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EU:n tarkastajat tutkivat kumppanimaille
maksetun budjettituen perusteena olevia
tietoja
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee parhaillaan tarkastusta selvittääkseen, onko
Euroopan unionin ulkopuolisille kumppanimaille maksettu budjettitukea luotettavan tiedon
perusteella. Lähes viidesosa Euroopan unionin ulkopuolisille kumppanimaille maksetusta EU:n
rahoitusavusta on budjettitukea. Budjettituen nimellä tunnetuilla maksuilla tuetaan EU:n
kumppanimaita uudistuksissa ja Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteiden
saavuttamisessa.
Vuonna 2017 budjettituen osuus oli 18 prosenttia kaikesta EU:n tuesta, joka maksettiin EU:n
talousarviosta ja Euroopan kehitysrahastosta unionin ulkopuolisille maille. Saman vuoden
loppuun mennessä EU oli tehnyt 270 budjettitukea koskevaa sopimusta arviolta 12,7 miljardin
euron edestä.
Tarkastajat ovat tänään julkaisseet EU:n budjettitukea koskevan tarkastuksen ennakkoesittelyn.
Tarkastusten ennakkoesittelyt (joista aiemmin käytettiin nimeä taustakatsaus) on tarkoitettu
tietolähteeksi tarkastuskohteena olevista toimintapolitiikoista tai ohjelmista kiinnostuneille
tahoille. Niissä annetaan tietoa meneillään olevasta tarkastustehtävästä.
EU:n budjettituki jaetaan yleensä kahteen osaan tai ”erään”, joista toinen on kiinteä ja toinen
vaihtelee saavutettujen tulosten mukaan. Edistymistä koskevilla tiedoilla on olennainen merkitys
vaihtelevan erän kohdalla, sillä tietojen perusteella päätetään tämän erän maksamisesta.
Tarkastajat selvittävät tarkastuksen aikana, saako Euroopan komissio käyttöönsä
tarkoituksenmukaista ja luotettavaa tuloksellisuustietoa, jonka perusteella se voi päättää,
maksetaanko budjettituen vaihteleva osuus. Tarkastajat tutkivat erityisesti,
•

arvioiko komissio perusteellisesti kumppanimaiden valmiudet tuottaa tarkoituksenmukaisia ja luotettavia
tuloksellisuustietoja
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•

sisältyykö budjettitukea koskeviin sopimuksiin määräyksiä, jotka mahdollistavat riittävän edistymisen
seurannan tuen kohteena olevilla aloilla

•

varmentaako komissio tehokkaalla tavalla ne tiedot, joiden perusteella budjettituen vaihteleva osuus
maksetaan.

“Korkealaatuinen ja oikea-aikainen tieto on olennainen edellytys järkevälle päätöksenteolle,”
toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hannu Takkula.
“Tarkoituksenmukaisten ja luotettavien tuloksellisuustietojen käyttäminen budjettituen
maksamisen perusteena on siksi äärimmäisen tärkeää.”

Toimittajille tiedoksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on aiemmin julkaissut kaksi erityiskertomusta, joissa
käsiteltiin EU:n budjettitukea toisenlaisista näkökulmista: erityiskertomus nro 11/2010 ”Miten
komissio on hallinnoinut suoraa talousarviotukea Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioissa sekä
Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa?” ja erityiskertomus nro 35/2016 ”Valtion tulonhankinnan
parantaminen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa budjettituen avulla”.
Lisäksi budjettitukea on käsitelty vaihtelevassa määrin useissa muissa kertomuksissa. Nyt
tehtävässä tarkastuksessa hyödynnetään näitä kertomuksia.
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laatiman tarkastuksen
ennakkoesittelyn sisältämät keskeiset tiedot. Ennakkoesittely löytyy kokonaisuudessaan
sivustolta eca.europa.eu englanniksi.
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