FI
Lehdistötiedote

Luxemburg, 21. lokakuuta 2021

EU:n tarkastajat: tulosperusteinen rahoitus ei ole
vielä toteutunut koheesiopolitiikassa
EU pyrkii vahvistamaan jäsenvaltioidensa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta
erilaisten toimintapolitiikkojen avulla. Se otti tätä varten kaudella 2014–2020 käyttöön kolme
tuloksellisuuteen kannustavaa välinettä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut
erityiskertomuksen tulosperusteisesta rahoituksesta EU:n koheesiopolitiikassa. Kertomuksessa
todetaan, että on vielä paljon tehtävää sen varmistamisessa, että rahoitus kohdennetaan
toimenpiteisiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat parhaimmat tulokset.

EU toteuttaa koheesiopolitiikan tavoitteitaan tekemällä yhteisrahoitettuja investointeja
jäsenvaltioissa. Näiden investointien tulokset ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n tavoitteiden
saavuttamisen kannalta. Toimintapolitiikan rahoituksen muuttaminen tulosperusteisemmaksi
voisi koheesiopolitiikan alalla auttaa EU:ta suuntaamaan varat kaikkein vaikuttavimpiin ohjelmiin
ja toimenpiteisiin ja saavuttamaan parhaat tulokset.
Vuosina 2014–2020 sovelletussa yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa otettiin käyttöön
kolme välinettä, jotka tarjoavat jäsenvaltioille taloudellisia kannustimia tulosten saavuttamiseksi
ja rahoituksen käytön optimoimiseksi. Asetuksessa säädettiin ehdoista, joiden avulla pyrittiin
varmistamaan, että ERI-rahastoja käytettiin vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla (ns.
ennakkoehdot). Asetuksessa perustettiin ohjelmakauden kahdelle viimeiselle vuodelle
20 miljardin euron suoritusvaraus (kuusi prosenttia koheesioalan menoista), joka
kohdennettaisiin ohjelman menestyneisiin prioriteetteihin vuonna 2019. Lisäksi asetuksessa
otettiin käyttöön tulosperusteiset rahoitusmallit, joiden avulla EU:n rahoitustuesta tehtiin
jossakin määrin ehdollista siten, että tuen saaminen edellyttää etukäteen määriteltyjen tuotosten
ja tulosten saavuttamista tai ehtojen täyttymistä.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksen, jossa arvioitiin, kuinka komissio ja
jäsenvaltiot olivat käyttäneet kolmea uutta välinettä tulosperusteisen rahoituksen yhteydessä
kaudella 2014–2020.
“Havaitsimme, että tuloskehyksen käyttöönotto kaudella 2014–2020 on edistänyt
toimintakulttuurin muutosta koheesiopolitiikan varojen hallinnoinnissa,” toteaa kertomuksesta
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav Balko. “Havaitsimme silti myös,
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että rahoituksen ja ohjelman tuloksellisuuden välillä ei ole vielä selvää yhteyttä koheesiopolitiikan
alalla. Vaikka vuosina 2014–2020 sovelletussa yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa
käyttöön otetut kolme välinettä ovat tuoneet mukanaan uusia lähestymistapoja
täytäntöönpanoon, ne eivät merkittävästi eroa tavasta, jolla EU:n rahoitusta kohdennetaan ja
maksetaan.”
Tarkastajat esittävät komissiolle joukon suosituksia tulevia parannuksia silmällä pitäen. He
suosittelevat, että mahdollistavat edellytykset (jotka ovat samankaltaiset kuin aiemmin sovelletut
ennakkoehdot) olisi otettava optimaalisesti käyttöön ohjelmakaudella 2021–2027. Lisäksi tarkastajat
kannustavat komissiota valmistautumaan kautta 2021–2027 koskevaa vaikuttavaa väliarviointia
varten jo varhaisessa vaiheessa. He ehdottavat myös, että selkiytetään kustannuksiin
perustumattoman rahoituksen mallin perustana olevia sääntöjä sekä sitä, miten kyseisen mallin avulla
saadaan EU:n rahoitusta koskevaa varmuutta.
Taustaa
Koheesiopolitiikan tulosperusteisuuden lisääminen on Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
yhteinen tavoite. Koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon osoitetun rahoituksen osuus EU:n koko
talousarviosta on noin kolmannes (357 miljardia euroa rahoituskaudella 2014–2020 ja 373 miljardia
euroa rahoituskaudella 2021–2027). Euroopan komissio ja kansalliset viranomaiset kantavat yhdessä
vastuun varojen käytöstä.
Erityiskertomus 24/2021 Koheesiopolitiikan tulosperusteinen rahoitus: kannatettavien tavoitteiden
tiellä oli yhä esteitä kaudella 2014–2020 on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen verkkosivuilla
englanniksi; muut kieliversiot julkaistaan lähiaikoina.
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