 “Komission toimet kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien arvioimiseksi – Yleisesti ottaen asianmukaisia, mutta 
täytäntöönpanoon jää edelleen riskejä”. 
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Kaavio 10.2 – Elpymis- ja palautumistukivälineen 
täytäntöönpanoprosessi 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

10.6. Kun neuvosto on hyväksynyt jäsenvaltion elpymis- ja 
palautumissuunnitelman, jäsenvaltio voi pyytää komissiota vapauttamaan 
ennakkomaksuja enintään 13 prosenttia joko ei-takaisinmaksettavana tukena 
myönnettävästä rahoitusosuudesta tai lainana myönnettävän tuen määrästä3. 
Ennakkorahoitusta kuitataan suhteutetusti myöhempien maksujen perusteella. 

                                                      
3 Ks. asetus, 13 artikla. 

Elpymis- ja palautumissuunnitelma hyväksytty

Elpymis- ja palautumissuunnitelma toimitettu

Maksu

Maksupyyntö esitetään, kun välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu

Välitavoitteiden ja tavoitteiden alustava arviointi

Talous- ja rahoituskomitean lausunto

Komission päätös maksun hyväksymisestä

2 kuukautta

Neuvoston täytäntöönpanopäätös

4 viikkoa

Euroopan komission tehtävä

Jäsenvaltion tehtävä

Neuvoston tehtävä

Operatiiviset järjestelyt sovittu
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10.7. Jotta maksujen suorittamista elpymis- ja palautumistukivälineestä voidaan 
jatkaa, jäsenvaltioiden täytyy saavuttaa neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä 
asetetut välitavoitteet ja tavoitteet. Jäsenvaltiot voivat pyytää maksuja kahdesti 
vuodessa, jos ne perustelevat riittävällä tavalla, että asianomaiset välitavoitteet ja 
tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi. Lisäedellytyksenä on, että tavoitteiden tai 
välitavoitteiden aiemmat saavutukset eivät ole kumoutuneet4. Komission arvio 
elpymis- ja palautumistukivälineen maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta) riippuu siis näiden kahden edellytyksen täyttymisestä. 
Kansallisten lakien ja EU:n sääntöjen, kuten julkisia hankintoja koskevien sääntöjen tai 
valtiontukisääntöjen, noudattaminen ei kuulu komission 
sääntöjenmukaisuustarkastusten piiriin. Elpymis- ja palautumistukivälineen maksut 
poikkeavat näin ollen perinteisistä monivuotisen rahoituskehyksen menoista, joissa 
komission tai jäsenvaltion maksujen sääntöjenmukaisuus riippuu pääasiassa 
edunsaajan, hankkeen ja ilmoitettujen kulujen tukikelpoisuudesta. 

Elpymis- ja palautumistukivälineen hallinto- ja valvontakehys 

10.8. Asetuksessa vahvistetaan jäsenvaltioiden ja komission tehtävät ja vastuut 
elpymis- ja palautumistukivälineen perustamis- ja täytäntöönpanovaiheissa 
(ks. kaavio 10.3). 

                                                      
4 Ks. asetus, 24 artikla. 
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Kaavio 10.3 – Elpymis- ja palautumistukivälineen hallinto- ja valvontakehys 

 
Lähde: Komissio. 

Komissio

Jäsenvaltio

Perustaminen Täytäntöönpano ja päättäminen

Maksujen laillisuus ja 
sääntöjenmukaisuus

Unionin taloudellisten etujen 
suojaaminen

Unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi toteutettuja kansallisia 
toimenpiteitä koskevat tarkastukset

Rahoitus- ja lainasopimuksen ehtojen 
noudattamista koskevat tarkastukset

Ensisijainen vastuu
Tarkastukset, jotka koskevat i) unionin 

taloudellisten etujen suojaamiseksi 
toteutettuja toimenpiteitä ja ii) rahoitus-
/lainasopimuksen ehtojen noudattamista

Kannustetaan

Investointi- ja uudistustukitapausten 
tarkastukset

(ml. järjestelmätarkastukset)

Investointi- ja uudistustukitapausten 
tarkastukset (ml. järjestelmätarkastukset)

Vuotuinen toimintakertomus

Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien

arviointi ja hyväksyntä

Maksupyyntöjen ennakkotarkastus

Maksupyynnön todentaminen johdon 
vahvistuslausuman avulla

Hallinnon tarkastukset

Elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien 
laatiminen ja hallinto- ja 

valvontajärjestelmien 
suunnittelu

Maakohtaisten yhteystoimistojen suorittama operatiivinen seuranta

Tietojen 
toimittami

nen 
Yhteenveto 
tarkastuksista

Johdon 
vahvistuslausuma

Maksu-
pyyntö

p
r
o
s
e
s
s
i
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Jäsenvaltioiden vastuu 

10.9. Jäsenvaltioiden oli laadittava elpymis- ja palautumissuunnitelma ja
suunniteltava asianmukaiset hallinto- ja valvontajärjestelmät. Niiden on myös 
kerättävä tiedot varojen lopullisista saajista ja varmistettava, että tiedot ovat helposti 
saatavilla5. Tätä varten ne voivat käyttää komission omaa tiedonlouhinta- ja 
riskipisteytysvälinettä6. Ne voivat myös käyttää olemassa olevia kansallisia hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä tai muita asiaan liittyviin tarkoituksiin käytettäviä järjestelmiä, 
kuten muiden EU:n varojen hallinnointiin käytettäviä järjestelmiä. Jäsenvaltioiden 
elpymis- ja palautumissuunnitelmissa on kuvattava yksityiskohtaisesti asianomaiset 
kansalliset elimet. 

10.10. Täytäntöönpanovaiheen aikana jäsenvaltioiden on toimitettava kunkin
maksupyynnön yhteydessä seuraavat tiedot: 

o tiedot ja todisteet, jotka vahvistavat elpymis- ja palautumissuunnitelmassa
asetettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen

o yhteenveto jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamista tarkastuksista, mukaan
lukien tiedot mahdollisista havaituista puutteista ja toteutetuista korjaavista
toimista7

o johdon vahvistuslausuma8 siitä, että

o varat on käytetty aiottuun tarkoitukseensa

o maksupyynnön yhteydessä toimitetut tiedot ovat täydelliset,
paikkansapitävät ja luotettavat

o käytössä olevat valvontajärjestelmät antavat riittävät takeet siitä, että varoja
on hallinnoitu kaikkien sovellettavien sääntöjen ja erityisesti eturistiriitojen,
petosten, lahjonnan ja päällekkäisen rahoituksen ehkäisemistä koskevien
sääntöjen mukaisesti.

5 Asetus, 22 artiklan 2 kohdan d alakohta. 

6 Asetus, 22 artiklan 4 kohta. 

7 Rahoitussopimusmalli, 6 artikla. Tämä erityisvaatimus ei koske ensimmäistä 
ennakkomaksupyynnön jälkeen esitettyä maksupyyntöä. 

8 Asetus, 22 artiklan 2 kohdan c alakohta. 
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Komission vastuu 

10.11. Komission tehtävänä on arvioida jäsenvaltioiden elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja 
johdonmukaisuutta. Tähän arviointiin sisältyy jäsenvaltioiden ehdotettujen 
valvontajärjestelmien luotettavuus. 

10.12. Komission valvontajärjestelmän on varmistettava, että elpymis- ja 
palautumistukivälineen maksut ovat laillisia ja sääntöjenmukaisia. Tämä edellyttää, 
että välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi9. Tätä varten komissio on 
perustanut järjestelmän, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden maksupyyntöjen 
ennakkotarkastukset ja jälkitarkastukset jäsenvaltioissa maksun suorittamisen jälkeen.  

10.13. Komissio arvioi maksupyynnöt jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
perusteella10. Tämän alustavan arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että 
välitavoitteet ja tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi. Työnsä perusteella komissio 
toimittaa alustavan arvion neuvoston talous- ja rahoituskomitealle (TRK) lausuntoa 
varten. Tämän jälkeen komissio tekee lopullisen päätöksen siitä, hyväksyykö se varojen 
maksamisen (ks. kaavio 10.4).  

                                                      
9 Talouden ja rahoituksen pääosaston vuoden 2021 toimintakertomus, s. 53. 

10 Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskeva asetus, 24 artiklan 3 kohta. 
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Kaavio 10.4 – Ennakkotarkastusprosessin kuvaus 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Alustava arviointi saatu päätökseen

Maksupyynnön sekä tarkastuksista laaditun 
yhteenvedon ja johdon vahvistuslausuman 

toimittaminen

Komission täytäntöönpanopäätös maksun hyväksymisestä

Jatkuva seuranta ja vuoropuhelu jäsenvaltioiden 
kanssa kaikista jäljellä olevista välitavoitteista ja 

tavoitteista

Välitavoitteet ja tavoitteet katsotaan
saavutetuiksi

Talous- ja rahoituskomitean lausunto 

Euroopan komission tehtävä

Jäsenvaltion tehtävä

Neuvoston talous- ja rahoituskomitean tehtävä

Alustava arviointi kaikista välitavoitteista ja 
tavoitteista 

Tarkastuksista laaditun yhteenvedon ja 
johdon vahvistuslausuman arviointi

Jäsenvaltiolta tarvittaessa saadut lisätiedot tai 
selvennykset

Oikeudelliset tarkastukset ja 
arviointikommentit

Arviointia koskeva yksiköiden välinen 
kuuleminen
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10.14. Komission on myös varmistettava, että EU:n taloudelliset edut suojataan, 
eli että jäsenvaltiolla on käytössään menettelyt vakavien sääntöjenvastaisuuksien 
(esim. petokset, lahjonta tai eturistiriidat) ja rahoitussopimuksen mukaisten 
velvoitteiden vakavien rikkomusten (myös päällekkäisen rahoituksen) ehkäisemiseen ja 
havaitsemiseen11. Tätä varten komissio ottaa maksupyynnön arvioinnin yhteydessä 
huomioon jäsenvaltioiden antaman johdon vahvistuslausuman ja yhteenvedon 
suoritetuista tarkastuksista. Komissio tekee myös järjestelmätarkastuksia ja 
kohdennettuja jälkitarkastuksia, jotka koskevat EU:n taloudellisten etujen suojaamista 
jäsenvaltioissa.  

10.15. Komissio voi tehdä rahoitusoikaisuja (tuen määrän alentaminen tai jo 
maksettujen varojen takaisinperintä), jos se havaitsee 

o EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavia vakavia sääntöjenvastaisuuksia, joita 
jäsenvaltio ei ole korjannut 

o avustus- tai lainasopimuksissa määritettyjen ehtojen vakavia rikkomuksia. 

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa 

10.16. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa 
tarkastuslausuman laadintaa varten ja perustaksi lausunnolle elpymis- ja 
palautumistukivälineen vuoden 2021 menojen sääntöjenmukaisuudesta. 

10.17. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen perusjoukko koostui ainoasta 
vuoden 2021 maksuerästä eli Espanjalle suoritetusta maksusta ja siihen liittyvien 
ennakkomaksujen kirjanpidollisesta selvittämisestä (ks. kaavio 10.1). Espanja toi 
maksupyyntönsä (päivätty 11. marraskuuta 2021) yhteydessä esiin 52 välitavoitetta, 
jotka koskivat pääosin uudistuksia ja joitakin investointeja, joiden Espanja raportoi 
olevan saavutetut. Neuvoston täytäntöönpanopäätöksen mukaan Espanjalle 
maksettava määrä oli 11,5 miljardia euroa. Komissio antoi myönteisen alustavan 
arvionsa 3. joulukuuta 2021. Kun komissio oli saanut myönteisen lausunnon talous- ja 
rahoituskomitealta, se hyväksyi maksun 22. joulukuuta 2021 antamassaan 
täytäntöönpanopäätöksessä. Komissio maksoi 27. joulukuuta 2021 Espanjalle 
10 miljardia euroa ja selvitti samalla kirjanpidollisesti 1,5 miljardin euron 
ennakkomaksut.  

                                                      
11 Asetus, 22 artiklan 1 kohta. 
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10.18. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi elpymis- ja 
palautumistukivälineestä Espanjalle suoritetun maksun sääntöjenmukaisuuden. 
Tilintarkastustuomioistuin perusti arvionsa maksun suorittamiselle asetettuun ehtoon 
eli siihen, oliko neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä määritellyt välitavoitteet ja 
tavoitteet saavutettu tyydyttävästi (ks. kohta 10.11). Tätä varten 
tilintarkastustuomioistuin tutki, oliko komissio kerännyt riittävästi asianmukaista 
näyttöä, joka tukisi sen arviointia Espanjan maksupyyntöön sisältyvien 
52 välitavoitteen tyydyttävästä saavuttamisesta. EU:n ja kansallisten sääntöjen 
noudattaminen ei sisälly sääntöjenmukaisuuden arviointiin (ks. kohta 10.7), kuten ei 
myöskään uudistusten vaikuttavuuden arviointi. Tätä käsitellään asiaa koskevissa 
erityiskertomuksissa. 

10.19. Tilintarkastustuomioistuin tutki myös tapaa, jolla talouden ja rahoituksen 
pääosasto raportoi elpymis- ja palautumistukivälineen vuoden 2021 menojen 
sääntöjenmukaisuudesta vuotuisessa toimintakertomuksessaan, ja tapaa, jolla nämä 
tiedot esitetään vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa.  

10.20. Tilintarkastustuomioistuimella on parhaillaan käynnissä toinen tarkastus, 
joka kattaa niiden valvontamenettelyjen suunnittelun, joiden avulla komissio suojaa 
EU:n taloudellisia etuja. Tilintarkastustuomioistuin esittää tarkastuksen tulokset 
erillisessä erityiskertomuksessa.  
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Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
10.21. Vuosikertomuksen luvun tämä osa koskee tämänvuotisen tapahtuman, 
Espanjalle suoritetun maksun, tarkastusta. Tapahtuma oli ainoa vuonna 2021 
suoritettu elpymis- ja palautumistukivälineen maksu. Tilintarkastustuomioistuin tutki 
komission ennalta tekemää työtä kaikkien niiden 52 välitavoitteen osalta, jotka 
liittyivät tähän maksuun, ja havaitsi useita puutteita komission arvioinnissa. Yksi puute, 
jonka vaikutuksia ei pystytty kvantifioimaan, vaikuttaa komission arvioon 
välitavoitteen 395 tyydyttävästä saavuttamisesta. Muut puutteet eivät aseta 
kyseenalaiseksi komission arviota muista välitavoitteista. 

Komissio ei arvioinut kaikkia välitavoitteeseen liittyviä 
kriteereitä 

10.22. Komissio perusti välitavoitteiden tyydyttävää saavuttamista koskevan 
arviointinsa relevantteihin osatekijöihin, jotka sisältyvät välitavoitteen kuvaukseen ja 
siihen liittyvään toimenpiteeseen, jotka molemmat määriteltiin asiaa koskevassa 
neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä, ja operatiivisissa järjestelyissä määrättyyn 
tarkastusmekanismiin. 

10.23. Tämä lähestymistapa esitettiin myös komission sisäisissä suuntaviivoissa. 
Näiden suuntaviivojen mukaan pääsääntöisesti kaikki neuvoston 
täytäntöönpanopäätöksessä määritetyn välitavoitteen/tavoitteen kuvaukseen 
sisältyvät osatekijät sekä täytäntöönpanopäätöksessä määritetyn toimenpiteen 
kuvaukseen sisältyvät osatekijät on otettava huomioon. 

10.24. Välitavoite 395, ”Yhteisöveron muutokset vuonna 2021”, on ainoa 
Espanjan elpymis- ja palautumissuunnitelman osa-alueen 28 uudistukseen 8 liittyvä 
välitavoite. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että komissio ei arvioinut kaikkia 
neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä mainittuja osatekijöitä tämän välitavoitteen 
osalta (laatikko 10.1). 
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Laatikko 10.1 

Välitavoite 395 ”Yhteisöveron muutokset vuonna 2021” 

Välitavoitteen 395 (uudistus C28.R8) kuvaus neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 
liitteessä (s. 269): 

”Vuoden 2021 talousarviolailla tehtyjen muutosten voimaantulo ja yhteisöveroon 
liittyvät kehitysasetukset yhtiöverotulojen lisäämiseksi.” 

Uudistuksen 8 (C28.R8) kuvaus – Yritysverotusta koskevat lyhyen aikavälin 
toimenpiteet – neuvoston täytäntöönpanopäätöksen liitteessä (s. 265): 

”Uudistuksella muutetaan yhtiöverolakia siten, että lisätään tämän veron osuutta 
julkisten menojen tukemisessa ja yksinkertaistetaan samalla vapautuksia ja 
vähennyksiä, jotta verovelvollisille voidaan taata 15 prosentin 
vähimmäisverokanta. Sitä vastoin osinkoja ja pääomavoittoja koskevaa 
vapautusta, joka määräytyy Espanjan alueelle ja sen ulkopuolelle sijoittautuneiden 
tytäryhtiöiden omistusosuuksien perusteella, on pienennettävä viidellä prosentilla. 
Toimenpiteen täytäntöönpano on saatettava päätökseen 31. maaliskuuta 2021 
mennessä.” 

Komissio arvioi osinkoja ja pääomavoittoja koskevan vapautuksen pienentämistä 
koskevaa osatekijää asianmukaisesti. Komissio ei kuitenkaan arvioinut 
15 prosentin vähimmäisverokantaa koskevaa uudistuksen osatekijää, kuten on 
esitetty neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä annetussa uudistuksen 
kuvauksessa. 

10.25. Komissio ja Espanjan viranomaiset ilmoittivat 
tilintarkastustuomioistuimelle, että muutosten tekeminen 15 prosentin 
vähimmäisverokannan varmistamiseksi oli keskipitkän aikavälin tavoite, eikä sitä ollut 
koskaan tarkoitettu välitavoitteen 395 osatekijäksi. Vähimmäisverokanta 
toteutettaisiin sen sijaan useilla muilla yhtiöveroon tehtävillä muutoksilla, joihin 
kuuluu 28. joulukuuta 2021 hyväksytty ja 1. tammikuuta 2022 voimaan tullut 
talousarviolaki.  

10.26. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että ”15 prosentin 
vähimmäisverokannan varmistamista” voidaan pitää keskipitkän aikavälin tavoitteena, 
mutta jäsenvaltion toimittamassa aineistossa ja komission arvioinnissa ei viitattu tähän 
osatekijään. Arvioinnissa ei selitetty, miksi osatekijä ei ole merkityksellinen 
välitavoitteen 395 kannalta ja miten ja milloin uudistuksen osatekijää analysoitaisiin ja 
arvioitaisiin. Siitä huolimatta komissio arvioi, että koko välitavoite on saavutettu 
tyydyttävästi. 
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10.27. Jos välitavoitetta ei ole saavutettu, koko rahoitusosuuden (tai mahdollisen 
lainan) tai sen osan maksaminen on keskeytettävä enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
Keskeytykset voidaan peruuttaa vain, jos jäsenvaltiot toimittavat komissiolle näyttöä 
siitä, että välitavoitteet tai tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi. Jos näin ei tapahdu 
kuuden kuukauden kuluessa, komission on vähennettävä rahoitusosuuden tai 
(mahdollisen) lainan määrää suhteutetusti. 

10.28. On kuitenkin epäselvää, miten komissio ja jäsenvaltiot ovat päätyneet 
jäsenvaltioille suoritettavien eri maksujen määriin ja kuinka paljon kukin välitavoite tai 
tavoite on vaikuttanut tähän. Näin ollen korvaus yksittäisen välitavoitteen tai 
tavoitteen saavuttamisesta Espanjalle suoritetun maksun tapauksessa ei ole tiedossa. 
Tähän mennessä komissio ei ole ratkaissut tätä ongelmaa ottamalla käyttöön 
menetelmän maksujen keskeytyksen tai vähennyksen määrän laskemiseksi. Koska 
tällaista menetelmää ja määrällisiä tietoja välitavoitteista tai tavoitteista ei ole, on 
epäselvää, miten komissio panisi täytäntöön elpymis- ja palautumistukivälinettä 
koskevan asetuksen 24 artiklan ja arvioisi määrällisesti vaikutuksen, joka 
välitavoitteen 395 saavuttamatta jäämisellä on. 

Jäsenvaltion valvontajärjestelmiin liittyvää välitavoitetta 
koskevat kriteerit eivät ole riittävän vankat 

10.29. Jäsenvaltioiden ehdotettujen seuranta- ja valvontajärjestelmien riittävyys 
oli edellytyksenä elpymis- ja palautumissuunnitelmien hyväksynnälle. Komissio havaitsi 
puutteita jäsenvaltioiden järjestelmissä arvioidessaan kyseisiä suunnitelmia. Tästä 
syystä komissio vaati vuonna 2021, että 16 jäsenvaltiota sisällyttää suunnitelmiinsa 
lisää erityisiä uudistuksia ja välitavoitteita puutteiden korjaamiseksi12. Tällaisten 
välitavoitteiden saavuttaminen on edellytys elpymis- ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanolle ja tulevien elpymis- ja palautumistukivälineen menojen 
sääntöjenmukaisuudelle. Jos välitavoitteita ja tavoitteita ei ole määritetty selkeästi 
neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä, riskinä on, että niiden arviointi voi olla vaikeaa 
ja että ne eivät ehkä täytä sitä päämäärää, jota niiden on tarkoitus tukea. 

10.30. Espanjan osalta välitavoite 173 ”Elpymis- ja palautumistukivälineen 
integroitu tietojärjestelmä” oli yksi valvontajärjestelmään liittyvistä välitavoitteista. 
Espanjan viranomaiset tulkitsivat välitavoitteeseen liittyviä vaatimuksia siten, että 
järjestelmä on suunniteltava asianmukaisesti, mutta sen ei tarvitsisi olla kaikilta osin 
toiminnassa. Neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä edellytetään 

                                                      
12 Talouden ja rahoituksen pääosaston vuoden 2021 toimintakertomus, liite XIV. 

299

https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-activity-report-2021-economic-and-financial-affairs_en.pdf


 

 

tarkastuskertomusta siitä, onko tämä välitavoite saavutettu tyydyttävästi. Yllä 
mainitusta syystä siinä keskityttiin järjestelmän rakenteeseen eikä sen tosiasialliseen 
toimintaan. Komissio pyysi lisätietoja tarkistaakseen, pystyikö järjestelmä todella 
keräämään ja tallentamaan tietoja edunsaajista, toimeksisaajista, alihankkijoista ja 
edunsaajaomistajista. 

10.31. Komissio vahvisti omien tarkastustensa avulla, että järjestelmä pystyi 
suorittamaan nämä toiminnot, ja arvioi, että välitavoite 173 oli saavutettu 
tyydyttävästi. Arviointinsa yhteenvedossa se totesi kuitenkin, että järjestelmässä oli 
edelleen kaksi puutetta, jotka liittyivät tapaan käsitellä tosiasiallista omistajuutta 
koskevia tietoja (kun kyseessä ovat ulkomaiset yritykset, joilla ei ole Espanjassa 
rekisteröityä edustajaa). Nämä puutteet vaikuttivat siihen, miten kyseiset tiedot 
kerättiin ja miten niitä voitiin käyttää valvontaan. 

10.32. Komissio keskusteli näistä kysymyksistä Espanjan viranomaisten kanssa, 
joiden kanssa sovittiin käytettävistä ratkaisuista. Espanjan viranomaiset ilmoittivat, 
että näiden ratkaisujen täytäntöönpano veisi kuudesta yhdeksään kuukautta. Vaikka 
ratkaisuista sovittiin 1. joulukuuta, komissio antoi jo 3. joulukuuta myönteisen 
alustavan arvion maksupyynnöstä. Komissio ei ollut sopinut virallisesta 
toimintasuunnitelmasta Espanjan viranomaisten kanssa. Ilman tällaista suunnitelmaa 
aikataulu korjaaville toimille, joilla puututaan järjestelmän jäljellä oleviin rajoitteisiin, ei 
ole selvä eikä korjaavien toimien täytäntöönpanoa ole varmistettu. 

10.33. Neuvoston täytäntöönpanopäätöksen sanamuoto antoi komissiolle 
mahdollisuuden pitää välitavoitetta tyydyttävästi saavutettuna. 
Tilintarkastustuomioistuin ei aseta tätä arviota kyseenalaiseksi, mutta jotkin 
integroidun tietojärjestelmän osat eivät kuitenkaan olleet toiminnassa 
arviointiajankohtana. Komissio aikoo tarkastella tätä välitavoitetta edelleen 
jälkitarkastuksissaan. 

Arviointiprosessia ei dokumentoitu riittävästi 

10.34. Sisäisen valvonnan järjestelmään tulisi sisältyä riittävä kirjausketju: kattava 
ja avoin dokumentointi siitä, miten välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista on 
arvioitu. Komissio korostaa tätä tarvetta elpymis- ja palautumistukivälineen sisäistä 
valvontaa koskevassa muistiossaan todeten, että kokonaisvaltaiseen 
valvontastrategiaan kuuluu asiakirjahallintoa koskevien sääntöjen vahvistaminen, jotta 
varmistetaan työmenetelmien mahdollisimman täydellinen avoimuus ja kirjausketjujen 
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kattavuus. Komissio dokumentoi kirjausketjussaan ne osatekijät, jotka liittyvät 
välitavoitteen tai tavoitteen tyydyttävään saavuttamiseen (ks. kohta 10.7). 

10.35. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kahden välitavoitteen13 osalta, että 
kirjausketju oli riittämätön kattamaan kaikki osatekijät, joita oli arviointiprosessissa 
pidetty relevantteina. Laatikossa 10.2 on esimerkki yhdestä tällaisesta tapauksesta. 

Laatikko 10.2 

Esimerkki välitavoitteen arvioinnin riittämättömästä kirjausketjusta 

Välitavoitteen 215 (uudistus C14.R1) kuvaus neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 
liitteessä (s. 147): 

”Verkkosivustolle kerätään tietoja matkailusta Espanjassa eri tilastolähteistä, 
kuten julkisista ja yksityisistä elimistä, kuten INE, Turespaña, Espanjan 
keskuspankki, AENA ja RENFE, ja verkkosivusto on käytössä.” 

Komissio katsoi, että kaikki välitavoitteen 215 osatekijät oli saavutettu, ja totesi, 
että välitavoite oli saavutettu tyydyttävästi. Komissio totesi arvioinnin 
yhteenvetoon sisältyvässä analyysiosiossa, että välitavoitteeseen liittyvä 
verkkosivusto oli toiminnassa ja että se kerää ja päivittää jatkuvasti julkisia 
matkailutietoja yksityisiltä ja julkisilta elimiltä. 

Välitavoitteen 215 arviointiprosessin kirjausketju ei kuitenkaan sisältänyt mitään 
näyttöä siitä, että komissio olisi varmistanut, että verkkosivusto keräsi tietoja 
matkailutilastojen tärkeimmistä lähteistä. 

                                                      
13 Välitavoite 215 ”Matkailutietoja keräävän ”DATAESTUR”-verkkosivuston käynnistäminen”, 

välitavoite 303 ”Orgaanisen koulutuslain voimaantulo”. 
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Vuotuiset toimintakertomukset ja 
muut hallintojärjestelyt 
10.36. Komission pääosastot raportoivat pääasiassa vuotuisten 
toimintakertomusten avulla, onko niillä kohtuullinen varmuus siitä, että 
valvontamenettelyillä kyetään varmistamaan menojen sääntöjenmukaisuus. 
Pääjohtajan tarkastuslausuma talouden ja rahoituksen pääosaston vuoden 2021 
toimintakertomuksessa sisältää ensimmäistä kertaa elpymis- ja palautumistukivälineen 
menot.  

10.37. Pääjohtajan vuoden 2021 tarkastuslausumassa vahvistetaan, että talouden 
ja rahoituksen pääosaston käyttöön ottamat valvontamenettelyt antavat tarvittavat 
takeet  

i) tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 

ii) asetuksen 22 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanosta. 

10.38. Talouden ja rahoituksen pääosasto määritti vuonna 2021 elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevat tarkastus- ja valvontastrategiansa ja alkoi panna 
täytäntöön tukivälineen toimintaa koskevaa uutta valvontakehystä. Sen lisäksi, että 
talouden ja rahoituksen pääosasto tutki asiaa ennalta, se hyväksyi tarkastusstrategian 
joulukuussa 2021. Tarkastusstrategian tavoitteena on tarkistaa, onko välitavoitteet ja 
tavoitteet saavutettu ja ovatko kansalliset viranomaiset perustaneet tarvittavat 
hallinto- ja valvontajärjestelmät, jotka liittyvät maksujen sääntöjenmukaisuuteen ja 
EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen elpymis- ja palautumissuunnitelman 
täytäntöönpanon yhteydessä.  

10.39. Tarkastusstrategiassa esitetään kolmentyyppisiä jälkitarkastuksia: 

o välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista koskevat tarkastukset 
(sääntöjenmukaisuus) 

o järjestelmätarkastukset, joissa keskitytään välitavoitteita ja tavoitteita koskevien 
tietojen keruuseen ja raportointiin jäsenvaltioissa (sääntöjenmukaisuus) 

o EU:n taloudellisten etujen turvaamiseen liittyvät järjestelmätarkastukset. 
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10.40. Kohtuullinen varmuus Espanjalle suoritetun maksun 
sääntöjenmukaisuudesta perustui kattaviin ennakkotarkastuksiin. Espanjan elpymis- ja 
palautumistukivälinettä koskevat seuranta- ja valvontajärjestelyt on otettu käyttöön 
äskettäin. Komission valvontastrategian mukaisesti tähän liittyvät jälkitarkastus- tai 
valvontatulokset, jotka koskevat valvontamenettelyn välitavoitteeseen liittyvien 
lisäsitoumusten täyttämistä (ks. kohta 10.33), tulevat saataville myöhemmin. 

10.41. Toisin kuin muissa EU:n ohjelmissa, komissio tekee elpymis- ja 
palautumistukivälineen osalta laadullisen arvion valvontatuloksista ja toimiin liittyvästä 
riskistä arvioimatta niihin liittyvää virhetasoa. 

10.42. Elpymis- ja palautumistukivälineen menot vuonna 2021 eivät ole osa 
maksamishetken kokonaisriskiä menojen kohdalla, jotka liittyvät komission vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitettyä monivuotista rahoituskehystä. 
Komissio viittaa erillisessä lausunnossaan valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän 
lausumaan, jonka mukaan hänellä on kohtuullinen varmuus vuonna 2021 suoritetun 
elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan yksittäisen maksun laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta. Lausuma perustuu näyttöä koskevaan myönteiseen arvioon 
siitä, että maksupyyntöön liittyvät välitavoitteet on saavutettu. 

10.43. Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komission sisäisen 
tarkastuksen osasto laati elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan tiettyjä seikkoja 
painottavan kappaleen osana yleistä tarkastuslausumaa, jonka se antoi vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan. Kyseinen tiettyjä seikkoja painottava 
kappale viittaa elpymis- ja palautumistukivälineen valvontastrategian suunnittelun 
tiettyihin osatekijöihin, ja se kattaa laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevat 
seikat, joita on vielä käsiteltävä vuonna 2022.14 

                                                      
14 Vuoden 2021 hallinto- ja tuloksellisuuskertomus, osa III, liite VI. 
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Johtopäätökset ja suositukset 

Johtopäätökset 

10.44. Tilintarkastustuomioistuimen hankkima ja tässä luvussa esiin tuoma 
tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena katsoen, että yhtä Espanjalle suoritettuun 
ensimmäiseen maksuun liittyvistä välitavoitteista ei saavutettu tyydyttävästi. Komissio 
ei ole vielä määritellyt menetelmää välitavoitteen tai tavoitteen saavuttamatta 
jäämisen vaikutusten määrälliseen arviointiin. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 
virhe ei ole olennainen. 

10.45. Muut puutteet, jotka komission työssä havaittiin välitavoitteiden arvioinnin 
osalta, koskevat välitavoitteen riittämättömän vankkoja kriteerejä ja komission työn 
riittämätöntä dokumentointia. Tämä ei kuitenkaan vaikuta välitavoitteen 
saavuttamisen arviointiin. 

Suositukset 

10.46. Tilintarkastustuomioistuin esittää vuotta 2021 koskevien havaintojensa ja 
johtopäätöstensä perusteella komissiolle seuraavat suositukset: 

Suositus 10.1 – Perustellaan ei-relevantit osatekijät 
välitavoitteiden ja tavoitteiden arvioinnissa 

Komission olisi perusteltava selkeästi ja läpinäkyvästi, miksi se ei pidä tiettyjä 
operatiivisiin järjestelyihin ja neuvoston täytäntöönpanopäätökseen sisältyviä 
osatekijöitä olennaisina välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävän saavuttamisen 
kannalta.  

Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi 
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Suositus 10.2 – Kehitetään menetelmä maksun (osittaiseen) 
keskeyttämiseen 

Komission olisi kehitettävä menetelmä keskeytettävän määrän määrittämiseen 
asetuksen 24 artiklan 6 ja 8 kohdan mukaisesti. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi 

Suositus 10.3 – Parannetaan välitavoitteiden ja tavoitteiden 
arvioinnin dokumentointia 

Komission olisi parannettava välitavoitteiden ja tavoitteiden arvioinnin dokumentointia 
siten, että kaikki ennalta tutkitut osatekijät dokumentoidaan kokonaisuudessaan. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: välittömästi 
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Liitteet 
Liite 10.1 – Elpymis- ja palautumistukivälineen maksut vuonna 2021 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission elpymisen ja palautumisen tulostaulun tietojen perusteella. 

Espanja 9 037 10 000

Italia 8 954 -

Ranska 5 118 -

Kreikka 2 310 -

Saksa 2 250 -

Romania 1 851 -

Portugali 1 808 -

Tšekki 915 -

Slovakia 823 -

Kroatia 818 -

Belgia 770 -

Itävalta 450 -

Liettua 289 -

Latvia 237 -

Slovenia 231 -

Tanska 202 -

Kypros 131 -

Viro 126 -

Malta 41 -

Luxemburg 12 -

Jäsenvaltiot, joilla on
hyväksytty elpymis- ja 
palautumissuunnitelma 

Avustukset 
välineestä,

ennakkomaksut

(miljoonaa euroa)

FR

DE

LU

PT

IT

GR

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Avustusmaksut 
välineestä,
ilman ennakkomaksuja

306

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html


  

 

 

 

 

 

 

Toimielinten vastaukset 
vuosikertomukseen EU:n talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuodelta 

2021 

307



Sisällys 
Sivu 

1. luku Tarkastuslausuma ja lausuman perustana 
olevat tiedot

Euroopan komission vastaukset 310 

2. luku Talousarvio- ja varainhallinto

Euroopan komission vastaukset 319 

3. luku Tulot

Euroopan komission vastaukset 325 

4. luku Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous

Euroopan komission vastaukset 331 

5. luku Koheesio, palautumiskyky ja arvot

Euroopan komission vastaukset 340 

6. luku Luonnonvarat ja ympäristö

Euroopan komission vastaukset 356 

7. luku Muuttoliike ja rajaturvallisuus 
Turvallisuus ja puolustus

Euroopan komission vastaukset 362 

8. luku Naapurialueet ja muu maailma

Euroopan komission vastaukset 368 

308



9. luku EU:n yleinen hallinto 

Euroopan parlamentin vastaukset 373 

Euroopan komission vastaukset 375 

10. luku Elpymis- ja palautumistukiväline 

Euroopan komission vastaukset 376 

309



KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

1. LUKU – TARKASTUSLAUSUMA JA LAUSUMAN PERUSTANA

OLEVAT TIEDOT 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Vuonna 2021 kevennettiin asteittain maailmanlaajuisen pandemian aikana käyttöönotettuja 
rajoituksia, mutta sen aikana paljastui myös covid-19:n aiheuttamien sosiaalisten ja taloudellisten 
kustannusten todellinen mittakaava.  

EU:n talousarvio on pitkälti auttanut lieventämään pandemian taloudellisia vaikutuksia ja tehnyt 
Euroopan talouksista vahvempia ja selviytymiskykyisempiä. Euroopan unionin elpymisväline sekä 
elpymis- ja palautumistukiväline ovat vain kaksi esimerkkiä EU:n yhteisistä vastatoimista covid-
19:n yhteydessä. 

Näinä poikkeuksellisina aikoina komissio piti edelleen hyvin tärkeänä varmistaa, että EU:n 

talousarviovarat käytetään vastuullisesti ja asianmukaisesti. Lisäksi komissio pitää 
tärkeänä yhteistyötä kaikkien osapuolten, myös jäsenvaltioiden, 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. 

EU:n talousarvion toteuttaminen edellyttää miljoonien tapahtumien käsittelyä ja satojentuhansien 
tarkastusten suorittamista kaikissa ohjelmissa ja hallinnointitavoissa. Komissio pyrkii löytämään 

sopivan tasapainon alhaisen virhetason, nopeiden maksujen ja kohtuullisten 

valvontakustannusten välillä.  

Vaikka EU:n talousarvion varainhoito on parantunut ajan mittaan, tietyntyyppiset menot ovat 
edelleen alttiimpia virheille. Tällaisiin menotyyppeihin sovelletaan pääasiassa monimutkaisempia 
sääntöjä ja korvausjärjestelmiä. Komissio pyrkii jatkossakin määrittämään, missä ongelmia on, 
toteuttamaan ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä havaittuihin heikkouksiin puuttumiseksi ja 
varmistamaan, että virheet ehkäistään ja havaitaan ajan mittaan paremmin kaikissa ohjelmissa. 

VARAINHOITOVUOTTA 2021 KOSKEVAT 
TARKASTUSHAVAINNOT 

Tilien luotettavuus 

1.8 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että tämä oli 15. peräkkäinen vuosi, jona EU:n

tilinpäätöksen ei katsottu sisältävän olennaisia virheitä. 

310



Toimien sääntöjenmukaisuus 

1.18 a) EU:n talousarvion tulopuolen osalta komissio on tyytyväinen siihen, että Euroopan

tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tulojen virhetaso ei edelleenkään ole olennainen. 

Komissio on myös tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tuloihin liittyvät 
järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia. Samoin kuin omien havaintojensakin perusteella, 
komissio toteuttaa jatkotoimia tilintarkastustuomioistuimen tietyissä jäsenvaltioissa yksilöimien 
ongelmien vuoksi. Näiden jäsenvaltioiden edellytetään toteuttavan asianmukaisia toimenpiteitä 
havaittuihin puutteisiin puuttumiseksi ja niiden korjaamiseksi. 

Komissio tehostaa edelleen pitkään avoinna olleisiin perinteisiä omia varoja koskeviin kohtiin 
liittyviä jatkotoimia ja poistaa mahdollisuuksien mukaan alv-varaumat. 

Tullivajeen kaventamiseksi toteutettavien toimien osalta komissio toteaa, että vaikka 
tullitoimintasuunnitelman yleisenä tavoitteena ei ole tullivajeen supistaminen, useilla 
toimintasuunnitelman toimilla pyritään edistämään tätä tavoitetta (ks. myös komission vastaus 
kohtaan 3.13). 

b) Menojen sääntöjenmukaisuuden osalta komissio arvioi useiden suoritettujen tarkastusten

perusteella, että riski maksamishetkellä eli ennaltaehkäisevien tarkastusten jälkeen jäljelle jäävä

virhetaso pysyi vakaana 1,9 prosentissa asiaan liittyvistä menoista eli samalla tasolla kuin
vuonna 2020. Tämä vakaus on linjassa sen tosiseikan kanssa, että suurin osa vuoden 2021
menoista liittyy yhä ohjelmakauteen 2014–2020.

Komission menojen ja valvontastrategioiden monivuotisen luonteen vuoksi komissio tekee 
paljon työtä, jotta se voi toteuttaa tarkastuksia maksujen suorittamisen jälkeen ja jatkaa oikaisujen 
tekemistä. Tämä työ näkyy arvioidussa päättämishetken riskitasossa1, joka on 

kokonaisuudessaan 0,8 prosenttia (0,9 % vuonna 2020). Se on selvästi alle 2 prosentin 
olennaisuusrajan, mikä vastaa sekä edellisinä vuosina vuodesta 2016 lähtien saavutettuja tasoja 
että komission tavoitetta. 

Komission tarkastusten ja niiden yksityiskohtaisen analysoinnin avulla saadun tietomäärän 
ansiosta komissio kykenee jakamaan ne menot, joiden riskitaso maksamishetkellä on yli 

1,9 prosenttia, seuraaviin: 

 keskisuuren riskin menot, joissa riski maksamishetkellä on 1,9–2,5 prosenttia; niiden

osuus kokonaismenoista on 23 prosenttia

 suuririskiset menot, joissa riski maksamishetkellä on yli 2,5 prosenttia; niiden osuus

vuoden 2021 kokonaismenoista on 22 prosenttia.

Näin ollen komissio katsoo, että yli puolet menoista (55 %) on vähäriskisiä, koska riski 
maksamishetkellä on olennaisuusrajan alapuolella (ks. yksityiskohtaiset tiedot vuotuisesta hallinto- 
ja tuloksellisuuskertomuksesta 2021, osa II, s. 50). 

1 Koska Euroopan maatalouden tukirahaston toimenpiteitä ei päätetä, maatalousmenojen osalta 
päättämishetken riski korvataan lopullisella riskinalaisella määrällä. 
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Sääntöjen monimutkaisuuden ja tavan, jolla menot maksetaan EU:n varoista, vaikutus virheriskiin 

1.19 – ensimmäinen luetelmakohta Komissio on samaa mieltä päätelmästä, jonka

mukaan virheriski on pienempi, kun menoihin sovellettavat säännöt ovat yksinkertaisia (lähinnä 
tukioikeuksiin perustuvat maksut). Siksi komissio on pyrkinyt jatkamaan yksinkertaistamistoimiaan 
mahdollisimman paljon vuosien 2021–2027 ohjelmia suunniteltaessa, erityisesti tutkimuksen ja 
innovoinnin sekä koheesiopolitiikan aloilla, edistämällä yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen 
käyttöä ja kustannusjärjestelmiin liittymätöntä rahoitusta ja ottamalla käyttöön YMP:n uuden 
täytäntöönpanomallin. 

Toinen luetelmakohta Vaikka sääntöjen monimutkaisuus saattaa lisätä virheriskiä,

komissio katsoo, että käytössä olevilla valvontajärjestelmillä voidaan lieventää joihinkin 
monimukaisemmista ohjelmista liittyviä riskejä. 

Komissio toteuttaa kohdennettuja korjaavia toimia erityisesti keskisuuren ja suuren riskin luokkien 
osalta. Tällaisiin toimiin lukeutuvat muun muassa edunsaajien ja täytäntöönpanokumppaneiden 
tietoisuuden lisääminen sovellettavista EU:n säännöistä ja toistuvista ongelmista, tarvittaessa 
valvontastrategioiden mukauttaminen, saatujen kokemusten hyödyntäminen tulevissa ohjelmissa 
ja sääntöjen yksinkertaistaminen aina kun se on mahdollista. 

Samaan aikaan monimutkaisia ehtoja ja tukikelpoisuussääntöjä saatetaan tarvita silloin, kun tuen 
kohdentaminen on tarpeen kunnianhimoisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi tai 
sisämarkkinoiden perusperiaatteiden (julkiset hankinnat tai valtiontukisäännöt) noudattamiseksi.  

Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden on siksi oltava tasapainossa toimintapoliittisten 

tavoitteiden saavuttamisen kanssa. Samalla on otettava huomioon toteutuskustannukset. 

1.20 Komissio on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että tapa, jolla varoja

maksetaan, vaikuttaa virheriskiin.  

Komissio katsoo kuitenkin käytettävissään olevien yksityiskohtaisten tietojen perusteella, että 
riskit maksamishetkellä eivät ole yhdenmukaisesti olennaisia korvausperusteisten tukien 
osalta. Riskille altistumisessa saattaa olla eroja saman politiikanalan ja jopa saman meno-
ohjelman sisällä. 

Suuririskiset menot 

1.22–1.23 Komissio jakaa menonsa yksityiskohtaisen arviointinsa perusteella niiden arvioidun

maksamishetkeä koskevan riskitason mukaisesti. Tämän perusteella komissio katsoo, että 
45 prosentissa sen asiaan liittyvistä menoista riski maksamishetkellä on yli 1,9 prosenttia. Luku on 
pysynyt vakaana vuoteen 2020 verrattuna.  

Tämä liittyy tiettyihin otsakkeen ’Koheesio’ toimenpideohjelmiin eli vain niihin, joissa on vakavia 
puutteita ja/tai joissa virhetaso on yli 1,9 prosenttia, Horisontti 2020 -puiteohjelman avustuksiin ja 
muihin saman MRK-otsakkeen rakenteeltaan monimutkaisiin avustuksiin, yksittäisiin YMP:n 
maksajavirastoihin suorien maksujen maaseudun kehittämisen osalta sekä joihinkin jäsenvaltioihin 
sellaisten markkinatoimenpiteiden osalta, joiden virhetaso on yli 1,9 prosenttia. 

Katso myös komission vastaukset kohtiin 1.19 ja 1.20. 

1.24 Politiikanalalla ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ komissio ja tarkastusviranomaiset

havaitsivat yhteisen luokittelun perusteella yleisesti ottaen samoja sääntöjenvastaisuuksien luokkia 
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kuin tilintarkastustuomioistuin: tukeen oikeuttamattomia menoja, julkisia hankintoja, kirjausketjua 
ja valtiontukea.  

Komissio toteuttaa ohjelmaviranomaisten kanssa toimia virheiden vähentämiseksi. 
Ohjelmaviranomaisilla on ensisijainen vastuu virheiden ehkäisemisestä ja havaitsemisesta 
valmiuksia kehittävien toimien ja tarkastusten avulla. Komissio antoi päivitettyä ohjeistusta, jonka 
tavoitteena on edellytetyn yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön kanssa parantaa 
hallinnon tarkastusten laatua jatkossa.  

Komissio toteuttaa myös julkisia hankintoja ja valtiontukea koskevia toimintasuunnitelmiaan. 
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. Lisäksi asianomaisilta ohjelmaviranomaisilta joka kerran 
puutteita havaittaessa pyydettävät korjaavat toimintasuunnitelmat auttavat parantamaan 
kyseisten ohjelmien järjestelmiä. 

1.25 Politiikanalan ’Luonnonvarat ja ympäristö’ osalta tilintarkastustuomioistuimen arvio

vastaa markkinatoimenpiteiden ja maaseudun kehittämisen osalta komission arviota. Myös 
komissio katsoo, että virheriski on suurempi näillä osa-alueilla. Nykyisen YMP-
lainsäädäntökehyksen puitteissa sovelletaan monimutkaisia ehtoja ja tukikelpoisuussääntöjä, jos 
tukea täytyy kohdentaa kunnianhimoisten toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Niitä 
tarvitaan siis laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevien näkökohtien tasapainottamiseen 
politiikan tavoitteiden saavuttamisen kanssa pitäen samalla mielessä toteutuskustannukset. 
Kauden 2023–2027 osalta komissio huolehtii tästä edistämällä yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja sekä yksinkertaistamalla YMP:tä. 

1.26 Politiikanalalla ’Tutkimus ja innovointi’ todellisiin kustannuksiin perustuva rahoitus on

edelleen melko monimutkaista ja virhealtista (ks. kohta 1.19), vaikka komissio pyrkii antamaan 
ohjeistusta kaikille osallistujille.  

Lisäksi komissio edistää todellisiin kustannuksiin perustuvan rahoituksen vaihtoehtona sitä, että 
lisätään kertakorvausten ja yksikkökustannusjärjestelmän käyttöä kaikissa avustuksissa 
käytettävissä oleviin henkilöstökustannuksiin, jotka ovat tärkein virhelähde. 

1.27 Politiikanalalla ’Naapurialueet ja muu maailma’ komissio katsoo, että kyseisen luvun

vähäriskiset menot eivät rajoitu pelkästään budjettitukimaksuihin ja hallinnollisiin menoihin, vaan 
niihin sisältyy myös muita sellaisia suoraan ja välillisesti hallinnoitujen segmenttien menoja, joiden 
riski maksamishetkellä on alhainen tai keskisuuri. 

Virheluokittelu: tukikelpoisuus sekä valtiontukea ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkominen 

1.28 Virheluokittelu kuvastaa sääntöjen monimutkaisuutta. Siksi komissio pyrkii jatkuvasti

mahdollisuuksien mukaan yksinkertaistamaan sääntöjä ja lisäämään yksinkertaisempien 
toteutusmekanismien, kuten yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, käyttöä. Edunsaajia 
rasittavan byrokratian ja monimutkaisuuden vähentäminen on yksi vuosien 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen perusperiaatteista. Katso myös komission vastaus kohtaan 1.19. 

1.29 Tilintarkastustuomioistuimen koheesiopolitiikan varoissa havaitsemien 

tukikelpoisuusvirheiden osalta komissio katsoo, että kahdessa yhteen ohjelmaan liittyvässä 
tapauksessa rahoitusoikaisujen määräämiselle ei ole oikeusperustaa. Komissio toteaa myös, että 
kolmannes tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta virhetasosta liittyy vain yhteen kansalliseen 
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ohjelmaan, jolla torjutaan nuorisotyöttömyyttä, ja kuvastaa hyvin erityistä ongelmaa. Komissio 
viittaa myös kohtiin 5.15 ja 5.22 antamaansa vastaukseen. 

Tutkimuksen ja innovoinnin osalta komissio toteaa, että ”tukeen oikeuttamattomat hankkeet” ei 
ole yleinen virheiden lähde tällä politiikanalalla. 

1.30 Komissio toteaa, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja komissio ovat viime vuosina

havainneet harvemmin valtiontukisääntöihin liittyviä virheitä koheesiopolitiikan varojen yhteydessä, 
mikä on osoitus komission valtiontukia koskevan toimintasuunnitelman puitteissa laadittujen 
toimenpiteiden vaikutuksesta. 

Tarkastusviranomaisten ilmoittamista virheistä merkittävä osa liittyy edelleen julkisiin hankintoihin. 
Tarkastusviranomaiset havaitsevat nykyään paremmin tällaiset ongelmat, mikä on merkki siitä, 
että komission julkisia hankintoja koskevan toimintasuunnitelman puitteissa toteutetut hallinnollisia 
valmiuksia koskevat toimet kantavat myös hedelmää. Komissio viittaa kohtiin 5.27 ja 5.29 
antamiinsa vastauksiin. 

Vähäriskiset menot 

1.32 Komissio katsoo yksityiskohtaisen arviointinsa perusteella, että vähäriskisten

rahoitusohjelmien (osien) osuus on vuoden 2020 tavoin noin 55 prosenttia vuoden 2021 asiaan 
liittyvistä menoista. Vähäriskisellä tarkoitetaan, että niihin liittyvä riski maksamishetkellä on alle 
1,9 prosenttia.  

Tähän sisältyvät useimpien YMP:n maksajavirastojen ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
menot sekä ne otsakkeen ’Koheesio’ toimenpideohjelmat, joiden virhetaso on alhainen, Marie 
Skłodowska-Curie ‑ toimiin liittyvät menot, Euroopan tutkimusneuvoston apurahat, Euroopan 
avaruusjärjestö ja Euroopan GNSS-virasto, Verkkojen Eurooppa -väline, Erasmus+, turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, budjettituki sekä tuet ja hallintomenot.  

Politiikanalalla ’Luonnonvarat ja ympäristö’ komissio on tyytyväinen 
tilintarkastustuomioistuimen toteamukseen (kuten myös 6. luvussa todetaan) siitä, että 
maataloustukirahaston suoriin tukiin, joiden osuus luonnonvaroihin liittyvistä menoista on 
68 prosenttia, ei sisälly olennaisia virheitä. Toteamus on yhdenmukainen komission omien, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa 
esitettyjen YMP-menoja koskevien päätelmien kanssa. 

Sääntöjenmukaisuutta koskevat komission tiedot 

Komission arvio virhetasosta 

1.36–1.38 Komissio muodostaa varmuuden alhaalta ylöspäin ja yksityiskohtaisesti eli

ohjelmittain tai muun asiaankuuluvan menoluokan mukaan, koska täytäntöönpano ei ole 
homogeenista eri ohjelmissa ja jäsenvaltioissa. Tällä tavoin komission tavoitteena on määrittää, 
missä ongelmia on, jotta sen perusteella voidaan toteuttaa asianmukaisia korjaavia toimia. 

Komissio luottaa vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitettyihin 

maksamis- ja päättämishetken riskitasoja koskeviin tietoihin. Ne perustuvat satoihintuhansiin 
tarkastuksiin, joita komissio ja jäsenvaltiot suorittavat vuosittain noudattaen huolellisesti laadittuja 
valvontastrategioitaan. Strategiat on räätälöity vastaamaan meno-ohjelmien erityispiirteitä. 
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Komissio seuraa tiiviisti riskitasoja maksamis- ja päättämishetkellä, ja tavoitteena on, että 
päättämishetken riskitaso jää alle 2 prosentin olennaisuusrajan. 

Komissio toteaa myös, että sen lähestymistapa EU:n talousarvion hallinnoijana on erilainen kuin 
tilintarkastustuomioistuimen ulkopuolisen tarkastajan roolinsa mukaisesti noudattama 
lähestymistapa. Se voi johtaa joihinkin eroihin näiden kahden toimielimen tekemän virhetason 
arvioinnin välillä. 

Komissio ei myöskään aina yhdy tilintarkastustuomioistuimen arvioon yksittäisistä virheistä. 

Tehdyn työn perusteella komissio katsoo, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 
MRK-otsakkeelle 1 ’Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous’ esitetty riskitaso maksamishetkellä 
vastaa virhetasoa (ks. 4. luvun kohdat 4.6 ja 4.29). 

Osa-alueen ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’ osalta komissio toteaa, että sen MRK-
otsakkeelle 2 arvioiman virhetason enimmäisarvo (2,3 %), joka otetaan huomioon laskettaessa 
komission riskinalainen kokonaismäärä maksamishetkellä vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa, sijoittuu tilintarkastustuomioistuimen arvioimalle vaihteluvälille 
kolmatta vuotta peräkkäin. 

Otsakkeen 3 ’Luonnonvarat ja ympäristö’ osalta komissio panee tyytyväisenä merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetasoksi 1,8 prosenttia, mikä on olennaisuusrajan alapuolella ja 
vastaa komission omaa arviota maksamishetken riskitasosta. 

1.39 Komissio toteuttaa edelleen toimia, joilla parannetaan jälkitarkastusten tehokkuutta.

Esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin alalla komission yhteinen tarkastustoiminto on 
työskennellyt tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa kertomuksissa esiintuotujen seikkojen 
parissa. Suurin osa toimista näiden ongelmien ratkaisemiseksi ollaan toteuttamassa, ja komissio 
jatkaa niihin liittyvää työtä. 

Koheesiopolitiikan alalla komissio katsoo, että tarkastusviranomaisten ja valvontaelinten työtä 
voidaan kaiken kaikkiaan pitää luotettavana, lukuun ottamatta muutamia tapauksia, jotka on 
ilmaistu selvästi vuotuisissa toimintakertomuksissa. Joissakin tapauksissa havaitut lisävirheet ovat 
yksittäisiä eivätkä viittaa järjestelmätason puutteisiin tarkastusviranomaisen toiminnassa.  

Komissio on jatkanut vuonna 2021 laajan yhteistyön tekemistä jäsenvaltioiden 
tarkastusviranomaisten kanssa, jotta varmistetaan johdonmukainen ja vankka varmennus- ja 
valvontakehys, myös pandemian aikana tehtäviä tarkastuksia koskevien käytännön rajoitusten 
oloissa. Lisäksi tarvittaessa parannetaan varmennustyön laatua sekä vahvistetaan tarvittavia 
havaitsemis- ja korjausvalmiuksia.  

Komission riskinarviointi 

1.40–1.41 Kuten vastauksessa kohtaan 1.36 selitetään, komissio luottaa vuotuisessa hallinto- 

ja tuloksellisuuskertomuksessa esitettyihin tietoihin riskitasoista maksamis- ja päättämishetkellä. 

Tutkimuksen ja innovoinnin alalla komission yhteinen tarkastustoiminto on toteuttanut toimia, 
joilla vastataan asianmukaisesti tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin jälkitarkastuksista ja 
Horisontti 2020 -ohjelman virhetason laskentamenetelmistä. Tämän perusteella komissio luottaa 
tälle MRK-otsakkeelle lasketun virhetason tulokseen. 
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Koska komissio käyttää tarkempaa menojen jaottelua riskiprofiilien ja valvontajärjestelmien 
mukaisesti otsakkeessa ’Koheesio, palautumiskyky ja arvot’, se pystyy tällaisia virheitä 
havaitessaan, myös tilintarkastustuomioistuimen työn huomioon ottaen, määrittämään ohjelman 
perusjoukon sen osan, joihin virheet todennäköisesti vaikuttavat. Näin voidaan saada eriytetty kuva 
kaikkia maksuja koskevasta virhetasosta ja määrittää selkeästi alueet, joilla parannuksia tarvitaan.  

Komissio on vakuuttunut siitä, että se pystyy muodostamaan kohtuullisen ja oikeudenmukaisen 
arvion virhetasoista kussakin ohjelmassa sekä kumulatiivisesti kaikissa ohjelmissa 
yksityiskohtaisella arvioinnillaan, jossa yhdistetään asiakirjatarkastuksia ja paikan päällä tehtäviä 
tarkastuksia, joita sovelletaan erilaisiin yksittäisiin ohjelmiin ja varmennuspaketteihin niiden osalta 
määritettyjen riskien perusteella.  

Jäljelle jäävien havaitsemattomien virheiden riskin käsittelemiseksi pääosastot laskevat myös 
menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden keskeisen tulosindikaattorinsa enimmäisarvon, 
jonka perusteella arvioidaan koheesiopolitiikan ja vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen 
otsakkeen 2 riski maksamishetkellä. 

Politiikanalalla ’Naapurialueet ja muu maailma’ komissio katsoo, että jäännösvirhetasoa 
koskeva selvitys on tarkoituksenmukainen eikä siinä ole rajoitteita, jotka voisivat vaikuttaa 
virheiden aliarviointiin. 

Komission rahoitusoikaisuja ja takaisinperintää koskevat kertomukset 

1.43 Vuoden 2021 vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen osalta komissio on

panostanut merkittävästi siihen, että annetaan kattava ja avoin kuva kaikista komission ja 
jäsenvaltioiden varainhoitovuoden aikana toteuttamista ennaltaehkäisevistä ja korjaavista 
toimenpiteistä. Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen 
siitä, että tarkistus on yksinkertaistanut rahoitusoikaisujen ja takaisinperintätoimien raportointia ja 
selkeyttänyt oikaistujen ja EU:n talousarvioon palautettujen sääntöjenvastaisten menojen määrää. 

1.44 Komissio myöntää, että nettomääräiset oikaisut ja takaisinperinnät koskevat pääasiassa

kautta 2014–2020. Luonnonvaroihin liittyvistä 631 miljoonan euron nettomääräisistä oikaisuista 
ja takaisinperinnöistä vähintään lähes 439 miljoonaa euroa (69 %) koskee kautta 2014–2020. 
Tämän määrän osuus jäsenvaltioille määrätystä nettomääräisten oikaisujen kokonaismäärästä 
(765 miljoonaa euroa) on 57 prosenttia.  

Koheesiopolitiikan osalta komission oikaisut pannaan täytäntöön vuosien 2014–2020 MRK:sta 
eteenpäin jäsenvaltioiden tasolla, millä varmistetaan oikea-aikainen ja tehokas täytäntöönpano. 
Varmennusmallissa keskitytään varmistamaan 2 prosentin virhetaso ohjelmittain. Nettomääräisiä 
rahoitusoikaisuja ei ole tähän mennessä pantu täytäntöön lainsäätäjän asettamien erittäin 
tiukkojen kriteerien vuoksi. Tämä uusi, kaudella 2014–2020 käyttöönotettu säännös toimii 
kuitenkin edelleen kannustimena sille, että jäsenvaltiot toteuttavat rahoitusoikaisuja ensi tilassa 
ennen tilinpäätöksen toimittamista.   

1.45 Jäsenvaltioiden ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ei voida katsoa johtuvan suoraan

komissiosta. Vastauksessa kohtaan 1.44 esitetyistä syistä komissio kuitenkin katsoo, että 
oikaisukapasiteetin olisi sisällettävä myös ne oikaisut, jotka jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
komission pyynnöstä. 

Komissio on selittänyt avoimesti, miten 3,3 prosentin osuus saadaan ja mitä 5 620 miljoonan 
euron eri komponentit ovat vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa. (Ks. vuotuinen 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2021, osa III, liite 5, s. 31 ja osa II, liite 2, s. 44). 
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Komissio toteaa, että jotta voidaan varmistaa kattava yhteenveto kaikista nykyisen rahoitus- ja 
lainsäädäntökehyksen mukaisista sovellettavista valvontatasoista, olisi otettava huomioon myös 
jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet. Ne oli aiemminkin ilmoitettu, mutta esitetty erikseen. 
Koheesiopolitiikan osalta esitetyt oikaisut liittyivät tarkastusviranomaisiin.  

Oikeusvaltiomenettelyn vaikutus vuoden 2021 menojen sääntöjenmukaisuuteen 

1.46 Komissio pitää välttämättömänä lähettää Unkarille ehdollisuusasetuksen 6 artiklan

1 kohdan mukainen ilmoitus, jotta voidaan suojella unionin taloudellisia etuja nykyisiltä tai tulevilta 
riskeiltä ja puuttua kyseisessä jäsenvaltiossa havaittuihin laajalle levinneisiin ja 
yhteenkietoutuneisiin sääntöjenvastaisuuksiin ja puutteisiin.  

Ennen vuotta 2021 komissio pystyi puuttumaan näihin sääntöjenvastaisuuksiin ja puutteisiin 
ainoastaan alakohtaisessa lainsäädännössä säädetyillä toimenpiteillä. Se käytti näitä toimenpiteitä 
laajalti, mikä käy ilmi Unkarille ajan mittaan määrättyjen rahoitusoikaisujen laajuudesta sekä 
pitkäaikaisista suosituksista ja pyynnöistä. Nämä toimenpiteet liittyivät kuitenkin yleensä 
komissiolle jo ilmoitettuihin menoihin, eikä niillä ollut mahdollista estää kokonaan näiden tai 
vastaavien sääntöjenvastaisuuksien ja puutteiden jatkumista eikä muuttaa järjestelmää 
jäsennellysti monien vuosien ajan.  

Vuonna 2021 voimaan tulleella ehdollisuusasetuksella täydennettiin alakohtaista lainsäädäntöä 
laajemmalla välineellä, joka mahdollistaa tällaisten puutteiden jäsennellyn käsittelyn ajan mittaan. 
Ehdollisuusasetuksen mukainen ilmoitus on kuitenkin vasta menettelyn ensimmäinen vaihe, ja 
jäsenvaltio voi toimittaa tietoja, jotka voivat poistaa huolenaiheet, ja/tai esittää korjaavia 
toimenpiteitä, joilla näihin huolenaiheisiin puututaan. Menettelyssä, jolla toteutetaan toimenpiteitä 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja poistetaan näitä toimenpiteitä, on noudatettava 
objektiivisuuden, syrjimättömyyden ja jäsenvaltioiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteita, ja se on 
toteutettava puolueettoman ja näyttöön perustuvan lähestymistavan mukaisesti. Komissio voi 
ainoastaan ehdottaa toimenpiteitä neuvostolle, joka vastaa niiden hyväksymisestä.  

Kaikista edellä mainituista syistä komissio ei voi ennakoida, mitä toimenpiteitä neuvosto lopulta 
hyväksyy. Sen vuoksi komission tehtävänä on ainoastaan raportoida toimielintasolla toteutetuista 
toimista vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa. 

PETOSEPÄILYISTÄ RAPORTOIMINEN OLAFILLE JA EPPOLLE 

1.53 YMP:n osalta ja tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 vuosikertomuksessa esitetyn

petoksiin liittyvän suosituksen puitteissa jo tehdyn työn perusteella komissio toteuttaa tarvittavat 
toimet tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 14/2022 ”Komission toimet yhteiseen 
maatalouspolitiikkaan kohdistuvien petosten torjumiseksi – On aika pyrkiä pintaa syvemmälle” 
annettujen suositusten täytäntöönpanemiseksi.  

Tarkastusviranomaisten koheesiopolitiikan alalla tekemän työn osalta komissio panee tyytyväisenä 
merkille kohdassa 5.49 raportoidun parannuksen sellaisten tarkistuslistojen käytössä, joilla 
nimenomaisesti torjutaan petosriskiä. Komissio pitää tärkeänä OLAFin kanssa laaditun yhteisen 
petostentorjuntastrategian jatkuvaa täytäntöönpanoa yhdessä ohjelmaviranomaisten kanssa 
komission nollatoleranssia petoksille koskevan periaatteen mukaisesti. Siihen sisältyy erityisesti 
tiedonlouhinta- ja riskinpisteytysvälineen Arachnen edistäminen ja jatkuva parantaminen. Arachne 
on tällä hetkellä jäsenvaltioiden käytettävissä vapaaehtoiselta pohjalta, ja sen pakollinen käyttö on 
äskettäin sisällytetty varainhoitoasetuksen ehdotettuun tarkistukseen. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

1.53–1.58 Komissio korostaa, että se pitää EU:n talousarvion moitteetonta varainhoitoa

erittäin tärkeänä. EU:n talousarvion hallinnoijana komissio on ottanut käyttöön perusteellisia 
monivuotisia valvontastrategioita, joiden tarkoituksena on ehkäistä, havaita ja korjata 
havaittuja puutteita. Se mukauttaa, kehittää ja parantaa niitä jatkuvasti ja toteuttaa myös toimia, 
joilla pyritään yksinkertaistamaan ohjelmia entisestään. Komissio toteaa myös, että sen 
lähestymistapa EU:n talousarvion hallinnoijana on erilainen kuin tilintarkastustuomioistuimen 
ulkopuolisen tarkastajan roolinsa mukaisesti noudattama lähestymistapa. Se voi johtaa joihinkin 
eroihin näiden kahden toimielimen tekemän virhetason arvioinnin välillä. 

Komissio panee tyytyväisenä merkille, että tämä oli 15. peräkkäinen vuosi, jona EU:n tilinpäätöksen 
ei katsottu sisältävän olennaisia virheitä. EU:n talousarvion tulopuolen osalta komissio katsoo 
tilintarkastustuomioistuimen tavoin, että tämän osa-alueen virhetaso ei ollut olennainen. 

Menojen osalta komissio panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvioi 
politiikanalan ”Luonnonvarat ja ympäristö” virhetasoksi 1,8 prosenttia, mikä on olennaisuusrajan 
alapuolella ja vastaa komission omaa arviota maksamishetken riskitasosta. Komissio on yhtä 
mieltä tilintarkastustuomioistuimen yleisestä päätelmästä, jonka mukaan virhetaso jäi 
otsakkeeseen ”EU:n yleinen hallinto” sisältyvien menojen osalta alle olennaisuusrajan. 

Komissio luottaa vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitettyihin tietoihin 
virhetasoista ja riskitasoista maksamishetkellä. Lisäksi komissio katsoo, että sekä jäsenvaltioiden 
että komission yksiköiden tekemää työtä parhaiten edustava virhetaso on riskitaso 
päättämishetkellä (ks. myös vastaus kohtaan 1.34). Kyseinen riskitaso mittaa virhetasoa, joka jää 
jäljelle, kun kaikki jälkitarkastukset ja oikaisut on tehty. Vuoden 2021 osalta kokonaisriskin 
arvioidaan olevan päättämishetkellä 0,8 prosenttia, mikä jää selvästi alle 2 prosentin 
olennaisuusrajan ja vastaa aiempien vuosien tasoa (0,7 % vuonna 2019 ja 0,9 % vuonna 2020). 

Lisäksi komissio kykenee oman yksityiskohtaisen ohjelmakohtaisen hallinnollisen analyysinsa 
perusteella (ks. myös vastaus kohtaan 1.18 b) saamaan tarkan kuvan riskitasosta eri 

politiikanaloilla ja meno-ohjelmissa. Tämä osoittaa, että riskit maksamishetkellä eivät ole 
homogeenisesti alhaisia, keskisuuria tai suuria tietyllä politiikanalalla (ks. vuotuinen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomus 2021, osa II, s. 50).  

 Tällaisen lähestymistavan avulla komissio voi määrittää täsmällisesti, missä riskit ja niiden
taustalla olevat syyt ovat, ja toteuttaa kohdennettuja korjaavia toimenpiteitä:
vähäriskisten menojen, joissa riski maksamishetkellä on alle 1,9 prosenttia, osuus
kokonaismenoista on 55 prosenttia

 keskisuuren riskin menojen, joissa riski maksamishetkellä on 1,9–2,5 prosenttia, osuus
kokonaismenoista on 22 prosenttia

 suuririskisten menojen, joissa riski maksamishetkellä on yli 2,5 prosenttia tai joissa on
havaittu vakavia puutteita, osuus kokonaismenoista on 23 prosenttia.

Tämä tukee komission päätelmää, jonka mukaan riski maksamishetkellä jää alle 

olennaisuusrajan yli puolessa asiaan liittyvistä menoista.  

Lisäksi komissio on toteuttanut rahoitusoikaisuja ja takaisinperintää koskevien kertomusten osalta 
parannuksia, kuten tilintarkastustuomioistuin on myöntänyt. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”2. LUKU – TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTO” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Komissio korostaa, että EU:n talousarvion täysimääräisen ja tehokkaan toteuttamisen 
varmistamiseksi nykyisen rahoitus- ja lainsäädäntökehyksen mukaisesti toteutettiin kaikki 
tarvittavat toimenpiteet. 

EU:n vuoden 2021 talousarvio oli uuden, seitsemän vuotta voimassa olevan monivuotisen 
rahoituskehyksen (MRK 2021–2027) ensimmäinen talousarvio. Monivuotista rahoituskehystä 
koskevan asetuksen myöhäinen hyväksyminen (17. joulukuuta 2020) aiheutti sen, että uuden 
sukupolven ohjelmia koskevat säädökset hyväksyttiin vasta vuoden 2021 aikana. Tämä vaikutti 
talousarvion toteuttamiseen vuonna 2021 ja viivästytti monien ohjelmien ja toteutusvaiheiden 
(ehdotuspyynnöt, valinnat, sopimukset) aloittamista ja siten myös maksuja. Lisäksi covid-19-
pandemian aiheuttamien erityisolosuhteiden jatkuminen vaikutti merkittävästi myös ennen vuotta 
2021 aloitettujen ohjelmien ja välineiden päätökseen saattamiseen koko EU:n talousarviossa. 
Merkittävä osa maksusitoumusmäärärahoista siirrettiin tai kohdennettiin uudelleen toteutettaviksi 
vuosina 2022–2025.  

Nykyisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sen edeltäjistä peräisin olevien maksamatta 
olevien sitoumusten (joista käytetään myös nimitystä ”reste à liquider” – RAL) määrä oli vuoden 
2021 lopussa pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä johtuu suurelta osin vuoden 2021 
määrärahojen uudelleenkohdentamisesta sekä käynnissä olevien koheesiopolitiikan ohjelmien 
maksujen nopeuttamisesta. Maksamatta olevien sitoumusten arvon nimellinen kasvu vuoden 2021 
lopussa vuoteen 2020 verrattuna liittyy EU:n elpymisvälineen täytäntöönpanoon.  

EU:n talousarvioon kohdistuvien riskien ja haasteiden lisääntymisen osalta SURE-välineeseen 
liittyvien ehdollisten velkojen kasvuun liittyvä riski on vähäinen. Jäsenvaltioiden SURE-välineen 
tueksi antamat 25 miljardin euron takaukset ovat sen ensimmäinen suojataso, joka kattaa EU:lle 
aiheutuvan riskin 2,5 vuoden ajan. Lisäksi SURE-välineessä on muita suojatoimia. Sen lainasalkku 
on suunniteltu rakenteeltaan sellaiseksi, että se rajoittaa keskittymisriskiä, vuotuista riskiä ja 
liiallista altistumista yksittäisten jäsenvaltioiden riskeille. Lisäksi komissio voi tarvittaessa 
jälleenrahoittaa siihen liittyvät lainat. 

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan aiheutuvien EU:n talousarvioon kohdistuvien riskien 
lisääntymisen osalta komissio esitti 18. toukokuuta 2022 paketin, joka liittyy sodan vuoksi esiin 
tulleisiin seikkoihin, kuten energian toimitusvarmuuteen, EU:n puolustusalan investointivajeeseen ja 
Ukrainan tukemiseen. Kaikki nämä seikat saattavat vaikuttaa EU:n tuleviin talousarvioihin; ne eivät 
kuitenkaan liity talousarvion toteuttamiseen varainhoitovuonna 2021. 
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TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINTO VUONNA 2021 

Talousarvion toteuttaminen 

Asetusten viivästyneen hyväksymisen vaikutus maksusitoumusmäärärahojen toteutumiseen 

2.5 Maksusitoumusmäärärahojen alhainen toteutumisaste vuonna 2021 ei tarkoita sitä, että

toteutumattomat määrärahat olisivat rauenneet. Se tarkoittaa, että ne toteutetaan seuraavina 
vuosina monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen ja asiaankuuluvien perussäädösten 
mukaisesti. Yhteistyössä hallinnoitavien varojen osalta tarpeesta ja mahdollisuuksista siirtää 
vuoden 2021 maksusitoumusmäärärahat myöhemmille vuosille säädettiin jo monivuotista 
rahoituskehystä koskevassa asetuksessa.  

Komissio pystyi itse asiassa varmistamaan, että vuoden 2021 talousarviomäärärahat toteutettiin 

tai toteutetaan täysimääräisesti monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen1 7 artiklan 

mukaisesti yhteistyössä hallinnoitavien ohjelmien uudelleenohjelmoinnin, varainhoitoasetuksen ja 
muiden asiaankuuluvien perussäädösten mukaisten määrärahojen siirtojen ja jäljellä olevan 
talousarvion täysimääräisen toteutuksen ansiosta. 

2.8 Alakohtaisen lainsäädännön hyväksymisen viivästymisen vuoksi vuonna 2021 ei hyväksytty

ohjelmia, ja tästä syystä yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen mukaisten ohjelmien vuoden 
2021 maksusitoumukset kohdennettiin uudelleen vuosille 2022–2025.  

On korostettava, että ohjelmasuunnittelun viivästymisen pääasiallisena syynä ei ollut ainoastaan 
lainsäädännön viivästyminen vaan myös jäsenvaltioiden ristiriitaiset ensisijaiset tavoitteet, sillä 
niiden oli ensisijaisesti vastattava covid-19-pandemian ja sen seurausten aiheuttamaan kriisiin. 
Tästä syystä ne keskittyivät vuosien 2014–2020 ohjelmien uudelleenohjelmointiin CRII(+)-
aloitteeseen ja REACT-EU-välineeseen sisältyvien mahdollisuuksien pohjalta sekä kansallisten 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimiseen. 

Vuosien 2014–2020 ERI-rahastojen varojen käyttö 

2.14–2.16 ja kaavio 2.2 Komissio huomauttaa, että Euroopan maaseudun kehittämisen

maatalousrahaston (maaseuturahaston) ohjelmakauden 2014–2020 alussa kohdennettujen 
varojen tosiasiallinen käyttöaste kyseisellä ohjelmakaudella oli 79 prosenttia, mikä on erittäin hyvä 
taso. Tilintarkastustuomioistuimen kaaviossa 2.2 esittämä tilanne sisältää monivuotisesta 
rahoituskehyksestä 2021–2027 vuosille 2021 ja 2022 kohdennetut lisämäärärahat. Jos näin ei 
olisi tehty, myös kunkin jäsenvaltion todellinen tilanne olisi erilainen kuin kaaviossa 2.3. 

Näin ollen esitetty kumulatiivinen tilanne sisältää vuosien 2014–2020 ERI-rahastojen ohjelmat, 
joiden täytäntöön panemiseksi on jäljellä kaksi vuotta aikaa (31. joulukuuta 2023 asti), lukuun 
ottamatta maaseuturahastoa, jossa nykyiset ohjelmat jatkuvat vuoden 2025 loppuun. Tästä syystä 
komissio huomauttaa, että kuvatut täytäntöönpanon viivästykset eivät koske maaseuturahastoa. 

Määrärahasiirrot 

2.19 Määrärahasiirtojen arvon havaittu kasvu johtui lähinnä vuonna 2021 vallinneesta erityisestä

tilanteesta (uusien ohjelmien viivästyminen, covid-19-pandemian jatkuvat vaikutukset hankkeiden 

1 COM(2022) 81. 
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täytäntöönpanoon) ja liittyi pääasiassa tarpeiden hienosäätöön täysimääräisen toteutuksen 
varmistamiseksi. Maksusitoumusten siirrot (oikaisut) tehtiin pääasiassa talousarvion 
mahdollisimman täysimittaisen toteuttamisen helpottamiseksi ja ennakoimattomiin olosuhteisiin 
reagoimiseksi, lopullisesti hyväksyttyjen asiaankuuluvien perussäädösten huomioon ottamiseksi 
(talousarvion määrien mukauttamiseksi lopullisesti hyväksyttyihin määriin) sekä toteuttamisen 
mukauttamiseksi perussäädösten hyväksymisen viivästymiseen. 

EU:n talousarvion ja EU:n elpymisvälineen maksattamatta olevat sitoumukset 

2.26 Komissio huomauttaa, että toinen tärkeä maksamatta olevien sitoumusten vähentymistä

vuosina 2020 ja 2021 edistänyt tekijä oli kauden 2014–2020 koheesiopolitiikan ohjelmien 
maksujen nopeutuminen. Kauden 2021–2027 koheesiopolitiikan varojen käyttöönoton 
viivästyminen merkitsi sitä, että uusien varainhoitovuotta 2021 koskevien maksamatta olevien 
sitoumusten määrä oli pienempi. 

2.31 Komissio mittaa myös maksamatta olevien sitoumusten määrää suhteessa EU:n talouden

kokoon. Maksamatta olevien sitoumusten (EU:n elpymisvälinettä lukuun ottamatta) ja EU:n BKTL:n 
välisen suhteen arvioidaan pienenevän vuoden 2021 lopun 1,7 prosentista vuoden 2027 lopun 1,6 
prosenttiin. Lisäksi maksamatta olevat sitoumukset liittyvät ensisijaisesti siihen, milloin EU:n 
maksut tuensaajille erääntyvät, ja ne ovat osittain luonnollinen seuraus EU:n 
budjetointijärjestelmästä, jossa on erilaisia maksusitoumus- ja maksumäärärahoja. 

2.32 Komissio seuraa talousarvion toteuttamista ja maksamatta olevien sitoumusten

kokonaismäärän kehitystä sekä niihin liittyviä taustatekijöitä. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle tulevaisuuden ennustetarpeista ja mahdollisista riskeistä. 
Nämä tiedot sisältyvät erityisesti pitkän aikavälin ennusteeseen EU:n talousarvion (2021–2027) 
tulevista sisään- ja ulosvirtauksista, joka on osa varainhoitoasetuksen 247 artiklan mukaista 
integroitua talous- ja vastuuvelvollisuusraportointia.  

Komissio laatii ennusteensa monenlaisten saatavilla olevien tietojen (edellisten vuosien 
talousarvioiden toteuttaminen, nykyisen talousarvion toteuttaminen ja viimeisin kehitys sekä 
seuraavan vuoden talousarvioesityksessä esitetyt tulevat tarpeet) perusteella. Lisäksi komissio 
ottaa huomioon jäsenvaltioiden ennusteet koheesiopolitiikan rahastojen täytäntöönpanosta, joka on 
keskeisin tekijä monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismaksuarvioissa. Komissio aikoo edelleen 
ehdottaa riittäviä maksumäärärahoja vuotuisten talousarviomenettelyjen yhteydessä 
maksutarpeiden täyttämiseksi. Komissio muistuttaa kuitenkin, että talousarviomäärärahojen 
hyväksyminen kuuluu viime kädessä budjettivallan käyttäjän toimivaltaan. 

Covid-19-raportointi 

2.39 Kuten vastauksissa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta

2020 todettiin, komissio keskittyy covid-19-pandemiasta toipumiseen ja täyttää 
raportointivelvoitteensa erityisesti EU:n elpymisvälineen osalta. Komissio ei aio valmistella eri 
välineiden jo olemassa olevia kertomuksia pidemmälle menevää, välittömiä torjuntatoimia 
koskevaa lisäraportointia. 
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RISKIT JA HAASTEET 

Eri talousarviovälineiden rinnakkainen täytäntöönpano 

2.40 Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa täytäntöönpanoriskien tunnistamiseksi ja

minimoimiseksi. Tämä tapahtuu muun muassa hallintoviranomaisten kanssa tehtävän päivittäisen 
työn, seurantakomiteoiden, vuotuisten tulosten tarkastelukokousten, tapauskohtaisen viestinnän ja 
mahdollisten toimintasuunnitelmien avulla. 

Komissio huomauttaa myös, että kohdassa 2.40 mainitut täytäntöönpanoa koskevat ongelmat 
eivät koske kumpaakaan maatalousrahastoa (maaseuturahastoa ja maataloustukirahastoa), joille 
hyväksyttiin siirtymäkausi vuosiksi 2021 ja 2022. 

2.41 Kuten komissio totesi vastauksessaan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020

vuosikertomuksessa esittämään suositukseen 2.3, komissio antaa yhteistyössä hallinnoitavien 
rahastojen osalta jo merkittävää neuvontatukea jäsenvaltioille ja jatkaa sitä. Covid-19-pandemian 
aiheuttaman kriisin ja jäsenvaltioille myönnettyjen lisävarojen yhteydessä mahdollisesti 
aiheutuvien lisäriskien osalta komissio korostaa, että se on antanut ohjelmien hallintoviranomaisille 
lisää kohdennettua tukea tilanteen ratkaisemiseksi ja työskennellyt samanaikaisesti 
tarkastusviranomaisten kanssa luotettavan ja yhdenmukaistetun tarkastustavan varmistamiseksi. 
Tilanteesta huolimatta ohjelmaviranomaisille on välitetty selkeä viesti siitä, että sääntöjen 
noudattaminen on edelleen edellytys. 
Komissio arvioi edelleen huolellisesti tilannetta ja pitkittyneen kriisin mahdollisia vaikutuksia 
varmistusprosessiin sekä tukee jatkuvasti kaikkia ohjelmaviranomaisia niiden hallinnollisten 
valmiuksien parantamiseksi. 

Maaseuturahaston osalta komissio antoi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/532, jossa 
säädetään säännöistä ja realistisista, saavutettavissa olevista valvontavaatimuksista jäsenvaltioille 
yhteisen maatalouspolitiikan alalla. Muutetut säännöt olivat ajallisesti ja laajuudeltaan rajallisia, ja 
niissä ehdotettiin jäsenvaltioille vaihtoehtoisia menetelmiä valvonnan suorittamiseksi covid-19-
rajoitusten aikana. Siksi ne yhdessä sertifiointielinten työn kanssa muodostivat hyvän perustan 
varmistukselle. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Johtopäätökset 

2.55 Sitoumusten toteutuksen osalta tärkein syy ohjelmasuunnittelun viivästymiseen ei ollut

pelkästään lainsäädännön hyväksymisen viivästyminen sinänsä vaan myös covid-19-pandemia ja 
ristiriitaiset painopisteet, koska jäsenvaltioiden oli ensin vastattava kriisiin ja sen seurauksiin. Tästä 
syystä ne keskittyivät vuosien 2014–2020 ohjelmien uudelleenohjelmointiin CRII(+)-aloitteeseen ja 
REACT-EU-välineeseen sisältyvien mahdollisuuksien pohjalta sekä kansallisten elpymis- ja 
palautumissuunnitelmien laatimiseen. 

Komissio muistuttaa, että uusien ohjelmien käynnistyminen myöhässä ei vaikuta 
maatalousrahastoihin, koska niille on hyväksytty siirtymäkausi vuosiksi 2021 ja 2022. 

2.56 Maksut nopeutuivat vuosina 2020 ja 2021 paljolti koronaviruksen vaikutusten lieventämistä

koskevassa investointialoitteessa (CRII) ja koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskevassa 
toisessa investointialoitteessa (CRII+) vuosina 2020 ja 2021 suoritetun merkittävän 
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uudelleenohjelmoinnin ansiosta. 17 jäsenvaltiota (ja Euroopan alueellinen yhteistyö) hyödynsivät 
CRII+-aloitteessa myönnettyä väliaikaista 100 prosentin EU:n yhteisrahoituksen mahdollisuutta 
179 ohjelmassa, ja tämä lisäsi EAKR:n, koheesiorahaston, ESR:n ja nuorisotyöllisyysaloitteen 
maksuja 12,9 miljardilla eurolla. 

Ohjelmien täytäntöönpano edistyy. Komissio seuraa tiiviissä vuoropuhelussa jäsenvaltioiden kanssa 
tarkasti ohjelmia, jotka ovat vaarassa viivästyä.  

Komissio tarjoaa jäsenvaltioille merkittäviä teknisiä tuki- ja neuvontapalveluja, joita ovat muun 
muassa yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen toimijoiden kansainväliset verkostot, REGIO-
pääosaston toimijayhteisöt ja Peer 2 Peer -vaihdot, JASPERS-ohjelma, Euroopan laajakaistaa 
käsittelevien virastojen verkosto ja tukijärjestelmä ja FI-compass-portaali.   

Lisäksi koheesiopoliittista tukitoimea Euroopan pakolaisten auttamiseksi (CARE) koskevassa 
lainsäädäntöehdotuksessa esitettiin muita poikkeustoimenpiteitä, kuten mahdollisuutta EAKR:n ja 
ESR:n väliseen erityiseen ristiinrahoitukseen, valinnaista väliaikaista 100 prosentin EU:n 
yhteisrahoitusosuutta tilivuodelle 2021–2022, REACT-EU-välineen vuoden 2021 määrärahoihin 
liittyvän ennakkorahoituksen lisäämistä ja käyttövalmiita yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. 

Komissio perusti maaliskuussa 2022 ukrainalaisten pakolaisten aiheuttamaa kriisiä käsittelevän 
erityisen verkkosivuston, jolla ohjelmaviranomaiset voivat tutustua kaikkiin tulkintavastauksiin 
kaikkien saatavilla olevien EU:n resurssien käytöstä. 

Lopuksi komissio huomauttaa, että esitetty tilanne sisältää monivuotisesta rahoituskehyksestä 
2021–2027 maaseuturahastolle myönnetyt lisämäärärahat. Jos niitä ei olisi myönnetty, kunkin 
jäsenvaltion todellinen tilanne olisi ollut erilainen. 

2.62 Raportoinnin suhteen komissio keskittyy covid-19-pandemiasta toipumiseen ja täyttää

raportointivelvoitteensa erityisesti EU:n elpymisvälineen osalta. Komissio ei aio valmistella eri 
välineiden jo olemassa olevia kertomuksia pidemmälle menevää, välittömiä torjuntatoimia 
koskevaa lisäraportointia. 

Suositukset 

Suositus 2.1 – Maksattamatta olevat sitoumukset 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio seuraa jo nykyisin talousarvion toteuttamista ja maksamatta olevien sitoumusten 
kokonaismäärän kehitystä sekä niihin liittyviä taustatekijöitä. Komissio tiedottaa säännöllisesti 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille tulevaisuuden ennustetarpeista ja mahdollisista riskeistä. 
Nämä tiedot sisältyvät erityisesti pitkän aikavälin ennusteeseen EU:n talousarvion (2021–2027) 
tulevista sisään- ja ulosvirtauksista, joka on osa varainhoitoasetuksen 247 artiklan mukaista 
integroitua talous- ja vastuuvelvollisuusraportointia.  

Komissio aikoo edelleen ehdottaa riittäviä maksumäärärahoja vuotuisten talousarviomenettelyjen 
yhteydessä maksutarpeiden täyttämiseksi ottaen huomioon myös lainsäätäjien hyväksymät, 
yksittäisiä ohjelmia ja rahastoja koskevat täytäntöönpanosäännöt. Komissio muistuttaa, että 
talousarviomäärärahojen hyväksyminen kuuluu viime kädessä budjettivallan käyttäjän 
toimivaltaan. 
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Suositus 2.2 – EU:n talousarvioon kohdistuvan riskin kestävyys 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio seuraa ehdollisiin velkoihin liittyviä riskejä jatkuvasti ja keskustelee niistä tarvittaessa 
säännöllisesti (yleensä kahden kuukauden välein) ehdollisten velkojen ohjauskomiteassa. Ehdollisiin 
velkoihin liittyvistä riskeistä raportoidaan vuosittain varainhoitoasetuksen 41 artiklan 5 kohdan 
mukaisessa raportoinnissa taloudellisen raportoinnin edellyttämällä tavalla. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”3. LUKU – TULOT” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Komissio on tyytyväinen siihen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan virhetaso ei 
tuloja koskevassa luvussa edelleenkään ole olennainen ja että tarkastetut tuloihin liittyvät 
järjestelmät olivat yleisesti ottaen vaikuttavia. 

Komissio seuraa tilintarkastustuomioistuimen yksilöimiä seikkoja. Perinteisten omien varojen ja 

arvonlisäveroon (alv) perustuvien omien varojen osalta komissio tehostaa edelleen pitkään 
avoinna olleisiin perinteisiä omia varoja koskeviin kohtiin liittyviä jatkotoimia ja poistaa 
mahdollisuuksien mukaan alv-varaumat. Se toteuttaa jatkotoimia tilintarkastustuomioistuimen 
Irlannissa, Ruotsissa ja Italiassa tekemissä tarkastuksissa perinteisten omien varojen kirjanpidossa 
havaitsemien puutteiden osalta. Italiassa havaittuja perinteisten omien varojen kirjanpidon 
ristiriitaisuuksia voidaan käsitellä rikkomusmenettelyllä, jos ratkaisua ei löydy asetetuissa 
määräajoissa. B-kirjanpidon perimättä olevia määriä seurataan edelleen tiiviisti kaikissa 
jäsenvaltioissa muun muassa perinteisten omien varojen kirjanpitoa koskevien kohdennettujen 
asiakirjatarkastusten avulla tavanomaisen tarkastusohjelman lisäksi.  

Arvonlisäveron osalta komissio alkaa tarkistaa toimintamenetelmiään vuoden 2023 puolivälissä 
hyödyntäen äskettäin yksinkertaistettujen alv-perusteisten omien varojen toiminnasta saatua 
asiantuntemusta. Siihen asti komissio tutkii edelleen varaumia tarkastustoiminnan yhteydessä ja 
asettaa käytettävissä olevien välineiden avulla tarvittaessa määräaikoja kansallisille viranomaisille. 

Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvien omien varojen osalta komissio jatkaa yhteistyötä 
jäsenvaltioiden kanssa BKTL-perusteisten omien varojen tarkastusprosessin oikea-aikaisuuden 
parantamiseksi, jotta nykyinen tarkastussykli saataisiin päätökseen vuoden 2024 loppuun 
mennessä. Eurostat on ottanut käyttöön järjestelmän, jolla valvotaan, että jäsenvaltiot noudattavat 
oikeudellisia vaatimuksia, ja se tiedottaa sidosryhmille avoimesti BKTL-varaumien tilasta. 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

3.8 Komissio sovelsi Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi vuosien 2017–2019 osalta tehtävien

korjausten päivityksiin budjetointimenetelmää, jossa otetaan huomioon Yhdistyneen 
kuningaskunnan EU:sta eroamisen (brexit) oikeudelliset ja talousarviovaikutukset. Vuodesta 2021 
alkaen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen päivitykset eivät enää kuulu 
omien varojen järjestelmään. Näin ollen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen 
rahoitusmenetelmää, joka oli olemassa vuoteen 2021 asti, ei enää sovellettu.  

Brexitin jälkeen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen päivitykset ovat osa 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista EU:sta koskevan sopimuksen mukaista taloudellista 
selvitysratkaisua. Vastaavat Yhdistyneen kuningaskunnan rahoitusosuuksien määrät kirjataan EU:n 
talousarvioon ”muina tuloina” eikä omina varoina. Tällaisella Yhdistyneen kuningaskunnan brexitin 
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jälkeen EU:n talousarvioon maksamien maksuosuuksien kohtelulla säilytetään ”muiden tulojen” 
yhtenäinen kohtelu ja omien varojen järjestelmän eheys. 

SISÄISTEN VALVONTAJÄRJESTELMIEN ERI OSATEKIJÖIDEN 
TARKASTUS  

Perinteisiä omia varoja koskeva kirjanpito ja hallinnointi jäsenvaltioissa 

3.10–3.11 ja laatikko 3.1 

Italiassa havaittujen puutteiden osalta kehitetään parhaillaan tietotekniikkahanketta, jolla 
perinteisten omien varojen kirjanpidon epäjohdonmukaisuudet on tarkoitus ratkaista kesäkuun 
2022 loppuun mennessä. Italian viranomaiset ilmoittivat 29. huhtikuuta 2022 päivätyllä kirjeellä 
komission yksiköille, että uuden järjestelmän täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe on käynnissä. 
Komissio seuraa tiiviisti Italian toimintasuunnitelman täytäntöönpanon edistymistä. Asiaa 
tarkastellaan SEUT-sopimuksen 258 artiklan mukaisessa rikkomusmenettelyssä, jos kannettuja 
tulleja koskevan selvityksen ja vahvistettuja mutta vielä kantamatta olevia tulleja koskevan 
selvityksen (niin kutsutut A- ja B-kirjanpitoa koskevat selvitykset) välillä on edelleen 
epäjohdonmukaisuuksia kesäkuun 2022 loppuun asetetun määräajan jälkeen. 

3.12 Komissio toteuttaa jatkotoimia puuttuakseen tilintarkastustuomioistuimen Irlannissa,

Ruotsissa ja Italiassa tekemissä tarkastuksissa havaittuihin ongelmiin, jotka koskevat sitä, miten 
kansalliset tulliviranomaiset hallinnoivat vielä kantamatta olevia tulleja. Se toteuttaa nämä 
jatkotoimet tavanomaisten jatkotoimiensa yhteydessä, ja näiden jäsenvaltioiden on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet havaittujen puutteiden korjaamiseksi.  

Komissio muistuttaa yleisemmällä tasolla, että tämäntyyppiseen katsaukseen (maksamattomien 
tullivelkojen perintä tai B-kirjanpito) liittyy luonnostaan suuri puutteiden ja monimutkaisuuden riski. 
Komissio jatkaa B-kirjanpidon tarkastuksia perinteisten omien varojen tarkastusten yhteydessä. 
Lisäksi vuonna 2022 käynnistetään pilottihanke, jossa suoritetaan asiakirjatarkastus avoimista B-
kirjanpitoa koskevista tapauksista komission tavanomaisten paikalla tehtävien tarkastusten lisäksi. 
Asiakirjatarkastus kattaa kaikki 27 jäsenvaltiota. 

Perinteisiin omiin varoihin sovellettava riskienhallinta ja tullivajeen 

pienentäminen 

3.13 Yleisesti ottaen covid-19-pandemia pakotti tullialan muuttamaan prioriteettejaan ja

lykkäämään tiettyjä toimia, jotta se voi keskittyä pandemian torjuntaan ja toteuttaa tarvittavat 
toimenpiteet erityisesti henkilönsuojainten kaupan helpottamiseksi. 

Viisaiden ryhmän 31. maaliskuuta 2022 julkaiseman merkittävän raportin suositusten mukaisesti 
Euroopan komissio valmistelee parhaillaan tullialan uudistuspakettia, johon sisältyy 
lainsäädäntöehdotus unionin tullikoodeksin tarkistamiseksi vuoden loppuun mennessä. Näin ollen 
monet tullitoimintasuunnitelman toimet ovat viivästyneet odotettaessa paketissa mahdollisesti 
annettavia uusia linjauksia. Samasta syystä toimeen 17 sisältyvän vaikutustenarvioinnin odotetaan 
valmistuvan vuotta aiemmin (vuoden 2022 lopussa vuoden 2023 sijaan). 

Tullialan riskienhallintastrategian tarkistamisen osalta komissio on valmistellut uutta strategiaa ja 
siihen liittyvää toimintasuunnitelmaa määrittämällä niihin sisällytettävät mahdolliset toimet. 
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Uudessa tullialan riskinhallintastrategiassa on kuitenkin otettava huomioon mahdolliset uudet 
linjaukset ja toimenpiteet, jotka sisältyvät vuoden 2022 loppuun mennessä esitettävään uuteen 
tullialan lainsäädäntöpakettiin. 

3.14 Pohjois-Irlannissa toimiva unionin edustajien ryhmä varmistaa, että Yhdistyneen

kuningaskunnan viranomaiset valvovat ja seuraavat tiiviisti EU:n sääntöjen asianmukaista 
täytäntöönpanoa, noudattamista ja noudattamisen valvontaa Pohjois-Irlannin osalta. Yhdistynyt 
kuningaskunta ei kuitenkaan anna reaaliaikaista pääsyä asiaankuuluvia tullitietoja sisältäviin 
tietotekniikkajärjestelmiin sekakomitean päätöksen N:o 6/2020 mukaisesti. Unionin edustajille 
annetaan vain rajoitetusti tietoja jälkikäteen viikoittain ja kuukausittain, mikä rajoittaa heidän 
oikeuksiaan. 

Alv-varaumat ja perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat 

3.15 Kuten tilintarkastustuomioistuin aivan oikein huomautti, 31. joulukuuta 2021 avoinna

olleiden perinteisiä omia varoja koskevien kohtien määrä oli vähentynyt, kun taas pitkään avoinna 
olleiden kohtien määrä oli pysynyt vakaana. Komissio huomauttaa, että pidempään kuin vuodesta 
2014 avoinna olleiden kohtien määrä väheni selvästi kolmivuotiskaudella 2019–2021 (34 %:sta 19 
%:iin). Tällaisten kohtien väheneminen 47 prosentilla (122 avoimesta kohdasta vuoden 2019 
lopussa 58 avoimeen kohtaan vuoden 2021 lopussa) vahvistaa sen, että komissio on edistynyt 
pitkään avoinna olleiden kohtien päättämisessä. 

Arvonlisäveron osalta komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka 
mukaan alv-varaumien poistaminen oli parantunut, ja korostaa, että viidesosa kaikista varaumista 
poistettiin yhdessä vuodessa, mitä pidetään erittäin hyvänä tuloksena, myös siksi, että varaumien 
poistaminen edellyttää jäsenvaltioiden yhteistyötä. 

3.16 Asetuksessa ei anneta komission tarkastajille mitään oikeudellisia valtuuksia asettaa

virallisia määräaikoja tarkastuksen aikana. Lainsäädännössä annetaan komissiolle vain kaksi 
välinettä, joihin viitataan neuvoston asetuksen N:o 1553/89 9 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa. Komissio voi asettaa määräajan, jonka jälkeen maksun myöhästymisestä on 
maksettava viivästyskorkoa, tai käynnistää rikkomusmenettelyn. Näitä välineitä voidaan kuitenkin 
käyttää vasta, kun jäsenvaltion kanssa ei ole päästy sopimukseen.  

Tällä välin komissio tutkii edelleen varaumia tarkastustoiminnan yhteydessä ja asettaa 
käytettävissä olevien välineiden avulla tarvittaessa määräaikoja kansallisille viranomaisille. 

3.17 Komissio tehostaa edelleen menestyksellisesti avoinna olevien perinteisiä omia varoja

koskevien kohtien jatkotoimia ja asettaa etusijalle pitkään avoinna olleet kohdat, joilla saattaa olla 
taloudellisia vaikutuksia. On kuitenkin korostettava, että avointen kohtien nopeampi päättäminen 
riippuu myös jäsenvaltioiden yhteistyöstä. Sisäisten menettelyjen päivittämisen lisäksi komissio on 
vuonna 2022 virallistanut sisäiset määräaikansa, jotka koskevat sen jäsenvaltioiden vastausten 
perusteella toteuttamia jatkotoimia. 

Lisäksi uuteen omien varojen käyttöön asettamista koskevaan asetukseen1 sisältyvillä säännöksillä, 
jotka koskevat tiukoissa ja lakisääteisissä määräajoissa suoritettavaa tarkistusmenettelyä, ja 
komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden vuosittaisella korkean tason kokouksella, jossa käsitellään 
jatkuvia erimielisyyksiä, voidaan lyhentää jäsenvaltioiden ja komission välisen kirjallisen 

1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2022/615, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2022, asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 609/2014 muuttamisesta. 
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tietojenvaihdon kestoa sekä nopeuttaa ja priorisoida sellaisten pitkään avoinna olleiden kohtien 
päättämistä, joilla on suuri taloudellinen vaikutus. 

Ks. myös komission vastaus kohtaan 3.27. 

BKTL:ää koskeva komission työ 

3.18 Komission (Eurostat) toteutettua toimia, joilla jäsenvaltioita muistutettiin niiden

velvollisuudesta toimittaa päivitetyt BKTL-selosteet ja -prosessitaulukot, kaikki jäljellä olleet 
jäsenvaltiot yhtä lukuun ottamatta toimittivat nämä asiakirjat huhtikuun 2022 loppuun mennessä. 
Komissio on parhaillaan poistamassa näiden jäsenvaltioiden yleisiä BKTL-varaumia. Eurostat on 
edelleen yhteydessä Maltaan sen BKTL-selosteen ja -prosessitaulukoiden toimittamisen osalta. 

3.19 Komissio pitää erittäin tärkeänä, että jäsenvaltioiden BKTL-varaumia koskevia toimia

koskevien tietojen toimittamista ajoissa valvotaan tarkasti. Eurostat on ottanut käyttöön 
järjestelmän, jolla valvotaan, että jäsenvaltiot noudattavat oikeudellisia vaatimuksia (ja jolla myös 
lähetetään tarvittaessa muistutuksia), ja tiedottaa sidosryhmille avoimesti varaumia koskevasta 
tilanteesta. 

Ongelmien monimutkaisuus ja laaja koordinointi eri tilastoalueiden välillä vaikuttivat kahta laaja-
alaista BKTL-varaumaa koskevien tarvittavien suuntaviivojen saatavuuteen. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET 

3.22 Tullausarvoa koskevan valvontastrategian erityistapauksessa useimmat jäsenvaltiot ovat

tehneet merkittäviä parannuksia järjestelmiinsä ja menettelyihinsä ensimmäisen kohdennetun 
perinteisten omien varojen tarkastuksen jälkeen. Tämä käy ilmi myös kirjallisesta yhteydenpidosta, 
jota komissio ja jäsenvaltiot ovat käyneet raporttien virallisen seurannan yhteydessä, ja 
perinteisten omien varojen aliarvostuksen aiheuttamien arvioitujen kokonaistappioiden 
merkittävästä vähenemisestä.  

Avoimet kohdat liittyvät pääasiassa aiemmin syntyneiden perinteisten omien varojen tappioiden 
taloudelliseen seurantaan eivätkä niinkään siihen, että tullausarvon määrittämistä koskevassa 
valvontastrategiassa olisi edelleen puutteita.  

Lisäksi on korostettava, että komission jäsenvaltioille esittämiä pyyntöjä ei aina voida soveltaa 
välittömästi (tietoteknisten rajoitusten tai lainsäädännön ja/tai menettelyjen muutosten vuoksi), ja 
tästä syystä tarkastuskertomusten aiheuttamien muutosten täytäntöönpanolle on annettava 
kohtuullisesti aikaa.  

3.23 Yhdistyneen kuningaskunnan aliarvostustuomion osalta unionin tuomioistuin vahvisti, että

Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli ollut järjestelmällisiä puutteita koko rikkomisen ajan ja että 
Yhdistynyt kuningaskunta oli vastuussa aiheutuneista perinteisten omien varojen tappioista. Lisäksi 
unionin tuomioistuin hyväksyi tilastotietoihin perustuvan menetelmän johdonmukaisen 
soveltamisen koko rikkomisen keston ajan (kuten komissiokin), mutta pyysi ottamaan huomioon 
eräitä lisänäkökohtia. 

Kun otetaan huomioon, että perinteisten omien varojen tappioiden määrää ei ole aikaisemmin 
määritetty ja että unionin tuomioistuimen tuomiossa ei annettu selkeää viitettä menetettyjen 
perinteisten omien varojen todellisesta määrästä, Yhdistynyt kuningaskunta ja/tai jäsenvaltiot 
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voivat riitauttaa myös komission uudelleen laskeman määrän, mahdollisesti unionin 
tuomioistuimessa. Näin ollen määrän lopullinen määrittäminen kestää todennäköisesti 
huomattavan kauan. 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

Johtopäätökset 

3.24 Komissio toteuttaa tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin perustuvien tavanomaisten

toimiensa yhteydessä jatkotoimia puuttuakseen ongelmiin, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
Irlantiin, Ruotsiin ja Italiaan tekemiensä tarkastuskäyntien yhteydessä. Se vaatii näitä jäsenvaltioita 
toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Erityistä huomiota 
kiinnitetään siihen, että Italian toimintasuunnitelma, jolla pyritään ratkaisemaan perinteisten omien 
varojen kirjanpidon epäjohdonmukaisuudet, pannaan täytäntöön. 

Komissio tehostaa edelleen avoinna olevien perinteisiä omia varoja koskevien kohtien jatkotoimia 
ja asettaa etusijalle pitkään avoinna olleet kohdat, joilla saattaa olla taloudellisia vaikutuksia. 

Arvonlisäveron osalta komissio tarkastelee uudelleen toimintamenettelyjä, jotka perustuvat uuteen 
yksinkertaistettuun ja muutettuun neuvoston asetukseen N:o 1553/89. Uudelleentarkastelu on 
tarkoitus aloittaa vuoden 2023 jälkipuoliskolla, kun uusista yksinkertaistetuista alv-perusteisista 
omista varoista on kertynyt toiminnallista kokemusta sovellettavassa uudessa oikeudellisessa 
kehyksessä. Tällä välin komissio tutkii edelleen varaumia tarkastustoiminnan yhteydessä ja asettaa 
käytettävissä olevien välineiden avulla tarvittaessa määräaikoja kansallisille viranomaisille. 

3.25 Vaikka tullitoimintasuunnitelman yleisenä tavoitteena ei ole tullivajeen supistaminen, useilla

toimintasuunnitelman toimilla, jotka liittyvät pääasiassa riskinhallintaan (toimi 1: yhteiset 
analyysivalmiudet ja toimi 2: uusi tullialan riskinhallintastrategia) ja sähköiseen kaupankäyntiin 
(toimet 3 ja 4), pyritään edistämään tätä tavoitetta merkittävästi. Ks. myös toimen 2 
täytäntöönpanon edistymistä koskeva komission vastaus kohtaan 3.13. 

Vuosien 2018 ja 2019 vuosikertomuksissa annettujen suositusten seuranta 

3.26 Komissio on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen arvioon perinteisiä omia varoja

koskevien selvitysten seurannan myönteisestä kehityksestä ja tehostamisesta sekä siitä, että 
vuoden 2018 vuosikertomuksessa esitetty suositus 4.2 katsotaan kokonaisuudessaan pannuksi 
täytäntöön. 

Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 vuosikertomuksessa esitetty suositus 4.1 pannaan 
täytäntöön pitkälti riskiin perustuvalla lähestymistavalla, jossa tarkastettavat kohteet ja maat 
valitaan todellisten tietojen analyysin perusteella.  

Pannakseen tilintarkastustuomioistuimen suosituksen kaikilta osin täytäntöön komissio on 
keskittynyt tarkastuksissaan vuosina 2020 ja 2021 (27 jäsenvaltiota ja Yhdistynyt kuningaskunta) 
perinteisten omien varojen kirjanpidon ja siihen liittyvien selvitysten luotettavuuteen. Tämän lisäksi 
vuonna 2022 tehdään komission omasta aloitteesta kohdennettuja asiakirjatarkastuksia 
perinteisten omien varojen kirjanpidosta kaikissa jäsenvaltioissa tavanomaisen tarkastusohjelman 
ohella. Lisäksi kaikki perinteisiä omia varoja koskevat selvitykset tarkistetaan kuukausittain tai 
neljännesvuosittain mahdollisten poikkeavuuksien havaitsemiseksi, ja jäsenvaltioihin otetaan 
välittömästi yhteyttä ja niitä pyydetään toimittamaan tarvittavat selitykset. 
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3.27 Vuoden 2019 vuosikertomuksessa esitetyn, riskialttiiden toimijoiden määritelmää koskevan

suosituksen 1 osalta ”Yhteiset analyysivalmiudet” ovat käyttäneet Surveillance III -tietokannassa 
saatavilla olevia tietoja. Algoritmien määrittelyn ja tietojen saatavuuden tarkastelun lisäksi tietoja 
puhdistetaan parhaillaan samanaikaisesti IT-infrastruktuuria koskevan työn kanssa. 

Vuoden 2019 vuosikertomuksessa esitetyn suosituksen 2 osalta ks. komission vastaus kohtaan 
3.17. 

Suositus 1 – Ryhdytään toimiin Italian perinteisiä omia varoja koskevien 

selvitysten luotettavuuden varmistamiseksi 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen ja käsittelee Italian perinteisten omien varojen kirjanpidon 
ristiriitaisuuksia rikkomusmenettelyssä, jos asiaa ei ratkaista Italian ja tilintarkastustuomioistuimen 
asettamassa määräajassa. 

Suositus 2 – Parannetaan alv-varaumien hallinnointia 

Komissio hyväksyy suosituksen.  

Komissio aikoo tarkistaa toimintamenettelyjään hyvissä ajoin. Neuvoston asetusta N:o 1553/89 
merkittävästi yksinkertaistava muutos tuli kuitenkin voimaan vasta varainhoitovuodesta 2021 
alkaen. Muutetun asetuksen mukaiset alv-selvitykset toimitetaan ensimmäisen kerran 31. 
heinäkuuta 2022 mennessä. Tarkistaminen on tarkoitus aloittaa, kun uusista yksinkertaistetuista 
selvityksistä ja uudesta oikeudellisesta kehyksestä on kertynyt toiminnallista kokemusta. 

Tällä välin komissio tutkii edelleen varaumia tarkastustoiminnan yhteydessä ja asettaa 
käytettävissä olevien välineiden avulla tarvittaessa määräaikoja kansallisille viranomaisille. 

Suositus 3 – Parannetaan taloudellisten riskien arviointia tullialalla 

Komissio hyväksyy suosituksen.  
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”4. LUKU – SISÄMARKKINAT, INNOVOINTI JA 

DIGITAALITALOUS” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Komissio hyödyntää Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa – joka on suurin tutkimus- ja 
innovointiohjelma ja jonka talousarvio on 95,5 miljardia euroa – Horisontti 2020 -puiteohjelmasta 
saatuja kokemuksia ja jatkaa yksinkertaistamispolitiikkansa täytäntöönpanoa. Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmassa käytetään vakiomuotoista avustussopimusmallia kaikissa EU:n 
rahoitusohjelmissa, hyödynnetään laajasti yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
(yksikkökustannukset, kiinteämääräiset erät ja kertakorvaukset), käytetään yksinkertaisempia 
kustannusten korvaamiseen perustuvia järjestelmiä soveltuvilla aloilla ja otetaan käyttöön 
yksinkertaistettu tarkastusjärjestelmä. 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

4.6 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen laskeman virhetason ja toteuttaa

jatkotoimia havaittujen ongelmien korjaamiseksi. 

Komissio viittaa lisäksi vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitettyyn arvioonsa 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen virhetasosta (ks. myös vastaus kohtaan 4.29). 

Tutkimus- ja innovaatiomenojen osalta virhetaso lasketaan monivuotisen rahoituskauden aikana 
tehtyjen tarkastusten perusteella eli 418:sta tilastollisesti edustavasta tarkastetusta 
kuluilmoituksesta, jotka kattavat Horisontti 2020 -puiteohjelman alusta lähtien laaditut 
kustannusselvitykset, ja 170:stä Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) yhteydessä tehdystä 
tarkastuksesta. Toisin sanoen komissio päättää panna täytäntöön monivuotisia valvontastrategioita 
ja määrittää kumulatiiviset virhetasot koko ohjelman keston ajaksi. Horisontti 2020 -puiteohjelman 
osalta komissio mukautti alun perin arvioitua jäännösvirhettä 1 304:n vuosina 2020 ja 2021 
päättyneen tarkastetun osuuden perusteella. 

Kaaviossa 4.3 esitettävien tietojen, jotka koskevat virhetason jakautumista virhetyypeittäin, osalta 
komissio katsoo, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen ei vaikuta 
Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) ennakkomaksujen 
selvittämiseen. 

Ks. myös komission vastaus kohtaan 4.9 a. 

4.7 Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmista on kymmenen viime vuoden aikana tullut paljon

yksinkertaisempia. Todellisiin kustannuksiin perustuva rahoitus on kuitenkin edelleen suhteellisen 
monimutkaista ja virhealtista, sillä siinä on otettava huomioon monenlaiset maksupyynnöt ja 
kirjanpitokäytännöt.  
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Näin ollen Horisontti Eurooppa -puiteohjelman kaksi tärkeää yksinkertaistamistoimenpidettä ovat 
kertakorvausten käytön lisääminen (Horisontti 2020 -puiteohjelman onnistuneen pilottihankkeen 
jälkeen) ja henkilöstökulujen yksikkökustannusjärjestelmä, joka on käytettävissä kaikissa 
avustuksissa. 

Kertakorvausrahoitusta lisätään asteittain, ja ensimmäisen merkittävän aallon odotetaan 
tapahtuvan vuosien 2023–2024 työohjelmassa. Henkilöstökulujen yksikkökustannusjärjestelmä 
(tällä hetkellä kehitteillä) tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, koska henkilöstökulut muodostavat yli 
60 prosenttia keskimääräisen avustuksen talousarviosta ja ovat ylivoimaisesti suurin virhelähde.  

Samaan aikaan komissio tukee Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan hakevia viestintäkampanjoilla 
ja työpajoilla, jotka on suunnattu ”virhealttiimmille” edunsaajille, kuten pienille ja keskisuurille 
yrityksille ja uusille edunsaajille. 

4.8 Komissio työskentelee jatkuvasti yksinkertaistamisen parissa. Huolimatta komission toimista,

joissa keskitytään järjestelmällisiin, laajoihin ja kohdennettuihin viestintäkampanjoihin, 
tietyntyyppiset edunsaajat, kuten pienet ja keskisuuret yritykset sekä uudet edunsaajat, ovat muita 
alttiimpia virheille. Näiden edunsaajien osallistuminen on kuitenkin tärkeää puiteohjelman 
onnistumisen kannalta. 

Komissio panee merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelman ja seitsemännen puiteohjelman 
osuus kokonaisvirhetasosta on pienempi kuin viime vuonna. 

4.9 a) Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemien kahden hankintamenettelyjä koskevan

sääntöjenvastaisuustapauksen osalta komissio korostaa seuraavaa: 

Verkkojen Eurooppa -välinettä koskeva asia liittyy tilanteeseen, jossa kansallinen tuomioistuin oli 
todennut hankintamenettelyn lainvastaiseksi mutta ei mitätöinyt sopimusta. Koska sopimus oli 
edelleen voimassa ja urakat toteutettiin tosiasiallisesti, komission oli katsottava kustannukset 
tukikelpoisiksi ja suoritettava vastaavat maksut.    

Toisen tapauksen osalta komissio panee merkille Euroopan unionin energia-alan 
sääntelyviranomaisten yhteistyövirastossa (ACER) vuonna 2020 havaitun hankintavirheen mutta 
katsoo, että tämä virhe ei vaikuta tarkastettuun komission vuonna 2021 suorittamaan maksuun, 
joka koski EU:n ACERille suorittaman rahoitusosuuden ennakkomaksujen selvittämistä. 
Tilintarkastustuomioistuimen mainitsema virhe tapahtui viraston tasolla hankintamenettelyssä, 
josta viraston tulojen ja menojen hyväksyjä on vastuussa. Komissio muistuttaa, että se maksaa 
virastolle tasapainottavan rahoitusosuuden, joka perustuu sen tuloslaskelmaan. Komissiolla ei ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin selvittää EU:n rahoitusosuuteen liittyvät ennakkomaksut, sillä kaikki 
oikeudelliset edellytykset selvityksen tekemiseksi täyttyivät. 

4.10–4.11 Komissio panee merkille edunsaajien tekemät kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat

virheet, joista komission yksiköt eivät olleet tietoisia, koska edunsaajien palkkaamat tarkastajat 
(taloutta koskevista selvityksistä annettavia todistuksia antavat tarkastajat) eivät havainneet niitä 
toimeksiantonsa puitteissa. 

Todistukset taloutta koskevista selvityksistä, jotka taloutta koskevista selvityksistä annettavia 
todistuksia antavat tarkastajat ovat antaneet, kattavat osallistujan hakeman avustuksen 
kokonaismäärän, ja niissä vahvistetaan etukäteen niiden kuluilmoitusten tukikelpoisuus, jotka 
komissio myöhemmin korvaa.  

Komissio tunnustaa puutteet ja parantaa edelleen taloutta koskevista selvityksistä annettavien 
todistusten laatua ja luotettavuutta järjestämällä taloutta koskevista selvityksistä annettavia 
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todistuksia antaville tarkastajille suunnattuja verkkoseminaareja, joilla pyritään lisäämään 
tietoisuutta yleisimmistä tarkastuksissa esiintyvistä virheistä (muun muassa henkilöstökulut, 
alihankinnat ja muut välittömät kustannukset).  

Sen lisäksi, että Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyviä tarkastuslausuntoja varten on laadittu 
selkeä ohjemalli, komissio antaa taloutta koskevista selvityksistä annettavia todistuksia antaville 
tarkastajille palautetta, kun jälkitilintarkastuksissa havaitaan taloutta koskevista selvityksistä 
annettavien todistusten virheitä. 

Lisäksi Research Enquiry Service -palvelu antaa ohjeita taloutta koskevista selvityksistä annettavia 
todistuksia antaville tarkastajille verkkopyyntöjen kautta. 

Tukeen oikeuttamattomat henkilöstökulut 

4.12 Horisontti 2020 -puiteohjelma oli askel eteenpäin yksinkertaistettaessa ja

yhdenmukaistettaessa sääntöjä, jotka koskevat aiheutuneiden kulujen korvaamista. Henkilöstökulut 
ovat kuitenkin edelleen suurin virheiden lähde. Tämä vaikuttaa ainakin osittain loogiselta 
seuraukselta siitä, että henkilöstökulut muodostavat suurimman osan Horisontti 
2020 -puiteohjelman edunsaajien ilmoittamista kokonaiskustannuksista. 

Tämän puutteen huomioon ottaen ja nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä (2021–2027), 
joka sisältää Horisontti Eurooppa -puiteohjelman, komissio on laatinut yrityksille tarkoitetun 
avustussopimusmallin, jossa esitetään yksinkertainen menetelmä henkilöstökulujen laskemiseksi 
päiväkorvauksen perusteella (tällä korvataan Horisontti 2020 -puiteohjelmassa käytetty virhealtis 
menetelmä). 

Lisäksi komissio on tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2020 koskevan kertomuksen havaintojen 
mukaisesti lisännyt koulutus- ja tiedotustoimiensa tiheyttä (ks. myös vastaukset kohtiin 4.11 ja 
4.20 ja suositukseen 4.1).  

Komissio järjesti vuonna 2021 seitsemän verkkoseminaaria siitä, miten voidaan välttää virheitä 
henkilöstökulujen ilmoittamisessa Horisontti 2020 -puiteohjelman avustuksissa. 
Verkkoseminaareihin kutsuttiin erityisesti sellaisten avustusten pk-yrityksiä ja uusia edunsaajia, 
jotka lähestyvät raportointikausiaan. Näissä tapahtumissa (joita järjestetään edelleen vuonna 2022 
kahden kuukauden välein) komissio kannustaa käyttämään henkilöstökuluja koskevaa ohjattua it-
toimintoa. 

Lisäksi komissio on järjestänyt hanketoimihenkilöille ja rahoitustoimihenkilöille suunnatun 
verkkoseminaarin, jossa komission yksiköt ja tilintarkastustuomioistuin pitivät esityksiä ja lisäsivät 
tietoisuutta virhetason alentamisen tärkeydestä Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. Tapahtumassa 
esiteltiin kattavasti ennakkotarkastusten toteuttamiseen käytettävissä olevat välineet (tietotekniset 
välineet, ohjeet, koulutus ja verkkoseminaarit). 

Tuntikorvausten laskeminen 

4.13 Tuntikorvausten laskeminen on edelleen komission säännöllisesti järjestämien

tiedotustoimien keskiössä (ks. vastaus kohtaan 4.12).  

Henkilöstökuluja koskevan ohjatun it-toiminnon laajamittainen käyttö auttaisi edunsaajia 
ilmoittamaan henkilöstökulunsa oikein. Lisäksi edunsaajia kannustetaan käyttämään Research 
Enquiry Service -palvelua pyytääkseen suoraan selvennyksiä avustusten hallinnointiin liittyvistä 
käytännön kysymyksistä. 
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4.15 Horisontti 2020 -puiteohjelman vuotuisten tuntikorvausten laskentamenetelmä perustuu

viimeiseen päättyneeseen tilikauteen, jossa otetaan huomioon lakisääteiset vapaapäivät ja 
kolmannentoista kuukauden palkka. Komissio piti tätä luotettavana osoittajana. Sellaisilla kausilla, 
jotka eivät kata kokonaista tilikautta, saman henkilön tuntikorvauksessa voi olla eroja, mutta 
edunsaajat voivat valita yksinkertaistetun tehokkaan työajan yleisen määrän, mikä estää 
eroavuuksien riskin.  

Tätä laskentamenetelmää on muutettu ja yksinkertaistettu Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa, 
jossa lasketaan yksi ainoa korvaus raportointikautta kohden. 

4.16 Selityksin varustetussa avustussopimusmallissa annetaan käytännön esimerkkejä

bonuksista ja tehokkaan työajan laskemisesta. Jälkimmäisen osalta edunsaajilla on mahdollisuus 
soveltaa vakiomääräistä tehokasta työaikaa, mikä vähentää virheriskiä. Komissio kannustaa tähän 
vaihtoehtoon koko ohjelman täytäntöönpanon ajan. 

Ajankäytön raportointi 

4.17 Komissio on myös yksinkertaistanut Horisontti Eurooppa -puiteohjelman muodollisia

vaatimuksia, jotka liittyvät hanketta koskevien henkilöstökulujen ajankäytön seurantaan. 
Hankehenkilöstön ajankäytön kirjaamisessa saattaa kuitenkin edelleen esiintyä puutteita 
avustuksissa, kuten tilintarkastustuomioistuimen raportoimista esimerkeistä käy ilmi.  

Korjatakseen virheellisen ajankäytön kirjaamisen komissio antoi osallistujille erilaisia 
ohjeasiakirjoja, joissa keskityttiin toimen toteuttamiseen käytettävien tuntien kirjaamisen 
pakollisuuteen. Yksinomaan toimen hyväksi työskenteleviä henkilöitä koskevan ilmoituksen 
käyttöönotolla pyrittiin yksinkertaistamaan menettelyjä. Edunsaajien palkkaamia tilintarkastajia on 
myös kehotettu tarkastamaan, että kirjanpitojärjestelmät ovat asianmukaiset, kun he antavat 
taloutta koskevista selvityksistä annettavaa todistusta. 

Aiempiin raportointikausiin tehdyt mukautukset ja muut virheet henkilöstökuluissa 

4.18 Komissio myöntää, että tuntikorvausten laskentamenetelmä saattaa aiheuttaa vaikeuksia

erityisesti ohjelman uusille edunsaajille. Tilinpäätöslaskelmiin ei kuitenkaan pitäisi tehdä 
mukautuksia ilman asianmukaisia perusteita ja perusteluja. 

4.19 Komissio on sisällyttänyt Horisontti 2020 -puiteohjelman väli- ja loppumaksujen

ennakkotarkastuksia koskeviin ohjeisiinsa erityisiä riskiselosteita, jotka koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen mainitsemia riskejä (budjetoitujen kustannusten käyttö todellisten 
kustannusten sijaan, virheellisesti lasketut tuntikorvaukset, ajan asianmukaisen kirjaamisen 
puuttuminen ja ennakoimattomat alihankintakustannukset).  

Ennakkotarkastusten käyttöönottoon osallistuvien tärkeimpien toimijoiden koulutus on jo käynnissä. 

Erityisen tapauksen, joka koskee kokeneen tutkijan kelpoisuutta saada Marie Skłodowska-
Curie -avustusta, osalta komissio panee merkille kuvatun yksittäisen tapauksen erityisluonteen ja 
katsoo, että tapausta ei pitäisi pitää esimerkkinä yleisestä virheestä. 

Laatikko 4.2 – Esimerkki kokeneesta tutkijasta, joka ei ollut oikeutettu tukeen 
mutta sai Marie Skłodowska-Curie -toimen yhteydessä henkilökohtaista 
apurahaa 
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Laatikossa 4.2 esitettyyn tilintarkastustuomioistuimen havaintoon liittyvien komission jatkotoimien 

yhteydessä edunsaaja väittää, että tutkija oli hankkinut lisää palkatonta kokopäiväistä 

tutkimuskokemusta ennen tohtoriopintojensa aloittamista. 

Kokopäivätyötä vastaava tutkimuskokemus lasketaan siitä päivästä alkaen, jona tutkija on 

suorittanut tutkinnon, joka antaa hänelle virallisen oikeuden ryhtyä suorittamaan tohtorintutkintoa. 

Näin ollen tutkimuskokemuksen kokonaismäärä ennen ehdotuspyynnön määräaikaa on enemmän 

kuin neljä vuotta, ja se voi olla työohjelmassa määritellyn toisen tukikelpoisuusedellytyksen 

mukainen. 

Vaikka näitä lisätietoja ei toimitettu hakemusajankohtana, komission on tarkasteltava niitä, sillä 

niillä voi olla merkittävä vaikutus avustuksen tukikelpoisuuteen ja takaisinperintäkelpoisuuteen. 

Komissio analysoi edunsaajan väitteensä tueksi toimittamaa lisänäyttöä. 

Yksityisten toimijoiden, erityisesti pk-yritysten ja uusien toimijoiden, ongelmat 

4.20–4.21 Komissio on (tilastollisen näytön perusteella) tilintarkastustuomioistuimen kanssa

samaa mieltä siitä, että pk-yritykset (ja uudet edunsaajat) ovat virhealtteimpia edunsaajia. 
Komissio kannustaa niitä kuitenkin osallistumaan kaikilla tasoilla, mikä on olennaisen tärkeää 
ohjelman onnistumisen kannalta.  

Ongelman lieventämiseksi komissio kiinnittää huomiota pääasiassa uusiin edunsaajiin ja pk-
yrityksiin ja kehottaa niitä osallistumaan verkkoviestintäkampanjoihinsa, joissa käsitellään 
virheiden välttämistä Horisontti 2020 -puiteohjelman kustannuksia ilmoitettaessa (ks. myös 
vastaus kohtaan 4.12). 

Muihin välittömiin kuluihin liittyvät virheet 

4.22 Komissio tunnustaa poistoihin liittyvien virheiden esiintymisen ja on jo sisällyttänyt

ennakkotarkastuksia koskeviin ohjeisiinsa tehostetun valvonnan, joka koskee erityisesti riskityyppiä 
”laitekustannukset, joita ei ole ilmoitettu poistokustannuksina”. 

Laatikko 4.3 – Urakoista aiheutuneet kulut ilmoitettiin ja korvattiin kahdesti 

Komissio myöntää, että yhdessä tapauksessa korvaus on maksettu kahteen kertaan, ja vahvistaa, 

että korjaava toimi on jo toteutettu: komissio lähetti 25. toukokuuta 2022 asianomaiselle 

edunsaajalle ennakkoilmoituksen aiheettomasti vaaditun määrän takaisinperimiseksi, ja määrä 

peritään takaisin lähiviikkoina. 

TUTKIMUSAPURAHOJA KOSKEVIEN TIETOTEKNISTEN 
JÄRJESTELMIEN ARVIOINTI 

4.23 eGrants-sovelluspaketti on tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmien avustusten

hallinnoinnin keskeinen tietotekninen väline. Se kattaa avustusten koko syklin ja on keskeisessä 
asemassa Horisontti 2020 -puiteohjelman ja sen seuraajan eli Horisontti Eurooppa -puiteohjelman 
toiminnallisessa ja taloudellisessa seurannassa. 
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4.24 eGrants-sovelluspaketti on myös keskeinen hankkeiden seurannan väline. Se liittyy ABAC-

järjestelmään, joka on komission kirjanpidon tietotekninen väline, jolla varmistetaan taloudellisten 
tietojen johdonmukaisuus.  

4.25 Henkilöstökuluja koskevan it-toiminnon käyttöä edistetään järjestelmällisesti kaikissa

Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyvissä toimissa. Myönnettyjen avustusten osallistujat ja 
erityisesti toistuvat edunsaajat eivät kuitenkaan käytä sitä kovin usein. Ohjelman tässä vaiheessa 
on epätodennäköistä, että komissio pystyisi merkittävästi lisäämään käyttäjien prosenttiosuutta. 

4.26 Komissio on automatisoinut Horisontti 2020 -puiteohjelman avustusten hallinnoinnin, ja tätä

digitaalista siirtymää jatketaan edelleen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. 

Jälkitarkastusten osalta komission tietoteknisissä järjestelmissä pidetään kirjaa kaikista 
tarkastusten aikana kerätyistä asiakirjoista. Näihin järjestelmiin sisältyvät myös tarkastettaviin 
hankkeisiin liittyvistä tarkastuskohteiden kirjanpitojärjestelmistä saatavat tarvittavat taloudelliset 
tiedot. Näin ollen kirjanpitotiedot ja laskutason tiedot ovat saatavilla jälkitilintarkastuksia varten. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman edunsaajien kirjanpitojärjestelmien yhdistäminen SYGMA-
raportointiin ei olisi teknisesti mahdollista. Lisäksi koska edunsaajat ovat riippumattomia yhteisöjä, 
jotka eivät ole komission valvonnassa, tällainen asiakirjojen automaattinen haku aiheuttaisi 
oikeudellisia ongelmia. Jälkitarkastusten tarkoituksena on taata otosten asianmukainen kattavuus.  

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT 
HALLINTOJÄRJESTELYT 

4.28 Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka

mukaan tarkastetuissa vuotuisissa toimintakertomuksissa annetaan oikea arvio kunkin pääosaston 
tai toimeenpanoviraston varainhoidosta tilien perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuuden 
osalta. 

4.29 Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa todetaan, että

koko tutkimuksen ja innovoinnin alan riski maksamishetkellä on 2,29 prosenttia ja että tutkimuksen 
ja innovoinnin pääosaston jäännösvirhetaso on 1,67 prosenttia.  

Nämä virhetasot on laskettu komission Horisontti 2020 -puiteohjelmasta tarkastamien 
1 304 osuuden tulosten perusteella, jotka ovat käytettävissä vuotuista toimintakertomusta 
laadittaessa. Tämän perusteella komissio luottaa menetelmänsä mukaisesti laskemansa virhetason 
tulokseen. 

Komissio on ottanut huomioon tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomautukset virhetason 
laskennasta ja on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen antamaan tunnustukseen. 

4.30 Komission Horisontti 2020 -puiteohjelman riski maksamishetkellä on Horisontti

2020 -asetukseen liitetyssä rahoitusselvityksessä vahvistetun vaihteluvälin sisällä (virhetaso on 2–
5 % ja jäännösvirhetaso mahdollisimman lähellä 2 %:a). Sen vuoksi varauma ei ole tässä 
yhteydessä tarpeen Horisontti 2020 -puiteohjelman menojen osalta. 

4.31 Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan liittyvä jälkitarkastusstrategia otetaan käyttöön

tulevina vuosina, ja sen tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on alle kaksi prosenttia.  
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4.32 Komissio on sitoutunut panemaan sisäisen tarkastuksen suositukset kaikilta osin ripeästi

täytäntöön. Kuten tilintarkastustuomioistuin toteaa, yhden ”erittäin tärkeän” IAS-suosituksen 
toteuttaminen oli kuitenkin ohittanut tavoiteajankohtansa, sillä ulkoisten tilintarkastusyritysten 
kanssa tehdyn uuden puitesopimuksen allekirjoittaminen viivästyi (sopimus allekirjoitettiin vuoden 
2022 alussa).  

Yhteisen tarkastuksen palkkaamien ulkoisten tilintarkastusyritysten osalta on huomattava, että 
uudessa allekirjoitetussa puitesopimuksessa otettiin käyttöön tiukemmat laatuvaatimukset, kuten 
pakollinen koulutus, jota ei aiemmin edellytetty. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Johtopäätös 

4.37–4.38 Tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama, vuosittain laskettava arvioitu virhetaso on

yksi EU:n menojen toteuttamisen tehokkuutta mittaavista indikaattoreista.  

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. 

Tehdyn työn perusteella komissio katsoo, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa 
monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeelle 1 esitetty riskitaso maksamishetkellä vastaa virhetasoa 
(ks. kohdat 4.6 ja 4.29). Tämä arvio perustuu menetelmään, jonka avulla komissio voi EU:n 
talousarvion hallinnoijana tunnistaa ja erottaa toisistaan korkean, keskisuuren ja vähäisen riskin 
alueet ja keskittää siten komission toimet riskin lieventämiseksi. 

Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta riski maksamishetkellä (2,29 %) pysyy Horisontti 
2020 -puiteohjelmaa koskevaan komission ehdotukseen liitetyssä rahoitusselvityksessä esitetyn 
vaihteluvälin sisällä. 

Horisontti Eurooppa -puiteohjelman osalta virheiden riskiä vähentävät osaltaan kertakorvausten 
lisääntyvä käyttö ja parhaillaan kehitteillä oleva valinnainen yksikkökustannus (yksi päiväkorvaus 
edunsaajaa kohden), joka korvaa kaikki henkilöstökuluja koskevat laskelmat. 

Vuosien 2019 ja 2020 vuosikertomuksissa annettujen suositusten seuranta 

4.39 Komissio katsoo, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa vuosikertomuksissa

esitetyt suositukset on pantu täysimittaisesti täytäntöön, vaikka toteutettujen toimenpiteiden 
vaikutusten toteutuminen vie jonkin aikaa. 

Suositukset 

Suositus 4.1 – Henkilöstökuluja koskevan ohjatun it-toiminnon käyttö 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen, jota pannaan parhaillaan täytäntöön.  
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Komissio kannustaa jatkuvasti käyttämään henkilöstökuluja koskevaa ohjattua it-toimintoa 
erilaisten toimien avulla. Yksityiskohtainen käyttöopas on rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalin 
osiossa H2020 Online Manual / Grants / Grant management / Periodic reports. 

Ohjattu it-toiminto on edunsaajien käytettävissä silloin, kun kustannukset kirjataan niiden 
tilinpäätökseen. Ohjatun it-toiminnon käyttöä on edistetty kaikissa vuoden 2021 
verkkoseminaareissa, jotka koskivat virheiden välttämistä Horisontti 2020 -puiteohjelman 
henkilöstökulujen ilmoittamisessa (yhteensä 98 783 katselukertaa), sekä kansallisten 
yhteyspisteiden koulutuksissa ja niiden kanssa järjestetyissä tapaamisissa. 

Komissio mukauttaa parhaillaan henkilöstökuluja koskevaa ohjattua it-toimintoa Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelmaan. 

Suositus 4.2 – Edunsaajien ohjeet 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. On erittäin tärkeää varmistaa, että Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman säännöt ja erityisesti kustannusten tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
ymmärretään selkeästi. 

Komissio on jo aloittanut sen täytäntöönpanon seuraavin keinoin: 

– Tiedotus- ja viestintätilaisuuksia on järjestetty jo Horisontti Eurooppa -puiteohjelman alusta
lähtien, ja niissä on keskitytty Horisontti 2020 -puiteohjelman ja Horisontti Eurooppa -
puiteohjelman keskeisiin eroihin, erityisesti kustannusten tukikelpoisuuteen liittyviin näkökohtiin. On
huomattava, että kaksi jo järjestettyä koordinaattoreiden päivää on saavuttanut yli 170 000
katselukertaa.

– Research Enquiry Service -palvelu on erityinen neuvontapalvelu, joka tarjoaa selvennyksiä ja
selityksiä EU:n tutkimusohjelmista (mukaan lukien Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa).

Suositus 4.3 – Ennakkotarkastusten parantaminen 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen, jota pannaan täytäntöön. 

GoFundissa saatavilla oleviin Horisontti 2020 -puiteohjelman väli- ja loppumaksujen 
ennakkotarkastuksia koskeviin nykyisiin ohjeisiin sisältyy jo erityisiä aihekohtaisia ”lomakkeita”, 
joissa käsitellään erityisiä riskityyppejä.  

Yksi näistä lomakkeista kattaa riskin virheellisesti lasketusta tuntikorvauksesta (muun muassa 
arvioiden käyttö, tehokkaan työajan virheellinen laskenta ja tuntikorvaukseen virheellisesti 
sisällytetyt bonukset).  

Tämä suositus jaetaan ennakkovalvonnan harjoittajien tutkimus- ja innovaatioverkoston (RINEC, 
vuonna 2021 perustettu ryhmä, jonka tavoitteena on parhaiden käytäntöjen jakaminen ja 
ennakkotarkastusten yksinkertaistaminen) jäsenten kanssa, mikä korostaa jälleen kerran asian 
tärkeyttä. 

Komissio arvioi myös, olisiko mahdollista lisätä ilmoitus, joka tulee näkyviin, kun edunsaajien 
tilinpäätökset täytetään, ja jossa muistutetaan edunsaajia siitä, että tuntikorvausten 
uudelleenlaskenta ei ole sallittua.  

Suositus 4.4 – Riippumattomille tarkastajille osoitetut ohjeet 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen, jota pannaan täytäntöön. 
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Komissio on parantanut edelleen taloutta koskevista selvityksistä annettavia todistuksia 
antavien tarkastajien ohjeita asettamalla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa sekä Youtubessa 
saataville useita verkkoseminaareja, joissa käsitellään yleisimpiä tarkastuksissa havaittuja 
virheitä ja virhealtteimpia kustannusluokkia. 

Komissio jatkaa edelleen tietoisuuden lisäämistä taloutta koskevista selvityksistä 
annettavia todistuksia antavien tarkastajien keskuudessa. 

Suositus 4.5 – eGrants-sovelluspaketin toiminnot 

Komissio hyväksyy tämän suosituksen. 

Komissio pyrkii edelleen edistämään digitalisaatiota, joka toimii 
yksinkertaistamisen mahdollistajana. Siksi on perusteltua odottaa, että sen digitaalisia 
välineitä parannetaan tulevaisuudessa. Komissio arvioi yksinkertaistamispolitiikkansa mukaisesti 
seuraavaa tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa varten, onko eGrants-sovelluspaketin 
toimintoja mahdollista laajentaa riskinarviointiin jaaautomaattisiin tarkastuksiin.
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”5. LUKU – KOHEESIO, PALAUTUMISKYKY JA ARVOT” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Jäsenvaltiot toteuttavat yhteistyössä hallinnoitavaa koheesiopolitiikkaa erilaisten ohjelmien (415) 
sekä kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason toimijoiden avulla. Tästä syystä 
varmennuskehyksessä on useampia tasoja. Hallintoviranomaiset valitsevat varmennettavat toimet 
ja tekevät ilmoitettujen menojen hallinnollisia tarkastuksia, jotka ovat ensimmäinen vaihe 
sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisessä ja havaitsemisessa. Toisen valvontatason muodostavat 
tarkastusviranomaiset, jotka varmistavat järjestelmätarkastusten ja toimien edustavan otoksen 
tarkastusten perusteella, onko sääntöjenvastaisuuksien ehkäisy hallinnollisilla tarkastuksilla 
toiminut. Komission varmennusprosessi perustuu kaikkiin tarkastustuloksiin, jotka sisältyvät 
varmennuspaketeissa tiivistetysti esitettyihin kunkin ohjelman tarkastuslausuntoihin ja 
ilmoitettuihin virhetasoihin, sekä komission lisätarkastustyöhön, jossa arvioidaan 
ohjelmaviranomaisten työn tehokkuutta ja ilmoitettujen tarkastuslausuntojen ja virhetasojen 
luotettavuutta. 

Ottaen huomioon tilanteen monitahoisuuden komissio esittää alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisissa 
toimintakertomuksissa täysin avoimesti 

– yksityiskohtaisen arvion kunkin ohjelman tilanteesta, kuten hallinto- ja valvontajärjestelmien
toiminnan tehokkuudesta ja virhetasoista, kaikkien käytettävissä olevien tarkastustulosten
perusteella (ks. kaaviot vuoden 2021 vuotuisissa toimintakertomuksissa: alue- ja kaupunkipolitiikan
pääosaston vuosikertomuksen sivulla 39 ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston
vuosikertomuksen sivulla 59)

– kunkin ohjelman edellisen tilikauden vahvistetut virhetasot ja viimeisimmät ilmoitetut virhetasot
ohjelmaviranomaisten ennen tarkastusten seurauksena tekemiä lisäkorjauksia ja niiden jälkeen
sekä komission tarkastuslausunnon (ks. kunkin vuotuisen toimintakertomuksen liitteessä 7B olevat
taulukot).

Kaiken kaikkiaan komissio totesi, että yhä useammat ohjelmat ovat monivuotisen kauden alusta 
lähtien toimineet hyvin tai riittävän hyvin. Tämä voi olla sen ansiota, että hallinnollisten 
valmiuksien kehittämiseen, koulutukseen, tarkastusten seurauksena toteutettuihin korjaaviin toimiin 
sekä hyvien käytäntöjen ja välineiden jakamiseen on panostettu jatkuvasti. Ohjelmakohtaiset 
virhetasot koostetaan laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden keskeiseksi tulosindikaattoriksi 
(työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston keskeinen tulosindikaattori on 4 ja alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosaston tulosindikaattori 5), joka esitetään kaikkien ohjelmien vahvistettujen 
virhetasojen painotetun keskiarvon vaihteluvälinä täydennettynä enimmäisarvolla mahdollisten 
lisäriskien huomioon ottamiseksi (alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vaihteluväli on 1,9–2,5 % 
ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 1,7–2,4 %). 

Komissio esittelee vuotuisissa toimintakertomuksissa myös jäsenvaltioiden toteuttamat tärkeät 
korjaukset (yli 1,6 miljardia euroa lopullisia korjauksia yhteensä kaikkiin vuosien 2020–2021 
tileihin), mukaan lukien lisärahoitusoikaisut, joita komissio on pyytänyt omien tarkastustensa, 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten tai OLAFin kertomusten perusteella, jotta aiempien 
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ohjelmien jäännösriski olisi tarvittaessa alle kaksi prosenttia (yhteensä vähintään 193 miljoonaa 
euroa vuonna 2021) – ks. alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosaston vuotuisten toimintakertomusten liite 7H.  

Komissio pyysi vuonna 2021 tarkastusviranomaisia kiinnittämään erityistä huomiota uusiin 
tukikelpoisuusehtoihin ja joustoihin, jotka otettiin käyttöön covid-19-kriisin torjumiseksi tehdyillä 
muutoksilla (CRII/CRII+), sekä mahdolliseen hätämenettelyjen perusteettomaan käyttöön julkisissa 
hankinnoissa. Komissio jatkoi myös aktiivisesti yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen ja 
kustannuksiin perustumattoman rahoituksen käytön edistämistä kaudella 2021–2027, koska 
näiden järjestelmien odotetaan olevan vähemmän virhealttiita. 

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS, VUOTUISET 
TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT HALLINTOJÄRJESTELYT 

Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatestausten tulokset ja tehdyn 

tarkastustyön tarkistus / uudelleen suorittaminen 

5.15 Tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso on pysynyt vakaana edellisiin vuosiin

verrattuna. Komissio seuraa kaikkia tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia virheitä ja pyytää 
tekemään lisärahoitusoikaisuja, jos ne ovat tarpeen ja lain mukaan mahdollisia. Komissio panee 
myös merkille, että yli kolmannes tilintarkastustuomioistuimen virhetasoarviosta liittyy vain yhteen 
kansalliseen ohjelmaan ja tuo esiin hyvin erityisen ongelman. 

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 
vuoden 2021 vuotuisissa toimintakertomuksissa ilmoitetut virhetasoarviot perustuvat kunkin 
ohjelman tilanteen yksityiskohtaiseen analyysiin.  

Komissio toteaa, että sen koheesiopolitiikan osalta arvioima virhetason enimmäisarvo (2,5 %), joka 
otetaan huomioon vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa laskettaessa komission 
riskinalainen kokonaismäärä maksamishetkellä, sijoittuu tilintarkastustuomioistuimen arvioimalle 
vaihteluvälille kolmatta vuotta peräkkäin.  

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen yhdessä kauden 2007–2013 ohjelmassa 
havaitseman kahden tapahtuman osalta rahoitusoikaisujen määräämiselle ei ole oikeusperustaa. 

5.16 Tarkastusviranomaiset ovat tärkeässä asemassa sellaisten virheiden havaitsemisessa, jotka

ovat johtaneet huomattaviin rahoitusoikaisuihin ja pidätyksiin ennen ohjelmatilien toimittamista 
komissiolle. Kuten alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2021 vuotuisissa toimintakertomuksissa todetaan, 
jäsenvaltiot vähensivät kauden 2014–2020 alusta lähtien kumulatiivisesti 12,2 miljardia euroa 
EAKR:n/koheesiorahaston menoista ja 3,7 miljardia euroa ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen menoista, 
jotka liittyvät lopullisiin oikaisuihin ja väliaikaisiin pidätyksiin ja joista 15–20 prosenttia oli 
tarkastusviranomaisten työn tulosta.  

Tarkastusviranomaiset ilmoittivat kokonaisvirhetason olevan yli kaksi prosenttia noin kolmasosassa 
ohjelmista, mikä osoittaa näiden viranomaisten virheiden havaitsemisvalmiuden.  

Komissio myöntää, että yksittäistapauksissa joitakin virheitä jäi havaitsematta tai niitä ei otettu 
asianmukaisesti huomioon raportoitua virhetasoa laskettaessa. 
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5.17 Komissio ja tarkastusviranomaiset havaitsivat yhteisen luokittelun perusteella yleisesti

ottaen samoja sääntöjenvastaisuuksien luokkia kuin tilintarkastustuomioistuin. Ne liittyivät tukeen 
oikeuttamattomiin menoihin, julkisiin hankintoihin, kirjausketjuun ja valtiontukeen. Komissio seuraa 
kaikkia tilintarkastustuomioistuimen raportoimia virheitä ja soveltaa rahoitusoikaisuja, jos ne ovat 
tarpeen ja lain mukaan mahdollisia.  

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen yhdessä kauden 2007–2013 ohjelmassa 
havaitseman kahden tapahtuman osalta rahoitusoikaisujen määräämiselle ei ole oikeusperustaa. 

Tukeen oikeuttamattomat kulut 

5.18–5.19 Hallinnon tarkastukset ovat ensimmäinen keino virheiden torjumisessa ja

havaitsemisessa, erityisesti tukikelpoisten kustannusten ja sääntöjen osalta.  

Komissio antoi jäsenvaltioille päivitettyä ohjeistusta ohjelmakaudeksi 2014–2020. Ohjeistuksella ja 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön lisäämisellä pyritään parantamaan hallinnon 
tarkastusten tehokkuutta jatkossa, jotta havaitaan kustannukset ja toimet, jotka eivät ole 
oikeutettuja tukeen. Tarkastusten tehokkuus riippuu kuitenkin kyseisissä hallinnoissa tällaisiin 
tarkastuksiin käytettävissä olevan henkilöstön määrästä sekä sen saaman koulutuksen tasosta ja 
aiheeseen liittyvästä kokemuksesta.   

Komissio ryhtyy ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin ja pyytää korjaavia toimenpiteitä heti, kun 
puutteita havaitaan. Tämä edellyttää metodologisten välineiden parantamista, lisähenkilöstön ja 
asiantuntijoiden rekrytointia, koulutusta äskettäin kehitetyistä välineistä tai yleisimpien virheiden 
oikeasta tulkinnasta sekä valintamenettelyjen parantamista.  

Hallinnon tarkastusten tehostamiseksi ja kohdentamiseksi entistä paremmin ohjelmakaudella 
2021–2027 tarkastukset tehdään riskiperusteisesti, jotta käytettävissä olevat hallintoresurssit 
voidaan keskittää paremmin kohdennettuihin virheiden lähteisiin. Tämä edellyttää, että 
hallintoviranomaiset mukauttavat jatkuvasti riskinhallinnan lähestymistapoja. Mukauttamisen olisi 
perustuttava ohjelmaviranomaisten välisiin tehokkaisiin palautemekanismeihin kaikista 
käytettävissä olevista valvonta- ja tarkastustuloksista. Erityisesti hallintoviranomaisille vuosittain 
raportoitavien tarkastushavaintojen luokittelutavan avulla riskinarviointeihin olisi pystyttävä 
sisällyttämään useimmat virheiden lähteet, ja tämän pohjalta olisi pystyttävä mukauttamaan 
hallinnon tarkastuksissa käytettäviä toimintatapoja ja työkaluja. 

Laatikko 5.1 – Tukikelpoisuusalueen ulkopuolella toteutetuista toimista 
ilmoitetut kustannukset 

Alankomaiden tapauksessa jäsenvaltio kertoi seurantakomitean sopineen vuonna 2016 pidetyssä 

istunnossa, että toimen tyyppi on tilintarkastustuomioistuimen tarkastettavana oleva (edunsaaja ei 

sijaitse tukikelpoisella alueella, mutta toimi hyödyttää suoraan tukikelpoista aluetta). Tätä 

seurantakomitean pöytäkirjaan sisältyvää sopimusta ei kuitenkaan otettu huomioon 

myöhemmässä niiden hyväksyttyjen toimien taulukossa, joista ehdotettiin tehtäväksi muodollinen 

päätös. Seurantakomitea selvensi tätä asiaa vuonna 2022.

5.22 Edunsaajien, jotka toteuttavat toimia sellaisten osallistujien hyväksi, jotka eivät ole

koulutuksessa tai työelämässä, odotetaan tekevän osallistujilta saaduille omille ilmoituksille 
oikeasuhteisia tarkastuksia, jotka koskevat erityisesti heidän ammattiasemaansa. Tarkastuksissa 
on hyödynnettävä kaikkia mahdollisia riippumattomia lähteitä. Edunsaajilla ja 
ohjelmaviranomaisilla ei kuitenkaan aina ole pääsyä sosiaaliturva- tai työvoimatietokantoihin, mikä 
rajoittaa mahdollisuutta tehdä tällaisia tarkastuksia käytännössä. 
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Laatikko 5.2 – Osallistujan tilannetta ei tarkasteta 

Se, ovatko nuoret osallistujat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, olisi tarkastettava 

mahdollisimman luotettavista ja todennetuista lähteistä ottaen huomioon, että ESR-asetuksen 

16 artiklassa ei ole annettu määritelmää henkilölle, joka ei ole koulutuksessa tai työelämässä. Siksi 

jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää, milloin osallistujien tukikelpoisuus tarkastetaan ja 

täyttyvätkö kriteerit. 

Laatikon 5.2 lopussa mainitun Ranskan hankkeen tapauksessa (kaksi tapahtumaa) tuensaaja oli 

tarkastanut osallistujien aseman työvoimapalvelun tietokannasta. Osallistujien tukikelpoisuus 

tarkastettiin, mutta näiden tarkastusten kirjausketjua ei dokumentoitu kaikilta osin. 

Komissio on myös tietoinen monien muiden ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanosta 

vastaavien elinten tai tuensaajien vaikeuksista saada käyttöönsä luottamuksellisia tietoja 

esimerkiksi siitä, että osallistujat eivät ole työelämässä. 

Tästä syystä vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ei enää viitata 

työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin henkilöihin tukikelpoisuusperusteena vaan 

kohderyhmänä. Siksi siinä viitataan vain ”nuoriin” vahvistamatta mitään kohderyhmän määritelmää 

koskevia sääntöjä, jotka jätetään jäsenvaltioiden harkintaan. 

5.23 Komissio on pyrkinyt aktiivisesti edistämään yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen

käytön lisäämistä vähitellen jo niiden käyttöönotosta lähtien. Komissio katsookin, että nämä toimet 
ovat jo tuottaneet myönteisiä tuloksia, edistäneet merkittävästi yksinkertaistamista ja keventäneet 
hallinnollista taakkaa.  

Tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa tarkastuksissa esittämien suositusten mukaisesti komissio 
edistää edelleen vuosien 2021–2027 yhteisistä säännöksistä annetussa asetuksessa säädettyjen 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä, jotta voidaan pienentää edunsaajien 
hallinnollista taakkaa, edistää tulossuuntautuneisuutta ja vähentää virheriskiä entisestään. 

Laatikko 5.3 – Menetelmät, joita käytetään maksujen korvaamiseen 
tuensaajille ja menojen ilmoittamiseen EU:n talousarvioon sellaisten 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen osalta, jotka eivät ole 
sääntelyvaatimusten mukaisia 

Tilintarkastustuomioistuimen ilmoittamissa Irlannin ohjelmaan liittyvissä neljässä tapauksessa 

ohjelmaviranomaiset määrittelivät eri asiakirjoissa edunsaajille, että ESR:n tukikelpoiset 

kustannukset perustuvat yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin (yhteisiä säännöksiä 

koskevan asetuksen 68 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa ja 68 b artiklan 1 kohdassa 

määritellyt kiinteät määrät) ja että samalla sovelletaan todellisiin kustannuksiin perustuvia 

kansallisia korvaussääntöjä. Komissio ei suosittele tätä kaksiosaista järjestelmää, jotta asia olisi 

tuensaajien kannalta yksinkertaisempi. Tämä ei kuitenkaan ole vastoin yhteisiä säännöksiä 

koskevaa asetusta eikä aiheuttanut EU:n talousarvioon kohdistuvaa riskiä, koska todelliset 

kustannukset ylittivät yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja käyttäen ilmoitetut määrät.

Tukeen oikeuttamattomat hankkeet 
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5.24–5.27 Komissio katsoo, että laatikossa 5.4 esitetyistä syistä lakia ei ole rikottu kahden

vuosien 2007–2013 ohjelman päättämisen yhteydessä toteutetun hankkeen osalta.  

Laatikossa 5.5 esitetyistä syistä komissio katsoo, että yhteen Espanjan nuorisotyöllisyysaloitteen 
ohjelmaan kuuluvat hankkeet olivat tukikelpoisia mutta kaikkia kustannuksia ei olisi pitänyt korvata. 

Komissio harkitsee yhdessä jäsenvaltion kanssa vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tarkastettu 
nuorisotyöllisyysaloite ESR:n puitteissa tulevalla ohjelmakaudella. 

Laatikko 5.4 – Kansallisista varoista aiemmin tuetut hankkeet, joille on 
kohdennettu EU:n tukea tukikelpoisuusajan ulkopuolella 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa kahdessa tapauksessa viitataan ohjelmakauteen 

2007–2013, jonka osalta ei ollut säädetty, milloin toimet voidaan valita. Ainoa lakisääteinen 

vaatimus oli, että asiaankuuluvat menot oli asetuksen (EY) N:o 1083/2006 56 artiklan säännöksen 

mukaan tosiasiallisesti maksettava tukikelpoisuusaikana eli 1.1.2007–31.12.2015 eikä tukea voitu 

myöntää toimelle, joka oli toteutettu ennen 1.1.2007. Kumpikin edellytys täyttyi näissä kahdessa 

tapauksessa. Vaikka toimi olisi tosiasiallisesti valittu myöhemmin, se ei vaikuta siihen liittyvien, 

tukikelpoisuusaikana aiheutuneiden menojen tukikelpoisuuteen. 

Hallintoviranomainen valitsi hankkeet, joten niistä tuli osa ohjelmaa. Siksi komissio katsoo, että 

sovellettavia säännöksiä ei ole rikottu. 

Vuosien 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 65 artiklan 6 kohdan nojalla otettiin 

käyttöön lisäsäännöksiä, joissa kielletään fyysisesti päättyneiden toimien valinta. Vastaavia 

säännöksiä ei kuitenkaan ollut voimassa ohjelmakaudella 2007–2013. Komissio muistutti Italiaa 

tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 vuosikertomuksessa toimien taannehtivuudesta 

ohjelmakaudella 2014–2020 antaman suosituksen perusteella siitä, ettei fyysisesti päättyneitä 

toimia voi valita kyseiselle kaudelle. 

Laatikko 5.5 – Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten 
taannehtiva rekisteröinti nuorisotakuun piiriin 

Suurin osa osallistujista oli työttömiä ennen nuorisotyöllisyysaloitteen toimen aloittamista. 

Taannehtivan rekisteröinnin myötä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, joihin 

kohdistettiin jo kansallisia työllisyystoimenpiteitä, tunnistettiin julkisessa työvoimapalvelussa ja 

otettiin mukaan nuorisotyöllisyysaloitteen ohjelmaan. Kansallinen oikeudellinen kehys sallii 

tällaisen taannehtivan rekisteröinnin tietyssä määräajassa, jos muut ehdot täyttyvät. Espanjan 

viranomaiset ilmoittivat osallistujille heidän rekisteröimisestään jälkikäteen. 

Komissio on jo soveltanut 25 prosentin kiinteämääräistä rahoitusoikaisua omien tarkastustensa 

perusteella. Se katsoo, että tämä kiinteämääräinen oikaisu riittää kattamaan myös 

tilintarkastustuomioistuimen lisähavainnot.

5.27 Kansalliset viranomaiset valitsivat komission suosituksesta huolimatta työllisyyskomitean

joulukuussa 2018 tekemän päätelmän perusteella yksittäisten määräaikaisten työsopimusten 
vähimmäiskestoksi 28 päivää. 

Käytännössä työsopimusten kesto oli merkittävässä osassa tarkastetuista tapauksista kuitenkin yli 
kuusi kuukautta. Tähän päästiin toisinaan tekemällä useita peräkkäisiä sopimuksia, joskus myös eri 
työnantajien kanssa. Komissio katsoo, että järjestelmä pantiin kaikilta osin tehokkaasti täytäntöön, 
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koska se toi osallistujat lähemmäksi työmarkkinoita ja lisäsi siten heidän mahdollisuuksiaan 
pitkäaikaiseen työllisyyteen, kuten jäsenvaltion toimittamat tilastot osoittavat. 

Sisämarkkinasääntöjen rikkominen 

5.30–5.31 Viime vuosina valtiontukeen liittyvien virheiden osuus jäsenvaltioiden viranomaisten

ja komission havaitsemista virheistä on ollut aiempaa pienempi.

Tarkastusviranomaisten kanssa sovitun virheiden yhteisen luokittelutavan mukaan tilikautena 
2020–2021 ainoastaan 1,7 prosenttia jäsenvaltioiden ilmoittamista havainnoista ja yhdeksän 
prosenttia komission ilmoittamista havainnoista koski valtiontukea.  

Komissio toteuttaa edelleen valtiontuen toimintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, joilla 
määritetään ja levitetään hyviä käytäntöjä ja tarjotaan koulutusta kaikille ERI-rahastojen 
sidosryhmille. 

5.33–5.34 Julkiset hankinnat, joita koskevat kansalliset ja EU:n säännöt ovat yleensä

monimutkaisia, ovat edelleen merkittävä tarkastusviranomaisten havaitsema ja raportoima 
virheiden lähde. Komissio katsoo, että tarkastusviranomaiset havaitsevat nykyisin paremmin 
tällaisia julkisia hankintoja koskevia ongelmia. Se on merkki siitä, että komission julkisia hankintoja 
koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti toteutetut hallinnollisia valmiuksia lisäävät toimet 
tuottavat tulosta. Tämä näkyy myös siinä, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoittamien julkisten 
hankintojen virheiden määrä on suhteellisen pieni. 

Toukokuussa 2019 päivitetty komission päätös julkisia hankintoja koskevien virheiden 
rahoitusoikaisuista auttaa myös havaitsemaan virheet paremmin, koska siinä vahvistetaan 
yhdenmukainen lähestymistapa komission ja jäsenvaltioiden ohjelmaviranomaisille, jotka 
käsittelevät julkisia hankintoja koskevia sääntöjenvastaisuuksia (päätös C(2019) 3452).  

Komissio kuitenkin toteuttaa julkisia hankintoja koskevan toimintasuunnitelmansa mukaisia toimia 
sen varmistamiseksi, että tuensaajat (hankintaviranomaiset) ja ohjelmaviranomaiset jatkavat 
hankintakäytäntöjensä parantamista ja niihin liittyvien hallinnollisten valmiuksiensa lisäämistä. 

Laatikko 5.7 – Puutteita sopimusehtojen tarkistamisessa ja 
täytäntöönpanossa 

Ennakkohankintasopimusten (ks. laatikko 5.7) osalta valmistajat esittivät tuotantokustannusten 

yksityiskohtaisia erittelyjä yhteiselle neuvotteluryhmälle, joka koostui johtokunnan jäsenten 

joukosta valituista seitsemän jäsenvaltion edustajista ja komission virkamiehistä. Näitä tietoja 

pidettiin riittävinä, koska neuvottelujen aikana covid-19-rokotetta ei ollut vielä olemassa. Koska 

neuvottelujen aiheet olivat luonteeltaan liikesalaisuuksia, näistä erittelyistä ei kuitenkaan laadittu 

kirjallista tallennetta. 

Kaikkiin ennakkohankintasopimuksiin sisältyy määräys, jonka mukaan komissiolla on oikeus tehdä 

tarkastuksia ja todentamisia paikalla viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. Jokainen 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista neljästä vuotuisesta ennakkohankintasopimuksesta 

johti ehdollisen myyntiluvan saaneen rokotteen kehittämiseen, ja valmistajat toimittivat yhtä 

lukuun ottamatta ennakkohankintasopimuksessa sovitut määrät. Näin ollen vain tässä yhdessä 

tapauksessa, jossa sopimusta ei noudatettu, oli tehtävä perusteelliset tarkastukset. Vuonna 2021 

kerättyä näyttöä voitiin käyttää komission ja jäsenvaltioiden eduksi valmistajaa koskevissa 

oikeudellisissa välitoimimenettelyissä, joiden tulos oli myönteinen. 
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Yhdessä ennakkohankintasopimuksessa tarjottiin valmistajalle ennakkomaksu, jolla varmistettiin 

tilattujen rokoteannosten määrä ja täysi takuu investoinnille eli 100 prosenttia ennakkomaksusta 

muun muassa silloin, kun rokotteelle ei saada myyntilupaa tai sopimuksen mukaista annosmäärää 

ei toimiteta.

Tarkastusviranomaisten työ 

5.40–5.41 Ohjelman hallintoviranomaiset tarkastavat yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin

yhteydessä ensisijaisesti tuensaajien ilmoittamat menot. Tämä on ensimmäinen vaihe menojen 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa. Tarkastusviranomaiset tekevät toisen 
tason tarkastuksia hallinnollisten tarkastusten laadun testaamiseksi.  

Komissio on jatkanut vuonna 2021 laajan yhteistyön tekemistä ohjelmien tarkastusviranomaisten 
kanssa, jotta varmistetaan johdonmukainen ja vankka varmennus- ja valvontakehys, myös 
pandemian aikana tehtäviä tarkastuksia koskevien käytännön rajoitusten osalta. Lisäksi 
parannetaan tarvittaessa varmennustyön laatua sekä vahvistetaan tarvittavia havaitsemis- ja 
korjausvalmiuksia.  

Kuten alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa todetaan, komissio on erityisesti havainnut puutteita 
ja pyytänyt parannuksia 15 EAKR:n ja/tai ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen tarkastuksista vastaavan 
koheesiopolitiikan tarkastusviranomaisen tai -elimen kohdalla, kun tarkastusviranomaisia on 
kaikkiaan 116. Näiden tarkastusviranomaisten tehtävänä on tarkastaa 6,5 prosenttia 
EAKR:n/koheesiorahaston menoista ja 8,5 prosenttia ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen/FEAD:n 
menoista. 

5.41 Ohjelmatasolla komissio vahvisti vuonna 2021 hyväksyttyjen tilien osalta olennaisuusrajan

alittavan kokonaisjäännösvirhetason 243:ssa EAKR:n/koheesiorahaston ohjelmassa (83 %, sisältää 
joissakin tapauksissa mukautukset, joilla ei ole olennaista vaikutusta) ja 167:ssä 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen/FEAD:n ohjelmassa (78 %, sisältää joissakin tapauksissa 
mukautukset, joilla ei ole olennaista vaikutusta) sekä olennaisuusrajan ylittävän 
kokonaisjäännösvirhetason 50:ssä EAKR:n/koheesiorahaston ohjelmassa (17 %) ja 48:ssa 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen/FEAD:n ohjelmassa (22 %). Vuonna 2021 näitä olennaisuusrajan 
ylittäviä ohjelmia oli vain viidennes koheesio-ohjelmista (20 %).  

Lakisääteisten vaatimusten mukaisesti näistä kahdesta tapauksesta, joissa tarkastusviranomaiset 
olivat sisällyttäneet rahoitusvälineisiin suoritetut ennakkomaksut, raportoitiin lisäksi vuotuisissa 
toimintakertomuksissa laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevan keskeisen tulosindikaattorin 
soveltamiseksi, mutta ne eivät voi johtaa lisärahoitusoikaisuihin. 

5.42 Toisessa varmennuspaketissa, jossa tilintarkastustuomioistuimen uudelleenlaskema

kokonaisjäännösvirhetaso on yli kaksi prosenttia, ei ole oikeusperustaa lisäoikaisuille. Siksi komissio 
katsoo, että kokonaisjäännösvirhetaso jää tässä tapauksessa alle kahden prosentin. 

5.43 Viime vuosina niiden ohjelmien määrä, joille komissio on laskenut uudelleen

olennaisuusrajan ylittävän kokonaisjäännösvirhetason, pysyi EAKR:n/koheesiorahaston 
toimenpideohjelmien osalta vakaana (noin 13 %) ja laski 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen/puiteohjelman toimenpideohjelmien osalta vuosien 2017 ja 2021 
välillä 40 prosentista 11 prosenttiin. 
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Komissio toteaa, että varmennuspaketit, joiden kokonaisjäännösvirhetason 
tilintarkastustuomioistuin toteaa uudelleenlaskennassa olevan yli kaksi prosenttia, koskivat 
joissakin tapauksissa kokonaisjäännösvirhetason vähäistä kasvua. 

5.44–5.45 Komissio on samaa mieltä siitä, että hallintoviranomaisten olisi ensimmäisenä

havaittava ja korjattava virheet ja sääntöjenvastaisuudet. Siksi se tukee näitä viranomaisia 
edelleen hallinnollisten valmiuksien parantamisessa antamalla ohjeita, kohdennettua tukea ja 
jatkuvaa koulutusta sekä edistämällä ammatillista kehitystä. Lisäksi se tukee menettelyjen 
yksinkertaistamista ja ylisääntelyn välttämistä. Kun todetaan, että hallintoviranomaiset eivät ole 
huomanneet virheitä, komissio edellyttää, että toteutetaan kohdennettuja korjaavia toimia, joilla 
parannetaan asianomaisten viranomaisten suorittamien tarkastusten laatua ja määrää ennen 
menojen ilmoittamista. Lisäksi komissio kannustaa tarkastusviranomaisia raportoimaan ja 
keskustelemaan hallintoviranomaisten kanssa huomaamatta jääneistä virheistä, jotta ne voivat 
parantaa valmiuksiaan ehkäistä ja havaita virheitä antamalla lisäohjeita tai kohdennettua 
koulutusta asianomaisille virkamiehille. 

Komissio katsoo, että sillä on kohtuullinen varmuus useimpien tarkastusviranomaisten työstä, 
lukuun ottamatta pientä osaa, jonka tarkastusvalmiuksia on parannettava huomattavalla tavalla 
havaittujen puutteiden korjaamiseksi (ks. edellä komission yleinen vastaus kohtiin 5.40 ja 5.41).  

Viime vuosina saavutettiin konkreettisia parannuksia kohdennetuilla korjaavilla toimilla, joita 
suositeltiin useissa tapauksissa, joissa oli havaittu puutteita, kuten asianomaisissa vuotuisissa 
toimintakertomuksissa esitetään.  

Komissio ei arvioi tarkastusviranomaisten luotettavuutta vain uudelleenlaskettujen virhetasojen 
(joihin voivat vaikuttaa yksittäiset virheet, joilla on merkittävä tilastollinen vaikutus) vaan myös 
useiden sellaisten kriteerien perusteella, jotka – ellei niitä ole arvioitu tyydyttävästi – tuovat esiin 
järjestelmään liittyviä puutteita tarkastusviranomaisten työssä.  

Komissio on aloittanut vankan, jatkuvan yhteistyön kaikkien tarkastusviranomaisten kanssa. Tähän 
sisältyvät yhteisten tarkastusvälineiden, muun muassa yksityiskohtaisten tarkistuslistojen, 
jakaminen, hyvien käytäntöjen jakaminen vertaisryhmien välillä ja tarkastusviranomaisten 
henkilöstön jatkuva ammatillinen kehittäminen.  

5.46 Komissio edistää jatkuvasti ja ennakoivasti hyvää viestintää tarkastusviranomaisten ja

ohjelmien hallintoviranomaisten välillä, kuten käy ilmi esimerkiksi tarkastusyhteisön (komission ja 
jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten) edistämästä hyvien käytäntöjen peruskirjasta 
koheesiopolitiikan tarkastuksia tehtäessä. Komissio katsoo, että tällainen hyvä viestintä ja 
palautteen antaminen ovat keskeisiä asioita, jotta voidaan varmistaa valvontajärjestelmien 
parantaminen ja hallinnointitarkastusten parempi kohdentaminen. 

5.47 Komissio raportoi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston sekä työllisyys-, sosiaali- ja

osallisuusasioiden pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa, että tarkastusviranomaisten 
vastauksena covid-19-kriisiin tarjoamaa joustavuutta on käytetty vain vähän. Terveyskriisistä, 
rajoituksista ja julkishallinnon lisääntyneestä työmäärästä huolimatta tarkastusviranomaiset 
käyttivät edelleen tilastollisia menetelmiä yli 91 prosenttiin (alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto 
91 % ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto 92 %) tilikauden 2019–2020 
tilinpäätökseen kirjatuista menoista. Nämä luvut kasvoivat viimeisten, 1. maaliskuuta 2022 
mennessä toimitettujen tilien osalta, jolloin tarkastusviranomaiset käyttivät tilastollisista otantaa 
keskimäärin yli 94 prosentissa todennetuista menoista (alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto 94 % 
ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto 96 %). Tämä joustavuus oli väliaikaista ja 
päättyy tilikauden 2019–2020 jälkeen. 
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5.48 ja 5.50 Kuten kohtaan 5.44 annetussa vastauksessa todetaan, komissio tekee jatkuvasti

yhteistyötä tarkastusviranomaisten kanssa parantaakseen tarkastustyönsä kirjausketjua, 
tarvittaessa myös otannan osalta.  

Komissio edistää edelleen tarkastusdokumentaatiota koskevassa pohdinta-asiakirjassa raportoituja 
hyviä käytäntöjä, jotka tarkastusviranomaisista ja komission edustajista koostuva työryhmä on 
laatinut yhdessä, kuten tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 vuosikertomuksessa laatikossa 
5.8 kerrotaan. Komissio muistuttaa asianomaisia tarkastusviranomaisia siitä, että niillä on oltava 
otannasta asianmukainen kirjausketju. 

5.52 Komissio muistutti äskettäin tarkastusviranomaisia siitä, että toimien tarkastuksessa

käytettyjen tarkistuslistojen olisi sisällettävä tiedot siitä, onko petosepäilyn todettu olevan 
seurausta tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 vuosikertomuksen suosituksesta 5.2. 
Komissio on tyytyväinen siihen, että tilanne paranee, ja muistuttaa edelleen tarkastusviranomaisia 
siitä, että niiden on dokumentoitava tarkistuslistalleen paikan päällä petosten havaitsemiseksi 
tehdyt työt. 

Komission varmennustyö ja jäännösvirhetasoa koskeva raportointi vuotuisissa 

toimintakertomuksissa 

5.54–5.56 Komissio on suunnitellut varmennusjärjestelmänsä siten, että pääjohtajat voivat

antaa varmennuksen jokaisesta 418 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, jotka perustuvat kuhunkin toimenpideohjelmaan sovellettuihin perusteellisiin 
ja tehokkaisiin menetelmiin.  

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. Tänä vuonna komissio sisällytti siihen 
ensimmäistä kertaa myös niin sanotun lisäriskin tietyille toimenpideohjelmille, joita komissio ei ole 
koskaan tarkastanut itse, tai tarkastusviranomaisen aiempien tarkastushavaintojen perusteella.  

Sovellettavien säännösten mukaan kansalliset viranomaiset ja komissio voivat tehdä tarkastuksia 
ja panna täytäntöön tarvittavia lisärahoitusoikaisuja monivuotisena ajanjaksona (myös sellaisten 
tarkastusten avulla, jotka suoritetaan viimeistään kolmen vuoden kuluttua tilinpäätöksen 
hyväksymisvuodesta). Tämä lainsäätäjän tarjoama mahdollisuus on tärkeä komissiolle, jotta se voi 
täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät EU:n talousarvion täytäntöönpanoon monivuotisten 
ohjelmien puitteissa.  

Lopuksi komissio ilmoittaa kyseisissä vuotuisissa toimintakertomuksissa edellisten tilikausien 
osalta, että ohjelmaviranomaisten kanssa käytyjen ristiriitaisten menettelyjen jälkeen ja 
tarvittaessa kansallisten viranomaisten pantua täytäntöön asiaankuuluvat lisärahoitusoikaisut sekä 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto 
voivat päätellä, että riski ohjelman päättämishetkellä on arvioiden mukaan selvästi alle kaksi 
prosenttia. 

5.57 Komissio toteaa, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 / alaotsakkeen 2 a

virhearvion enimmäisarvot (2,3 % / 2,5 %), jotka otetaan huomioon vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa laskettaessa riskinalainen kokonaismäärä maksamishetkellä, 
sijoittuvat tilintarkastustuomioistuimen arvioimalle vaihteluvälille. 
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5.59 Komissio viittaa tilintarkastustuomioistuimen mainitsemassa erityiskertomuksessa

antamiinsa vastauksiin. 

5.60 – Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio katsoo, että se pystyy muodostamaan

kohtuullisen ja oikeudenmukaisen arvion virhetasoista kussakin ohjelmassa sekä kumulatiivisesti 
kaikissa ohjelmissa yksityiskohtaisella arvioinnillaan, jossa yhdistetään asiakirjatarkastuksia ja 
paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, joita sovelletaan erilaisiin yksittäisiin ohjelmiin ja 
varmennuspaketteihin niiden osalta määritettyjen riskien perusteella.  

Komissio toteaa myös, että sen vuosien 2019 ja 2020 vuotuisissa toimintakertomuksissa 
ilmoittama arvio virhetasosta (keskeinen tulosindikaattori) ilmaistaan vaihteluvälinä, joka sisältää 
enimmäisriskit. Vaikka komissio arvioi virhetason alhaisemmaksi kuin tilintarkastustuomioistuin, 
sen arvioima vaihteluväli oli silti tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2019 ja 2020 
tarkastuslausumiaan varten laskeman vaihteluvälin sisällä. 

Pääjohtajat vahvistavat julkaistavat keskeiset tulosindikaattorit, jotka koskevat raportointivuoden 
asiaankuuluvia menoja. Ne ovat arvio riskinalaisesta kokonaismäärästä maksamishetkellä kaikkien 
koheesio-ohjelmien osalta yhteensä määrien julkaisemishetkellä, ja niissä otetaan huomioon kaikki 
kyseisellä hetkellä saatavilla olevat tiedot. 

Toinen luetelmakohta: Komissio katsoo, että sen vuosittain suorittamat

asiakirjatarkastukset ovat tehokas ja oikeasuhteinen lähestymistapa, kun on kyse ohjelmista, joiden 
on todettu raportoivan vuosittain luotettavasti alhaisia virhetasoja. Muiden, riskialttiimmiksi 
todettujen ohjelmien paikalla tehtävät säännönmukaisuustarkastukset täydentävät 
asiakirjatarkastusta. 

Komission asiakirjatarkastukset, jotka kattavat kaikki vastaanotetut vuotuiset tarkastuskertomukset 
ja tarkastuslausunnot, perustuvat varmennuspaketeissa annettuihin tietoihin, minkä lisäksi niissä 
otetaan huomioon komissiolle kertynyt tietämys asianomaisista tarkastusviranomaisista ja 
toimenpideohjelmista sekä niitä koskeva aiempi tarkastustyö (mukaan lukien komission omat 
tarkastukset, tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset ja kansalliset 
järjestelmätarkastuskertomukset), ja niitä täydennetään yhteydenpidolla tarkastusviranomaisten 
kanssa silloin, kun sen katsotaan olevan tarpeen selvennösten saamiseksi tai kohdennettujen 
todentamisten suorittamiseksi.  

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto laski vuonna 2021 vastaanotettujen 
varmennuspakettien raportoidun jäännösvirhetason uudelleen 38 ohjelmalle ja alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto 49 ohjelmalle ainoastaan asiakirjatarkastuksen perusteella. 

Kuten edellä on todettu, komissio on saanut päätökseen niiden kohteena olevien ohjelmien 
enimmäisriskilaskelmat, jotka perustuvat pelkästään asiakirjatarkastukseen.  

Kolmas luetelmakohta: Kuten komission tarkastusstrategiassa todetaan, tarkastustyössä

keskitytään niihin tarkastusviranomaisiin, joihin komissio ei pysty vielä luottamaan riittävästi, joihin 
on toistaiseksi kohdistettu vain vähän tarkastuksia tai joiden osalta on ilmennyt uusia riskejä. Ajan 
mittaan on myös tarkastettava tietty määrä muita tarkastusviranomaisia, joiden on todettu olevan 
vähemmän riskialttiita. Uusi koheesiomenojen yhteinen tarkastusosasto (Joint Audit Directorate, 
DAC) varmistaa, että prosessi dokumentoidaan tulevaisuudessa riittävällä tavalla sen omien 
tarkastussuunnitelmien laatimiseksi, jotta voidaan varmistaa, että yhteydet riskinarvioinnin 
tuloksiin ja muihin huomioon otettuihin kriteereihin ilmoitetaan selvästi ja selitetään. 

Neljäs luetelmakohta: Vuosien 2014–2020 sääntelykehyksen mukaisesti jäsenvaltiot

todentavat menot ja raportoivat tarkastustensa tulokset kunkin vuoden helmikuun 15. päivään 
mennessä toimitetuissa varmennuspaketeissa. 
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Vuotuisissa toimintakertomuksissa esitetyt varaumat perustuvat kaikkiin kertomuksen 
allekirjoittamishetkellä käytettävissä oleviin tietoihin, mukaan lukien arviointeihin aiempien 
puutteiden vaikutuksesta viimeisimpiin ilmoitettuihin virhetasoihin ja tarkastuslausuntoihin.  

Esimerkiksi työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto totesi vuoden 2020 vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan, että varaumista neljä perustui aiempien vuosien virhetasojen 
luotettavuutta koskeviin puutteisiin tai epäilyihin, joita ei ole vielä ratkaistu. Näin ollen komissio 
soveltaa vuotuisessa toimintakertomuksessa omaan raportointiinsa varovaista lähestymistapaa ja 
arvioi kyseisten ohjelmien riskitason kiinteämääräisenä sekä esittää tarvittaessa lisävaraumia, jos 
tapaukseen liittyy epäilyksiä tai tunnistettuja riskejä.  

Menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden todentaminen on koko asetuksessa säädetylle 
tarkastusjaksolle ulottuva jatkuva prosessi, kun taas vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetään 
tilannekatsaus raportointivuoden asiaankuuluvista menoista tiettynä ajankohtana (huhtikuussa) 
(varainhoitoasetuksessa säädetty vaatimus). Komissio ei voi ennakoida vuotuisen 
toimintakertomuksen allekirjoittamishetkellä sen jälkeen toteutettavien tarkastusten tuloksia. Siksi 
se jatkaa arviointi- ja tarkastustyötään raportoitujen virhetasojen (joita ei vielä pidetä lopullisina) 
vahvistamiseksi tai laskemiseksi uudelleen ja pyytää tarvittaessa tarvittavia lisärahoitusoikaisuja. 
Tästä raportoidaan täysin avoimesti seuraavissa vuotuisissa toimintakertomuksissa. 

5.62 Komissio viittaa vuoden 2021 vuotuisiin toimintakertomuksiinsa, joissa selitetään

yksityiskohtaisemmin sen enimmäisriskien laskentamenetelmää. Laskenta perustuu kunkin 
ohjelman järjestelmälliseen asiakirjatarkastukseen ja riskiperusteisiin 
säännönmukaisuustarkastuksiin, joilla vahvistetaan ja/tai mukautetaan tarkastusviranomaisten 
ilmoittamia virhetasoja, ja siinä sovelletaan varovaista lähestymistapaa ottamalla huomioon 
lisäriskit tai kiinteämääräiset riskit mahdollisten muiden riskien kattamiseksi (ks. alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen alaviite 51 ja työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen alaviite 73). Aikaisempina tilikausina 
tarkastettujen ohjelmien osalta komissio korostaa, että kaikkia sen tarkastuksia ja niihin liittyviä 
suosituksia seurataan asianmukaisesti ohjelmaviranomaisten kanssa eikä niitä voida saattaa 
päätökseen, ennen kuin kaikki pyydetyt korjaavat toimet on tosiasiallisesti toteutettu, jotta riskejä 
vähennetään asianmukaisesti eikä näiden tarkastusten aikana havaittuja ongelmia enää esiinny. 
Komissio katsoo, että tämä lähestymistapa on tehokas ja kohtuullinen varmuuden lähde, ja sen 
ansiosta varmistetaan myös komission vastuulla olevien tarkastusten kustannustehokkuus. 

5.63–5.64 Säännönmukaisuustarkastuksiensa lisäksi komissio tekee tiedonkeruumatkoja ja

aineistotöitä, joiden seurauksena voi olla, että se tietyissä tapauksissa mukauttaa 
jäännösvirhetasoja yli kahteen prosenttiin. Komissio tekee myös muunlaisia tarkastuksia 
(esimerkiksi aihekohtaisia tarkastuksia tai järjestelmätarkastuksia hallintoviranomaisten tai 
välittävien elinten tasolla). 

Komission säännönmukaisuustarkastukset olivat vuonna 2021 pääosin riskiperusteisia. Komissio 
katsoo tilintarkastustuomioistuimen tässä kappaleessa raportoimien tarkastustulosten osoittavan, 
että sen riskinarviointi oli toiminut hyvin. Lisäksi koheesiopolitiikan yhteisen tarkastusosaston 
perustamisen jälkeen useasta rahastosta tuetuille ohjelmille tai niille alueille, joilla on kaksi 
yhdestä rahastosta tuettua ohjelmaa, tehdään nyt vain yksi tarkastus. Aiemmin nämä tarkastukset 
olisi merkitty kahdeksi tarkastukseksi (yksi kunkin pääosaston osalta). Siksi tarkastusten määrä ei 
ole täysin verrannollinen edellisiin vuosiin nähden.   

Komissio validoi tarkastushavaintonsa oikeusperustan mukaisessa kuulemismenettelyssä 
tarkastusviranomaisten kanssa. Menettelyssä saavutettavia loppupäätelmiä seuraamalla se pyrkii 
määrittämään havaitsemiensa lisävirheiden juurisyyt ja parantamaan asianomaisten 
tarkastusviranomaisten havaitsemisvalmiuksia.  
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Komissio ilmoitti alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa vakavista puutteista 15 tarkastusviranomaisen tai 
niiden valvontaelimen työssä. Komissio tarkastelee useita näkökohtia arvioidessaan 
tarkastusviranomaisen työn tehokkuutta ja luotettavuutta. Virhetaso on vain yksi niistä. Joissakin 
muissa tapauksissa sen havaitsemat lisävirheet ovat yksittäisiä eivätkä viittaa järjestelmätason 
puutteisiin tarkastusviranomaisen toiminnassa, vaikka niillä mahdollisesti onkin huomattava 
ekstrapoloitu vaikutus virhetasoon. 

5.64 Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuonna 2021 tekemiin tarkastuksiin sisältyi

18 säännönmukaisuustarkastusta, 15 tiedonhankintakäyntiä ja 13 aihekohtaista tarkastusta, joista 
neljä koski eturistiriitoja. 

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston tarkastuksiin kuului 
17 säännönmukaisuustarkastusta, neljä tiedonhankintakäyntiä, kolme aihekohtaista tarkastusta, 
kaksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyä tarkastusta ja kuusi tulosindikaattorien 
luotettavuutta koskevaa tarkastusta. 

Vuotuisissa toimintakertomuksissa ei viitata Unkaria vastaan käynnissä olevaan 
oikeusvaltiomenettelyyn 

5.65 Budjettipääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa 2021 viitataan laajasti yleiseen

ehdollisuusjärjestelmään, erityisesti kertomuksen kohdassa, jossa käsitellään erityistavoitetta 5.2 
eli sitä, että vahvistetaan EU:n talousarvion suojaamista taloudellisilta riskeiltä muun muassa 
EDES:n avulla ja oikeusvaltioperiaatetta koskevilta yleisiltä puutteilta jäsenvaltioissa lisäämällä 
avoimuutta, tietämyksen jakamista ja vastuuvelvollisuutta, mikä saavutetaan kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien välisellä säännöllisellä vuoropuhelulla. Tätä täydentävät 
budjettipääosaston vuoden 2021 vuotuisen toimintakertomuksen liitteessä 2 ilmoitetut vuoden 
2021 lopun / vuoden 2022 alun tuotokset, jotka esitetään EU:n talousarvion suojaamisesta annetun 
uuden ehdollisuusasetuksen täytäntöönpanon ja sen valvonnan johtamista koskevan otsikon alla. 
Ehdollisuusasetus on horisontaalinen väline, jonka mukaan on ryhdyttävä asianmukaisiin 
toimenpiteisiin, jos todetaan, että oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa tai vakavasti uhkaa 
vaikuttaa unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon tai unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen riittävän suoraan. Ehdollisuusasetusta sovelletaan, jos mikään muu unionin oikeuden 
mukainen menettely ei mahdollistaisi unionin talousarvion tehokkaampaa suojaamista. 

Toimenpiteiden hyväksyminen (esimerkiksi sitoumusten keskeyttäminen ja maksujen 
keskeyttäminen ehdollisuusasetuksen 5 artiklan mukaisesti) on komission ehdotuksen mukaan 
neuvoston vastuulla (määräenemmistöllä). Toteutetut toimet eivät siis ole minkään tietyn 
valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulla, ja niistä raportoidaan vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa toimielintasolla. 

Koska komissio on velvoitettu kunnioittamaan kaikilta osin ehdollisuusasetuksen mukaista 
kuulemismenettelyä, jonka tarkoituksena on kuulla molempia osapuolia, se ei voi ennakoida 
päätöstä, jonka neuvosto lopulta tekee komission ehdotettua toimenpiteitä. 

Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ottaa kuitenkin riskinarvioinnissa huomioon 
asiaankuuluvat seikat, joita voi esiintyä ehdollisuusasetuksen mukaisessa menettelyssä ja joiden 
osalta hänellä on mahdollisuus toimia alakohtaisen oikeusperustan mukaisesti. 
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JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

Johtopäätös 

5.66 Tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso on pysynyt vakaana edellisiin vuosiin

verrattuna. Komissio seuraa kaikkia tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia virheitä ja pyytää 
tekemään lisärahoitusoikaisuja, jos ne ovat tarpeen ja lain mukaan mahdollisia.  

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 
vuoden 2021 vuotuisissa toimintakertomuksissa ilmoitetut virhetasojen arviot perustuvat kunkin 
ohjelman tilanteen yksityiskohtaiseen analyysiin. 

Komissio toteaa, että monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 2 / alaotsakkeen 2 a virhearvion 
enimmäisarvot (2,3 % / 2,5 %), jotka otetaan huomioon vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa laskettaessa riskinalainen kokonaismäärä maksamishetkellä, 
sijoittuvat tilintarkastustuomioistuimen arvioimalle vaihteluvälille. 

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen yhdessä kauden 2007–2013 ohjelmassa 
havaitsemien kahden tapahtuman osalta rahoitusoikaisujen määräämiselle ei ole oikeusperustaa.  

Komissio toteaa myös, että yli kolmannes tilintarkastustuomioistuimen virhetasoarviosta liittyy vain 
yhteen kansallisen tason ohjelmaan ja kuvastaa hyvin erityistä ongelmaa. Se katsoo, että asiaan 
liittyvät hankkeet olivat tukikelpoisia mutta että kaikkia kustannuksia ei olisi pitänyt korvata. 

5.68 Koheesiopolitiikan nykyisen varmennusmallin tavoitteena on, että jäännösvirhetaso on

kussakin ohjelmassa joka vuosi alle kaksi prosenttia. Mikäli näin ei ole, komissiolla on välineet 
kyseisten yksittäisten ohjelmien havaitsemiseen ja tarvittavien lisärahoitusoikaisujen 
soveltamiseen, jos yksittäisten jäännösvirheiden määrän vahvistetaan olevan yli kaksi prosenttia. 

5.69 Komissio on samaa mieltä siitä, että hallinnon tarkastukset ovat ensimmäinen keino

virheiden torjumisessa ja että niiden olisi oltava tehokkaampia virheiden ensisijaisessa 
torjumisessa ja havaitsemisessa. Komissio raportoi hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnan 
tehokkuudesta alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissa (s. 39 ja s. 59) ja totesi, että hallinto- ja 
valvontajärjestelmät olivat parantuneet ajan mittaan ja toimivat nyt hyvin tai riittävän hyvin 90 
prosentissa ohjelmista. 

5.70 Komissio katsoo, että tarkastusviranomaisten ja valvontaelinten työtä voidaan kaiken

kaikkiaan pitää luotettavana, lukuun ottamatta muutamia tapauksia, jotka on raportoitu vuotuisissa 
toimintakertomuksissa.  

Joissakin tapauksissa havaitut lisävirheet ovat yksittäisiä eivätkä viittaa järjestelmätason 
puutteisiin tarkastusviranomaisen toiminnassa.  

Lisäksi kahdessa tapauksessa tarkastusviranomaiset laskivat lakisääteisten vaatimusten 
mukaisesti jäännösvirhetasot niin, että niihin sisältyvät rahoitusvälineisiin maksetut ennakot. 
Komissio ilmoittaa näistä tapauksista vuotuisissa toimintakertomuksissa yli kahden prosentin 
virhetason ilman tällaisia ennakkomaksuja laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevaa keskeistä 
tulosindikaattoria varten mutta ei voi määrätä lisärahoitusoikaisuja. 

Toisessa varmennuspaketissa, jossa tilintarkastustuomioistuimen uudelleenlaskema 
kokonaisjäännösvirhetaso on yli kaksi prosenttia, ei ole oikeusperustaa lisäoikaisuille. Siksi komissio 
katsoo, että kokonaisjäännösvirhetaso jää tässä tapauksessa alle kahden prosentin.  
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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. Samalla käytetään sääntelyvälineitä 
lisärahoitusoikaisujen tekemiseksi, jos ne katsotaan tarpeellisiksi. 

5.71 Komissio ottaa käyttöön tarkastusmenettelyjä saadakseen kohtuullisen varmuuden siitä,

ovatko eri tarkastusviranomaisten vuosittain ilmoittamat kunkin ohjelman virhetasot hyväksyttäviä 
vai onko viitteitä tai näyttöä siitä, että virhetaso on edelleen olennainen.  

Se, että jäännösvirhetason todetaan olevan yli kaksi prosenttia tiettynä vuonna, vaikka 
tarkastusviranomainen on ilmoittanut sen olevan alle kaksi prosenttia, ei välttämättä viittaa 
vakaviin tai järjestelmällisiin puutteisiin tarkastusviranomaisen työssä. Yksittäisten ja joskus 
monimutkaisten virheiden havaitsematta jääminen ei välttämättä ole tyypillistä 
tarkastusviranomaisen työlle ja voi johtua sovellettavan lainsäädännön erilaisista tulkinnoista (ks. 
myös komission vastaus kohtaan 5.70).  

Komissio myös arvioi tarkastusviranomaisten työtä ottaen huomioon uudelleenlaskettujen 
virhetasojen lisäksi erilaisia parametreja, kuten järjestelmätarkastusten tulokset. 

5.72 Komissio käyttää vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa pääosastojen

vuotuisissa toimintakertomuksissaan julkaisemia tietoja riskinalaisista määristä maksamishetkellä, 
ja näille vuotuisille toimintakertomuksille tehdään huolellinen ja jäsennelty laaduntarkistus. 

Koska komissio käyttää tarkempaa menojen jaottelua riskiprofiilien ja valvontajärjestelmien 
mukaisesti, se pystyy tällaisia virheitä havaitessaan, myös tilintarkastustuomioistuimen työn 
huomioon ottaen, määrittämään ohjelman perusjoukon sen osan, johon vaikutukset todennäköisesti 
kohdistuvat. Näin voidaan saada eriytetty kuva kaikkia maksuja koskevasta virhetasosta ja 
määrittää selvästi alueet, joilla parannuksia tarvitaan.  

Komissio toteaa, että sen arviot sijoittuvat tilintarkastustuomioistuimen arvioimille vaihteluväleille. 
Se katsoo, että sen yksityiskohtaisten arviointien perusteella saadaan arvio virhetasoista, jotka 
kuvastavat tasapuolisesti kunkin ohjelman ja kumulatiivisesti kaikkien ohjelmien tilannetta paikan 
päällä. 

5.73 Budjettipääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa 2021 viitataan laajasti yleiseen

ehdollisuusjärjestelmään, erityisesti kertomuksen kohdassa, jossa käsitellään erityistavoitetta 5.2 
eli sitä, että vahvistetaan EU:n talousarvion suojaamista taloudellisilta riskeiltä muun muassa 
EDES:n avulla ja oikeusvaltioperiaatetta koskevilta yleisiltä puutteilta jäsenvaltioissa lisäämällä 
avoimuutta, tietämyksen jakamista ja vastuuvelvollisuutta, mikä saavutetaan kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien välisellä säännöllisellä vuoropuhelulla. Tätä täydentävät 
budjettipääosaston vuoden 2021 vuotuisen toimintakertomuksen liitteessä 2 ilmoitetut vuoden 
2021 lopun / vuoden 2022 alun tuotokset, jotka esitetään EU:n talousarvion suojaamisesta annetun 
uuden ehdollisuusasetuksen täytäntöönpanon ja sen valvonnan johtamista koskevan otsikon alla. 
Ehdollisuusasetus on horisontaalinen väline, jonka mukaan on ryhdyttävä asianmukaisiin 
toimenpiteisiin, jos todetaan, että oikeusvaltioperiaatteen rikkominen vaikuttaa tai vakavasti uhkaa 
vaikuttaa unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon tai unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseen riittävän suoraan. Ehdollisuusasetusta sovelletaan, jos mikään muu unionin oikeuden 
mukainen menettely ei mahdollistaisi unionin talousarvion tehokkaampaa suojaamista. 

Toimenpiteiden hyväksyminen (esimerkiksi sitoumusten keskeyttäminen ja maksujen 
keskeyttäminen ehdollisuusasetuksen 5 artiklan mukaisesti) on komission ehdotuksen mukaan 
neuvoston vastuulla (määräenemmistöllä). Näin ollen toteutetut toimet eivät ole minkään tietyn 
valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulla, ja niistä raportoidaan vuotuisessa hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksessa toimielintasolla. 
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Koska komissio on velvoitettu kunnioittamaan kaikilta osin ehdollisuusasetuksen mukaista 
kuulemismenettelyä, jonka tarkoituksena on kuulla molempia osapuolia, se ei voi ennakoida 
päätöstä, jonka neuvosto lopulta tekee komission ehdotettua toimenpiteitä. 

Valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä ottaa kuitenkin riskinarvioinnissa huomioon 
asiaankuuluvat seikat, joita voi esiintyä ehdollisuusasetuksen mukaisessa menettelyssä ja joiden 
osalta hänellä on mahdollisuus toimia alakohtaisen oikeusperustan mukaisesti. 

5.74 Kaikkiin ennakkohankintasopimuksiin sisältyy määräys, jonka mukaan komissiolla on oikeus

tehdä tarkastuksia ja todentamisia paikalla viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. 
Tarkastukset toteutetaan käynnissä olevan pandemian vuoksi myöhempänä ajankohtana. Ks. myös 
komission vastaus laatikkoon 5.7. 

Suositukset 

5.75–5.77 Komissio noudattaa tilintarkastustuomioistuimen hyväksymiä suosituksia tarkasti ja

panee ne täytäntöön sovitussa määräajassa. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 
vuosikertomuksen suosituksen 6.1 osalta komissio katsoo toimineensa suosituksen mukaisesti 
ottaen huomioon myös vuosien 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen tarkistetun 
40 artiklan, jossa vahvistetaan uusi varmennusmalli pk-yrityksiä koskevan aloitteen ohjelmia 
varten. 

Suositus 5.1 – Menetelmä, jota käytetään korvausten maksamiseen tuensaajille, 

kun yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja sovelletaan ohjelmaan 

myönnettävän EU:n rahoitusosuuden määrittämiseen 

Komissio hyväksyy suosituksen erityisesti tilintarkastustuomioistuimen tarkastaman irlantilaisen 
ohjelman osalta. 

Suositus 5.2 – ESR:n tavoitteiden edistäminen kansallisilla järjestelmillä 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamilla toimilla edistettiin ohjelman 
tavoitteita, vaikka olikin havaittu, että kaikki osallistujat eivät olleet oikeutettuja tukeen. Komissio 
harkitsee yhdessä jäsenvaltion kanssa vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tarkastettu 
nuorisotyöllisyysaloite ESR:n puitteissa tulevalla ohjelmakaudella. 

Suositus 5.3 – Ohjelmaviranomaisten suorittama työelämän ja koulutuksen 

ulkopuolella olemisen todentaminen  

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Se, ovatko nuoret osallistujat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, olisi tarkastettava 
mahdollisimman luotettavista ja todennetuista lähteistä ottaen huomioon, että ESR-asetuksen 
16 artiklassa ei ole annettu määritelmää henkilölle, joka ei ole koulutuksessa tai työelämässä. Siksi 
jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää, milloin osallistujien tukikelpoisuus tarkastetaan ja 
täyttyvätkö kriteerit. 

Komissio on myös tietoinen monien ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanosta vastaavien 
elinten tai tuensaajien vaikeudesta saada käyttöönsä luottamuksellisia tietoja esimerkiksi siitä, että 
osallistujat eivät ole työelämässä.  

354



Tästä syystä vuosien 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa ei enää viitata 
työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleviin henkilöihin tukikelpoisuusperusteena vaan 
kohderyhmänä. Siksi siinä viitataan vain ”nuoriin” vahvistamatta mitään kohderyhmän määritelmää 
koskevia sääntöjä, jotka jätetään jäsenvaltioiden harkintaan. 

Suositus 5.4 – Valmistajien on noudatettava covid-19-rokotteiden ennakko-

ostosopimuksia 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Kaikkiin ennakkohankintasopimuksiin sisältyy määräys, jonka mukaan komissiolla on oikeus tehdä 
tarkastuksia ja todentamisia paikalla viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. 

Vaikka komissio on sitoutunut varmistamaan, että covid-19-rokotteiden valmistajat noudattavat 
ennakko-ostosopimusten ehtoja, se aikoo tehdä tarkastuksia riskinarvioinnin perusteella. 

Riskinarvioinnissa otetaan huomioon, onko valmistaja saanut covid-19-rokotteilleen ehdollisen 
myyntiluvan ja pystynyt toimittamaan niitä jäsenvaltioille ja onko ennakkorahoitukseen käytetty 
unionin talousarviota. 

Tarkastukset toteutetaan käynnissä olevan pandemian vuoksi myöhempänä ajankohtana. 
Ensimmäisten tulosten odotetaan olevan saatavilla vuoden 2024 loppuun mennessä ja lopullisten 
tulosten joulukuuhun 2025 mennessä. 

Suositus 5.5 – Jäljitysketju tarkastusviranomaisten suorittamaa otantaa varten 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio muistuttaa, että tarkastusviranomaisten on annettava asianmukaiset selvitykset 
otantamenettelyistään ja varmistettava asianmukainen jäljitysketju. 

Suositus 5.6 – Oikeusvaltioperiaate 

Komissio ei hyväksy suositusta. 

Komissio viittaa vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja budjettipääosaston 
vuotuisessa toimintakertomuksessa edelleen vain yleisiin ehdollisuusmenettelyihin. Yleinen 
ehdollisuusjärjestelmä tai unionin talousarvion suojaaminen koskee koko EU:n talousarviota eikä 
vain tiettyjä ohjelmia tai politiikan aloja, mikä näkyy yritysraportoinnissa. Komissio ja sen 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä eivät myöskään voi ennakoida asiaankuuluvien 
toimenpiteiden hyväksymisestä vastaavan neuvoston tulevia päätöksiä. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

6. LUKU – LUONNONVARAT JA YMPÄRISTÖ

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

6.1 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvioi

politiikanalan ’Luonnonvarat ja ympäristö’ virhetasoksi 1,8 prosenttia. Tämä on 

olennaisuusrajan alapuolella ja vastaa komission omaa arviota maksamishetken riskitasosta. 

Komissio on myös tyytyväinen siihen, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) suoriin tukiin ei 
sisälly olennaisia virheitä, mikä vahvistaa, että yhdennetyllä hallinto- ja valvontajärjestelmällä, 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä mukaan luettuna, on tärkeä tehtävä virhetason 
ehkäisemisessä ja vähentämisessä. 

YMP on aidosti eurooppalaista politiikkaa, jossa jäsenvaltiot yhdistävät voimavaransa 
toteuttaakseen yhteistä politiikkaa yhteisellä talousarviolla. YMP:n edunsaajia on 6,6 miljoonaa, ja 
sen menoja hallinnoidaan yhteistyössä kattavan hallinnointi- ja valvontajärjestelmän avulla. 
Järjestelmällä on tarkoitus varmistaa perustana olevien rahoitustoimien laillisuus ja 
sääntöjenmukaisuus lopullisten edunsaajien tasolla.  

YMP:n perusteellinen varmennusmalli sisältää maksajavirastojen hallinnon tarkastukset, 
riippumattomien todentamisviranomaisten tarkastustoiminnan ja komission oman työn tilien 
tarkastamisessa ja hyväksymisessä. 

Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion siitä, että 
maksajavirastojen järjestelmät ovat yleisesti ottaen luotettavia ja laskevat tukimaksut oikein. 
Tämä vastaa komission omaa analyysia.  

Maaseudun kehittämistoimenpide 21 luotiin, jotta kriisistä eniten kärsineille voitiin tarjota 
helposti saatavilla olevaa kriisitukea tekemällä siitä mahdollisimman yksinkertainen edunsaajien ja 
hallinnon kannalta. Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka 
mukaan tukiedellytyksiä yleensä noudatettiin.  

Monitorointitarkastukset ovat EU:n oikeudellisissa puitteissa määritelty valvontaa koskeva 
lähestymistapa. Pakollinen pinta-alamonitorointijärjestelmä kattaa pinta-alaperusteiset interventiot 
kaikissa jäsenvaltioissa vuodesta 2023 alkaen, jotta politiikan tuloksellisuutta voidaan mitata 
erityisesti maataloustoiminnassa. Koska erityisesti maaseudun kehittämiseen tähtäävät 
toimenpiteet sisältävät usein sellaisia tukikelpoisuusedellytyksiä, joita ei voida monitoroida 
Sentinel-satelliittidatan avulla, komission ehdottaman uuden pinta-alamonitorointijärjestelmän 
puitteissa jäsenvaltioissa voidaan käyttää myös muuta kuin Sentinel-satelliittidataa. 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

6.14 Komissio suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen arvioon luonnonvaroja

koskevan luvun virhetasosta ja panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen 
määrittämä virhetaso on 2 prosentin olennaisuusrajan alapuolella ja lähellä komission omaa YMP-
menoja koskevaa arviota (1,8 %), joka on esitetty komission vuotuisessa hallinto- ja 
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tuloksellisuuskertomuksessa ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessa. 

Laatikko 1 – Eräs maksajavirasto ei käyttänyt kaikkia saatavilla olevia tietoja 
tarkastaessaan edunsaajan ilmoittamia kuluja 

Jotta viinin menekinedistämistoimien turvallinen toteutus voitaisiin varmistaa, maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen pääosasto antoi vuonna 2016 ohjeet1 viiniteollisuuden kansallisista 

tukiohjelmista ja erityisesti menekinedistämistoimista. Tämän lisäksi maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen pääosasto antoi vuonna 2021 jäsenvaltioiden edustajille ilmoituksen kolmansissa 

maissa toteutettavien viinin menekinedistämistoimien yhteydessä havaituista teknisistä 

ongelmista. Tämän odotetaan lieventävän riskejä, jotka liittyvät menekinedistämistoimien 

toteuttamiseen viinialalla. 

Tämän nimenomaisen toimen osalta komissio toteuttaa jatkotoimia varmistaakseen, että 

mahdolliset aiheettomasti suoritetut maksut korjataan. 

Suorat tuet 

6.18 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi

84 testaamassaan maksutapahtumassa vain kolme vähäistä liian suurena ilmoittamista, joissa 
kaikissa virhe oli alle 5 prosenttia. 

6.20 Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen myönteisen arvion

yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän ja viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän roolista. 
Komissio katsoo, että yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, viljelylohkojen 
tunnistamisjärjestelmä mukaan luettuna, ehkäisee ja pienentää tehokkaasti virhetasoa. 

Pinta-alaan/eläimiin liittyvät maaseudun kehittämismenot 

6.23 Komissio haluaa huomauttaa, että kaksi virhettä, jotka mainittiin sen eläintietokantaan

edunsaajista kirjattujen virheellisten tietojen osalta ja jotka molemmat tapahtuivat samassa 
maksajavirastossa, eivät johtuneet edunsaajien vääristä ilmoituksista vaan eläintietokannan 
teknisestä ongelmasta, joka vaikutti joidenkin harvojen edunsaajien ilmoituksiin. Kyseinen 
maksajavirasto on käynnistänyt menettelyt kaikkien vaikutuksen kohteena olleiden edunsaajien 
tunnistamiseksi ja aiheettomien määrien perimiseksi takaisin. Tekninen ongelma on ratkaistu 
hakuvuodeksi 2022. 

Investointihankkeet 

6.25 Komissio ei ole yhtä mieltä tilintarkastustuomion arviosta kahdessa tapahtumassa.

Monitorointitarkastukset 

6.28 Monitorointitarkastukset ovat EU:n oikeudellisissa puitteissa määritelty valvontaa koskeva

lähestymistapa, joka perustuu käynteihin paikan päällä (muiden kuin monitorointikelpoisten 
tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja velvoitteiden osalta) sekä uusien teknologioiden käyttöön 

1 Saatavilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/wine-guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf 
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(monitorointikelpoisten tukikelpoisuusperusteiden, sitoumusten ja velvoitteiden osalta) 
vaihtoehtona perinteisille pinta-alatukijärjestelmiin ja pinta-alaperusteisiin toimenpiteisiin 
sovellettaville valvontamenetelmille.  

Kaiken kaikkiaan komissio katsoo, että monitorointitarkastukset ovat erittäin hyvä esimerkki siitä, 
miten teknologiaa voidaan soveltaa hallinto- ja valvontajärjestelmien tehostamiseksi. 

Vuonna 2021 monitorointitarkastuksia käytti kymmenen jäsenvaltiota ja 30 maksajavirastoa. 

6.29 Jos pinta-alatukea koskevien tukikelpoisuusedellytysten voidaan katsoa olevan

monitoroitavissa Sentinel-satelliittidatan avulla (tai muun arvoltaan vähintään vastaavan aineiston 
avulla), monitorointitarkastuksiin perustuvassa toimintatavassa käytetään automaattista 
vaatimustenmukaisuuden tarkastusprosessia. Epävarmoja tuloksia seurataan puoliautomaattisilla 
menettelyillä. Jos pinta-alatukea koskevia tukikelpoisuusedellytyksiä ei voida lähtökohtaisesti 
katsoa voitavan monitoroida Sentinel-satelliittidatan avulla, on tehtävä paikalla tarkastuksia, joissa 
edunsaajista valitaan tietty otos. Monitorointitarkastusten etu perinteisiin valvontamenetelmiin 
nähden on siis huomattavin silloin, kun kaikkia tukikelpoisuusedellytyksiä voidaan monitoroida. 
Erityisesti maaseudun kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet sisältävät kuitenkin usein sellaisia 
tukikelpoisuusedellytyksiä, joita ei voida monitoroida Sentinel-satelliittidatan avulla. Sen vuoksi 
komission ehdottaman uuden pinta-alamonitorointijärjestelmän puitteissa jäsenvaltioissa voidaan 
käyttää myös muuta kuin Sentinel-satelliittidataa eli esimerkiksi paikkamerkittyjä valokuvia. 

6.30 Monitorointitarkastuksiin perustuvan toimintatavan käyttö jäsenvaltioissa kaksinkertaistui

vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Näin ylittyi komission välitavoite, jonka mukaan vähintään 
10 prosenttiin käytössä olevasta maatalousmaasta olisi sovellettava monitorointia vuoteen 2022 
mennessä. 

6.31 Komissio haluaa kiinnittää huomiota siihen, että vuodesta 2023 alkaen jäsenvaltiot voivat

laatia hallinto-, valvonta- ja seuraamusjärjestelmänsä asetuksessa (EU) 2116/2022 vahvistettujen 
unionin perusvaatimusten mukaisesti. Pakollinen pinta-alamonitorointijärjestelmä kattaa pinta-
alaperusteiset interventiot kaikissa jäsenvaltioissa vuodesta 2023 alkaen, jotta politiikan 
tuloksellisuutta voidaan mitata. Tämän seuraavaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan sisältyvän 
Copernicus Sentinel -satelliittidatan pakollisen käytön tarkoituksena on varmistaa jäsenvaltioiden 
vuotuisen tuloksellisuusraportoinnin luotettavuus. Jäsenvaltiot voivat käyttää pinta-
alamonitorointijärjestelmän tarjoamia perustietoja virheiden ehkäisemiseen, 
sääntöjenvastaisuuksien havaitsemiseen ja sen myötä rahastoon kohdistuvien riskien 
vähentämiseen. 

6.35 Komissio on jo vuodesta 2018 kannustanut jäsenvaltioita ottamaan käyttöön

monitorointitarkastuksiin perustuvan toimintatavan. Komissio tarjoaa vapaan pääsyn Copernicus-
datan ja -informaation saantipalveluihin (DIAS) YMP-valvontaa varten. Se on myös laatinut 
ohjeasiakirjoja, ja se edistää keskinäistä oppimista ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden 
välillä järjestämällä esimerkiksi tapaamisia, joissa monitorointitarkastuksia jo tekevät jäsenvaltiot 
jakavat näkemyksiään ja kokemuksiaan niiden käytännön toteutuksesta. Komissio myös tukee 
jäsenvaltioita koulutuksen, dokumentaation ja IT-ratkaisujen muodossa antamalla tietoa 
monitorointitarkastuksista tiedotustoimessa, jolla on tarkoitus vastata oletettuihin tai todellisiin 
teknisiin haasteisiin, jotka liittyvät YMP:n monitorointiin käytettävään Sentinel-satelliittidataan.  

Tämän tuloksena monitorointitarkastuksiin perustuvan toimintatavan käyttö jäsenvaltioissa 
kaksinkertaistui vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Näin ylittyi komission välitavoite, jonka 
mukaan vähintään 10 prosenttiin käytössä olevasta maatalousmaasta olisi sovellettava 
monitorointia vuoteen 2022 mennessä. 
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Jäsenvaltioiden valvontatilastojen ja maksutietojen yhdenmukaisuuden 

tarkastukset 

6.37 Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan

maksajavirastojen järjestelmät ovat yleisesti ottaen luotettavia ja laskevat tukimaksut oikein. 
Komissio toteuttaa oman analyysinsa tekemällä maksajaviraston toimittamille maksu- ja 
valvontatiedoille vuotuisia laaduntarkastuksia sekä tekemällä maksajavirastojen tietojärjestelmiä 
koskevia tietojen eheystarkastuksia, jotka vahvistavat tilintarkastustuomioistuimen arvion. 

Maaseudun kehittämistoimenpide M21 

6.39 Komissio panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan

tukiedellytyksiä yleensä noudatettiin. Tarkoituksena oli luoda edunsaajien ja hallinnon kannalta 
mahdollisimman yksinkertaisia järjestelmiä, joissa otetaan huomioon toimenpiteen päämäärä ja 
toiminta-ajatus, joka oli tarjota kriisistä eniten kärsineille helposti saatavilla olevaa kriisitukea. 

M21 on yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän ulkopuolinen toimenpide, josta tarjotut 
kertasuoritukset eivät yleensä ole yhteydessä hehtaarien tai eläinten määrään. Asetusten mukaan 
se ei siis kuulu yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sääntöjen soveltamisalaan, eikä siinä 
ollut pakko käyttää yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. 

Komissio haluaa myös huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut aiheettomasti 
suoritettuja maksuja missään tarkastuslausumaa varten tarkastetussa seitsemässä 
toimenpiteen M21 mukaisessa tapahtumassa. 

6.40 M21 on yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän ulkopuolinen toimenpide, eikä se

asetusten mukaan kuulu yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sääntöjen soveltamisalaan. 
Sen vuoksi ei edellytetty yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän käyttöä, vaan jäsenvaltioiden 
oli päätettävä toimenpiteen täytäntöönpanossa käytettävistä hallinnollisista järjestelmistä. 

Laatikko 4 – Esimerkkejä tapauksista, joissa edunsaajat eivät täyttäneet 
toimenpiteen M21 kriteerejä 

Romanian maaseudun kehittämisohjelman tapauksessa mainituilla edunsaajaryhmillä oli oikeus 

saada tukea, jos ne olivat aktiiviviljelijöitä. Toimenpiteeseen ei sovellettu valintaperusteita. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT 
HALLINTOJÄRJESTELYT 

6.42 Tämä oli seitsemäs vuosi, kun todentamisviranomaiset antoivat lausunnon menojen

laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Todentamisviranomaisten raportit sisältävät olennaista 
ja arvokasta tietoa sellaisten menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, jotka 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston tarkastajat ovat arvioineet yksityiskohtaisesti 
ja jotka on otettu huomioon maksajavirastojen ilmoittamiin virhetasoihin tehtävien mukautusten 
arvioinnissa. Todentamisviranomaiset saavuttivat tason, jolla ne tuottavat luotettavia ja olennaisia 
tuloksia kaikkien perusjoukkojen menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. 
Todentamisviranomaisten tekemän huomattavan työn ansiosta ja havaintomäärän kasvun myötä 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto luotti todentamisviranomaisten tekemän 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevan työn tuloksiin. Lisäksi tarkistettujen suuntaviivojen, 
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joissa todentamisviranomaisten sääntöjenvastaisuustasoa voitiin verrata suoraan 
maksajavirastojen valvontatilastoihin, mukaisesti todentamisviranomaisten tulokset olivat 
perustana maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston varainhoitovuoden 2021 
mukautetun virhetason laskemiselle. 

6.44 Komissio toteaa lisäksi, että kaikkien YMP:tä koskevien korjaavien toimien (arviolta 1,5 %)

seurauksena YMP:n arvioitu lopullinen riskinalainen määrä (riski päättämishetkellä) vuonna 2021 
oli arviolta 0,3 prosenttia (ks. vuotuinen toimintakertomus 2021, s. 90). 

6.46 Komissio toteaa, että sen vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa esitetty

luonnonvaroja ja ympäristöä koskeva riskitaso maksamishetkellä on samalla tasolla kuin 
tilintarkastustuomioistuimen arvioima 1,8 prosentin virhetaso, joka on 2 prosentin olennaisuusrajan 
alapuolella. 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

Johtopäätös 

6.47 Komissio panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen arvioima tätä lukua

koskeva virhetaso 1,8 prosenttia on olennaisuusrajan (2,0 %) alapuolella ja samalla tasolla kuin 
komission vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa arvioitu tätä otsaketta koskeva 
maksamishetken riskitaso. 

Vuoden 2019 vuosikertomuksessa annettujen suositusten seuranta 

6.49 Komissio viittaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 14/2022

”Komission toimet yhteiseen maatalouspolitiikkaan kohdistuvien petosten torjumiseksi – On aika 
pyrkiä pintaa syvemmälle” johtopäätöksiin ja kyseiseen erityiskertomukseen antamiinsa 
vastauksiin. Komissio on toteuttanut toimia havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi ja päivittää 
petosriskianalyysia uuden YMP:n perusteella. 

6.50 Katso komission vastaus kohtaan 6.49.

Komissio toteuttaa tarvittavat toimet erityiskertomuksessa 14/2022 annettujen suositusten 
täytäntöönpanemiseksi. 

Suositukset 

Suositus 6.1 – Tuetaan uusien teknologioiden käyttöä virheiden ehkäisemiseksi 

YMP-maksuissa 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio tarjoaa foorumin, jolla helpotetaan uusien teknologioiden käyttöä koskevien parhaiden 
käytäntöjen jakamista. 

Pakollinen pinta-alamonitorointijärjestelmä kattaa pinta-alaperusteiset interventiot kaikissa 
jäsenvaltioissa vuodesta 2023 alkaen, jotta politiikan tuloksellisuutta voidaan mitata erityisesti 
maataloustoiminnassa. Pinta-alamonitorointijärjestelmän tehtävänä on havaita tapaukset, joissa 
tukikelpoisuusedellytykset eivät täyty. Näissä tapauksissa jäsenvaltioiden on annettava 
edunsaajalle mahdollisuus korjata tilanne. 
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Suositus 6.2 – Toimenpiteen M21 maksujen tarkastukset 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Viranomaiset hyväksyivät ja toteuttivat toimenpiteen M21 ennätysajassa tilanteen kiireellisyyden 
vuoksi. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että asetuksessa säädettyjä tukiehtoja yleensä 
noudatettiin, ja se havaitsi vain vähäisen määrän tapauksia, joissa varoja saivat edunsaajat, jotka 
eivät täyttäneet tuen myöntämisperusteita. Toimenpiteeseen sovelletaan komission tarkastuksia 
sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) seuranta- ja 
arviointijärjestelmää, ja komissio kannustaa jäsenvaltioita käsittelemään tätä toimenpidettä YMP:n 
jälkiarvioinneissaan. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”7. LUKU – MUUTTOLIIKE JA RAJATURVALLISUUS – 

TURVALLISUUS JA PUOLUSTUS” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Komissio suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin ja sitoutuu 
toimimaan aloilla, joilla on havaittu olevan tarvetta parannuksille, jotta virheiden määrää voidaan 
vähentää tulevaisuudessa. 

Ilmoitetuista tapauksista huolimatta komission käyttöön ottama hätäavun antamista koskeva 
valvontastrategia toimii tyydyttävästi. Komissio ottaa suositukset huomioon ja muistuttaa samalla, 
että edunsaajat toteuttavat hätätoimia erityisen vaikeissa olosuhteissa. 

Suurinta osaa vuosien 2014–2020 AMIF- ja ISF-varoista hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden 
(ja Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden) kanssa. Komissio on tyytyväinen huomioon, että 
tarkastusviranomaiset ovat kehittäneet ja ottaneet käyttöön riittävän laadukkaita yksityiskohtaisia 
menettelyjä voidakseen raportoida työstään ja käyttäneet tarkistuslistoja johtopäätöstensä tukena, 
huolimatta tietyistä puutteista, joista osan komissio oli jo aiemmin havainnut. 

7.8 Ukrainaan kohdistuvan, 24. helmikuuta 2022 alkaneen hyökkäyksen vuoksi suuri määrä

ihmisiä on joutunut siirtymään Ukrainasta unioniin. Tämän vuoksi 6. huhtikuuta 2022 annetulla 
asetuksella (EU) 2022/585 jatkettiin vuosien 2014–2020 rahastojen täytäntöönpanokautta 
30. kesäkuuta 2024 saakka ja annettiin jäsenvaltioille lisäjoustoa jäljellä olevan rahoituksen
käyttöön.

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

7.10 Komissio katsoo, että yhdessä tapauksessa komissio ei ole tehnyt virhettä.

Komissio panee merkille eräässä virastossa vuonna 2020 havaitun virheen mutta katsoo, että virhe 
ei vaikuta vuonna 2021 tarkastettuun komission maksuun, joka koskee tälle virastolle annetun EU:n 
rahoitusosuuden ennakkomaksujen selvittämistä. Tämä virhe tapahtui viraston tasolla, joten 
viraston tulojen ja menojen hyväksyjä on siitä vastuussa. Komissio muistuttaa, että se maksaa 
virastolle tasapainottavan rahoitusosuuden, joka perustuu sen tuloslaskelmaan. Komissiolla ei ollut 
muuta vaihtoehtoa kuin selvittää EU:n rahoitusosuuteen liittyvät ennakkomaksut, sillä kaikki 
oikeudelliset edellytykset selvityksen tekemiseksi täyttyivät. 
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Laatikko 7.1 Esimerkkejä virheistä 

Tukeen oikeuttamattomien ajoneuvotyyppien hankinta 

Varainhoitovuoden 2021 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta komissio toteutti 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyön jälkeen varotoimenpiteitä pidättämällä kymmenen 

prosenttia vuotuisesta tilinpäätöksestä tilien tarkastamisen ja osittaisen hyväksymisen kautta, 

kuten vuoden 2021 vuotuisessa toimintakertomuksessa ilmoitetaan. Komissio käynnistää 

sääntöjenmukaisuuden tarkastamismenettelyn määrittääkseen aikaisempiin tileihin liittyvän 

rahoitusriskin ja sovellettavan nettomääräisen rahoitusoikaisun määrän. 

Ilmoitetut majoituskustannukset eivät oikeuttaneet tukeen 

Toimi toteutettiin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) perussäädöksessä 

tarkoitetussa hätätilanteessa. Hanke toteutettiin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa 

turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi tasaisesti. Tämä hätätilanne johtui siitä, että kapasiteetti ei 

riittänyt vastaamaan kysyntään, ja vaarana oli, että turvapaikanhakijoiden aineellisten vastaanotto-

olosuhteiden tarjoamista koskevia kansallisia oikeudellisia velvoitteita ei pystytä täyttämään. 

Komissio myöntää, että asiakirjojen puuttumisen vuoksi tilintarkastustuomioistuin ei ole voinut 

tarkistaa hankintamenettelyn asianmukaista täytäntöönpanoa. Ottaen kuitenkin huomioon Irlannin 

viranomaisten toimittamat tiedot ja tarkastustodistuksen, jonka olisi perustuttava kaikkiin 

asiakirjatodisteisiin, komissio olettaa, että menettely on pantu asianmukaisesti täytäntöön. 

Komissio katsoo, että Irlannin viranomaisten käyttöön ottama menettely antaa riittävät takeet siitä, 

että kohdeperusjoukon tukikelpoisuus saavutettiin. 

Irlannin kansainvälistä suojelua käsittelevä virasto (International Protection Office) osoittaa 

majoitettavat vieraat hotelleihin. Kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten analysoimiseksi ja 

hakijoiden sijoittamiseksi eri majoituspaikkoihin on sisäiset menettelyt. 

Palvelujen, majoituksen ja aterioiden tarjoamista ei kyseenalaisteta, ja komissio on tyytyväinen 

tämän hätäapuhankkeen operatiivisiin tuloksiin. 

Havaintojen johdosta Irlantiin järjestetään tarkastuskäynti sen varmistamiseksi, että käyttöön 

otetaan asianmukaiset menettelyt havaittujen puutteiden korjaamiseksi, ja komissio määrittää 

edunsaajalta takaisin perittävän määrän. 

SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTELMIEN ERI OSATEKIJÖIDEN 
TARKASTUS 

Tarkastusviranomaisten työ 

7.13 Komissio panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vahvistuksen kansallisten

tarkastusviranomaisten tekemän tilien perustana olevan tarkastustyön laadusta sellaisena kuin 
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siitä raportoitiin varainhoitovuoden 2020 tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevassa 
vuotuisessa tarkastuskertomuksessa.  

Kuten tilintarkastustuomioistuin on todennut, komissio oli jo havainnut kaikki puutteet, jotka 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuoden 2021 tarkastuslausumaa koskevassa tarkastustyössään, 
ja se toteutti asianmukaiset lieventävät toimenpiteet osana päätöstä varainhoitovuoden 2020 tilien 
tarkastamisesta ja hyväksymisestä. 

Laatikko 7.2 Puutteet vuotuisissa tarkastuskertomuksissa 

Komissio havaitsi jo varainhoitovuotta 2020 koskevan vuotuisen tarkastuskertomuksen analyysin 

yhteydessä, että Maltan menojen tarkastuksissa ei ollut käytetty satunnaisotantaa Komissio 

katsoo, että riskiperusteinen otantamenetelmä voi johtaa kokonaisvirhetason yliarviointiin, mikä 

vähentää EU:n talousarvioon kohdistuvia riskejä. Komissio muistutti kuitenkin 

tarkastusviranomaiselle lähettämässään, 23.6.2021 päivätyssä palautekirjeessä, että jäsenvaltion 

on delegoidun asetuksen mukaan valittava tarkastusotos satunnaisesti ja, jos 

tarkastusviranomainen katsoo tarpeelliseksi kattaa tietyt riskit, valittava lisäksi täydentävä 

riskiperusteinen otos. 

Komissio oli jo analysoidessaan varainhoitovuoden 2020 vuotuista tarkastuskertomusta havainnut 

puutteen, joka koskee sitä, että alustava tilinpäätös toimitettiin tarkastusviranomaiselle ennen kuin 

vastuuviranomainen oli saattanut päätökseen omat tarkastuksensa (Malta), ja jäsenvaltiolle 

annettiin suositus 14.6.2021 lähetetyssä tilien tarkastamista ja osittaista hyväksymistä koskevassa 

kirjeessä, joka oli osoitettu vastuu- ja tarkastusviranomaisille, sekä tarkastusviranomaiselle 

23.6.2021 lähetetyssä palautekirjeessä. 

Komissio oli jo analysoidessaan varainhoitovuoden 2020 vuotuista tarkastuskertomusta havainnut 

puutteen, joka koskee sitä, että alustavan ja lopullisen tilinpäätöksen välisiä eroja ei ollut selitetty 

(Ruotsi), ja tarkastusviranomaiselle 3.6.2021 lähetetyssä palautekirjeessä annettiin suositus 

sisällyttää vuotuiseen tarkastuskertomukseen kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotka voisivat auttaa 

komission yksiköitä täsmäyttämään lopulliseen tilinpäätökseen sisältyvät määrät ja taulukon 10.2 

sarakkeessa B ilmoitetun tarkastettavan perusjoukon (alustava tilinpäätös). 

Komissio oli jo havainnut jäännösvirhetason virheellistä esittämistä ja virheellistä 

tarkastuslausuntoa (Malta) koskevan puutteen analysoidessaan varainhoitovuotta 2020 koskevaa 

vuotuista tarkastuskertomusta, ja lieventäviä toimenpiteitä toteutettiin. Komissio teki tilien 

tarkastamisen ja osittaisen hyväksymisen ja peruutti sen jälkeen 16 398,70 euron suuruisen 

määrän tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevasta päätöksestä, kuten jäsenvaltiolle 

ilmoitettiin 22.12.2021 päivätyllä kirjeellä, ja varmisti näin, että jäljelle jäävä 

kokonaisjäännösvirhetaso oli olennaisuusrajan alapuolella. 

Komissio oli jo havainnut negatiivisiin maksuihin tai maksuihin, joilla oli selvitetty edellisen vuoden 

tilityksissä ilmoitettuja ennakkomaksuja, liittyvien menojen tarkastusten puutteellista raportointia 

(Bulgaria) koskevan puutteen varainhoitovuoden 2020 vuotuisen tarkastuskertomuksen 

analyysissa. Bulgarian tarkastusviranomainen toimitti tiedot vuotuisessa tarkastuskertomuksessa, 

mutta se esitti ne virheellisesti. Komission ja tarkastusviranomaisen selvitettyä asiaa 

varainhoitovuoden 2020 tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä komissio pystyi 

tekemään oikeat johtopäätökset. Tarkastusviranomaista pyydettiin 3.6.2021 päivätyssä 
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palautekirjeessä varmistamaan, että raportointia parannetaan seuraavien vuotuisten 

tarkastuskertomusten oikeissa taulukoissa. 

7.14 Kaiken kaikkiaan komissio katsoo, että puutteilla on vain vähäinen vaikutus varmuuteen,

koska ne eivät olleet olennaisia tai (kuten Bulgarian ISF-rahaston puutteiden tapauksessa) koska 
komissio on toteuttanut välittömiä toimenpiteitä puuttuakseen EU:n talousarvioon kohdistuviin 
riskeihin, jotka johtuvat tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista puutteista, ja ottanut ne 
huomioon varainhoitovuoden 2021 tilien tarkastamisessa ja hyväksymisessä. 

Laatikko 7.3 Puutteet tarkastusviranomaisten työssä 

Hankkeiden valintaprosessin tarkastuksen (Ruotsi) osalta komissio katsoo, että riski on vähäinen, 

kun otetaan huomioon, että Ruotsin tarkastusviranomainen oli vahvistanut, että keskeistä 

vaatimusta KR 2 – ”valintaprosessi” koskeva järjestelmätarkastus tehtiin varainhoitovuoden 2019 

osalta eikä merkittäviä puutteita havaittu. Lisäksi vakiomuotoista tarkistuslistaa päivitettiin 

viipymättä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. 

Hankintamenettelyn tarkastuksen (Bulgaria) osalta komissio panee merkille 

tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Varainhoitovuoden 2021 tilien tarkastamisen ja 

hyväksymisen osalta komissio toteutti varotoimenpiteitä pidättämällä kymmenen prosenttia 

vuotuisesta tilinpäätöksestä tilien tarkastamisen ja osittaisen hyväksymisen kautta, kuten vuoden 

2021 vuotuisessa toimintakertomuksessa ilmoitetaan. Komissio käynnistää sääntöjenmukaisuuden 

tarkastamismenettelyn määrittääkseen aikaisempiin tileihin liittyvän rahoitusriskin ja sovellettavan 

nettomääräisen rahoitusoikaisun määrän. 

Ruotsin ja Bulgarian menojen tukikelpoisuuden testauksen osalta komissio katsoo, että tukeen 

oikeuttamattomien menojen riski on Ruotsissa vähäinen, sillä tarkastusviranomainen teki 

tarvittavat tarkastukset, vaikka asiakirjoissa olikin joitakin pieniä puutteita. Tarkastusviranomainen 

päätti käyttää muuttuvan osatekijän todentamisessa yhtä virallisista tietokannoista, ja vaikka tässä 

lähestymistavassa saattaa olla joitakin puutteita, vaikuttaa siltä, että erot muihin tietokantoihin 

nähden ovat vähäisiä. 

Kuten edellä todetaan, komissio käynnistää Bulgarian osalta sääntöjenmukaisuuden 

tarkastamismenettelyn määrittääkseen aikaisempiin tileihin liittyvän rahoitusriskin ja sovellettavan 

nettomääräisen rahoitusoikaisun määrän. 

Ruotsissa ja Bulgariassa tehdyn tarkastustyön ja sen tulosten kirjausketjun ja dokumentoinnin 

osalta komissio katsoo seuraavaa: 

Komissio katsoo Ruotsin osalta, että näissä tapauksissa on kyse vähäisistä puutteista yksittäisten 

tarkastusten dokumentoinnissa. Nämä tapaukset eivät myöskään millään tavoin aseta 

kyseenalaiseksi tarkastusviranomaisten tekemää tarkastustyötä tai niiden tekemien johtopäätösten 

luotettavuutta. 

Komissio katsoo Bulgarian osalta, että näissä tapauksissa on kyse puutteista yksittäisten 

tarkastusten dokumentoinnissa. 
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Näiden molemmissa maissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja vastauksena aiempiin 

havaintoihin ja tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto 

jakoi muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston rahastojen tarkastusviranomaisten kanssa 

tarkastusten dokumentointia koskevan tausta-asiakirjan ”Reflection Paper on Audit Documentation 

– Good practices from and for auditors”. Asiakirja on tulosta yhteistyössä hallinnoitavien rahastojen

tarkastuksesta vastaavien komission yksikköjen ja jäsenvaltioiden kansallisten

tarkastusviranomaisten välisen työryhmän tekemästä työstä. Työryhmän tavoitteena oli yksilöidä ja

kehittää parhaita käytäntöjä, joiden avulla voidaan parantaa niiden tarkastustyön dokumentointia.

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT 
HALLINTOJÄRJESTELYT 

7.16 Komissio muistuttaa, että pääjohtajan vahvistuslausuma perustuu useista eri lähteistä

(itsearviointi, jälkitarkastukset, sisäisen tarkastuksen toimiala ja tilintarkastustuomioistuimen 
kertomukset) saatuihin moniin tietoihin, joilla varmistetaan sen luotettavuus. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Suositukset 

Suositus 1 – Kirjausketju ja hankinnat 

Komissio hyväksyy suosituksen ja katsoo, että sen täytäntöönpano on jo käynnissä, minkä lisäksi se 
aikoo jatkaa toimia. 

Komissio antaa sisäasioiden rahastojen edunsaajille ja rahastojen täytäntöönpanosta vastaaville 
jäsenvaltioiden viranomaisille jatkuvasti hankintasääntöjä ja kirjausketjua koskevia ohjeita ja tukea.  

Tästä ovat osoituksena myös toimet, joita komissio on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen 
vuonna 2018 antamien suositusten täytäntöönpanemiseksi (eli toimet, jotka liittyvät sekä suoraa 
hallinnointia että yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia koskeviin hankintoihin). 

Suositus 2 – Hankekustannusten tukikelpoisuus muuttoliike- ja sisäasioiden 

pääosaston suoraan hallinnoimissa toimissa 

Komissio hyväksyy suosituksen osittain. 

Komissio hyväksyy suosituksen siltä osin kuin se koskee hätäapua. Komissio ei hyväksy sitä osaa 
suosituksesta, joka liittyy niihin unionin toimiin, jotka on jo vahvistettu vuoden 2018 suositusten 
täytäntöönpanon jälkeen.  

Unionin toimien ja hätäavun yhteydessä esitettävien lopullisten maksupyyntöjen 
analysointimenetelmä ja erityiset tarkistuslistat ovat jo olemassa. Ennen loppumaksujen 
suorittamista sovelletaan tarvittaessa ennakkotarkastuksia.  

Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen perusteella nykyistä joulukuussa 2017 laadittua 
hätäapua koskevaa valvontastrategiaa kehitetään edelleen ja menojen tukikelpoisuuden 
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ennakkotarkastuksia tehostetaan tarpeen mukaan myös uuden monivuotisen rahoituskehyksen 
edellyttämät päivitykset huomioon ottaen. 

Avustussopimusmalleissa määritellään taloutta koskevista selvityksistä annettavaa todistusta 
koskevat vaatimukset ja tilintarkastajien soveltamat tarkastusmenetelmät. 

Tarkastuslausunto on vain yksi osatekijä, jonka avulla komissio saa ennakkovarmuuden unionin 
toimien ja hätäavun täytäntöönpanossa. Ennen loppumaksujen suorittamista sovelletaan 
tarvittaessa muita ennakkotarkastuksia. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”8. LUKU – NAAPURIALUEET JA MUU MAAILMA” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Komissio on tyytyväinen tätä lukua koskeviin tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin, ja se on 
sitoutunut toteuttamaan tarvittaessa asianmukaiset korjaavat toimet. Vastauksena joihinkin 
huomautuksiin, jotka liittyvät naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston 
jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen, komissio esittää lisäselityksiä selvityksen 
ominaispiirteistä ja sen panoksesta vuotuisen tarkastuslausuman laatimiseen sekä sisäisen 
valvonnan kehyksen muista osista. 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Laatikko 1 – Osa menoista ei ollut tosiasiassa aiheutunut

Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto 

Koska EU:n talousarviosta maksettava lopullinen määrä vahvistetaan vasta tuensaajan antaman 

loppuraportin vastaanottamisen jälkeen, komissio pitää virhettä väliaikaisena. Se poistuu maksujen 

lopullisen selvityksen jälkeen. 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto: 

Koska kyseisessä maassa vallitsi tuolloin kriisitilanne ja sen vuoksi oli mahdollista soveltaa 

joustavia menettelyjä, EU:n edustusto olisi halutessaan voinut tehdä sopimuksen suoraan. Se pyrki 

kuitenkin käynnistämään kilpailun mahdollisimman nopeasti käyttäen neuvottelumenettelyä. 

Seitsemän näistä yrityksistä oli otettu puitesopimuksen nojalla laadittuun luetteloon sopimuksen 

kattamilla osa-alueilla. Myös kahdeksannella yrityksellä oli samanlaista kokemusta aiemmista 

saman alan sopimuksista, ja se valittiin kiinnostuksenilmaisun perusteella. Näin ollen komissio 

katsoi, että kaikilla kahdeksalla yrityksellä oli valmiudet osallistua kilpailuun perustuvaan 

neuvottelumenettelyyn. Komissio myöntää, että menettely olisi kuitenkin voitu dokumentoida 

paremmin. 

8.9. Komissio on seurannut tiiviisti tilintarkastustuomioistuimen mainitsemia tapauksia, ja se on

sitoutunut toteuttamaan tarvittaessa asianmukaiset korjaavat toimet.   

Hankkeiden valintaan ja hankintasääntöjen soveltamiseen liittyvien, sääntöjen noudattamatta 
jättämistä koskevien tapausten osalta komissio katsoo kuitenkin, että edunsaajat sovelsivat 
asiaankuuluvia sääntöjä oikein ja omien sääntöjensä ja menettelyjensä mukaisesti, kuten 
sopimusmääräyksissä vaaditaan. 

368



Laatikko 2 – Budjettituen eriä koskevat ehdot 

Komissio katsoo, että sen budjettitukea koskevat suuntaviivat ovat hyvin selkeät pankkitiliä 

koskevien vaatimusten ja valuuttakurssin osalta. 

Rahoitussopimusten laatimista koskevaa valvontaa tehostetaan tarkistamalla siihen liittyvää 

tarkistuslistaa, jotta voidaan varmistaa budjettitukea koskevien suuntaviivojen täysimittainen 

noudattaminen ja yhdenmukaisuus niiden kanssa. 

8.12. Nimellisen lähestymistavan mukaan EU:n kustannusten tukikelpoisuutta koskevat

vaatimukset täyttyvät, jos toimeen sisältyy EU:n sääntöjen mukaisesti tukikelpoisia kustannuksia 
määrä, joka vastaa EU:n rahoitusosuutta, ja muiden rahoittajien maksama määrä riittää kattamaan 
kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia EU:n sääntöjen mukaan (varainhoitoasetuksen 
155 artiklan 5 kohta). Näin EU voi osallistua usean rahoittajan toimiin, joissa varoja ei kohdenneta 
tiettyihin menoeriin (ns. yhteisrahoitetut toimet). Komissiolla ei ole oikeudellista velvoitetta 
raportoida erikseen toteutuskumppaneille uskottujen varojen osuudesta, johon sovelletaan 
nimellistä lähestymistapaa.  

8.14. Komissio on tietoinen tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista tapauksista, jotka

koskevat oikeutta tutustua asiakirjoihin pelkästään lukuoikeudella, ja kiinnittää edelleen 
asianomaisten Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen huomion siihen, että tilintarkastajille on 
annettava tarvittavat tiedot. 

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa löytääkseen hyväksyttäviä ratkaisuja asiakirjojen saatavuutta 
koskevaan kysymykseen. 

Komissio totesi, että rajoitettu oikeus tutustua asiakirjoihin koski kolmea YK:n järjestöjen 
toteuttamaa hanketta. Kun nämä tapaukset saatettiin komission tietoon, päätoimipaikassa ja 
kentällä toimiva komission henkilöstö reagoi nopeasti ja tehosti vuoropuhelua asianomaisten YK:n 
järjestöjen ja niiden päätoimipaikan kanssa käynnissä olevan työn helpottamiseksi ja 
vastausten/asiakirjojen toimittamisen nopeuttamiseksi. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT 
HALLINTOJÄRJESTELYT 

Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

8.20. Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on tärkeä osatekijä, kun pääjohtaja laatii

tarkastuslausumaa, mutta se ei ole ainoa varmuuden lähde. Naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosastolla sovelletaan kokonaisvaltaista sisäistä valvontakehystä ja 
valvontastrategiaa, jotka kattavat koko täytäntöönpanosyklin. Kaikki valvontakehyksen osatekijät 
muodostavat perustan sen varmuudelle. 

8.21. Komissio toteaa, että ylimääräinen avustusvirhetaso perustuu 64 tapahtuman lisäotokseen.

Ylimääräisestä avustusotoksesta saatu virhetaso antaa avustusten hallinnoinnista vahvistavia ja 
tarkempia tietoja, joilla täydennetään pääotokseen sisältyviin avustuksiin liittyviä tietoja. Kaikki 
kolme virhetasoa (pääasiallinen virhetaso, edunsaajamaiden välilliseen hallinnointiin liittyvä 
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virhetaso ja avustusvirhetaso) tarkastetaan, ja naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosasto ottaa huomioon kaikkien jälkitarkastusten tulokset arvioidessaan sisäistä valvontaansa, 
pääjohtajan allekirjoittamaa tarkastuslausumaa ja vuotuisessa toimintakertomuksessa esitettyä 
raportointia. 

8.22. Komissio ei pidä jäännösvirhetasoa koskevaa selvitystä varmennustoimeksiantona tai

tarkastuksena. Se palvelee tiettyä käyttötarkoitusta ja perustuu erilliseen menetelmään. 

Tämä kuvataan jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä sekä naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa, jossa annetaan 
täydelliset hallinnointia koskevat tiedot oikealla ja riittävällä tavalla. Komissio katsoo, ettei 
selvitykseen liity rajoitteita, joiden vuoksi jäännösvirhetaso saatetaan arvioida todellista 
alhaisemmaksi. 

8.23. Jäännösvirhetasoa koskevat jälkitarkastukset tehdään päätökseen saatujen sopimusten

otoksen perusteella, ei koko perusjoukon osalta, sillä otos edustaa perusjoukkoa. Selvitykselle on 
olennaista, että joihinkin ”vanhoihin sopimuksiin” ei sovelleta jäännösvirhetasoa koskevaa 
tarkistusta. Tärkein syy siihen, miksi komissio sulkee menetelmänsä mukaisesti vanhat sopimukset 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen ulkopuolelle, on se, että komission näkemyksen mukaan 
näiden sopimusten jälkitarkastuksista saatavat tiedot eivät juuri olisi hyödyksi sisäisen valvonnan 
kehyksen parantamisessa. Tämä johtuu siitä, että sopimuksia, joiden yhteydessä ei ole ollut 
operatiivista toimintaa viimeisten kahdeksan vuoden aikana ja/tai valvontaa viiden viime vuoden 
aikana, on pantu täytäntöön sellaisten sääntöjen ja asetusten nojalla, joita ei enää sovelleta. 
Lisäksi tuensaajien on täytäntöönpanokauden päätyttyä säilytettävä tositteet 5–8 vuoden ajan. 
Tämä aikarajoitus estäisi tarkastusten tekemisen ja johtaisi siihen, että useat tapahtumat eivät 
vaikuttaisi virhetasojen laskentaan. 

8.24. Komissio toteaa, että nämä avustukset sisällytettiin jäännösvirhetasoa koskevassa

selvityksessä ylimääräiseen perusjoukkoon, ja näin ollen niille tehtiin jälkitarkastuksia. Ne eivät 
kuitenkaan sisältyneet pääotokseen kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston ja 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston välisen palvelutasosopimuksen 
mukaisesti. Näiden kahden pääosaston välisen uuden palvelutasosopimuksen tultua voimaan 
heinäkuussa 2021 nämä avustukset on tarkoitus sisällyttää vuoden 2022 jäännösvirhetasoa 
koskevasta selvityksestä alkaen perusjoukkoon, josta pääotos poimitaan. 

8.25. Komissio toteaa, että temaattisten avustusten osuus oli noin 3 prosenttia päätökseen

saaduista sopimuksista vuonna 2021. Temaattisiin avustuksiin sovellettiin jäännösvirhetasoa 
koskevia jälkitarkastuksia, koska ne sisältyivät ylimääräiseen avustusotokseen. ”Vanhat 
sopimukset” (loput 17 %) eivät kuulu jäännösvirhetasoa koskevaan perusjoukkoon asiaankuuluvat 
perusteet ja perustelut sisältävän, asiaankuuluvan jäännösvirhetasoa koskevan menetelmän 
mukaisesti. 

Näistä syistä komissio katsoo, että vanhojen sopimusten jättäminen perusjoukon ulkopuolelle ei ole 
rajoitus vaan selvityksen ominaisuus, jossa on kyse siitä, että perusjoukosta poistetaan selvityksen 
kannalta merkityksettömät tiedot. 

Vuotuisen toimintakertomuksen muodosta johtuen siinä ei ole helppoa esittää kaikkia 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen teknisiä ominaisuuksia. Niitä kuvataan tarkemmin 
jäännösvirhetasoa koskevassa menetelmässä ja käsikirjassa. Jotta tilintarkastustuomioistuimen 
suositusta voitaisiin noudattaa kaikilta osin, naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosasto aikoo kuitenkin julkistaa ”vanhoja sopimuksia” koskevat tiedot seuraavasta vuotuisesta 
toimintakertomuksesta alkaen. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Vuosikertomuksissa 2018–2020 annettujen suositusten seuranta 

8.28. Vuosina 2018 ja 2020 annetun suosituksen nro 1 osalta komissio tehosti viestintää

kansainvälisten järjestöjen kanssa siltä osin kuin on kyse tilintarkastustuomioistuimen oikeudesta 
tutustua asiakirjoihin. 

Komissio korosti YK:n kanssa rahoituksesta ja hallinnosta tehtyä puitesopimusta (FAFA) koskevan 
työryhmän kokouksessa lokakuussa 2021, että YK:n on toimitettava tilintarkastustuomioistuimelle 
kaikki asiakirjat ja tiedot, joita se tarvitsee tarkastustyönsä suorittamiseksi, ja otti esille 
kysymyksen pelkästä lukuoikeudesta.  

Komissio järjesti lokakuussa 2021 joidenkin YK:n elinten edustajien kanssa teknisen kokouksen 
asiakirjojen saatavuudesta. YK sitoutui kehittämään vakiomuotoisen välineen ja lähestymistavan 
tilintarkastustuomioistuimen työn helpottamiseksi.  

Jotkin kansainväliset järjestöt antoivat kuitenkin edelleen vain rajoitetun oikeuden tutustua 
asiakirjoihin (esim. vain lukuoikeuden).  

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa löytääkseen hyväksyttäviä ratkaisuja tähän kysymykseen. 

Suositukset 

Suositus 1 – Vähennetään kulut, jotka eivät ole aiheutuneet ennen maksujen 

suorittamista tai ennakkomaksujen tilinpidollista selvittämistä 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Se aikoo muistuttaa maksujen selvittämistä koskevista ohjeista, lisätä tulojen ja menojen 
hyväksyjien tietoisuutta asiasta sekä muistuttaa näitä siitä, että selvitysvaiheessa olisi oltava 
kohtuullinen varmuus siitä, että ilmoitetut kulut ovat tosiasiallisesti aiheutuneet edunsaajalle ja 
että kansainvälinen järjestö hyväksyy ne. 

Suositus 2 – Tehostetaan valvontaa budjettitukitoimia koskevien 

rahoitussopimusten laatimisen yhteydessä 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Komissio katsoo, että rahoitussopimusten mallit ovat tarkoituksenmukaisia ja että yhdessä 
budjettitukea koskevien ohjeiden kanssa ne tarjoavat selkeitä neuvoja varojen siirtämisestä 
edunsaajamaan valtionkassan tilille ja sovellettavasta valuuttakurssista. Komissio katsoo, että 
säännöksiä sovelletaan asianmukaisesti, mutta saadakseen varmuuden siitä, että ne esitetään aina 
selkeästi rahoitussopimuksessa kunkin maan tilanteen mukaan, komissio aikoo tehostaa valvontaa 
tarkistamalla rahoitussopimuksia koskevaa tarkistuslistaa. Komissio huomauttaa kuitenkin, että 
harvoissa tapauksissa mailla ei ole keskuspankkia ja että näissä tapauksissa suositusta sovelletaan 
soveltuvin osin maakohtaisen tilanteen perusteella. 
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Suositus 3 – Ilmoitetaan sopimukset, jotka on jätetty jäännösvirhetason 

selvitykseen liittyvän perusjoukon ulkopuolelle 

Komissio hyväksyy suosituksen. 
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EUROOPAN PARLAMENTIN VASTAUKSET

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021
VUOSIKERTOMUKSEN LUKUUN 9: EU:N YLEINEN HALLINTO

HYVÄKSYTTY PUHEMIEHISTÖSSÄ 4. HEINÄKUUTA 2022

VASTAUKSET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PARLAMENTTIA
KOSKEVIIN HUOMAUTUKSIIN

9.8

Talousarvion momentin 400 määrärahojen käyttöä koskevien sääntöjen 1 artiklan mukaisesti

poliittiset ryhmät hallinnoivat niille osoitettuja varoja noudattaen välillisen varainhoidon

periaatteita soveltaen vastaavasti varainhoitoasetuksen 62 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

Näillä säännöillä korvataan (varainhoitoasetuksen 155 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut)

”rahoitusosuussopimukset”, joita ryhmät eivät voi allekirjoittaa sitovin oikeusvaikutuksin.

Euroopan parlamentin hallinnon kanta on, että varainhoitoasetuksen 175 artiklan 1 kohtaa ja

163 artiklan 1 kohtaa, joissa määritellään neuvoteltujen hankintamenettelyjen käyttö raha-

arvoltaan suuriin sopimuksiin, ei sovelleta poliittisiin ryhmiin, koska kyseisiä säännöksiä

sovelletaan ainoastaan suoraan hallinnointiin.

Poliittisten ryhmien hankintoihin vuosina 2015 ja 2016 liittyvien aiemmin raportoitujen

puutteiden jatkotoimena parlamentin hallinto antoi hankintoja koskevia ohjeita ja järjesti

koulutusta poliittisille ryhmille.

Euroopan parlamentti panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset. Asiaa

koskevien sääntöjen 1.4 kohdan mukaan poliittiset ryhmät ovat vastuussa parlamentille

määrärahojen käytöstä sen toimivallan rajoissa, jonka puhemiehistö on niille antanut näiden

sääntöjen soveltamista varten. Parlamentin hallinto jatkaa poliittisten ryhmien tukemista

tavoitteenaan, että määrärahat käytetään näiden sääntöjen mukaisesti ja että ne ryhtyvät

asianmukaisiin toimiin estääkseen menot, jotka eivät ole näiden sääntöjen mukaisia.

9.9.

Parlamentti toteutti puhemiehistön 5. lokakuuta 2020 tekemän päätöksen mukaisesti Wiertz-

kadulla Brysselissä sijaitsevan rakennuksen ostoa koskevan julkisen hankintamenettelyn

varainhoitoasetuksen ja kaikkien sovellettavien sisäisten sääntöjen ja menettelyjen

mukaisesti sekä noudattaen tinkimättömästi periaatetta, jonka mukaan yhtäkään mahdollista

tarjoajaa ei syrjitä. Menettelyn tavoitteena oli ”toisiinsa yhteydessä olevien keskeisten
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rakennusten sisällä tai hyvin lähellä niitä sijaitsevien rakennusten ostaminen”, kuten sen

taustalla olevassa puhemiehistön muistiossa todetaan.

Menettelyä koskevassa ilmoituksessa, sellaisena kuin se julkaistiin Euroopan unionin

virallisessa lehdessä 28. lokakuuta 2020 (2020/S210–511911), todettiin nimenomaisesti, että

tavoitteena on etsiä toimistotiloja Euroopan parlamentin jäsenille, avustajille ja henkilöstölle.

Jotta jäseniä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti, mitä tulee heidän työhuoneidensa läheisyyteen

istuntosaliin nähden, etäisyysperusteella oli merkittävä asema laatukriteereissä.

Etäisyysperusteen painotuskerroin on 20 pistettä 50 laatupisteestä. Lisäksi

yhdistämismahdollisuus keskeisiin rakennuksiin sai lisäpainotuskertoimen, joka oli 4 pistettä

50 laatupisteestä, jotta parlamentin puhemiehistön asettama tavoite otettaisiin

mahdollisimman tarkasti huomioon. Muut unionin toimielimet ovat käyttäneet vastaavia

läheisyyttä koskevia painotuksia rakennusten hankinnassa. Euroopan unionin

tuomioistuinten oikeuskäytännön perusteella hankintaviranomaisella on laaja harkintavalta

kyseessä olevaan hankintaan liittyvien hankintasopimuksen tekoperusteiden valinnan,

sisällön ja täytäntöönpanon osalta, mukaan lukien perusteet, joiden tarkoituksena on

määrittää kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous1. Parlamentti katsoo, että Wiertz-kadulla

sijaitseva rakennus on ollut kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon

hinta sekä hankintaviranomaisen kohdennetut tarpeet ja tavoitteet, jotka on määritelty

puhemiehistön hyväksymässä parlamentin kiinteistöstrategiassa.

Lisäksi on otettava huomioon skenaario, jossa parlamentti ei olisikaan hankkinut kyseistä

rakennusta. Wiertz-kadulla sijaitsevan rakennuksen käyttöoikeussopimukseen, jonka

parlamentti allekirjoitti vuonna 2009, ei sisältynyt irtautumislausekemahdollisuutta. Jos

parlamentti ei olisi ostanut rakennusta, sen olisi joka tapauksessa pitänyt maksaa kaikki

erääntyneet käyttöoikeusmaksut jäljellä olevalta sopimuskaudelta 31. toukokuuta 2027 asti.

Lisäksi parlamentti olisi menettänyt jo toteutetut investoinnit kyseisen rakennuksen

nykyaikaistamiseen, turvallisuuteen ja yhteenliittämiseen.

VASTAUS TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN PARLAMENTTIA KOSKEVAAN
SUOSITUKSEEN

Suositus 9.1

Euroopan parlamentti hyväksyy tilintarkastustuomioistuimen suosituksen.

Parlamentti jatkaa poliittisten ryhmien avustamista niiden sisäisen varainhoidon

parantamiseksi. Se aikoo erityisesti selventää poliittisten ryhmien hankintoja koskevia

suuntaviivoja ja ehdottaa momentin 400 määrärahojen käyttöä koskevien sääntöjen

parempaa yhdenmukaistamista varainhoitoasetuksen kanssa.

1 Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio asiassa T-556/11, 215 kohta.
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”9. LUKU – EU:N YLEINEN HALLINTO” 

Komissio on tyytyväinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yleiseen päätelmään, jonka 
mukaan virhetaso jäi otsakkeeseen ”EU:n yleinen hallinto” sisältyvien menojen osalta alle 
olennaisuusrajan. 

Eläkemaksuja koskevien huomautusten osalta (kohta 9.10) komissio toteaa, että päätös olla 
väliaikaisesti vaatimatta elossaolotodistuksia oli voimassa kesäkuun 2020 ja marraskuun 2021 
välisenä aikana. Kaikille henkilöstön jäsenille on ilmoitettu tai ilmoitetaan, että jäljellä olevat 
todistukset on toimitettava tavalliseen tapaan. 

Perhe-etuuksia koskevan vuoden 2018 suosituksen seurantatarkastukseen liittyvien huomautusten 
osalta (kohta 9.19) todetaan, että muualta saatujen etuuksien valvonta on monimukaista, kuten 
myös tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut. Koska muista lähteistä saadut etuudet voidaan 
varmistaa ainoastaan henkilöstön jäsenten omien ilmoitusten perusteella, asiaankuuluvat tiedostot 
voidaan päivittää vasta jälkikäteen eikä ajantasaisesti. Komissio on tehostanut 
johdonmukaisuustarkastuksia ja onnistunut perimään liikaa maksetut määrät takaisin lähes ilman 
viivästyksiä. 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”10. LUKU – ELPYMIS- JA PALAUTUMISTUKIVÄLINE” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Komissio arvioi ja hyväksyi vuonna 2021 yhteensä 22 elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, jotka 
neuvosto on myöhemmin hyväksynyt. Rahoitus- ja lainasopimusten allekirjoittamisen jälkeen 
komissio suoritti ennakkomaksun 21:lle sitä pyytäneelle jäsenvaltiolle (joista 20:lle vuonna 2021). 
Ennakkomaksun määrä oli enintään 13 prosenttia rahoitusosuudesta. Komissio arvioi vuoden 
lopussa Espanjan ensimmäisen maksupyynnön ja suoritti sitä koskevan maksun joulukuussa 2021.  

Vuonna 2021 komissio laati elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevat tarkastus- ja 
valvontastrategiat ja alkoi panna niitä täytäntöön, suoritettiin järjestelmällisiä ennakkotarkastuksia 
kaikista kuhunkin maksupyyntöön sisältyvistä välitavoitteista ja tavoitteista ja alettiin vaiheittain 
noudattaa elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevaa tarkastusstrategiaa.  

Tarkastusstrategiaan sisältyvät maksupyyntöjä koskeva riskiperusteinen tarkastustyö sekä 
järjestelmätarkastukset, jotka koskevat i) välitavoitteita ja tavoitteita toteuttavia järjestelmiä ja 
ii) Euroopan unionin taloudellisten etujen turvaamisen taustalla olevia järjestelmiä. Maksupyyntöjen
tarkastusten osalta komissio aikoo tarkastaa kaikki suuririskisinä pidetyt välitavoitteet ja tavoitteet.
Järjestelmätarkastusten osalta kutakin jäsenvaltiota kohden on tarkoitus suorittaa vähintään yksi
tarkastus vuoden 2023 loppuun mennessä.

Jos ainoastaan tietty maksupyyntöä koskevien välitavoitteiden ja tavoitteiden osajoukko 
saavutetaan tyydyttävästi, elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen oikeudellinen 
kehys antaa komissiolle joustavuutta päättää tietyn erän keskeytettävästä määrästä. Komissio 
kehittää parhaillaan menetelmää yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Komissio ei kuitenkaan 
tarvinnut sellaista vuonna 2021, koska se arvioi, että kaikki Espanjan toimittamassa 
ensimmäisessä maksupyynnössä esitetyt välitavoitteet oli saavutettu tyydyttävästi. 

TOIMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Välitavoitteisiin ja tavoitteisiin liittyvien kriteerien arviointi 

10.22 Välitavoitteiden tyydyttävää saavuttamista koskevan komission arvion perustana olivat

välitavoitteen kuvaus ja välitavoitteeseen liittyvien toimenpiteiden kuvaukseen sisältyvät 
merkitykselliset osatekijät, jotka on molemmat määritetty asiaa koskevassa neuvoston 
täytäntöönpanopäätöksessä, sekä operatiivisissa järjestelyissä vahvistettu varmennusmekanismi. 

10.23 Espanjan maksupyynnön aikaan sovelletussa sisäisten suuntaviivojen alustavassa

versiossa paitsi pyydettiin pääsääntöisesti noudattamaan kaikkia neuvoston 
täytäntöönpanopäätöksessä välitavoitteen tai tavoitteen kuvaukseen sisältyviä osatekijöitä ja 
neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä toimenpiteen kuvaukseen sisältyviä osatekijöitä, myös 
säädettiin poikkeuksista, joissa näin ei välttämättä toimita. Tämä noudattaa lainsäätäjien elpymis- 
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ja palautumistukivälinettä koskevassa asetuksessa hyväksymää konseptia, jonka mukaan komissio 
arvioi ”tyydyttävää” saavuttamista. Tämä jättää komissiolle jonkin verran harkintavaltaa eri 
osatekijöitä analysoitaessa. 

10.24–10.25 ja laatikko 1 (välitavoite 395 ”Yhteisöveron muutokset vuonna 

2021”) 

Välitavoitteen 395 osalta komissio arvioi elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 
24 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ”onko – – neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä asetetut 
asiaankuuluvat välitavoitteet ja tavoitteet saavutettu tyydyttävästi”. Osatekijä, jota 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan ei ole arvioitu (eikä saavutettu), ei sisälly välitavoitteeseen, 
vaan toimenpiteen kuvaukseen. Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen 20 artiklan 
5 kohdan c alakohdan mukaisesti toimenpiteen kuvaus on erillinen neuvoston 
täytäntöönpanopäätöksen osa kuin välitavoitteet ja tavoitteet, jotka kuuluvat 20 artiklan 5 kohdan 
e ja f alakohdan soveltamisalaan. Tämän vuoksi komissio katsoo, että kaikki kyseisen kuvauksen 
osatekijät eivät aina ole merkityksellisiä välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävää saavuttamista 
koskevan komission arvioinnin kannalta. 

Komissio on myöntänyt, että sen välitavoitteiden ja tavoitteiden arviointia koskevat sisäiset 
suuntaviivat eivät olleet riittävän selkeitä, ja ryhtynyt toimiin asian korjaamiseksi. Komissio katsoo, 
että tilintarkastustuomioistuimen tarkoittamaan toimenpiteen kuvauksen osatekijään ei viitata 
välitavoitteessa suoraan eikä välillisesti eikä se ole suoraan eikä välillisesti merkityksellinen 
kyseisen välitavoitteen saavuttamisen kannalta. Näin ollen komissio ei näe mitään syytä pitää 
tämän osatekijän arvioimista välttämättömänä ja kiistää, että tätä voitaisiin käyttää perusteena 
arvioida, ettei välitavoitetta saavutettu tyydyttävästi.  

Erityisesti on huomattava, että Espanja ja komissio pitivät tilintarkastustuomioistuimen yksilöimää 
osatekijää koko ajan keskipitkän aikavälin tavoitteena. Tätä tukevat Espanjan elpymis- ja 
palautumissuunnitelma (jossa siihen viitataan nimenomaisesti keskipitkän aikavälin tavoitteena) ja 
neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä oleva uudistuksen otsikko, jossa viitataan lyhyeen 
aikaväliin, sekä se tosiseikka, että verojärjestelmän uudistamista yhtiöverotuksen 
vähimmäismäärän varmistamiseksi käsiteltiin muualla elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ja 
neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä (C28.R3 ja välitavoite 388) ja niissä oli eri aikataulut.  

Tätä tukee myös se, että neuvoston täytäntöönpanopäätöksen mukainen tämän uudistuksen 
toteuttamisen alustava määräaika (31. maaliskuuta 2021) on ennen päivämäärää, jona OECD sopi 
toimenpiteistä, jotka on toteutettava tämän 15 prosentin vähimmäisverokannan saavuttamiseksi 
(8. lokakuuta 2021). Komissio julkaisi OECD:n sopimuksen perusteella 22. joulukuuta 2021 
ehdotuksen neuvoston direktiiviksi monikansallisten konsernien maailmanlaajuisen 
vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa. Sitä ei ole hyväksytty neuvostossa.  

Komissio katsoo myös, että välitavoitteen kuvauksessa mainitaan yksiselitteisesti, että tavoite, joka 
on saavutettava vuoden 2021 talousarviolailla ja yhteisöveroon liittyvillä kehitysasetuksilla 
tehtyjen muutosten voimaantuloon mennessä, on yhtiöverotulojen lisääminen. Se on tämän 
Espanjan elpymis- ja palautumissuunnitelmassa mainitun uudistuksen lyhyen aikavälin tavoite, ja 
se saavutettiin uudistuksella, kuten komission alustavasta arviosta käy ilmi. Edellä todetun 
perusteella komissio katsoo, että tämän 15 prosentin vähimmäisverokannan saavuttaminen ei ollut 
merkityksellistä tämän välitavoitteen arvioinnin kannalta. Näin ollen sitä ei mainittu välitavoitetta 
koskevassa komission alustavassa arvioinnissa. 

10.26 Komissio viittaa kohtaan 10.24 esittämiinsä perusteluihin ja vahvistaa, että

vähimmäisverokanta voidaan tulkita ainoastaan keskipitkän aikavälin tavoitteeksi. Komissio katsoo, 
että koska laki pantiin täytäntöön ennen neuvoston täytäntöönpanopäätöksen hyväksymistä, on 
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ilmeistä, että komissio, Espanja tai neuvosto eivät olisi hyväksyneet sellaista välitavoitetta, jota 
olisi lähtökohtaisesti ollut mahdotonta saavuttaa. Näin ollen on täysin odotettavissa, ettei tätä 
asiaa käsitellä jäsenvaltion dokumentaatiossa eikä komission arvioinnissa. 

10.28 Neuvosto vahvistaa asiaan liittyvässä neuvoston täytäntöönpanopäätöksessä määrän,

joka jäsenvaltiolle maksetaan tiettyjen välitavoitteiden ja tavoitteiden tyydyttävästä 
saavuttamisesta. Maksut suoritetaan sen perusteella, että asiaankuuluvat sovitut välitavoitteet ja 
tavoitteet on saavutettu tyydyttävästi. Koska elpymis- ja palautumistukiväline on tiukasti 
tulosperusteinen väline, se liittää maksut tuloksellisuuteen eikä konkreettisesti aiheutuneisiin 
kustannuksiin. Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusosuus määritetään kullekin jäsenvaltiolle 
lasketun enimmäisrahoitusosuuden perusteella ja ottaen huomioon elpymis- ja 
palautumissuunnitelman arvioidut kokonaiskustannukset. Tämän sui generis -periaatteen 
mukaisesti on poissuljettua saada ”korvaus yksittäisen välitavoitteen tai tavoitteen 
saavuttamisesta”. 

Elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan asetuksen oikeudellisessa kehyksessä edellytetään, 
että komissio päättää keskeytettävän erän määrästä, jos ainoastaan tietty maksupyynnön 
välitavoitteiden ja tavoitteiden alajoukko saavutetaan tyydyttävästi, ja antaa komissiolle 
joustavuutta päättää kyseisestä määrästä. Komissio on alkanut kehittää menetelmää 
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi sen suhteen, miten komissio soveltaa tätä joustavuutta. 
Elpymis- ja palautumistukivälineen oikeudellisen kehyksen vuoksi tällaisen menetelmän 
tarkoituksena ei kuitenkaan voi olla se, että saadaan ”korvaus yksittäisen välitavoitteen tai 
tavoitteen saavuttamisesta”. Komissio kehittää edelleen tätä menetelmää. Samalla todetaan, ettei 
menetelmää tarvittu vuonna 2021, koska komissio arvioi, että kaikki Espanjan toimittamassa 
ensimmäisessä maksupyynnössä esitetyt välitavoitteet oli saavutettu tyydyttävästi. 

Jäsenvaltion valvontajärjestelmään liittyvät välitavoitteet 

10.29 Komissio on määrittänyt selkeästi kutakin elpymis- ja palautumissuunnitelmaa koskevan

arviointinsa, myös valvontajärjestelmiä koskevan kriteerin. Kaikki hyväksytyt elpymis- ja 
palautumissuunnitelmat sisältävät riittävät valvontajärjestelmät, sillä jos komissio ei olisi pitänyt 
ehdotettua valvontajärjestelmää riittävänä, se ei olisi arvioinut suunnitelmaa myönteisesti.  

Komissio korostaa, että siltä osin kuin neuvoston täytäntöönpanopäätös jättää tulkinnanvaraa, se 
ei aiheuta riskejä komission arvioinnille tyydyttävästä saavuttamisesta, vaan antaa mahdollisuuden 
laadulliseen arviointiin. 

10.31–10.32 Välitavoitteen 173 osalta komissio vahvisti tekemänsä työn avulla, että

Espanjan valvontajärjestelmä kykeni täyttämään elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan 
asetuksen 22 artiklan vaatimukset siltä osin kuin se liittyy välitavoitteen kattamiin osatekijöihin. 
Komissio arvioi erityisesti tiedonkeruujärjestelmien kattavuutta ja todensi, että 100 prosenttia 
sopimuksista kirjattiin asianmukaisesti.

Komissio katsoo, että sellaisten osa-alueiden havaitseminen, joita voitaisiin parantaa tai tehostaa, 
ei ole riittävä syy kyseenalaistaa sen arviota, eikä sitä näin ollen voi käyttää perustana 
maksupyynnön hylkäämiselle eikä maksun suorittamatta jättämiselle. Komission on määritettävä 
ja se aikoo jatkossakin määrittää parannuskohteita arvioidessaan valvontaa ja tarkastuksia 
koskevia välitavoitteita tai tavoitteita, ja se jakaa ne jäsenvaltioiden kanssa.  

Komissio jatkaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa elpymis- ja palautumissuunnitelmia varten 
käytettävien valvontajärjestelmien parantamiseksi ja varmistaa samalla arvioinnissaan, että 
lakisääteiset vähimmäisvaatimukset säilytetään. 
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Arviointiprosessin dokumentointi 

10.35 Kahden kohdassa 10.35 mainitun välitavoitteen osalta komissio katsoo, että tarkastajille

toimitettu näyttö osoittaa kattavasti, että sillä oli tarvittava dokumentaatio havaintojensa tueksi. 
Komissio kuitenkin myöntää, että tietojen kirjaamiseen voitaisiin yhdessä tapauksessa tehdä 
parannuksia. 

Välitavoitteen 215 osalta komission arviointi perustui DATAESTUR-verkkosivuston sisällön 
perusteelliseen analyysiin. Komissio on kerännyt DATAESTUR-verkkosivustolta loka- ja 
marraskuussa 2021 kuvakaappauksia, jotka toimivat komission arvioinnin päätelmien näyttönä. 
Komissio myöntää kuitenkin, että kuvakaappauksia ei kirjattu sisäisten ohjeiden mukaisesti. 

Välitavoitteen 303 osalta komissio katsoo, että se on säilyttänyt kirjausketjun useista Espanjan 
kanssa käydyistä keskusteluista ja komission yksiköiden välisistä sisäisistä kuulemisista, jotka 
tukevat päätelmää tyydyttävästä saavuttamisesta. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET JA MUUT 
HALLINTOJÄRJESTELYT 

10.41 Komissio katsoo, että merkityksellistä virhetasoa ei voida määrittää tilanteessa, jossa

maksut perustuvat laadulliseen arvioon välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisesta, jossa 
näille välitavoitteille ja tavoitteille ei ole määritetty yksilöllistä arvoa ja jossa nämä välitavoitteet ja 
tavoitteet ovat hyvin erilaisia. 

10.42 Komissio toteaa, että elpymis- ja palautumistukiväline ei ole osa MRK:ta ja että kuten

komission vastauksessa kohtaan 10.41 selitetään, elpymis- ja palautumistukivälineelle ei voida 
määrittää merkityksellistä virhetasoa, toisin kuin muille MRK:hon kuuluville rahoitusohjelmille, 
minkä vuoksi siitä on erillinen lausuma vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa. 
Komissio toteaa, että tilintarkastustuomioistuin soveltaa samanlaista lähestymistapaa 
vuosikertomuksessaan, jossa on erillinen luku elpymis- ja palautumistukivälineestä. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Johtopäätökset 

10.44 Kuten komission vastauksessa kohtaan 10.27 selitetään, komissio ei ole saatavilla olevan

näytön ja suorittamiensa kattavien ennakkotarkastusten perusteella samaa mieltä 
tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksestä, vaan katsoo, että välitavoite saavutettiin 
tyydyttävästi. Komissio panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo ammatillisen 
harkinnan perusteella, että virhe ei ole olennainen. Lisäksi kuten kohdassa 10.41 todettiin, komissio 
katsoo, että merkityksellistä virhetasoa ei ole mahdollista määrittää. 

10.45 Kuten komission vastauksessa kohtaan 10.35 selitetään, yhdessä tapauksessa komissio

kykeni toimittamaan riittävän dokumentaation muttei kyennyt osoittamaan sen kirjaamista. 
Toisessa tapauksessa komissio ei katso, että tilintarkastustuomioistuimen odottama 
dokumentaatio liittyisi välitavoitteen tai tavoitteen tyydyttävään saavuttamiseen. 
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5 

Suositus 1 – Perustellaan osatekijät, jotka eivät ole merkityksellisiä 

välitavoitteiden ja tavoitteiden arvioimisen kannalta  

Komissio hyväksyy suosituksen osittain. 

Vaikka komissio hyväksyy suosituksen siltä osin kuin se liittyy neuvoston 
täytäntöönpanopäätökseen, komissio perustelee operatiivisten järjestelyjen osalta osatekijät, jotka 
on yksilöity välitavoitteiden ja tavoitteiden tarkennuksessa. Muita osatekijöitä, kuten 
seurantatoimia, ei voida pitää luonteeltaan merkityksellisinä, eikä niitä perustella tapauskohtaisesti. 
Komissio toteaa lisäksi, että lopullinen päätös siitä, mitkä seikat eivät ole merkityksellisiä, 
edellyttää talous- ja rahoituskomitean lausuntoa ja komiteamenettelyssä saatua jäsenvaltioiden 
hyväksyntää. 

Suositus 2 – Kehitetään menetelmä maksun (osittaiseen) keskeyttämiseen 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Suositus 3 – Parannetaan välitavoitteiden ja tavoitteiden arvioinnin 

dokumentointia 

Komissio hyväksyy suosituksen. 
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Johdanto 
01 Tässä vuosikertomuksessa esitetään tilintarkastustuomioistuimen havainnot 
kahdeksannesta, yhdeksännestä, kymmenennestä ja yhdennestätoista Euroopan 
kehitysrahastosta (EKR). Kaaviossa 1 esitetään yleiskatsaus alan toimista ja menoista 
vuodelta 2021. 

Kaavio 1 – Euroopan kehitysrahastot: vuoden 2021 taloudellinen 
yleiskatsaus 

 
(*) Tilien perustana olevia toimia koskevan yhdenmukaistetun määritelmän mukaisesti (tarkemmat 
tiedot, ks. liite 1.1, kohta 12). 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja 
yhdennentoista EKR:n varainhoitovuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella. 
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Euroopan kehitysrahastot lyhyesti 

02 Euroopan kehitysrahastot otettiin käyttöön vuonna 1959. Kyseessä oli tärkein 
rahoitusväline, jonka kautta Euroopan unioni (EU) antoi vuoden 2020 loppuun asti 
kehitysapua Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioille (AKT-maat) sekä 
merentakaisille maille ja alueille. Yhdestoista (eli viimeinen) EKR kattoi monivuotisen 
rahoituskehyksen (MRK) 2014–2020. EU:n suhteita AKT-maihin ja merentakaisiin 
maihin ja alueisiin säänneltiin kumppanuussopimuksella, joka allekirjoitettiin 
23. kesäkuuta 2000 Cotonoussa (Cotonoun sopimus) 20 vuoden ajaksi. Sen määräysten 
soveltamisaikaa on toistaiseksi pidennetty 30. kesäkuuta 2022 saakka. 
Kumppanuussopimuksen ensisijaisena tavoitteena oli köyhyyden vähentäminen ja 
lopulta sen poistaminen, mikä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 208 artiklassa määritetyn kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoitteen mukaista. 
Vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä kehitysapu AKT-maille 
sisällytettiin naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineeseen – Globaali 
Eurooppa (NDICI – Globaali Eurooppa). Kehitysapu merentakaisille maille ja alueille 
puolestaan sisällytettiin päätökseen merentakaisten alueiden, Grönlanti mukaan 
luettuna, assosiaatiosta. Kahdeksatta, yhdeksättä, kymmenettä ja yhdettätoista EKR:a 
ei kuitenkaan itsessään sisällytetty EU:n yleiseen talousarvioon, vaan ne pannaan 
edelleen täytäntöön ja niistä raportoidaan edelleen erikseen niiden päättämiseen asti. 

03 Komissio päätti kahdeksannen EKR:n hankkeiden jäljellä olevat toimet 
vuonna 2019. Kaikki jäljellä olevat varat ja vapautettuja sitoumuksia vastaavat varat on 
siirretty yhdeksänteen EKR:oon. Komissio ilmoitti vuonna 2021 kahdeksannen EKR:n 
rahoituksen ja toiminnan päättämisestä. Kaikki asiaan liittyvät toimet on saatettu 
päätökseen, kaikki tarkastukset on suoritettu ja kaikki sopimukset ja rahoituspäätökset 
on päätetty EKR:jen tileillä. 

04 Euroopan kehitysrahastoilla on seuraavat ominaispiirteet: 

a) Kehitysrahastoja rahoitettiin suoraan jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla, jotka 
perustuivat kiintiöihin eli niin kutsuttuihin jakoperusteisiin. Kansalliset hallitukset 
vahvistivat jakoperusteet Euroopan unionin neuvostossa sisäisillä sopimuksilla, 
jotka neuvostossa kokoontuneet EU:n jäsenvaltioiden edustajat jatkossa tekivät 
sen jälkeen, kun kehitysrahastoista oli ensin muutoin sovittu. 

b) Rahastoja hallinnoivat komissio (EU:n yleisen talousarvion ulkopuolella) ja 
Euroopan investointipankki (EIP). 
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c) EKR:jen hallitustenvälisen luonteen vuoksi Euroopan parlamentilla on niiden 
toiminnassa vähäisempi rooli kuin EU:n yleisestä talousarviosta rahoitettavien 
kehitysyhteistyövälineiden osalta. Parlamentti ei ole puuttunut 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 tehtiin yleensä 5–
7 vuotta kestävän sitoumusjakson ajaksi. Maksuja voidaan suorittaa 
huomattavasti pidemmän ajanjakson kuluessa. 

05 EKR:jen hallinnoinnista vastaa lähes kokonaan komission kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosasto (INTPA)3. Vähäistä osuutta (0,25 prosenttia) EKR:n 
vuoden 2021 menoista hallinnoi EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun 
operaatioiden pääosasto (ECHO). 

06 Tässä kertomuksessa käsiteltävät menot toteutetaan 79 maassa monin eri tavoin, 
joita ovat muun muassa rakennusurakka-, tavarahankinta- ja palvelusopimukset, 
avustukset, budjettituki, työsuunnitelmat sekä pilariarvioinnin piiriin kuuluvien tahojen 
(kuten kansainvälisten järjestöjen) kanssa tehdyt valtuutussopimukset ja 
rahoitusosuussopimukset (ks. liite I).  

                                                      
1 Ks. yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 

annettu asetus (EU) 2015/323 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 annetun asetuksen 
(EY) N:o 215/2008 134 artikla). 

3 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosastosta (DEVCO) tuli kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosasto (INTPA) tammikuussa 2021. 
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Ensimmäinen luku – Kahdeksannen, 
yhdeksännen, kymmenennen ja 
yhdennentoista EKR:n rahoituksen 
toteutus 
07 Kahdeksannen EKR:n (1995–2000) budjetti oli yhteensä 12,8 miljardia euroa, 
yhdeksännen EKR:n (2000–2007) yhteensä 13,8 miljardia euroa ja kymmenennen 
EKR:n (2008–2013) yhteensä 22,7 miljardia euroa. 

08 Yhdennentoista EKR:n (2015–2020) perustamista koskeva sisäinen sopimus tuli 
voimaan 1. maaliskuuta 2015. Vuosina 2013–2015 varat sidottiin käyttäen 
siirtymävaiheen rahoitusjärjestelyä. Näin varmistettiin jatkuvuus odotettaessa 
yhdennentoista EKR:n ratifiointia. Yhdennellätoista EKR:lla on varoja yhteensä 
30,5 miljardia euroa. Varoista 29,1 miljardia euroa on osoitettu AKT-maille ja 
0,4 miljardia euroa merentakaisille maille ja alueille. Määrästä 1,1 miljardia euroa on 
tarkoitettu hallinnollisiin kuluihin. 

09 Kaaviosta 2 käy ilmi EKR:n varojen käyttö sekä vuoden 2021 osalta että 
kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n osalta 
kumulatiivisesti. 
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Kaavio 2 – EKR:n varojen käyttö, tilanne 31. joulukuuta 2021* 

(miljoonaa euroa) 

 

 

Tilanne vuoden 2020 
lopussa 

 
Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2021 

(nettomäärät)6 
 

Tilanne vuoden 2021 
lopussa 

 

Kokonais-
määrä 

Toteutumis-
aste2 

 8. EKR3 9. EKR3 10. EKR 11. EKR3 Kokonais-
määrä 

 8. EKR 9. EKR 10. EKR 11. EKR Kokonais-
määrä 

Toteutumis-
aste2  

A – VARAT1  75 959   0 -14 -113 213 86  10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
         
B – KÄYTTÖ  

               

1. Kokonaissitoumukset4  75 929 100,0 %  0 -18 -172 -16 -206  10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99,6 % 
2. Yksittäiset sitoumukset5  71 304 93,9 %  0 -8 33 2 085 2 110  10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96,5 % 
3. Maksut  62 018 81,6 %  0 8 311 3 082 3 401  10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86,0 %  
C – Maksattamatta olevat 
sitoumukset (B1–B3)  

13 911 18,3 %   0 34 850 9 419 10 303 13,5 % 
 
D – Käytettävissä olevat varat (A–B1)7  30 0,0 %   1 16 142 163 322 0,4 % 
 

* Luvut ovat pyöristettyjä. 
1 Sisältää kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista 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. 
7 Käytettävissä olevat varat sisältävät suoritusvarauksen, joka ei ole käytettävissä ilman neuvoston yksimielistä päätöstä. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n varainhoitovuoden 2021 tilinpäätöksen perusteella. Luvut eivät sisällä 
EIP:n hallinnoimaa osuutta EKR:ista. 
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10 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto määrittää itselleen vuosittain 
keskeiset tulosindikaattorit, jotka koskevat moitteetonta varainhoitoa ja resurssien 
tehokasta käyttöä. Nämä indikaattorit osoittavat, että covid-19-kriisiin liittyvistä 
vaikeuksista huolimatta kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto saavutti 
vuonna 2021 tavoitteensa vähentää vanhoja ennakkomaksuja ja maksattamatta olevia 
sitoumuksia 35 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna ja pitää salkussaan olevien 
sopimusten, joiden voimassaolo on päättynyt (eli sopimusten, joita ei ole päätetty 
operatiivisten toimien päättymisen jälkeen), osuus enintään 15 prosentissa. Hyvä tulos 
johtui siitä, että menettelyt ovat parantuneet viime vuosina (ks. laatikko 1). Kumpikin 
tavoitearvo koostui sekä kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston koko 
vastuualueen yleistavoitteista että EKR:ihin sovellettavasta erityistavoitteesta. 

Laatikko 1 

Keskeiset tulosindikaattorit, joiden avulla mitataan, ovatko vanhat 
ennakkomaksut, maksattamatta olevat sitoumukset ja avoinna 
olevien päättyneiden sopimusten prosenttiosuus vähentyneet 

Vuonna 2021 kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto säilytti edellisen vuoden 
tavoitteen, joka on 35 prosenttia niiden keskeisten tulosindikaattoreiden osalta, 
joiden avulla mitataan, ovatko vanhat ennakkomaksut (keskeinen 
tulosindikaattori 10) ja maksattamatta olevat sitoumukset (keskeinen 
tulosindikaattori 12) vähentyneet. Se ylitti nämä tavoitteet molempien 
indikaattoreiden osalta niin, että vanhojen ennakkomaksujen määrä väheni 
merkittävästi sekä EKR:n (46 prosenttia) että sen koko vastuualueen 
(50 prosenttia) osalta. Pääosasto vähensi maksattamatta olevia sitoumuksia 
39 prosentilla sekä EKR:n että koko vastuualueensa osalta. 

Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto saavutti myös tavoitteensa, jonka 
mukaan sellaisten sopimusten, joiden voimassaolo on päättynyt, osuus 
järjestelmässä edelleen avoinna olevista sopimuksista voisi olla enintään 
15 prosenttia (keskeinen tulosindikaattori 11) sekä EKR:n (13 prosenttia) että sen 
koko vastuualueen (kymmenen prosenttia) osalta. EKR:n keskeisen 
tulosindikaattorin osalta saavutettu arvo on vuonna 2017 käyttöön otettujen 
uusien menettelyjen ansiosta jatkuvasti parantunut vuodesta 2017 (19 prosenttia 
vuonna 2017, 17 prosenttia vuonna 2018, 15 prosenttia vuonna 2019 ja 
14 prosenttia vuonna 2020). 
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Toinen luku – Euroopan 
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, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman ja selvityksen rahoituksen
toteutumisesta 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä varainhoitovuodelta

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden niiden
toimien osalta, joita koskeva varainhoito on komission vastuulla4.

Tilien luotettavuus 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

II. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kahdeksannen, yhdeksännen,
kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n tilinpäätös 31. joulukuuta 2021
päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja
riittävät tiedot EKR:jen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2021 sekä
toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna
päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta EKR:n varainhoitoasetuksen ja
kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien mukaisesti.

4 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 
(sääntöjenmukaisuus) 

Tulot 

Lausunto tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

III. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2021
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 2021 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. Kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n osalta
vuonna 2021 kirjattujen menojen virhetaso on olennainen. Tileissä hyväksyttyjen
menojen arvioitu virhetaso on tilintarkastustuomioistuimen mukaan
4,6 prosenttia.
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Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

VII. Tarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka 
tilintarkastustuomioistuimen ammatillisen harkinnan mukaan ovat olleet 
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan varainhoitovuoden tilinpäätöksen 
tarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuutena 
kohdistuneessa tarkastuksessa sekä tilintarkastustuomioistuimen laatiessa siitä 
annettavaa lausuntoa, eikä tilintarkastustuomioistuin anna näistä seikoista erillistä 
lausuntoa. 

Menojäämät 

VIII. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti tilinpäätöksessä esitettyjä menojäämiä, 
joiden määrät perustuivat pitkälti arvioihin. Komissio arvioi vuoden 2021 lopussa, 
että ilmoittamatta on vielä 5 381 miljoonaa euroa edunsaajille aiheutuneita 
tukikelpoisia menoja (vuoden 2020 lopussa: 5 452 miljoonaa). 

IX. Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka kyseiset menojäämien arviot oli 
laskettu. Lisäksi se tarkasti otoksen, johon sisältyi 30 yksittäistä ennakkomaksua ja 
27 laskua (vaihe 1), arvioidakseen riskiä siitä, että menojäämätiedot olisi esitetty 
virheellisesti. Tilintarkastustuomioistuin toteaa toimittamansa tarkastustyön 
perusteella, että lopulliseen tilinpäätökseen kirjatut menojäämät olivat oikeelliset. 

Mahdollinen vaikutus, joka Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisella Euroopan 
unionista on EKR:jen vuoden 2021 tileihin 

X. Yhdistynyt kuningaskunta lakkasi olemasta EU:n jäsenvaltio 1. helmikuuta 
2020. Sen jälkeen kun nämä kaksi osapuolta olivat tehneet sopimuksen Ison-
Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan 
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä (jäljempänä ’erosopimus’), 
Yhdistynyt kuningaskunta sitoutui pysymään EKR:jen sopimuspuolena siihen asti, 
että yhdestoista EKR ja kaikki aiemmat, vielä päättämättä olevat EKR:t olisi 
päätetty. Yhdistynyt kuningaskunta 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 erosopimuksen voimaantulopäivänä, Yhdistyneen kuningaskunnan 
osuutta kyseisistä määristä ei käytetä uudelleen. Sama koskee Yhdistyneen 
kuningaskunnan osuutta varoista, jotka yhdennessätoista EKR:ssa ovat jääneet 
sitomatta tai jotka on vapautettu 31. joulukuuta 2021 jälkeen.  
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XII. Tämän vuoksi erosta ei aiheudu raportoitavaa taloudellista vaikutusta 
EKR:jen vuoden 2021 tileihin. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 
31. joulukuuta 2021 päivätyt EKR:jen tilit kuvastavat oikein eroprosessin tilannetta 
tuona ajankohtana. 

Toimivan johdon velvollisuudet 

XIII. Toimiva johto vastaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT-sopimuksen) 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 virheellisyyksiä. 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 rahastot tai lakkauttaa niiden 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. 
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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. 
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 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. 

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 sellaisiin 
tapahtumiin tai olosuhteisiin olennaista epävarmuutta, 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 
tilintarkastusevidenssiin, joka on saatu tarkastuskertomuksen 
laatimisajankohtaan mennessä. Tulevaisuuden tapahtumat tai olosuhteet 
saattavat kuitenkin johtaa siihen, että yhteisö ei pysty jatkamaan 
toimintaansa. 
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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, mukaan lukien mahdolliset havaitut merkittävät sisäisen 
valvonnan puutteet. 

XIX. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa jäsenvaltioiden kaikki 
rahoitusosuudet ja muunlaisista tulotapahtumista poimitun otoksen. 

XX. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksut, kun menot ovat 
aiheutuneet ja ne on kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa (ennakkomaksuja 
lukuun ottamatta) kaiken tyyppiset 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. 

7. heinäkuuta 2022 

 

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 

11 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustapa ja -menetelmät esitetään 
tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuodelta 2021 laatiman, EU:n talousarvion 
toteuttamista koskevan vuosikertomuksen liitteessä 1.1. Samaa tarkastustapaa ja 
samoja menetelmiä sovelletaan myös EKR:jen tarkastuksessa. 

12 Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset EKR:jen tilien luotettavuudesta 
koskevat kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan 
kehitysrahaston tilinpäätöksiä5, jotka komissio on hyväksynyt6, sekä tilinpitäjän 
vahvistusilmoitusta. Tilintarkastustuomioistuin vastaanotti tilinpäätökset ja tilinpitäjän 
vahvistusilmoituksen 28. kesäkuuta 2022. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus 
kohdistui rahamääriin ja muihin ilmoitettuihin tietoihin. Lisäksi arvioitiin sovellettuja 
tilinpäätösperiaatteita sekä komission esittämiä keskeisiä arvioita ja tilinpäätösten 
yleistä esittämistapaa. 

13 Tilintarkastustuomioistuin tarkasti toimien sääntöjenmukaisuuden tutkimalla 
140 tapahtuman otoksen, joka oli edustava kaiken tyyppisten EKR:jen maksujen osalta. 
Otokseen sisältyi 26 tapahtumaa, jotka liittyivät Afrikka-hätärahastoon. Lisäksi siihen 
sisältyi 92 tapahtumaa, jotka 17 EU:n edustustoa7 oli hyväksynyt, ja 22 maksua, jotka 
komission päätoimipaikka8 oli hyväksynyt. Kun tapahtumissa havaittiin virheitä, niiden 
taustalla olevia syitä analysoitiin mahdollisten puutteiden yksilöimiseksi. 

14 Tilintarkastustuomioistuin tutki vuodelta 2021 myös 

a) jäsenvaltioiden kaikki rahoitusosuudet ja muunlaisista tulotapahtumista 
(esimerkiksi muiden maiden suorittamat yhteisrahoitusosuudet) poimitun 
otoksen 

                                                      
5 Ks. yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 

annettu asetus (EU) 2018/1877, 39 artikla. 

6 EKR:n varainhoitoasetuksen mukaisesti; ks. asetus (EU) 2018/1877, 38 artikla. 

7 Botswana, Burkina Faso, Djibouti, Etiopia, Ghana, Guinea-Bissau, Haiti, Itä-Timor, Jamaika, 
Liberia, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Sambia, Tansania ja Uganda. 

8 Kaikki 140 maksua suoritettiin kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston kautta. 
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b) tietyt kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston ja EU:n edustustojen 
käyttämät järjestelmät, jotka kattoivat i) ennakkotarkastukset, joita komission 
henkilöstö ja ulkoiset tarkastajat (komissiolta tai edunsaajilta toimeksiannon 
saaneina) olivat tehneet ennen maksujen suorittamista, ja ii) seurannan ja 
valvonnan, erityisesti ulkoisista tarkastuksista ja jäännösvirhetasoa koskevasta 
selvityksestä aiheutuneet jatkotoimet 

c) kansainvälisten kumppanuuksien 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. 

15 Kuten kohdassa 05 todetaan, kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto panee 
täytäntöön suurimman osan ulkoisen avun välineistä, jotka rahoitetaan EU:n yleisestä 
talousarviosta tai EKR:ista. Tilintarkastustuomioistuimen huomautukset järjestelmistä 
ja tietojen esittämisestä vuotuisessa toimintakertomuksessa koskevat kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosaston koko vastuualuetta, ei ainoastaan EKR:ja. 

16 Covid-19-pandemian vuoksi ei ollut mahdollista käydä EU:n edustustoissa9 paikan 
päällä, vaan käynnit korvattiin asiakirjatarkastuksilla. Tämä esti 
tilintarkastustuomioistuinta toteuttamasta tiettyjä tarkastusmenettelyjä ja erityisesti 
tarkastamasta sopimusten tuloksellisuutta valittujen tapahtumien osalta. Tilanne 
rajoitti näin tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyötä. Tilintarkastustuomioistuimen 
oli mukautettava tarkastustapaansa, tehtävä tapahtumista ja hankkeista 
asiakirjatarkastuksia sekä kommunikoitava tarkastuskohteiden kanssa etäyhteyksin. 
Paikalla tehtävien tarkastusten puuttuminen voi lisätä havaitsemisriskiä10. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo kuitenkin, että saadun aineiston avulla se pystyi 
saattamaan työnsä päätökseen ja tekemään sen perusteella johtopäätöksiä. 

                                                      
9 Botswana, Burkina Faso, Etiopia, Guinea-Bissau, Haiti, Liberia, Malawi, Niger, Nigeria, 

Sambia, Tansania ja Uganda. 

10 Havaitsemisriski on riski siitä, että tarkastaja ei havaitse poikkeamaa, jota yhteisön sisäiset 
kontrollit eivät ole korjanneet. 
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Tilien luotettavuus 

17 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ilmeni, että tilinpäätös ei sisällä 
olennaisia virheellisyyksiä. 

Tapahtumien sääntöjenmukaisuus 
Tulot 

18 Tulotapahtumien virhetaso ei ole olennainen. 

Menot 

19 Tarkastuksen kohteena oli 140 tapahtumaa, joista 54 tapahtumassa 
(38,8 prosentissa) oli virheitä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi kvantifioimiensa 
43 virheen perusteella, että virhetaso on 4,6 prosenttia (ks. kaavio 3). 

Kaavio 3 – Tapahtumatarkastusten tulokset 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

20 Kaaviossa 4 esitetään erityyppisten virheiden vaikutus vuoden 2021 arvioituun 
virhetasoon. 
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Kaavio 4 – Erityyppisten virheiden vaikutus arvioituun virhetasoon 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

21 Laatikossa 2 esitetään esimerkkejä tilintarkastustuomioistuimen kvantifioimista 
virheistä, virhetyypeittäin eriteltyinä. 

Laatikko 2 

Oikeusperustan puuttumisesta johtuvat tukeen oikeuttamattomat 
menot 

Komissio allekirjoitti kansainvälisen järjestön kanssa avustussopimuksen Nigerin 
kassanhallintatoiminnon parantamiseksi ja yhteen tiliin perustuvan 
valtionkassajärjestelmän käyttöönottamiseksi maassa. Toimen 
kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 1,4 miljoonaa euroa, josta EU:n 
rahoitusosuus oli 100 prosenttia. 

Tilintarkastustuomioistuin tarkasti komission ja Nigerin välisen 
rahoitussopimuksen, jonka arvo oli 82 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaan varat 
oli tarkoitus käyttää budjettitukeen ja muihin hankkeisiin, mutta sopimuksessa ei 
ollut mitään mainintaa yhteen tiliin perustuvaa valtionkassajärjestelmää varten 
tehtävästä työstä. Rahoitussopimuksessa ei myöskään sovittu asiaan liittyvän 
sopimuksen tekemisestä asianomaisen järjestön tai minkään muunkaan elimen 
kanssa, vaikka tämä mainittiin kyseisen sopimuksen tekemisen oikeusperustana. 
Virhe koskee sopimuksen koko arvoa (1,4 miljoonaa euroa). 

38,6 %

23,3 %

14,9 %

14,6 %

8,6 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

Menot eivät olleet tukikelpoisia

Olennaisia todentavia asiakirjoja puuttui

Menoja ei ollut tosiasiassa aiheutunut

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vakava
rikkominen

Muut virhetyypit

399



 

 

Olennaisten todentavien asiakirjojen puuttuminen 

Komissio teki erään kansainvälisen järjestön kanssa valtuutussopimuksen, jonka 
arvo oli 16 miljoonaa euroa (EU:n rahoitusosuus oli 99,75 prosenttia). 
Tarkoituksena oli kannustaa yksityistä sektoria investoimaan Ugandan kaupallisiin 
viljelymetsiin tarjoamalla avustuksia ja teknistä tukea. 

Yksi tarkastettavaksi valituista tapahtumista koski työntekijän 9 000 euron 
palkkakustannuksia hankkeessa tehdystä työstä. Työsopimuksen mukaan tämä 
työntekijä työskenteli muissa hankkeissa kuin tarkastuksen kohteena olevassa 
hankkeessa. 

Kansainvälinen järjestö ei pystynyt todistamaan, että työntekijä olisi työskennellyt 
tarkastuksen kohteena olevassa hankkeessa. Siksi tilintarkastustuomioistuin 
katsoo, että menot ovat tukeen oikeuttamattomia. 

Osa menoista ei toteutunut, mikä johti siihen, että hankkeesta 
perittiin tukeen oikeuttamattomia kuluja 

Komissio allekirjoitti erään kansainvälisen järjestön kanssa valtuutussopimuksen, 
jolla tuetaan ja helpotetaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten pääsyä 
koulutukseen. Toimen kokonaiskustannusten arvioitiin olevan 24,5 miljoonaa 
euroa, josta EU:n rahoitusosuus oli 19,5 miljoonaa euroa (79,6 prosenttia). 

Menojen jakautumisen arvioinnin yhteydessä tilintarkastustuomioistuin havaitsi, 
että kansainvälinen järjestö oli ilmoittanut ja komissio oli hyväksynyt 
7,4 miljoonan euron menot. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa ilmeni, 
että ajanjakson tosiasialliset menot olivat 6,9 miljoonaa euroa. Erotus, 
0,5 miljoonaa euroa, vastasi järjestön sitomaa summaa, jota ei ollut vielä käytetty. 
Näin ollen komissio oli hyväksynyt virheellisesti 6,2 prosenttia tarkastetusta 
määrästä. 

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vakava rikkominen: 
kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän päätökset eivät olleet 
perusteltuja 

Malissa EKR:stä vastaava kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä teki 
konsulttiyrityksen kanssa sopimuksen teknisen avun antamisesta teiden ylläpidon 
parantamiseksi maassa. Tämä apu rahoitettiin yhdennestätoista EKR:sta, ja sen 
arvo oli 1,2 miljoonaa euroa. 

Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä käytti rajoitettua tarjouspyyntöä 
palvelujen hankintaan. Kaksi tarjoajaa pääsi lopulliseen arviointivaiheeseen. 
Ensimmäinen tarjoaja sai parhaan pistemäärän kokonaistaloudellisesti edullisinta 
tarjousta koskevan kriteerin perusteella, mutta kansallinen tulojen ja menojen 
hyväksyjä hylkäsi sen arviointikomitean suosituksesta, jonka mukaan tarjous oli 
poikkeuksellisen alhainen (1 miljoona euroa, ja sopimuksen enimmäisarvo oli 
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1,2 miljoonaa euroa). Kansallinen tulojen ja menojen hyväksyjä teki sopimuksen 
toisen tarjoajan kanssa. 

Ensimmäinen tarjoaja teki kaksi valitusta Malin riitojenratkaisukomiteaan, joka piti 
tarjoajan perusteluja pätevinä ja määräsi kansallisen tulojen ja menojen 
hyväksyjän kumoamaan alkuperäisen päätöksen. Kansallinen tulojen ja menojen 
hyväksyjä kieltäytyi kuitenkin tekemästä niin. 

Kyseistä sopimusta ei näin ollen tehty asianmukaisesti, ja virhe koskee sopimuksen 
koko arvoa. 

22 Komissio ja sen täytäntöönpanokumppanit tekivät tänä vuonna, kuten myös 
vuonna 2020, enemmän virheitä avustuksiin ja edunsaajamaiden, kansainvälisten 
järjestöjen jäsenvaltioiden virastojen kanssa tehtyihin rahoitus- ja 
valtuutussopimuksiin liittyvissä tapahtumissa kuin muissa tukimuodoissa (esimerkiksi 
urakka-, tavarahankinta- tai palvelusopimuksissa). Tilintarkastustuomioistuin tarkasti 
92 tapahtumaa, jotka kuuluivat näihin eniten virheitä sisältäviin tapahtumatyyppeihin. 
Tapahtumista 39:ään liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, joiden osuus 
arvioidusta virhetasosta oli 81 prosenttia. 

23 Kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä 15:n ja ei-kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevista virheistä kahdeksan kohdalla komissiolla oli käytettävissään 
riittävät tiedot, joiden perusteella virhe olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen 
menon hyväksymistä. Jos komissio olisi hyödyntänyt asianmukaisesti kaikkea 
käytettävissään olevaa tietoa, arvioitu virhetaso olisi ollut 2,4 prosenttiyksikköä 
alhaisempi. 

24 Lisäksi 25 tapahtumaan, joihin liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, 
joiden osuus arvioidusta virhetasosta oli 1,9 prosenttiyksikköä, oli kohdistettu 
tarkastus tai niitä koskevat menot oli tarkastettu. Kansainvälisten kumppanuuksien 
pääosaston valvontajärjestelmä perustuu ennakkotarkastuksiin11. Komissio esitti 
tarkastuskertomuksissa / menojen tarkastusta koskevissa kertomuksissa tietoja 
toteutetusta tarkastustyöstä. Tilintarkastustuomioistuin ei kuitenkaan voinut näiden 
                                                      
11 Valvontajärjestelmä kokonaisuutena pitää sisällään ennakko- ja jälkitarkastukset. Menojen 

tukikelpoisuus arvioidaan ennakkotarkastuksissa ennen sopimuksentekoa ja menojen 
hyväksymistä, kun taas jälkitarkastukset tehdään menojen hyväksymisen jälkeen. 
Esimerkiksi ulkoinen tarkastus voidaan suorittaa joko ennakkoon (ennen maksun 
hyväksymistä) tai jälkikäteen (hankkeen päätyttyä). Kummankin tarkastustyypin tuloksena 
voi olla edunsaajalle maksettujen varojen takaisinperiminen. Ennakkotarkastuksista 
johtuvat takaisinperinnät usein liittyvät aiemmin maksettuun ennakkorahoitukseen. 
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tietojen perusteella arvioida, olisiko virheet voitu havaita ja korjata kyseisten 
ennakkotarkastusten yhteydessä12. 

25 Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien virheiden esiintyvyys osoittaa 
aiempien vuosien tapaan, että näissä tarkastuksissa oli puutteita. Joitakin virheitä 
havaittiin myös lopullisissa kuluilmoituksissa, joihin oli kohdistettu ulkoisia 
ennakkotarkastuksia ja menojen tarkastuksia. 

26 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kaksi menoalaa, joilla tapahtumissa esiintyy 
maksuehtojen ansiosta vähemmän virheitä. Nämä alat ovat i) budjettituki ja 
ii) kansainvälisten järjestöjen toteuttamat usean rahoittajan hankkeet, joihin 
sovelletaan niin kutsuttua nimellistä lähestymistapaa. Tilintarkastustuomioistuin 
tarkasti vuonna 2021 neljä budjettitukeen perustuvaa tapahtumaa ja kahdeksan 
kansainvälisten järjestöjen hallinnoimaa nimelliseen lähestymistapaan perustuvaa 
hanketta13. 

27 Jotkin kansainväliset järjestöt tarjosivat aiempien vuosien tapaan vain rajoitetun 
pääsyn asiakirjoihin (asiakirjoja annettiin käyttöön esimerkiksi vain lukuoikeudella), 
mikä tarkoitti sitä, että tilintarkastustuomioistuin ei voinut ottaa jäljennöksiä 
asiakirjoista. Nämä tekijät vaikeuttivat tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen 
suunnittelua ja toteuttamista sekä viivästyttivät pyydettyjen asiakirjojen saamista ja 
työn etenemistä tarkastustiimissä. Tilintarkastustuomioistuin antoi asiaan liittyviä 
suosituksia vuosien 2018 ja 2020 vuosikertomuksissaan. Vaikka komissio on tehostanut 
viestintää kansainvälisten järjestöjen kanssa, tilintarkastustuomioistuimella on 
edelleen vaikeuksia saada pyytämiään asiakirjoja joiltakin niistä. 

Vuotuinen toimintakertomus ja muut hallintojärjestelyt 

28 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto esitti varaumia tilien perustana 
olevien toimien sääntöjenmukaisuudesta jokaisessa vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan vuosilta 2012–2018. Se ei esittänyt varaumia vuosina 2019, 

                                                      
12 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. 

13 Talousarvion toteuttamista varainhoitovuonna 2021 koskevan tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen 8. luvun kohdissa 8.10–8.12 annetaan lisätietoja budjettituesta ja 
nimellisestä lähestymistavasta. 
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2020 ja 2021. Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto hyväksyi kuitenkin aiempien 
vuosien tapaan toimintasuunnitelmia, joiden tarkoituksena on puuttua pääosaston 
valvontajärjestelmän täytäntöönpanossa havaittuihin puutteisiin. 

29 Vuosina 2019 ja 2020 tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosien 2018 ja 2019 
toimintasuunnitelmien osalta saavutetusta tyydyttävästä edistyksestä. 
Huhtikuuhun 2021 mennessä yhdeksästä toimesta seitsemän oli saatu päätökseen ja 
kaksi oli kesken. Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto oikaisi aiempien vuosien 
tapaan toimien määrää vuoden 2020 toimintasuunnitelmassaan, tällä kertaa 
seitsemään. Näistä toimista viisi siirrettiin edellisiltä vuosilta, ja toimiin lisättiin 
seuraavat kaksi uutta toimea: 
i) sellaisten tapausten vähentäminen, joissa ennakkomaksut hyväksytään liian suurina, 
ja ii) uusien tehtävänmäärityksien käytön arviointi menotarkastuksissa. 
Huhtikuuhun 2022 mennessä neljä toimea oli saatettu päätökseen ja kolme oli kesken. 

30 Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan lisättiin seuraava yksi uusi toimi: komission 
sisäisen tarkastuksen (IAS) tekemässä ulkoisen toiminnan pilariarviointia koskevassa 
tarkastuksessa havaittuihin korkeisiin riskeihin puuttuminen (ulkoisesta toiminnasta 
vastaavina pääosastoina ja yksiköinä toimivat budjettipääosasto, EU:n 
pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosasto, 
kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto, naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosasto sekä ulkopolitiikan välineiden hallinto). Muista 
seitsemästä toimesta kaksi on käynnissä ja loput viisi siirrettiin (ks. liite II). 

Vuoden 2021 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

31 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto teetti vuonna 2021 kymmenennen 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksensä ulkopuolisella toimeksisaajalla. Selvityksen 
tarkoituksena on arvioida kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston koko 
vastuualan osalta niiden virheiden määrä, joita ei ollut ehkäisty tai havaittu ja korjattu 
pääosaston hallinnon tarkastusten yhteydessä, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä 
kyseisten tarkastusten vaikuttavuudesta. Selvitys on tärkeä tekijä pääjohtajan 
tarkastuslausuman osalta. Lisäksi se otetaan huomioon esitettäessä ulkoisiin toimiin 
liittyviä sääntöjenmukaisuustietoja vuotuisissa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksissa. 
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32 Vuoden 2021 jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä kansainvälisten 
kumppanuuksien pääosasto sovelsi 480 tapahtuman14 otoskokoa (täsmälleen samaa 
kuin vuosina 2020 ja 2019). Tämä mahdollisti sen, että se saattoi yhdistetyn 
kokonaisvirhetason lisäksi jälleen esittää erilliset virhetasot EU:n yleisestä 
talousarviosta rahoitetuille menoille ja EKR:sta rahoitetuille menoille. Selvityksessä 
arvioitiin kuudentena vuotena peräkkäin, että kokonaisjäännösvirhetaso jäi alle 
komission asettaman kahden prosentin olennaisuusrajan (2021: 1,14 prosenttia). 

33 Jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus, 
vaan se perustuu jäännösvirhetasoa koskevaan menetelmään ja käsikirjaan, jotka 
kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto on toimittanut. 
Tilintarkastustuomioistuimen aiemmissa EKR:ja koskevissa vuosikertomuksissa15 on jo 
kuvattu sellaisia rajoituksia selvityksissä, jotka ovat saattaneet johtaa 
jäännösvirhetason aliarviointiin. 

34 Yksi osa jäännösvirhetasoa koskevaa selvitystä on se, miten paljon tukeudutaan 
muiden tarkastajien työhön. Seuraavat kolme skenaariota ovat mahdollisia: i) muiden 
tarkastajien työhön ei tukeuduta lainkaan ja tapahtumatarkastukset suoritetaan 
kokonaan; ii) muiden tarkastajien työhön tukeudutaan osittain ja 
tapahtumatarkastuksia suoritetaan vähennetysti; iii) muiden tarkastajien työhön 
tukeudutaan kokonaan eikä lisätarkastuksia suoriteta. Muiden tarkastajien työhön 
tukeuduttiin kokonaan 15 prosentissa tapahtumista vuonna 2020, ja tämä osuus nousi 
34 prosenttiin tapahtumista vuonna 2021. Tilintarkastustuomioistuin on edelleen sitä 
mieltä, että näin laaja tukeutuminen muiden tarkastajien työhön on vastoin 
jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen tarkoitusta, joka on niiden virheiden määrän 
arviointi, joita ei ollut ehkäisty tai havaittu ja korjattu kansainvälisten kumppanuuksien 
pääosaston hallinnon tarkastusten yhteydessä. 

Vuoden 2021 toimintakertomusta koskeva tarkastus 

35 Vuoden 2021 toimintakertomuksessa esitettyyn pääjohtajan tarkastuslausumaan 
ei sisältynyt varaumia. Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto supisti 
vuodesta 2018 alkaen merkittävästi varaumien kohteena ollutta alaa (eli niiden 

                                                      
14 Joidenkin otokseen poimittujen tapahtumien arvo on suurempi kuin otantaväli. Lopullinen 

otoskoko oli siitä syystä 412. 

15 Ks. EKR:ja koskevat tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset vuosilta 2017, 2018, 
2019 ja 2020. 

404

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-fi.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_FI.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_fi.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_FI.pdf


 

 

kattamaa osuutta vuosittaisista menoista). Kaaviosta 5 ilmenee vuosien 2011–2021 
toimintakertomuksissa esitettyjen varaumien kattama osuus vuosittaisista menoista. 

Kaavio 5 – Kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuosien 2011–
2021 toimintakertomuksissa esittämät varaumat 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

36 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, ettei varaumien jättäminen pois vuoden 2021 
toimintakertomuksesta ole perusteltua ja että se johtuu osittain jäännösvirhetasoa 
koskevan selvityksen rajoitteista, sillä tilintarkastustuomioistuimen havainnot 
kyseisestä selvityksestä koskevat myös selvitykseen perustuvia arvioita riskinalaisista 
määristä. Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto arvioi riskinalaisen 
kokonaismäärän olleen maksamishetkellä 79,65 miljoonaa euroa16 (1,41 prosenttia 
vuoden 2021 menoista) ja ohjelmien päättämishetkellä 66,03 miljoonaa euroa17. 
Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto arvioi, että maksamishetken 
riskinalaisesta määrästä oikaistaan sen tarkistuksissa tulevina vuosina 13,62 miljoonaa 
euroa (24 prosenttia). Tätä kutsutaan oikaisukapasiteetiksi. 

                                                      
16 Tämä on komission paras maltillinen arvio niiden vuoden mittaan toteutuneiden menojen 

määrästä, jotka eivät olleet maksujen suorittamisajankohtana sovellettavissa olleiden 
sopimusmääräysten ja säännösten mukaisia. 

17 Ks. kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuotuinen toimintakertomus 2021, s. 34. 
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37 Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto pyrkii parantamaan niiden tietojen 
laatua, joiden perusteella se laskee oikaisukapasiteetin. Se jatkoi vuonna 2021 
koulutus- ja tiedotustoimintaansa, joka koski takaisinperintää ja kirjanpitotietojen 
laatua18. Aiempien vuosien tapaan kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto suoritti 
perintämääräyksiä koskevia kohdennettuja tarkastuksia ja pyrki tällöin korjaamaan 
havaittuja eroavuuksia. Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi laskelman, joka koski 
vuoden 2021 oikaisukapasiteettia. Tilintarkastustuomioistuin testasi takaisinperintöjen 
kokonaisperusjoukosta (raha-arvosta) 35 prosenttia, eikä otoksessa havaittu virheitä. 

38 Jotta komission pääosastojen taloudellisen raportoinnin johdonmukaisuutta 
voitaisiin parantaa, vuonna 2020 laadittiin talouden tulostaulukko, joka sisälsi kuusi 
indikaattoria19. Neljä uutta indikaattoria lisättiin vuonna 202120. Näistä kymmenestä 
indikaattorista kuutta sovellettiin EKR:ihin ja erityisrahastoihin vuonna 2021. 
Kokonaissitoumusten käytössä kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston tulos oli 
99 prosenttia EU:n talousarvion osalta ja 97 prosenttia EKR:jen osalta vuonna 2021. 
Luvut olivat 95 prosenttia ja 94 prosenttia vuonna 2020. Maksujen suorittamisessa 
ajallaan kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto pääsi 97 prosenttiin EU:n 
talousarvion osalta ja 95 prosenttiin EKR:jen osalta vuonna 2021. Luvut olivat 
98 prosenttia ja 97 prosenttia vuonna 2020. 

  

                                                      
18 EU:n edustustojen paikalliselle henkilöstölle suunnattu koulutus suuntaviivoista, jotka 

koskevat perintämääräysten merkitsemistä kirjanpitoon. 

19 Talouden tulostaulukko koostuu kuudesta talouden perusindikaattorista, joita sovelletaan 
koko Euroopan komissiossa. Taulukon tarkoituksena on arvioida, miten kukin komission 
pääosasto ja yksikkö sijoittuu indikaattoreihin nähden. Indikaattorit ovat 
1) maksusitoumusmäärärahojen toteutuminen, 2) maksusitoumusmäärärahojen 
ennakkoarvioiden toteutuminen, 3) maksumäärärahojen toteutuminen, 
4) maksumäärärahojen ennakkoarvioiden toteutuminen, 5) kokonaissitoumusten käyttö ja 
6) maksujen suorittaminen ajallaan. 

20 Neljä lisäindikaattoria ovat 7) sitoumusten vapauttaminen ajallaan, 8) laskun kirjaamisaika, 
9) kirjanpitotietojen laatu ja 10) hallintatietojen laatu. 
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Johtopäätös ja suositukset 

Johtopäätös 

39 Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että EKR:jen 
taloudellinen asema sekä toimien tulokset, rahavirrat ja nettovarallisuuden muutokset 
päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty EKR:jen 31. joulukuuta 2021 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta annetussa tilinpäätöksessä kaikilta olennaisilta osiltaan oikein 
varainhoitoasetuksen säännösten ja tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen 
mukaisesti. 

40 Tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että 
31. joulukuuta 2021 päättyneen varainhoitovuoden osalta 

a) EKR:jen tulojen virhetaso ei ollut olennainen 

b) EKR:jen maksutapahtumien virhetaso oli olennainen (ks. kohdat 19–25). 
Tilintarkastustuomioistuin arvioi tapahtumatarkastustensa perusteella 
virhetasoksi 4,6 prosenttia. 

Suositukset 

41 Liitteessä III esitetään havainnot tilintarkastustuomioistuimen 
seurantatarkastuksesta, joka koski varainhoitovuodelta 2018 annetussa EKR:ja 
koskevassa vuosikertomuksessaan esitettyjen kahden suosituksen täytäntöönpanoa. 
Kansainvälisten kumppanuuksien pääosasto on pannut suosituksista täytäntöön21 
yhden suurimmaksi osaksi ja yhden joiltakin osin. 

42 Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös varainhoitovuosilta 2019 ja 2020 
annetuissa EKR:ja koskevissa vuosikertomuksissaan esitettyjä suosituksia, jotka 
edellyttivät välittömiä toimenpiteitä tai jotka oli tarkoitettu pantaviksi täytäntöön 
vuoden 2021 aikana (ks. liite III). Sekä vuoden 2019 että vuoden 2020 osalta 
tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kaksi suosituksista on pantu täytäntöön joiltakin 
osin ja yhtä ei ole vielä pantu täytäntöön. 

                                                      
21 Seurannan tarkoituksena oli tarkistaa, oliko suositusten perusteella toteutettu korjaavia 

toimenpiteitä, mutta ei arvioida niiden täytäntöönpanon vaikuttavuutta. 
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43 Tilintarkastustuomioistuin antaa mainitun seurantatarkastuksen ja vuotta 2021 
koskevien tarkastushavaintojen ja johtopäätösten perusteella komissiolle seuraavat 
suositukset (ks. laatikko 2): 

Suositus 1 – Lujitetaan ennen sopimusten allekirjoittamista 
tehtäviä oikeusperustan tarkistuksia 

Komission olisi lujitettava sisäistä valvontaa sen varmistamiseksi, että sopimuksia ei 
allekirjoiteta ilman voimassa olevaa oikeusperustaa. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Suositus 2 – Vähennetään aiheutumattomat kulut ennen 
maksamista tai selvittämistä 

Komission olisi toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kaikki maksusitoumukset tai ennakkomaksut, joita koskevat kulut edunsaajat ovat 
rahoituskertomuksissaan ilmoittaneet aiheutuneiksi, vähennetään ennen maksujen 
suorittamista tai ennakkomaksujen kirjanpidollista selvittämistä. 

Toteuttamisen tavoiteajankohta: vuoden 2023 loppuun mennessä. 
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Liitteet 

Liite I – EKR:n maksut vuonna 2021 pääalueittain 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Tableau-sovelluksen avulla, karttatausta © Mapbox ja © 
OpenStreetMap, 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. Somalia 219
2. Kongon demokraattinen tasavalta 109
3. Tansania 101
4. Uganda 84
5. Niger 81
6. Malawi 79
7. Mosambik 74
8. Sudan 70
9. Nigeria 66

10. Kenia 65
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Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Tableau-sovelluksen avulla, karttatausta © Mapbox ja © 
OpenStreetMap, 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. Papua-Uusi-Guinea 29
2. Itä-Timor 9
3. Vanuatu 6
4. Fidži 5
5. Marshallsaaret 3

Edunsaajamaat –
viiden kärki (miljoonaa euroa)

1. Haiti 47
2. Jamaika 11
3. Guyana 8
4. Belize 7
5. Dominikaaninen tasavalta 6

410

http://www.mapbox.com/about/maps
http://www.openstreetmap.org/about
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


Liite II – Toimintasuunnitelmien täytäntöönpanotilanne 

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma 

A.1 Yksinkertaistetaan ja selkeytetään avustuksiin liittyviä 
menettelyjä ja sopimusehtoja.  

Täytäntöönpano 
käynnissä 

A.2
Pidetään yllä tietämystä varainhoidossa ja 
asiakirjahallinnossa usein sattuvista virheistä, jotka liittyvät 
avustussopimusten täytäntöönpanoon. 

 Pantu täytäntöön 

B.1

Kehitetään strategia työsuunnitelmien käytön 
vähentämiseksi ja vaihtoehtojen käytön edistämiseksi, 
tavoitteena yksinkertaistaa menettelyjä ja parantaa 
kustannustehokkuutta. 

 Pantu täytäntöön 

C.1

Pyritään hyödyntämään tehtävänmäärityksiä vuonna 2017 
hyväksytyissä menotarkastuksissa (Ares (2018) 1722717), 
jotka koskevat kansainvälisille järjestöille välillisessä 
hallinnoinnissa koituneita menoja. 

 Pantu täytäntöön 

C.2
Jatketaan ja vahvistetaan yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen kanssa virheiden vähentämiseksi kestävällä 
tavalla. 

 Pantu täytäntöön 

D.1 Parannetaan tarkastus- ja todennustoimintojen 
johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä.  Pantu täytäntöön 

D.2 Selkeytetään ja edistetään yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käyttöä.  Pantu täytäntöön 

D.3 Selkeytetään ja edistetään tulosperusteisen rahoituksen 
käyttöä.  

Täytäntöönpano 
käynnissä 

D.4
Parannetaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen 
menetelmää sekä selvitystä varten laadittua käsikirjaa (uusi 
toimi vuodelta 2019). 

 Pantu täytäntöön 
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Vuoden 2020 toimintasuunnitelma 

A.1 Yksinkertaistetaan ja selkeytetään avustuksiin liittyviä 
menettelyjä ja sopimusehtoja.  

Täytäntöönpano 
käynnissä 

A.2
Pidetään yllä tietämystä varainhoidossa ja 
asiakirjahallinnossa usein sattuvista virheistä, jotka liittyvät 
avustussopimusten täytäntöönpanoon. 

 Pantu täytäntöön 

B.1
Jatketaan ja vahvistetaan yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen kanssa virheiden vähentämiseksi kestävällä 
tavalla. 

 Pantu täytäntöön 

C.1 Selkeytetään ja edistetään tulosperusteisen rahoituksen 
käyttöä.  

Täytäntöönpano 
käynnissä 

C.2

Parannetaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen 
menetelmää sekä selvitystä varten laadittua käsikirjaa (uusi 
toimi, perustuu vuoden 2019 toimintasuunnitelman 
toimeen D4). 

 Pantu täytäntöön 

C.3 Vähennetään tapauksia, joissa ennakkomaksut hyväksytään 
liian suurina (uusi toimi).  

Täytäntöönpano 
käynnissä 

C.4 Arvioidaan tehtävänmäärityksien käyttö menotarkastuksissa 
(uusi toimi).  Pantu täytäntöön 
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Vuoden 2021 toimintasuunnitelma 

A.1 Yksinkertaistetaan ja selkeytetään avustuksiin liittyviä 
menettelyjä ja sopimusehtoja. 

Täytäntöönpano 
käynnissä 

B.1
Jatketaan ja vahvistetaan yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen kanssa virheiden vähentämiseksi kestävällä 
tavalla. 

 Pantu täytäntöön 

B.2
Puututaan sisäisen tarkastuksen osaston (IAS) tekemässä 
ulkoisen toiminnan pilariarviointia koskevassa 
tarkastuksessa havaittuihin korkeisiin riskeihin (uusi toimi). 

 Pantu täytäntöön 

C.1 Selkeytetään ja edistetään tulosperusteisen rahoituksen 
käyttöä. 

Täytäntöönpano 
käynnissä 

C.2

Parannetaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen 
menetelmää sekä selvitystä varten laadittua käsikirjaa (uusi 
toimi, perustuu vuoden 2019 toimintasuunnitelman 
toimeen D4). 

 Pantu täytäntöön 

C.3 Puututaan puutteisiin, joiden seurauksena ennakkomaksut 
hyväksytään liian suurina. 

Täytäntöönpano 
käynnissä 

C.4 Arvioidaan tehtävänmäärityksien käyttö 
menotarkastuksissa.  Pantu täytäntöön 

C.5 Jaetaan tietoja usein esiintyvistä virheistä asiaankuuluvien 
valvonta-alan sidosryhmien kanssa (uusi toimi). 

Täytäntöönpano 
käynnissä 

Lähde: Euroopan komission vuosien 2019, 2020 ja 2021 toimintasuunnitelmat. 
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Liite III – Suositusten seuranta 

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

2018 

Suositus 1: 

Lujitetaan kansainvälisiin organisaatioihin 
sovellettavaa velvoitetta toimittaa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki 
asiakirjat ja tiedot, jotka se tarvitsee hoitaakseen 
SEUT-sopimuksessa määrätyt tehtävänsä. 

X22 

22 Komissio tehosti kansainvälisten järjestöjen kanssa viestintää tilintarkastustuomioistuimen oikeudesta saada käyttöönsä asiakirjoja. Jotkin järjestöt, 
kuten Maailmanpankkiryhmä, paransivat yhteistyötään tilintarkastustuomioistuimen kanssa, mutta toiset eivät. Jotkin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
järjestöt, kuten Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto (UNICEF), Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) ja Yhdistyneiden kansakuntien 
kehitysohjelma (UNDP), tarjoavat edelleen vain lukuoikeuden tausta-asiakirjoihin. 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

Suositus 2: 

Parannetaan jäännösvirhetasoa koskevaan 
selvitykseen liittyviä menetelmiä ja käsikirjaa niin, 
että niissä annetaan kattavammat ohjeet 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessaan 
esiin tuomien seikkojen osalta ja siten tuetaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston 
riskienarviointia varaumien yhteydessä. 

X 

2019 

Suositus 1: 

Parannetaan edelleen jäännösvirhetasoa 
koskevaan selvitykseen liittyviä menetelmiä ja 
käsikirjaa tilintarkastustuomioistuimen tässä 
kertomuksessa esiin tuomien seikkojen 
ratkaisemiseksi, jotta selvityksessä raportoidusta 
virhetasosta saadaan luotettavampi. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 

X 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen suositus 

Tilintarkastustuomioistuimen analyysi edistymisestä 

Pantu 
kokonaan 

täytäntöön 

Pantu täytäntöön 
Ei ole pantu 
täytäntöön - Evidenssi 

riittämätön 
Suurim-
maksi 
osaksi 

Joiltakin 
osin 

2020 

Suositus 1: 

Suoritetaan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, 
että kansainväliset järjestöt sallivat 
tilintarkastustuomioistuimelle kattavan, 
rajoittamattoman ja nopean pääsyn asiakirjoihin, 
joita se tarvitsee SEUT-sopimuksen mukaisen 
tehtävänsä hoitamiseen, eikä saa pelkästään 
lukuoikeutta aineistoon. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 

X23 

Suositus 2: 

Esitetään varaumia kaikilla aloilla, joilla riskitaso on 
todettu korkeaksi, riippumatta siitä, mikä on 
kyseisen alan osuus kokonaismenoista ja mikä on 
sen taloudellinen vaikutus. 

Tavoiteajankohta: vuoden 2021 
toimintakertomuksen julkaisemiseen mennessä. 

X 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

23 Ks. suositus 1 vuodelta 2018. 
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Euroopan komission vastaukset 
vuosikertomukseen kahdeksannesta, 
yhdeksännestä, kymmenennestä ja 

yhdennestätoista Euroopan 
kehitysrahastosta rahoitetuista 

toimista varainhoitovuodelta 2021 
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KOMISSION VASTAUKSET EUROOPAN 

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN VUODEN 2021 

VUOSIKERTOMUKSEEN 

”VUOSIKERTOMUS KAHDEKSANNESTA, YHDEKSÄNNESTÄ, 

KYMMENENNESTÄ JA YHDENNESTÄTOISTA EUROOPAN 

KEHITYSRAHASTOSTA RAHOITETUISTA TOIMISTA” 

JOHDANTO KOMISSION VASTAUKSIIN 

Komissio korostaa, että Euroopan kehitysrahastojen (EKR) täytäntöönpano tapahtuu riskialttiissa, 
monimutkaisessa ja nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Sille on ominaista moninaisuus:  

- se on maantieteellisesti hajautunut eli kattaa monia edustustoja eri puolilla maailmaa

- täytäntöönpanevien tahojen ja kumppanimaiden hallinnointi- ja valvontakapasiteetit
vaihtelevat pienistä paikallisista kansalaisjärjestöistä kansainvälisiin järjestöihin

- avun toimittamiseen käytetään erilaisia tapoja, muun muassa perinteiset hankkeet,
talousarviotuki, alakohtaisten politiikkojen tukiohjelmat, rahoitusosuudet maailmanlaajuisiin
välineisiin, rahoituslähteiden yhdistäminen ja talousarviotakuut.

Lisäksi EKR:stä vuonna 2021 rahoitettujen toimien täytäntöönpano tapahtui tilanteessa, jossa 
covid-19-pandemia aiheutti omat haasteensa ja joissakin kumppanimaissa tapahtui nopeita 
poliittisia muutoksia. 

Komissio katsoo, että tässä haastavassa tilanteessa nollavirheskenaario on epätodennäköinen. 
Komissio kuitenkin toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen EKR:n täysimittaisen ja 
tehokkaan täytäntöönpanon voimassa olevan oikeudellisen kehyksen ja rahoituskehyksen 
mukaisesti. Komissio jatkaa menettelyjensä mukauttamista ja parantamista vähentääkseen 
edelleen virheriskiä tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuman tulokset huomioon ottaen. 
Kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuosittain hyväksymään toimintasuunnitelmaan 
sisältyy muun muassa toimia, joilla pyritään vähentämään virheitä, kuten menettelyjen 
yksinkertaistaminen, ohjeet, koulutus ja tiedotuskampanjat. Ottaakseen huomioon EKR:ää koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2021 suositukset komissio toteuttaa lisätoimia sisäisen 
valvonnan järjestelmänsä vahvistamiseksi asianmukaiseksi katsomallaan tavalla siten, että myös 
kustannustehokkuus otetaan huomioon. 

TAPAHTUMIEN SÄÄNTÖJENMUKAISUUS 

Laatikko 2 – Esimerkkejä virheistä 

Oikeusperustan puuttumisesta johtuvat tukeen oikeuttamattomat menot 

Komissio ryhtyy asianmukaisiin lieventäviin toimenpiteisiin sen virhetyypin osalta, joka ilmeni 

avustussopimuksen tekemisessä Nigerissä toimivan kansainvälisen järjestön kanssa. Komissio 

huomauttaa kuitenkin, että hankkeella parannettiin huomattavasti julkisen varainhoidon laatua. 
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Sillä varmistettiin, että viranomaiset voivat periä varoja takaisin, mutta sillä myös rajoitettiin 

julkisten palvelujen toiminnan häiriöitä. 

Olennaisten todentavien asiakirjojen puuttuminen 

Toiseen hankkeeseen osoitetun työntekijän palkkakustannusten osalta komissio huomauttaa, että 

näitä tukeen oikeuttamattomia kustannuksia ei ollut mahdollista havaita asiakirjoista, jotka 

kansainvälisen järjestön oli toimitettava maksun vapauttamiseksi allekirjoitetun sopimuksen 

mukaisesti. On korostettava, että kyseessä on erittäin menestyksekkäästi toteutettu hanke, joka on 

edelläkävijä Ugandan kaupallisen metsätalouden arvoketjun edistämisessä ja kehittämisessä ja 

joka on myös osoitus suorasta sitoutumisesta yksityisen sektorin investointien edistämiseen. 

Toteutumattomista menoista johtuvat hankkeesta perityt tukeen oikeuttamattomat 

kulut 

Sidotuista mutta toteutuneina menoina ilmoitetuista määristä komissio huomauttaa, että koska 

lopullinen tukikelpoinen määrä määritetään vasta edunsaajan antaman loppuraportin 

vastaanottamisen jälkeen, se pitää virhettä tilapäisenä. Sidottuja määriä käytetään edelleen, 

kunnes hanke on saatu päätökseen. 

Komissio lisää tietoisuutta ja valvontaa sellaisten tapausten ehkäisemiseksi, joissa maksut 

hyväksytään liian suurina, ja pyytää asianomaisilta yhteisöiltä selkeämpää raportointia. 

Julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vakava rikkominen: kansallisen tulojen ja 

menojen hyväksyjän päätökset eivät olleet perusteltuja 

Kansallisen tulojen ja menojen hyväksyjän julkista hankintaa koskevasta päätöksestä tehdyn 

havainnon osalta komissio korostaa, että hankintavaiheessa ilmenneistä vaikeuksista huolimatta 

pyydetty palvelu on toimitettu onnistuneesti. Palautusistunto, johon liikenne- ja ulkoministeriöt 

osallistuivat, on järjestetty, ja annetut suositukset on todettu erittäin hyödyllisiksi Malin teiden 

kunnossapidon hallinnan parantamisen kannalta. 

22. Komissio toimii kolmansissa maissa monimutkaisessa poliittisessa ja teknisessä ympäristössä

ja tekee yhteistyötä monien kumppaneiden, kuten kumppanimaiden, kansainvälisten järjestöjen ja
jäsenvaltioiden virastojen, kanssa. Vaikka toimintasuunnitelmia toteutetaan säännöllisesti
virhetason pitämiseksi mahdollisimman alhaisena, komissio katsoo, että nollavirheskenaario on
tässä yhteydessä epätodennäköinen.

23. Komissio toteaa, että suurin osa kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä, jotka olisi

voitu välttää, johtui tapauksista, joissa maksut hyväksyttiin liian suurina (kymmenen tapausta), ja
että tämäntyyppisten virheiden välttämiseksi on käynnissä useita toimenpiteitä. Niistä kahdeksasta
tapauksesta, joissa virheitä ei voida ilmaista kvantitatiivisesti, komissio oli eri mieltä kahdesta
tapauksesta, ja neljä muuta tapausta koski samaa sopimusta, joka valittiin otantaan neljä kertaa
eri tapahtumien osalta mutta jossa oli sama suoritustakuuta koskeva virhe. Komissio huomauttaa,
että tapahtumassa sattunut virhe ei välttämättä tarkoita aiheettomasti maksettua määrää, joka on
perittävä takaisin.

24. Komissio saattoi vuonna 2022 päätökseen vuodesta 2018 alkaen voimassa olleiden

menotarkastusten tehtävänmäärityksien arvioinnin. Päätelmänä oli, että ne ovat vaikuttavia tukeen
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oikeuttamattomien menojen seurannan kannalta (menotarkastusraporttimalli sisältää liitteen, jossa 
on luettelo tapahtumista ja virheistä). 

25. Komissio tarkisti menotarkastusten tehtävänmäärityksiä syyskuussa 2021 ja toukokuussa

2022. Komissio aikoo syventää analyyseja ja käsitellä muita näkökohtia, kuten otantaa, ja ottaa
huomioon saadut kokemukset ja helmikuussa 2022 tarkastuspuitesopimuksen käyttäjille tehdyssä
kyselytutkimuksessa saadut vastaukset.

27. Komissio on tietoinen tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista tapauksista, jotka koskevat

mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin ainoastaan lukuoikeudella, ja kiinnittää edelleen
asianomaisten Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisten järjestöjen huomion siihen, että
tarkastajille on annettava tarvittavat tiedot.

Komissio tekee tiivistä yhteistyötä asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa löytääkseen hyväksyttäviä ratkaisuja asiakirjojen saatavuutta 
koskevaan kysymykseen. 

Kun nämä kolmea YK:n järjestöä koskevat tapaukset saatettiin komission tietoon, komissio reagoi 
nopeasti ja tehosti vuoropuhelua asianomaisten YK:n järjestöjen kanssa helpottaakseen 
tilintarkastustuomioistuimen työtä. 

VUOTUISET TOIMINTAKERTOMUKSET 

28. Komission pysyväisohjeiden mukaisesti varauma on esitettävä, kun jäännösvirhetaso ylittää

kahden prosentin olennaisuusrajan.

Lisäksi vuoden 2019 vuotuisten toimintakertomusten yhteydessä käyttöön otetun 
de minimis -säännön mukaisesti mahdollisia varaumia ei pidetä merkittävinä sellaisten toimintojen 
osalta, joiden osuus pääosaston kaikista maksuista on alle viisi prosenttia ja joiden taloudellinen 
vaikutus on alle viisi miljoonaa euroa. Näin komissio voi raportoida ainoastaan EU:n varojen 
hallinnointiin vaikuttavista merkittävistä kysymyksistä. Hallinnointia koskevan raportoinnin täysi 
avoimuus on edelleen varmistettu: kaikki tapaukset, joihin sääntöä sovelletaan, mainitaan 
asianmukaisesti vuotuisessa toimintakertomuksessa, ja niitä seurataan tiiviisti.  

Vuosina 2019 ja 2020 de minimis -sääntö johti siihen, että varaumia ei esitetty, kun taas vuonna 
2021 kaikki ohjeelliset jäännösvirhetasot jäivät alle kahden prosentin olennaisuusrajan. 

Vuoden 2021 jäännösvirhetasoa koskeva selvitys 

31. Komissio on samaa mieltä siitä, että vaikka jäännösvirhetasoa koskeva selvitys on tärkeä

pääjohtajan vahvistuslausumaa tukeva tekijä, se ei ole ainoa varmuuden lähde. Kansainvälisten
kumppanuuksien pääosastolla on kattava sisäisen valvonnan kehys ja valvontastrategia, jotka
käsittävät koko täytäntöönpanosyklin. Varmuus perustuu Valvontakehyksen kaikkiin osatekijöihin.
Siitä raportoidaan vuotuisessa toimintakertomuksessa, johon puolestaan perustuvat vuotuisen
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen sääntöjenmukaisuutta koskevat tiedot.

32. Yleisen jäännösvirhetason lisäksi jäännösvirhetasoa koskevassa selvityksessä arvioidaan

kahden rahoitusvirran eli EKR:n ja EU:n talousarvion virhetasoa, ja riski esitetään eriytettynä (ks.
kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuoden 2021 vuotuisen toimintakertomuksen
sivulla 34 oleva taulukko ja liite 9, joista käy ilmi riski maksamishetkellä asiaankuuluvan
valvontajärjestelmän mukaan).
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33. Komissio ei pidä jäännösvirhetasoa koskevaa selvitystä varmennustoimeksiantona tai

tarkastuksena. Selvitys palvelee tiettyä käyttötarkoitusta ja perustuu erityiseen menetelmään.

Tämä kuvataan kansainvälisten kumppanuuksien pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa, 
jossa annetaan täydelliset hallinnointia koskevat tiedot oikealla ja riittävällä tavalla. Komissio 
katsoo, että selvitykseen ei liity rajoitteita, jotka voivat johtaa virheiden aliarviointiin. 

34. Jäännösvirhetasoa koskeva menetelmä on aina perustunut siihen, että jäännösvirhetasoa

koskevassa selvityksessä tukeudutaan muiden tarkastajien työhön. Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen tai puitesopimuksen toimeksisaajan kaltaisen tarkastajan
todentamisen tekeminen kokonaisuudessaan uudelleen aiheuttaisi edunsaajille suuren ja
tarpeettoman hallinnollisen taakan, minkä lisäksi se on vastoin yhtenäisen tarkastuksen
periaatetta. Tukeutumisastetta ei voida määrittää etukäteen, sillä se riippuu niiden tapausten
lukumäärästä, joissa tukeutuminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Komissio on kuitenkin
samaa mieltä siitä, että tukeutumisaste ei periaatteessa saisi ylittää merkittävästi historiallisia
keskiarvoja, ellei siihen ole erityisiä perusteita.

Vuoden 2021 toimintakertomusta koskeva tarkastus 

35. Ks. komission vastaukset kohtiin 28 ja 31.

36. Komissio katsoo, että varauman puuttuminen on perusteltua varaumien esittämistä koskevien

komission pysyväisohjeiden mukaisesti. Se on tulosta vuotuisessa toimintakertomuksessa annettua
pääjohtajan vahvistuslausumaa tukevien eri osatekijöiden kattavasta arvioinnista.

Komissio katsoo, että jäännösvirhetasoa koskevaan selvitykseen ei liity rajoitteita, jotka saattavat 
johtaa virheiden aliarviointiin. 

JOHTOPÄÄTÖS JA SUOSITUKSET 

Johtopäätös 

40. b) Komissio myöntää, että tapahtumissa on joitakin virheitä, ja kehittää jatkuvasti

ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä niihin puuttumiseksi.

Komissio huomauttaa, että tapahtumassa tapahtunut virhe ei välttämättä tarkoita aiheettomasti 
maksettua määrää, joka on perittävä takaisin. 

Suositukset 

Suositus 1 – Vahvistetaan oikeusperustojen valvontaa ennen sopimusten 

allekirjoittamista 

Komissio hyväksyy suosituksen. 

Suositus 2 – Vähennetään aiheutumattomat kulut ennen maksamista tai 

selvittämistä 

Komissio hyväksyy suosituksen ja katsoo, että se on jo pantu osittain täytäntöön. 
Tilintarkastustuomioistuimen aiemman suosituksen johdosta komissio on toteuttanut toimenpiteitä, 
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esimerkiksi antanut ohjeita, ottanut käyttöön ylimääräisen tarkistuslistan ja lisännyt tietoisuutta. Se 
myös jatkaa toimia sellaisten tapausten estämiseksi, joissa maksut hyväksytään liian suurina. 
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TEKIJÄNOIKEUDET 

© Euroopan unioni, 2022 

Datan ja asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevat Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen periaatteet pannaan täytäntöön avoimen datan 
politiikkaa ja asiakirjojen uudelleenkäyttämistä 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. Yleissääntö siis on, että uudelleenkäyttö on sallittua, jos sisällön tuottaja 
mainitaan asianmukaisesti ja kaikista sisältöön tehdyistä muutoksista ilmoitetaan. 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle kuuluvan sisällön uudelleenkäyttäjä ei saa 
vääristää asiakirjojen alkuperäistä merkitystä tai sanomaa. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin ei vastaa mistään seurauksista, jotka johtuvat 
uudelleenkäytöstä. 

Tarvittavat lisäoikeudet on hankittava, 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, se kumoaa ja korvaa yllä mainitun yleisen 
käyttöoikeuden. 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. 

6. luku:
• Kaavio 6.4: Tehty Tableau-sovelluksen avulla, karttatausta ©Mapbox ja

©OpenStreetMap, joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons
Attribution-Share Alike 2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti.

• Laatikko 6.3: Kuvat vasemmalla perustuvat Copernicus Sentinel -
tietoihin (2021), jotka Sentinel Hub ja Andalusian maksajavirasto ovat
käsitelleet.

8. luku – liite 8.1, EKR:t – liite I:

Tehty Tableau-sovelluksen avulla, karttatausta ©Mapbox ja ©OpenStreetMap,
joille on myönnetty käyttölupa Creative Commons Attribution-Share Alike 
2.0 -lisenssin (CC BY-SA) mukaisesti. 

Tietokoneohjelmistot tai asiakirjat, joihin kohdistuu teollisoikeuksia, kuten patentteja, 
tavaramerkkejä, rekisteröityjä malleja, logoja ja nimiä, eivät kuulu Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen uudelleenkäyttöperiaatteiden piiriin. 
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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. 

Tilintarkastustuomioistuimen logon käyttö 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen logoa ei saa käyttää ilman 
tilintarkastustuomioistuimen ennakkosuostumusta. 
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