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Presidentin esipuhe

Seuraavilla sivuilla esitetään yhteenveto keskeisistä huomautuksista, jotka Euroopan
tilintarkastustuomioistuin on esittänyt EU:n lainsäätäjien — Euroopan parlamentin ja
neuvoston — pohdittavaksi, kun ne keskustelevat ja tekevät päätöksiä komission
lainsäädäntöaloitteista monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 2021–2027 osalta.
Tässä julkaisussa annetaan suppea yleiskuva tilintarkastustuomioistuimen panoksesta
keskusteluun useilla budjettialoilla. Julkaisu perustuu pääosiltaan lausuntoihin, jotka
tilintarkastustuomioistuin on antanut komission ehdotuksista vuoden 2018 aikana.
Lisäksi hyödynnetään tilintarkastustuomioistuimen viimeaikaisia aihekohtaisia
katsauksia ja muita kertomuksia, joissa käsitellään EU:n varainhoitoa. Myös
tilintarkastustuomioistuimelle kertynyttä kokemusta hyödynnetään.
Tilintarkastustuomioistuin keskittyi huomautuksissaan etenkin EU:n varainkäytön
painopisteiden asettamista varten ehdotettuun prosessiin, EU:n talousarvion
joustavuuteen, tulossuuntautuneisuuteen ja hallinnon yksinkertaistamiseen sekä
tilivelvollisuuteen ja tarkastusjärjestelyihin.
Tilintarkastustuomioistuin luonnollisesti korostaa, että ollakseen vaikuttavaa
parlamentaarisen valvonnan täytyy perustua luotettaviin tilivelvollisuusjärjestelyihin.
Tästä syystä Euroopan tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että se nimitetään
pääsääntöisesti kaikkien Euroopan unionin perustamien elinten ulkoiseksi
tarkastajaksi.
Tilintarkastustuomioistuimen kokonaisnäkemys on, että komission toimet EU:n
talousarvion nykyaikaistamiseksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten ovat tervetulleita.
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Samalla tilintarkastustuomioistuin tuo komission lainsäädäntöehdotuksista
antamissaan lausunnoissa sekä kertomuksissaan esiin useita mahdollisia riskejä, yksilöi
monia puutteita ja ehdottaa tiettyjä parannuksia. Osa näistä parannuksista edellyttäisi
muutoksia perussäädöksiin, mutta monia muita parannuksia komissio voisi tehdä
antaessaan delegoituja ja täytäntöönpanosäädöksiä kyseisen lainsäädännön käytännön
soveltamista varten. Komissio on kuullut Euroopan tilintarkastustuomioistuinta harvoin
muista kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävistä säädöksistä — siitä huolimatta,
että niihin usein sisältyy keskeisiä säännöksiä, jotka vaikuttavat EU:n varainkäytön
sääntöjenmukaisuuteen ja vaikuttavuuteen.
Komission tarkoituksena on nyt saada monivuotista rahoituskehystä koskeva
lainsäädäntöpaketti hyväksyttyä vuoden 2019 loppuun mennessä – jo huomattavasti
myöhässä alkuperäisestä aikataulusta. Aikataulu on siis tiukka. Kaudelta 2014–2020
saadut kokemukset osoittavat, miten vaikea on kiriä kiinni lainsäädäntökehyksen
hyväksymisessä ilmenneet viiveet. Siksi tilintarkastustuomioistuin kannustaa Euroopan
parlamenttia ja neuvostoa saavuttamaan poliittisen yhteisymmärryksen
mahdollisimman ajoissa, jotta täytäntöönpano voidaan aloittaa heti ohjelmakauden
alkaessa vuonna 2021.

Klaus-Heiner Lehne
presidentti
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Tilintarkastustuomioistuimen
huomautukset monivuotista
rahoituskehystä 2021–2027 koskevasta
komission ehdotuksesta
Yleiset näkökohdat – mitä tilintarkastustuomioistuin totesi?
Tässä ensimmäisessä osiossa esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen
huomautuksista, jotka koskevat komission pääasiallista ehdotusta monivuotiseksi
rahoituskehykseksi (MRK) 2021–2027. Yhteenveto kattaa seuraavat neljä aihetta:
—

prosessi, jonka avulla varainkäytön painopisteet asetetaan strategisten
näkökohtien perusteella

—

EU:n talousarvion joustavuus ja varojen ehdotettu kohdentaminen

—

meno-ohjelmien yksinkertaistaminen ja tulossuuntautuneisuus

—

tilivelvollisuuteen liittyvät järjestelyt.

On tärkeää pitää koko ajan mielessä, että tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä ei
ole arvioida ehdotettuja poliittisia painopisteitä eikä sitä, mihin varat on uudessa
monivuotisessa rahoituskehyksessä kohdennettu.
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Asetettiinko varainkäytön painopisteet strategisten näkökohtien perusteella?
Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jonka
mukaan talousarvion rakenne ja varojen kohdentaminen linjattaisiin tiiviisti poliittisten
painopisteiden mukaisiksi ja keskitettäisiin rahoitus toimenpiteisiin, joilla voidaan
osoittaa saatavan aikaan EU:n tason lisäarvoa.
Tilintarkastustuomioistuin tuo kuitenkin esiin, että komissio käynnisti neuvottelut
kautta 2021–2027 koskevista rahoitussuunnitelmista, vaikka jäsenvaltioiden kanssa ja
niiden kesken ei ollut saavutettu poliittista yhteisymmärrystä EU:n strategisista
tavoitteista tuleviksi vuosiksi. Nykyinen Eurooppa 2020 -strategia päättyy ennen
seuraavan ohjelmakauden alkua. Näin ollen komission ehdotus muovaa EU:n poliittisia
tavoitteita vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi sen sijaan, että se kuvastaisi niitä.
Tilintarkastustuomioistuin pitää tärkeänä, että EU:n lainsäätäjät varmistavat
monivuotisen rahoituskehyksen koko voimassaolon ajan, että EU:n
rahoitussuunnittelussa otetaan asianmukaisesti huomioon tavoitteiden mahdolliset
muutokset.
Tilintarkastustuomioistuin haluaa myös huomauttaa, että komissio ei ole vielä
ehdottanut tarkoin punnittua EU:n tason lisäarvon käsitettä, joka voisi muodostaa
perustan EU-jäsenyyden hinnan ja hyötyjen kattavalle arvioinnille.

Mitä muutoksia ehdotetaan talousarvion joustavuuden ja varojen kohdentamisen
parantamiseksi?
Komissio on esittänyt useita ehdotuksia, joiden tarkoituksena on parantaa talousarvion
yleistä joustavuutta (esimerkiksi omille varoille asetetun ylärajan nostaminen,
vuotuisia maksumäärärahoja koskevan MRK:n ylärajan ja tiettynä vuonna
suoritettavien maksujen välistä marginaalia koskevien rajojen poistaminen sekä
käyttämättömät sitoumukset ja vapautukset sisältävän varauksen perustaminen).
Tilintarkastustuomioistuin myöntää, että varainhoidon moitteettomuuden
näkökulmasta katsoen nämä muutokset voisivat helpottaa nopeaa ja vaikuttavaa
vastaamista ennakoimattomiin tarpeisiin. Tilintarkastustuomioistuin toteaa myös, että
ehdotus erityisvälineiden — joita ovat esimerkiksi Euroopan globalisaatiorahasto,
Euroopan unionin solidaarisuusrahasto, hätäapuvaraus ja joustoväline —
käsittelemisestä maksumäärärahoille asetettujen vuotuisten ylärajojen ulkopuolella
selkeyttäisi tilannetta.
Kun verrataan menojen kehitystä MRK:ssa 2021–2027 ja MRK:ssa 2014–2020, on
otettava lukuun useita osatekijöitä (kuten inflaatio ja se, miten Yhdistyneen
kuningaskunnan eroaminen EU:sta vaikuttaa talousarvioon; ks. myös liite II).
Tilintarkastustuomioistuin panee merkille myös, että komissio ei käytä varainkäytön
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painopisteiden muutoksista antamiensa ehdotusten perustana arviota siitä, mikä olisi
EU:n tason lisäarvo kullakin alalla. Komission olisi selkeytettävä ehdottamansa MRK:n
keskeisiä taustaoletuksia laaja-alaisessa rahoitussuunnitelmassa.
Myös MRK:n varainkäytön painopisteitä ja rahoituksen kohdentamista ylipäätään olisi
kenties syytä harkita uudelleen, koska Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta saattaa
vähentää käytettävissä olevien varojen määrää.
Komission olisi asetettava etusijalle se, että kauden 2021–2027 MRK:ssa on riittävät
maksumäärärahat, joilla voidaan maksaa nykyisen MRK:n maksattamattomat
sitoumukset ja mahdolliset uudet sitoumukset, jotka on suoritettava on ennen
vuoden 2027 loppua.

Miten vakuuttavaa on yksinkertaistamisen ja tuloksellisuuden painottaminen?
Komissio ehdottaa meno-ohjelmien lukumääräistä vähentämistä ja yksinkertaistettuja
sääntöjä. Siten helpotettaisiin edunsaajien sekä EU:n varoja hallinnoivien kansallisten
ja alueellisten viranomaisten hallinnollista rasitetta. Tulojen osalta komissio ehdottaa
myös, että jäsenvaltioiden talousarvioon maksamiin rahoitusosuuksiin sovellettavasta
korjausmekanismista luovuttaisiin.
Tilintarkastustuomioistuin pitää näitä ehdotuksia pääosin tervetulleina. Se katsoo
kuitenkin, että on liian varhaista arvioida, tehostavatko tällaiset toimenpiteet EU:n
toimintaa. Esimerkiksi yksinkertaistamisen pitäisi merkitä tarpeettomien sääntöjen ja
menettelyjen poistamista eikä niinkään vain sitä, että konsolidoidaan olemassaolevia
säännöstöjä. Lisäksi komission on etenkin yhteisesti hallinnoiduilla aloilla
varmistettava, että jäsenvaltioiden säännöillä saadaan aikaan oikea tasapaino niin, että
toisaalta täytäntöönpano on sujuvaa ja toisaalta kyetään varmistamaan EU:n varojen
oikeellinen käyttö.
Komissio aikoo myös lisätä tuloksellisuuden painoarvoa kaikissa meno-ohjelmissa.
Tämä tapahtuisi osittain siten, että asetetaan selkeämpiä tavoitteita ja vähemmän –
mutta laadukkaampia – tulosindikaattoreita.
Tilintarkastustuomioistuinkin katsoo, että kaikille ohjelmille olisi olennaisen tärkeää
laatia vahva yhtenäinen tuloskehys, jota voidaan soveltaa yhdenmukaisesti
seurattaessa EU:n varainkäytön vaikuttavuutta.

Miten tilivelvollisuutta olisi tarkoitus parantaa?
Komissio ehdottaa meno-ohjelmiaan varten entistä keskitetympää ja avoimempaa
kehystä. EU:n talousarvion ulkopuolella rahoitettavia välineitä olisi vähemmän.
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Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kumpikin toimenpide todennäköisesti lujittaisi
tilivelvollisuutta ylipäätään.
On olennaista, että EU:n meno-ohjelmat täyttävät julkisen tilivelvollisuuden ja
avoimuuden korkeimmat standardit. Siksi tilintarkastustuomioistuin kannattaa sitä,
että kehitetään kattava joukko tilivelvollisuusperiaatteita, jotka mahdollisesti
sisällytetään MRK-ehdotukseen liittyvään toimielinten väliseen sopimukseen.

Tarkempia tietoja
—

Briefing paper on the Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual
Financial Framework (tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus
komission ehdotuksesta vuosien 2021–2027 monivuotiseksi rahoituskehykseksi),
julkaistu 10. heinäkuuta 2018

—

Lausunto nro 5/2018 omista varoista, julkaistu 11. lokakuuta 2018

Tulot – mitä tilintarkastustuomioistuin totesi?
Tässä osiossa esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista,
jotka koskevat komission lainsäädäntöehdotuksia omien varojen alalla. Ehdotukset
julkaistiin osana MRK-pakettia 2. toukokuuta 2018.

Komissio ehdottaa seuraavaa MRK:ta ajatellen, että tullit säilytettäisiin edelleen
yhtenä EU:n omien varojen lähteistä, joskin jäsenvaltiot voisivat pidättää pienemmän
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osuuden kantokuluina. Lisäksi komissio ehdottaa, että BKTL:oon perustuva
maksuosuus säilytetään merkittävänä tulolähteenä ja että alv-osuuden laskentaa
yksinkertaistetaan. Nämä kolme omien varojen ryhmää muodostaisivat yhdessä
87 prosenttia EU:n tuloista. Lisäksi otettaisiin käyttöön kolme uutta omien varojen
lähdettä, jotka perustuisivat EU:n yrityksiin sovellettavaan uuteen verojärjestelmään,
EU:n päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömän pakkausmuovijätteen
verottamiseen.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo yleisesti ottaen, että ehdotettu EU:n
rahoitusjärjestelmä on edelleen monimutkainen. Tilintarkastustuomioistuin panee
myös merkille useita ongelmia, jotka todennäköisesti heikentävät ehdotettujen uusien
omien varojen vaikuttavuutta. Komissio ehdottaa esimerkiksi, että EU:n
päästökauppajärjestelmään perustuvat omat varat laskettaisiin prosenttiosuutena
päästöoikeuksien huutokaupasta saatavista tuloista. Näiden päästöoikeuksien
kokonaismäärä on kuitenkin kiinteä. Tuloja varmastikin syntyisi, mutta jäsenvaltioille ei
luotaisi lisäkannustinta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Yhteinen yhdistetty
yhteisöveropohja (CCCTB) otettaisiin asteittain käyttöön vasta useiden vuosien
kuluttua siitä, kun uuden MRK:n soveltaminen alkaa. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi
yhdenmukaistettava tapansa kerätä ja laskea muovipakkausjätteestä annettavat
tiedot, jotka komission olisi sitten tarkistettava.
Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan komission olisi myös arvioitava
yksinkertaistettua alv-varainlähdettä koskevaa ehdotustaan uudelleen. Oletukset, joita
komissio käyttää laskiessaan uusia maksuosuuksia, eivät nimittäin vastaa
yksinkertaistamisen taustalla vaikuttavia perusteluja.
Komissio ehdottaa, että omien varojen enimmäismääriä korotettaisiin, millä
kompensoitaisiin Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron vaikutusta ja Euroopan
kehitysrahaston (EKR) sisällyttämistä EU:n talousarvioon. Komissio ehdottaa myös, että
tiettyihin jäsenvaltioihin nykyisin sovellettavasta korjausmekanismista vähitellen
luovutaan. Tämä olisi askel kohti avoimempaa ja yksinkertaisempaa järjestelmää.
Komission ehdotuksen mukaan kyseinen prosessi saataisiin kuitenkin päätökseen vasta
vuonna 2026.
Tarkempia tietoja
—

Lausunto nro 5/2018 omista varoista, julkaistu 11. lokakuuta 2018
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Menot – mitä tilintarkastustuomioistuin totesi?
Tässä osiossa esitetään yhteenveto huomautuksista, jotka tilintarkastustuomioistuin
on antanut komission ehdotuksista seuraavilla tärkeimmillä menoaloilla:
—

tutkimus ja innovointi

—

koheesio

—

maatalous ja luonnonvarat

—

naapuruus, kehitys ja kansainvälinen yhteistyö

—

InvestEU-ohjelma.

Tutkimus ja innovointi
Komissio antoi 7. kesäkuuta 2018 ehdotuksen Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaksi.
Kyse on 100 miljardin euron tutkimus- ja innovointiohjelmasta, joka seuraa Horisontti
2020 -ohjelmaa.

Tilintarkastustuomioistuimelta ei pyydetty lausuntoa tästä ehdotuksesta. Se esitti
kuitenkin hiljattain antamassaan aihekohtaisessa katsauksessa useita ehdotuksia siitä,
miten Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistumista voitaisiin yksinkertaistaa.
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Tilintarkastustuomioistuin ehdotti muun muassa, että komissio edelleen laajentaisi
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöä, jotta useammat pienet ja
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) ja uudet hakijat voisivat osallistua EU:n
tutkimusohjelmiin. Tällöin komission olisi huolehdittava siitä, että yksinkertaistettuihin
kustannusvaihtoehtoihin mahdollisesti liittyviä riskejä lievennetään (ks. koheesioalaa
koskeva osio, s. 12).
Tilintarkastustuomioistuin esitti myös, että tutkimusehdotukset, jotka komissio on jo
arvioinut laadukkaiksi mutta joiden käytettävissä ei ole EU:n tutkimusrahoitusta,
voitaisiin rahoittaa muista EU:n tai kansallisista ohjelmista ilman uutta
valintamenettelyä. Tämä auttaisi keventämään osallistujien hallinnollista rasitetta.
Tarkempia tietoja
—

Aihekohtainen katsaus EU:n tutkimusohjelman yksinkertaistaminen Horisontti
2020 -puiteohjelman jälkeen, julkaistu 21. maaliskuuta 2018

Koheesio
Komissio julkaisi 29. toukokuuta 2018 ehdotuksensa yhteisiä säännöksiä koskevaksi
asetukseksi, jota sovellettaisiin seitsemään yhteisesti hallinnoituun rahastoon. Nämä
rahastot ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto plus,
koheesiorahasto, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, turvapaikka- ja
maahanmuuttorahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto sekä rajaturvallisuuden ja
viisumipolitiikan rahoitusväline. Yhdessä nämä rahastot ovat arvoltaan noin
360 miljardia euroa, mikä vastaa likimäärin 30:tä prosenttia vuosien 2021–2027
kokonaistalousarviosta.
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Rahoitusedellytykset ja tulossuuntautuneisuus
Tilintarkastustuomioistuin pitää myönteisenä kehityksenä, että komissio pyrkii
lujittamaan EU:n varojen käytön ja eurooppalaisen ohjausjakson välistä yhteyttä ja
siirtymään ennakkoehdoista yksinkertaisempiin “mahdollistaviin” edellytyksiin. Ilman
EU:n laajuista strategiaa tai tavoitekokonaisuutta, jossa esitetään selkeä näkemys siitä,
mitä EU haluaa saada aikaan toimintapolitiikoillaan, jää kuitenkin jäsenvaltioiden
tehtäväksi määrittää strategiset tavoitteet kyseisten varojen käytölle. Onkin
huolehdittava siitä, että tällaiset kansalliset/alueelliset tavoitteet ovat tarpeeksi
kunnianhimoisia.
Joustavuus
Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti yhteisiä säännöksiä
koskevasta asetuksesta esitetyn ehdotuksen eri toimenpiteisiin, joilla
joustavoitettaisiin EU:n talousarviota. Jotkin niistä (kuten määrärahojen kaksivaiheinen
ohjelmasuunnittelu) saattaisivat kuitenkin lisätä kansallisten tai alueellisten
viranomaisten hallinnollista rasitetta taikka vaatia lisäselvennyksiä.
Yksinkertaistaminen
Ehdotus selkeästi kuvastaa komission määrittämää yksinkertaistamistavoitetta, jota
tilintarkastustuomioistuin kaikilta osin kannattaa. Tilintarkastustuomioistuin katsoo
kuitenkin, että sääntöjenmukaisuuteen ja varainhoidon moitteettomuuteen
kohdistuvat riskit ovat joissakin tapauksissa suuremmat kuin yksinkertaistamisella
mahdollisesti saavutettavat edut. Erityisesti voidaan tuoda esiin seuraavat näkökohdat:
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—

yksinkertaistaminen saattaa vähentää selkeyttä edunsaajien sekä kansallisten ja
alueellisten hallintoelinten kannalta

—

ehdotettujen toimenpiteiden moninaisuus (yksinkertaistetut
kustannusvaihtoehdot, toimien kustannuksiin perustumaton rahoitus jne.) saattaa
johtaa korvauksiin, jotka ovat kohtuuttomat suhteessa aiheutuneisiin
kustannuksiin, mikä puolestaan vaarantaa vastineen saamisen rahalle

—

tiettyjen ominaisuuksien, kuten ohjelmien ennakkoarviointien, suurhankkeiden
arvioimisen, strategisen raportoinnin ja suoritusvarauksen, poistaminen
heikentäisi tulosten saavuttamiseksi käytössä olevia mekanismeja.

Tällä toimintalohkolla vuotuinen rahoitus kohdennetaan kullekin ohjelmalle
ohjelmakauden alussa. Vuotuiset rahoitusosuudet, joita jäsenvaltio ei pyydä ennalta
määrätyn ajan kuluessa, vähennetään automaattisesti sen määrärahoista ja
palautetaan EU:n talousarvioon. Komissio ehdottaa, että tätä ajanjaksoa lyhennetään
kolmesta vuodesta kahteen. Tämä olisi tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen
mukaan askel oikeaan suuntaan.
Tilivelvollisuus
Ehdotuksessa siirrettäisiin vastuuta täytäntöönpanosta jäsenvaltioille, laajennettaisiin
yhden tarkastuksen periaatteen mukaisia järjestelyjä ja supistettaisiin komission roolia.
Jos muutokset toteutetaan tarkoituksenmukaisesti, ne saattavat hyvinkin alentaa
hallinnollisia kuluja ja lisätä tehokkuutta. Nämä muutokset kuitenkin myös
vähentäisivät valvontaa, mikä voi altistaa menot suuremmalle sääntöjenvastaisuuksien
riskille ja viime kädessä vaarantaa 20 viime vuoden aikana sisäisessä tarkastuksessa
saavutetun edistyksen.
Tarkempia tietoja
—

Aihekohtainen katsaus Koheesiopolitiikan toteuttamisen yksinkertaistaminen
vuoden 2020 jälkeen, julkaistu 28. toukokuuta 2018

—

Lausunto nro 6/2018 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, julkaistu
31. lokakuuta 2018

Maatalous ja luonnonvarat
Komissio julkaisi 1. kesäkuuta 2018 ehdotuksensa vuoden 2020 jälkeiseksi yhteiseksi
maatalouspolitiikaksi (YMP), jonka rahoittamiseen osoitetaan suunnilleen 330 miljardia
euroa. Keskeiset muutokset verrattuna nykyiseen ohjelmakauteen voidaan tiivistää
seuraavasti:
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—

yksi strategiasuunnitelma jäsenvaltiota kohti kaikkia YMP:n menoja varten (suorat
tuet, maaseudun kehittäminen ja markkinatoimenpiteet).

—

pyritään kohti tuloksellisuuteen perustuvaa järjestelmää

—

menojen tukikelpoisuus määritellään uudelleen (lähtökohtana raportoidut
tuotokset sekä uudenlainen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden käsite)

—

valvontajärjestelmiä muutetaan, etenkin todentamisviranomaisten rooli muuttuu.

Rahoitusedellytykset ja tulossuuntautuneisuus
Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen siirtyä
YMP:n osalta tuloksellisuuteen perustuvaan täytäntöönpanomalliin. Koska selkeät,
täsmälliset ja määrälliset EU:n tavoitteet puuttuvat, on kuitenkin epävarmaa, miten
komissio arvioisi jäsenvaltioiden laatimia YMP:n strategiasuunnitelmia.
Tilintarkastustuomioistuin pitää lisäksi valitettavana sitä, että ehdotettu tuloskehys
sisältää vain heikkoja kannustimia: tavoitteista voitaisiin jäädä huomattavasti jälkeen
ilman, että se vaikuttaisi merkittävästi EU:n myöntämään rahoitukseen, ja
tuloksellisesta toiminnasta voisi seurata parhaassakin tapauksessa vain vähäpätöinen
”suorituspalkkio”.
Tilintarkastustuomioistuimella on epäilyksensä komission näkemyksestä, jonka
mukaan ehdotus lujittaisi YMP:n ja ympäristö- ja ilmastotavoitteiden välisiä yhteyksiä.
Tilintarkastustuomioistuin kysyy myös, miten komissio aikoo arvioida tai mitata
ehdotettujen muutosten ympäristövaikutukset.
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Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että suurin osa YMP:n menoista
muodostuisi edelleen suorista maksuista viljelijöille. Ehdotuksessa ei esitetä riittävää
näyttöä siitä, että viljelijät todella tarvitsevat tässä muodossa annettavaa tulotukea.
Yksinkertaistaminen
Komissio ehdotuksessa vähennettäisiin säädöskehyksen asetusten määrää viidestä
kolmeen. Nykyisin Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) kesken
jaettujen toimenpiteiden ohjelmasuunnittelun yhdistäminen yhteen kansalliseen
YMP:n strategiasuunnitelmaan saattaa hyvinkin auttaa varmistamaan
johdonmukaisuuden. Ei kuitenkaan ole selvää, että YMP olisi kokonaisuutena katsoen
yksinkertaisempaa, koska muilta osin monimutkaisuus lisääntyisi (ehdotuksessa
otetaan esimerkiksi käyttöön ekojärjestelmä, jolla on samankaltaisia tavoitteita kuin
kahdella muulla ympäristövälineellä).
Tilivelvollisuus
Komission suorittama tukikelpoisuuden arviointi perustuisi tuotoksiin ja
hallintojärjestelmien toimintaan, mutta se ei kattaisi yksittäisiä tuensaajia koskevia
sääntöjä, jotka sisältyvät YMP:n strategiasuunnitelmiin. Ehdotuksessa ei määritellä
tuotosta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo kuitenkin, että tiettyjen toimenpiteiden
tuotokset ovat riippuvaisia siitä, noudattavatko tuensaajat strategiasuunnitelmissa
edellytettyjä sitoumuksia. On siis epäselvää, miten joidenkin menojen tukikelpoisuus
arvioitaisiin.
Lisäksi ehdotuksessa heikennetään sekä jäsenvaltioiden että komission valvontaroolia
seuraavasti:
—

Kuten aiemminkin maksajavirastojen tehtävänä olisi varmistaa YMP:stä
rahoitettujen toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus, kun taas
todentamisviranomaiset tarkastaisivat hallintojärjestelmien toiminnan. Ei
kuitenkaan ole selvää, kattaisivatko nämä tarkastukset myös
strategiasuunnitelmiin sisältyvät määritelmät ja erityiset tukikelpoisuuskriteerit.
Todentamisviranomaisten ei myöskään enää olisi pakko tarkastaa laillisuutta ja
sääntöjenmukaisuutta.

—

Komissiolla on lopullinen vastuu talousarvion toteuttamisesta, mutta se ei enää
saisi maksajavirastoilta valvontatilastoja eikä niin ollen kykenisi kvatifioimaan
tukeen oikeuttamattomia menoja. Myös nykyisestä käytännöstä, jossa
todentamisviranomaiset antavat yksittäisille viljelijöille suoritettuja maksuja
koskevan varmuuden, luovuttaisiin.
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Tarkempia tietoja
—

Aihekohtainen katsaus YMP:n tulevaisuus, julkaistu 19. maaliskuuta 2018

—

Lausunto nro 7/2018 YMP:stä, julkaistu 7. marraskuuta 2018

Naapuruus, kehitys ja kansainvälinen yhteistyö
Komissio esitteli 14. kesäkuuta 2018 ehdotuksensa, joka koski naapuruus-, kehitys- ja
kansainvälisen yhteistyön välinettä (NDICI). Ehdotuksessa yhdistettiin useita
olemassaolevia ulkoisten toimien välineitä. NDICI-välineen täytäntöönpanoon
ehdotetaan 89,2 miljardia euroa kaudelle 2021–2027.

Yksinkertaistaminen ja joustavuus
Ehdotuksella selvästikin voidaan yksinkertaistaa toimia tällä toimintalohkolla.
Tilintarkastustuomioistuin pitää erityisen myönteisenä sitä, että EKR:n sisällyttäminen
NDICI-välineeseen siirtäisi EKR:n osaksi EU:n talousarviota. Rahoitustukea antavien
EU:n eri rahastojen välinen johdonmukaisuus lisääntyisi tämän ansiosta ja Euroopan
parlamentin toteuttama demokraattinen valvonta vahvistuisi. Nähtäväksi jää,
riittäisikö pelkkä rahastojen yhdistäminen mahdollistamaan joustavamman reagoinnin
ennakoimattomien haasteiden ja kriisien ilmetessä.
Komissio ehdottaa myös, että nostetaan kynnysarvoja, joiden ylittyessä
toimintasuunnitelmat ja toimenpiteet on hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksellä.
Ehdotetut kynnysarvot ovat kaksi kertaa korkeammat kuin EKR:n kohdalla. Tämä
saattaisi heikentää valvontajärjestelyjä.
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Tuloksellisuus
Ehdotettua tulosperusteista lähestymistapaa pitäisi tilintarkastustuomioistuimen
mukaan soveltaa aina, eikä ainoastaan, kun kyseessä ovat naapurialueiden maat.
Tulosperusteinen ohjelmatyö olisi samoin laajennettava koskemaan temaattisia
ohjelmia.
Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että arvioidessaan NDICI-välinettä komissio
tekisi selkeämmän eron varsinaisen asetuksen ja siihen perustuvien toimien välillä.
Asetuksessa määritetyt erityistavoitteet olisi lisäksi kytkettävä tiiviimmin keskeisiin
tulosindikaattoreihin.
EKR sisällytettäisiin EU:n talousarvioon, joten tilintarkastustuomioistuin katsoo, että
EKR:n varainhoitoasetuksessa olevat budjettitukea koskevat säännöt olisi myös
lähennettävä EU:n yleiseen talousarvioon sovellettaviin sääntöihin. Merentakaisten
maiden ja alueiden (MMA) saaman budjettituen osalta komissiolle annettavan
harkintavallan laajuutta olisi lisäksi selkiytettävä.
Tarkempia tietoja
—

Lausunto n:o 3/2018 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhdenteentoista
Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta, julkaistu
1. lokakuuta 2018

—

Lausunto nro 10/2018 naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön
välineestä, julkaistu 17. joulukuuta 2018

InvestEU-ohjelma
Komissio esitti 6. kesäkuuta 2018 ehdotuksensa InvestEU-ohjelmasta, josta tuetaan
investointeja EU:ssa. Komissio arvioi, että uuden rahaston avulla saadaan liikkeelle
noin 650 miljardin euron lisäinvestoinnit. Tähän pyritään asettamalla EU:n
talousarviosta käyttöön 38 miljardin euron takaus. Tällöin otetaan esimerkkiä
kysyntään perustuvasta Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR-rahasto),
joka perustettiin kaudella 2014–2020.
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Tilintarkastustuomioistuimelta ei pyydetty lausuntoa tästä ehdotuksesta. Se on
kuitenkin viime aikaisissa kertomuksissaan ja eräässä antamassaan lausunnossa
esittänyt useita huomautuksia ESIR-rahaston täydentävyydestä muihin
rahoitusvälineisiin ja talousarviotakauksiin nähden, liikkeelle saadun lisärahoituksen
määrän arviointimenetelmistä ja hankkeiden maantieteellisestä jakaumasta sekä
yleisemmin rahoitusvälineiden käytöstä EU:n toimintapolitiikkojen rahoittamiseen.
Tilintarkastustuomioistuin on myös aiemmin todennut tilivelvollisuusvajeita EU:n
talousarviosta rahoitettujen menojen hallinnoinnissa ja raportoinnissa. Kaikkien
keskitetysti hallinnoitujen rahoitusvälineiden kokoaminen yhden ohjelman yhteyteen
on myönteinen askel, jolla lievennetään asianomaista riskiä.
Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan tämä arvio pätee yhtä hyvin myös
tähän komission ehdotukseen.
Komission on oltava varovainen siirtäessään mahdollisesti hyvinkin monenlaisille
kumppaneille toimivaltaa tehdä vastuusitoumuksia EU:n talousarvion osalta.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo myös, että tehdessään lainsäädäntöehdotuksia,
joihin sisältyy mittavien ehdollisten velkojen luominen tai lisääminen, komission olisi
esitettävä kattava analyysi EU:n talousarvioon kohdistuvasta kokonaisriskistä.
Tarkempia tietoja
—

Lausunto nro 2/2016 ESIR-rahastosta, julkaistu 11. marraskuuta 2016

—

Lausunto nro 6/2018 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, julkaistu
31. lokakuuta 2018
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Monialaiset kysymykset – mitä tilintarkastustuomioistuin
totesi?
Tämä neljäs osio sisältää katsauksen huomautuksiin, jotka tilintarkastustuomioistuin
on esittänyt EU:n tuloja ja menoja koskeviin komission ehdotuksiin liittyvistä
monialaisista näkökohdista.

Oikeusvaltioperiaatteen turvaaminen
Komissio ehdotti toukokuussa 2018 asetusta, jonka tarkoituksena on suojata EU:n
talousarviota oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyviltä ”yleisiltä puutteilta”
jäsenvaltioissa (esimerkiksi jos tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus ei ole riittävää
tai viranomaisten lainvastaisia päätöksiä ei ehkäistä ja korjata ja anneta niistä
rangaistuksia).

Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti lainsäädäntöehdotuksen
tarkoitukseen, sillä tällaiset ennakoimattomat tilanteet saattavat vaikuttaa
varainhoidon moitteettomuuteen tai muihin unionin taloudellisiin etuihin. Uusi
mekanismi on laajuudeltaan, vaikuttavuudeltaan ja sovellettavuudeltaan
kohdennetumpi kuin muut komission käytettävissä olevat vaihtoehdot.
Tilintarkastustuomioistuin toteaa kuitenkin, että ehdotuksesta puuttuu tässä vaiheessa
tiettyjä selkeitä ja tarkkoja kriteereitä, joiden avulla määritettäisiin, mikä on ”yleinen
puute” tai miten toimenpiteet olisi toteutettava. Siksi tilintarkastustuomioistuin
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katsoo, että menettelyä ja toimenpiteiden laajuutta olisi vielä tarpeen selkeyttää.
Tilintarkastustuomioistuin puoltaa suojatoimien ottamista mukaan, jotta vältetään
EU:n ohjelmien edunsaajiin kohdistuvat haittavaikutukset.
Tarkempia tietoja
—

Lausunto nro 1/2018 oikeusvaltioperiaatteesta, julkaistu 17. heinäkuuta 2018

Petosten ja korruption torjunta
Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
Komissio ehdotti 23. toukokuuta 2018, että Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF)
toimintaa mukautetaan, jotta voidaan ottaa huomioon Euroopan syyttäjänviraston
(EPPO) perustaminen ja parantaa OLAFin vaikuttavuutta.

Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan ehdotus ei takaa, että EU:n
taloudellisia etuja suojattaisiin tosiasiallisesti entistä paremmin. Lisäksi
tilintarkastustuomioistuin tuo esiin, että ehdotetut muutokset eivät riitä lisäämään
merkittävästi OLAFin suorittamien tutkimusten vaikuttavuutta.
Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu varauksella ehdotukseen sisältyviin EPPOn ja
OLAFin välisiin yhteistyöjärjestelyihin. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee muun
muassa, että OLAFille annetaan EU:n petostentorjuntatoimien osalta aiempaa
strategisempi rooli, sillä siten valvonta paranisi EU:n tasolla. Keskipitkällä aikavälillä
komission olisi arvioitava nämä järjestelyt uudelleen ja esitettävä tarvittaessa
lisäsäännöksiä.
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Petostentorjuntaohjelma
Komissio esitti 30. toukokuuta 2018 ehdotuksen, joka koski EU:n taloudellisten etujen
suojaamista ja EU:n lainsäädännön oikeellista soveltamista tullin ja maatalouden
aloilla. Kyseiselle ohjelmalle ehdotettiin 181 miljoonan euron kokonaismäärärahoja.
Tilintarkastustuomioistuimen mukaan on olemassa riski, että tämän ohjelman ja
muiden vastaavien toimien kesken ilmenee päällekkäisyyksiä ja että synergiat jäävät
saavuttamatta. Siksi se epäilee, voidaanko ohjelmalla saada aikaan EU:n tason
lisäarvoa. Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu epäilyksellä myös siihen, sopivatko
ehdotetut tulosindikaattorit ohjelman tulosten seurantaan ja arviointiin.
Väärinkäytösten ilmoittaminen
Komissio esitti 29. toukokuuta 2018 ehdotuksen, joka koski unionin oikeuden
rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua.
Tilintarkastustuomioistuin piti ehdotusta pääosin hyvänä ja antoi sen osalta muutamia
suosituksia.
Tarkempia tietoja
—

Lausunto nro 4/2018 väärinkäytösten ilmoittamisesta, julkaistu
15. lokakuuta 2018

—

Lausunto nro 8/2018 OLAFista ja EPPOsta, julkaistu 22. marraskuuta 2018

—

Lausunto nro 9/2018 EU:n petostentorjuntaohjelmasta, julkaistu
22. marraskuuta 2018

Lainsäädännön vaikutusten arvioiminen: paremman sääntelyn periaate
Vaikutustenarvioinnit muodostavat keskeisen osan komission toteuttamaa paremman
sääntelyn agendaa, jolla pyritään siihen, että EU:n toimintapolitiikat ja säädökset
laaditaan ja arvioidaan niin, että ne saavuttavat tavoitteensa mahdollisimman
tehokkaasti ja vaikuttavasti 1. Niissä selvitetään muun muassa, tarvitaanko EU:n toimia,
ja analysoidaan käytettävissä olevien vaihtoehtojen mahdollisia vaikutuksia. Arvioita
edellytetään, jos komission millä hyvänsä aloitteella oletetaan olevan merkittäviä
taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Arviointi voidaan siis
tehdä lainsäädäntöehdotuksista, muista kuin lainsäädännöllisistä aloitteista (kuten
rahoitusohjelmista ja kansainvälisiä sopimuksia koskevista neuvottelusuosituksista)
1

Euroopan komissio, Parempi sääntely: paremmilla tuloksilla saadaan aikaan vahvempi
unioni, COM(2016) 615 final, 14.9.2016.
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sekä täytäntöönpanosäädöksistä ja delegoiduista säädöksistä. Vaikutustenarviointiin
perustuvat havainnot tiivistetään kertomukseksi. Komissiossa
sääntelyntarkastelulautakunta tarkastaa jokaisen kertomuksen laadun ja antaa sen
mukaisesti lausunnon.
Varainhoitoasetuksessa edellytetään, että myös huomattavia menoja sisältävistä
ohjelmista ja toimista tehdään ennakkoarvioinnit 2. Sellaisten merkittävien ohjelmien
tai toimien ennakkoarviointi, joilla odotetaan olevan huomattavia taloudellisia,
sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia, voidaan tehdä vaikutustenarviointina — ja tässä
tapauksessa komission on lisäksi tutkittava erilaisia toteutusvaihtoehtoja.
Komissio oli laatinut kattavan dokumentoidun vaikutustenarvioinnin vain kahdella
niistä MRK-pakettia koskeviin ehdotuksiin liittyvistä kuudesta alasta, joilta
tilintarkastustuomioistuin antoi lausunnon. Niistä neljästä tapauksesta, joissa
tilintarkastustuomioistuin ei havainnut vaikutustenarviointia, vain yhdessä oli laadittu
ennakkoarviointi (ks. taulukko 1).

Taulukko 1 – Ehdotuksiin liittyvät komission arviot
Lausunnon aihe

Ennakkoarviointi
tehty?

Vaikutustenarviointi tehty?

Oikeusvaltioperiaate

Ei

Ei

Omat varat

Ei

Ei

Yhteisiä säännöksiä
koskeva asetus

Ei

YMP

Kyllä

Ei

EU:n
petostentorjuntaohjelma

Ei

Kyllä

NDICI-väline

Kyllä

Ei

Ei

Tilintarkastustuomioistuin katsoo edelleen, että komission olisi pitänyt suorittaa
kattava dokumentoitu vaikutustenarviointi kaikista näistä tärkeistä
lainsäädäntöehdotuksista. Siten ehdotusten ja niiden mahdollisesti tuottaman EU:n
tason lisäarvon arvioimiselle olisi saatu vakaampi perusta. Samalla olisi varmistettu
sääntelyä koskevien sääntöjen noudattaminen.

2

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä
heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä,
34 artikla.
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Komissio laati kattavan vaikutustenarvioinnin YMP:stä, joka kuuluu suurimpiin
menoaloihin. Osa vaikutustenarviointiin sisältyvästä analyysistä eroaa kuitenkin
tilintarkastustuomioistuimen havainnoista. Näkemykset ovat erilaiset muun muassa
perinteisten YMP:n toimenpiteiden (joita ovat esimerkiksi suorat tuet viljelijöille)
kohdalla. Nämä toimenpiteet säilytetään ja ne vastaavat yhä suurinta osuutta YMP:n
määrärahoista, vaikka ne eivät sovellu monien ympäristöön ja ilmastoon liittyvien
huolenaiheiden käsittelyyn eivätkä ole tehokkain tapa taata riittävät tulot.

Tarkempia tietoja
—

Lausunto nro 1/2018 oikeusvaltioperiaatteesta, julkaistu 17. heinäkuuta 2018

—

Lausunto nro 5/2018 omista varoista, julkaistu 11. lokakuuta 2018

—

Lausunto nro 6/2018 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, julkaistu
31. lokakuuta 2018

—

Lausunto nro 7/2018 YMP:stä, julkaistu 7. marraskuuta 2018

—

Lausunto nro 9/2018 EU:n petostentorjuntaohjelmasta, julkaistu
22. marraskuuta 2018

—

Lausunto nro 10/2018 naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön
välineestä, julkaistu 17. joulukuuta 2018.

Varmentavan tarkastustavan edellytykset eivät vielä täyty
Komission koheesioalalta, YMP:stä ja NDICI-välineestä esittämiä ehdotuksia koskevissa
katsauksissa tilintarkastustuomioistuin analysoi myös, mahdollistaisivatko ehdotukset
varmentavan tarkastustavan soveltamisen tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuslausumaa varten tekemän työn yhteydessä.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että koheesioalalla ehdotus ei toistaiseksi kaikilta
osin täytä varmentavan tarkastustavan edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia.
Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että myöskään yhteisiä säännöksiä koskevasta
asetuksesta tehty ehdotus ei sinällään voi täyttää kaikkia varmentavan tarkastustavan
edellytyksiä. Sekä jäsenvaltioiden että komission olisi laadittava järjestelyt kaikkien
puutteiden korjaamiseksi osa-alueilla, jotka kuuluvat niiden toimialaan. Jäsenvaltioiden
tarkastusviranomaisten olisi erityisesti parannettava otantaa ja dokumentointia,
tarkastustyötä sekä rahoitusvälineisiin tehtyjä ennakkomaksuja ja valtiontukiennakoita
koskevia tarkastuksia. Lisäksi komission olisi tarkistettava tapaansa arvioida
jäännösvirhetaso.
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YMP:tä koskevassa ehdotuksessa on monia ongelmia ja epävarmuustekijöitä, jotka
pääasiassa liittyvät ehdotettuun tukikelpoisten menojen määritelmään,
varmennuskehykseen ja todentamisviranomaisten rooliin. Tämä heikentäisi
tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuuksia soveltaa varmentavaa tarkastustapaa
tarkastuslausuman osalta.
NDICI-välinettä koskevaan ehdotukseen ei tilintarkastustuomioistuimen käsityksen
mukaan toistaiseksi sisälly sopivaa sisäisen valvonnan kehystä, joka mahdollistaisi
tilintarkastustuomioistuimen suunnitteleman siirtymisen kohti varmentavaa
tarkastustapaa.

Riippumattoman ulkoisen tarkastuksen toiminnon lujittaminen
Euroopan unionin perustamien elinten osalta
Kaikkia EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien toteuttamiseen osallistuvia elimiä
koskevan vaikuttavan parlamentaarisen valvonnan täytyy perustua luotettaviin
tilivelvollisuusjärjestelyihin, joissa hyödynnetään riippumattomia ulkoisia
tarkastuslausuntoja. Olisi pyrittävä välttämään sitä, että tarkastusvaltuuksia on useita,
jotta vältetään ristiriitaiset lausunnot, kaksinkertainen työ ja päällekkäisyydet.
Tilintarkastustuomioistuin ehdottaakin, että se nimitetään pääsääntöisesti kaikkien
Euroopan unionin perustamien elinten ulkoiseksi tarkastajaksi. Kun neuvosto ja
parlamentti neuvottelevat komission lainsäädäntöehdotuksesta, niiden pitäisi myös
vaatia, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastusoikeudet ovat rajoittamattomat
kaikilla osa-alueilla, joilla toteutetaan EU:n toimintapolitiikkoja ja ohjelmia ja kerätään
tuloja sekä osa-alueilla, joilla EU:n varoja käytetään tai niihin kohdistuu riskejä.
Tarkempia tietoja
—

Briefing paper on the Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual
Financial Framework (tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus
komission ehdotuksesta vuosien 2021–2027 monivuotiseksi
rahoituskehykseksi), julkaistu 10. heinäkuuta 2018

—

Lausunto nro 2/2018 Euroopan valuuttarahastosta, julkaistu 8. lokakuuta 2018
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Taustatietoja
Monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 koskeva paketti – 51
lainsäädäntöehdotusta
Monivuotinen rahoituskehys on Euroopan unionin pitkän aikavälin talousarvio. Siinä
määritetään enimmäismäärät, jotka ovat käytettävissä kussakin keskeisessä
menoluokassa (otsakkeet).
Komissio julkaisi 2. toukokuuta 2018 yleiskattavan lainsäädäntöehdotuksen tulevaa
MRK:ta varten. Tämän jälkeen esitettiin alakohtaisia ehdotuksia, jotka puolestaan
kattoivat muun muassa EU:n suurimmat meno-ohjelmat. MRK-paketti koostuu
kaikkiaan 51 lainsäädäntöehdotuksesta (ks. liite I).
Tuleva MRK on seitsenvuotinen eli se koskee vuosia 2021–2027. Tälle ajanjaksolle
komissio ehdottaa 1 135 miljardin euron kokonaismenoja (vuoden 2018 hinnoin).
Tämä vastaa noin viiden prosentin kasvua edelliseen MRK:hon nähden. Komissio
ehdottaa lisärahoitusta muun muassa seuraaville aloille: sisämarkkinat, innovointi ja
digitaalitalous, muuttoliike ja rajaturvallisuus sekä naapurialueet ja muu maailma.
Samaan aikaan se ehdottaa, että rahoitusta vähennettäisiin luonnonvarojen ja
ympäristön alalla (ks. liite II).

Monivuotiseen rahoituskehykseen sovellettava
lainsäädäntömenettely
Ennen kunkin seitsenvuotisen rahoituskauden alkua neuvosto hyväksyy monivuotista
rahoituskehystä koskevan asetuksen yksimielisesti saatuaan Euroopan parlamentin
hyväksynnän. Parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä neuvoston kannan, mutta se ei
voi muuttaa sitä. Muutamaa poikkeustapausta lukuun ottamatta neuvosto ja
parlamentti hyväksyvät alakohtaisen lainsäädännön yhdessä tavallisen
lainsäätämisjärjestyksen (eli yhteispäätösmenettelyn) mukaisesti. Lopuksi neuvosto
hyväksyy yksimielisesti EU:n yleiseen rahoitusjärjestelmään (omat varat) mahdollisesti
tehtävät muutokset, joskin ne on ratifioitava myös kansallisissa parlamenteissa.
Molemmat lainsäätäjät voivat lisäksi valtuuttaa komission antamaan
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa otetaan käyttöön toimenpiteitä sen varmistamiseksi,
että lakeja sovelletaan samalla tavoin kaikkialla unionissa, ja/tai delegoituja säädöksiä,
joilla tarkistetaan tai täydennetään olemassaolevia lakeja esimerkiksi lisäämällä uusia
toissijaisia sääntöjä.
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Ajoitus
Komissio aikoi alun perin saavuttaa poliittisen yhteisymmärryksen lainsäätäjien kanssa
kevääseen 2019 mennessä, jotta EU:n talousarviota toteuttavat jäsenvaltioiden
viranomaiset saisivat asiasta varhaisessa vaiheessa oikeudellisen ja taloudellisen
varmuuden. Nyt sen aikomuksena on saada MRK-pakettia koskevat neuvottelut
päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä — vuotta ennen uuden menokauden
alkua.
Kaaviossa 1 on yksityiskohtainen aikajana, jossa kuvataan tulevaan MRK-pakettiin
sovellettavaa lainsäädäntömenettelyä.
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Kaavio 1 – Monivuotisesta rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen
aikajana
2. TOUKOKUUTA 2018
Komission jäsenet
vahvistavat EU:n
talousarvion
tulevaisuutta varten;
talousarviota koskevat
ehdotukset esitetään
Euroopan parlamentille

MRK-

14. TOUKOKUUTA
Tuleva talousarvio
esitetään
ministerineuvostolle

29. TOUKOKUUTA
Meno-ohjelmia
koskevat komission
lainsäädäntöehdotuk
set (1/3)

neuvottelut

6. TOUKOKUUTA
Meno-ohjelmia
koskevat komission
lainsäädäntöehdotuk
set (2/3)

12. TOUKOKUUTA
2.–5. HEINÄKUUTA 28.–29. KESÄKUUTA
Euroopan
parlamentin
täysistunto

10.–13. SYYSKUUTA

Eurooppa-neuvoston
kokous, Bryssel

Meno-ohjelmia
koskevat komission
lainsäädäntöehdotuk
set (3/3)

Euroopan
parlamentin
täysistunto

20. SYYSKUUTA
Eurooppa-neuvoston
epävirallinen kokous,
Wien, Itävalta

1.–4. LOKAKUUTA
Euroopan
parlamentin
täysistunto

18.–19. LOKAKUUTA
20.–25. LOKAKUUTA
Eurooppa-neuvoston
kokous, Bryssel
Euroopan
13.–14. JOULUKUUTA
parlamentin
täysistunto

Eurooppa-neuvoston
kokous, Bryssel

21.–22. MAALISKUUTA 2019
Eurooppa-neuvoston
kokous, Bryssel

VUODEN
2019 LOPPU
MRK hyväksytään

LOKAKUU

23.–26. TOUKOKUUTA 9. TOUKOKUUTA

Eurooppa-neuvoston
kokous, Bryssel

Europarlamenttivaalit

EU-johtajien
epävirallinen
huippukokous, Sibiu,
Romania

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen rooli monivuotiseen
rahoituskehykseen sovellettavassa lainsäädäntömenettelyssä
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton ulkoinen tarkastaja. Sen
tehtävänä on osallistua EU:n varainhoidon kehittämiseen, edistää tilivelvollisuutta ja
avoimuutta sekä toimia EU:n kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana
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valvojana. Tilintarkastustuomioistuin varoittaa riskeistä, antaa varmuuden, tuo esiin
puutteita ja saavutuksia ja opastaa, miten EU:n poliittiset päättäjät ja lainsäätäjät
voisivat parantaa EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien hallinnointia ja varmistaa,
että EU:n kansalaiset saavat tietoa siitä, miten heidän varojaan käytetään.
Tilintarkastustuomioistuin antaa lausuntoja komission lainsäädäntöehdotuksista. Se
antaa lausuntonsa joko jonkin toisen toimielimen pyynnöstä tai koska lausunto on
pakollinen tapauksissa, joissa ehdotus vaikuttaa varainhoitoon tai tulojen
keräämismenetelmiin ja -menettelyihin (ks. liite III).
Tilintarkastustuomioistuin tutkii lainsäädäntöehdotukset hyödyntäen aiemman
tarkastustyönsä tuloksia (jotka on julkaistu vuosi- ja erityiskertomuksissa). Seuraavan
MRK:n osalta tilintarkastustuomioistuin on lisäksi julkaissut joitakin aihekohtaisia
katsauksia, joissa se on tuonut esiin näkemyksensä ennen kuin komissio antoi
lainsäädäntöehdotuksensa.
Komissio on pyytänyt tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa tietyistä
lainsäädäntöehdotuksista (ks. taulukko 2). Lisäksi neuvosto ja/tai Euroopan
parlamentti ovat erikseen pyytäneet – tavallisesti 287 artiklan 4 kohdan mukaisesti –
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa osasta näitä ehdotuksia.
Tilintarkastustuomioistuimelta on pyydetty lausuntoa myös neljästä muusta
lainsäädäntöehdotuksesta, jotka eivät sisälly MRK-pakettiin mutta kyllä liittyvät siihen.
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Taulukko 2 – Tilintarkastustuomioistuimelle esitetyt, seuraavaan
monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvät lausuntopyynnöt
Lausunto

Toimielin

Perustana oleva SEUTsopimuksen artikla

MRK-paketti
Lausunto nro 1/2018:
Oikeusvaltioperiaate

Komissio

322 artikla, 1 kohdan a
alakohta

Lausunto nro 5/2018: Omat
varat

Komissio
Parlamentti
Neuvosto

322 artikla, 2 kohta
287 artikla, 4 kohta
287 artikla, 4 kohta

Lausunto nro 6/2018: yhteisiä
säännöksiä koskeva asetus

Komissio
Neuvosto

322 artikla, 1 kohdan a
alakohta
287 artikla, 4 kohta

Lausunto nro 7/2018: YMP

Komissio
Parlamentti

287 artikla, 4 kohta
322 artikla

Lausunto nro 9/2018:
Petostentorjuntaohjelma

Komissio
Neuvosto

325 artikla
287 artikla, 4 kohta

Lausunto nro 10/2018: NDICIväline

Komissio
Parlamentti
Neuvosto

322 artikla, 1 kohta
322 artikla
287 artikla, 4 kohta

Lausunto nro 2/2018:
Euroopan valuuttarahasto

Parlamentti

287 artikla, 4 kohta

Lausunto nro 3/2018:
yhdestoista Euroopan
kehitysrahasto

Komissio
Neuvosto

287 artikla, 4 kohta
287 artikla, 4 kohta

Lausunto nro 4/2018: unionin
oikeuden rikkomisesta
ilmoittavien henkilöiden
suojelu

Komissio
Neuvosto
Parlamentti

325 artikla
287 artikla, 4 kohta
325 artikla, 4 kohta

Lausunto nro 8/2018: OLAF

Komissio
Parlamentti
Neuvosto

325 artikla
322 artikla
287 artikla, 4 kohta

Muu aihealue kuin MRK-paketti
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Tilintarkastustuomioistuin on viime vuosina julkaisemissaan tarkastuskertomuksissa ja
katsauksissa (ks. taulukko 3) esittänyt lukuisia suosituksia ja ehdotuksia systeemisistä
ongelmista, jotka komission oli ratkaistava laatiessaan uutta MRK:ta.

Taulukko 3 – Kauden 2021–2027 MRK:ta käsittelevät aihekohtaiset
katsaukset
Otsikko

Julkaisupäivä

Briefing paper on the Commission’s proposal for the
2021–2027 Multiannual Financial Framework
(tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus
komission ehdotuksesta vuosien 2021–2027
monivuotiseksi rahoituskehykseksi)

10. heinäkuuta 2018

Aihekohtainen katsaus Koheesiopolitiikan toteuttamisen
yksinkertaistaminen vuoden 2020 jälkeen

28. toukokuuta 2018

Aihekohtainen katsaus EU:n tutkimusohjelman
yksinkertaistaminen Horisontti 2020 -puiteohjelman
jälkeen

21. maaliskuuta 2018

Aihekohtainen katsaus YMP:n tulevaisuus

19. maaliskuuta 2018
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Liitteet
Liite I — Monivuotista rahoituskehystä koskevaan pakettiin
liittyvät komission lainsäädäntöehdotukset
Ei

Ohjelma

Säädös

Ehdotukset — monivuotista rahoituskehystä koskeva paketti
1

2

3
4

MRK-paketti

5

6
7
8
9

Oikeus, perusoikeudet ja arvot

10

Euroopan sosiaalirahasto plus

11

Euroopan globalisaatiorahasto

12

PERICLES — Euron suojaaminen
rahanväärennykseltä

Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021–2027
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen
vahvistamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission
väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota
koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja
moitteettomasta varainhoidosta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa
kohdistuu yleisiä puutteita
Neuvoston päätös Euroopan unionin omien varojen
järjestelmästä
Neuvoston asetus yhteiseen yhdistettyyn
yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin
päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään
muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen
käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja
menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi
toteutettavista toimenpiteistä
Neuvoston asetus arvonlisäverosta kertyvien omien
varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä
annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom)
N:o 1553/89 muuttamisesta
Neuvoston asetus Euroopan unionin omien varojen
järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
oikeusalan ohjelman perustamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan globalisaatiorahastosta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan
toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi
rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles
IV -ohjelma)

33

Ei

Ohjelma

Säädös

Ehdotukset — monivuotista rahoituskehystä koskeva paketti
13
14
15

16

17

18

19

20

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Talous- ja rahaliittoa tukeva Euroopan
Euroopan investointien vakautusjärjestelyn
investointien vakautusjärjestely
perustamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Uudistusten tukiohjelma
uudistusten tukiohjelman perustamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelma ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life)
(Life)
perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1293/2013
kumoamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta,
hallinnoinnista ja seurannasta sekä asetuksen (EU)
N:o 1306/2013 kumoamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla
laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta
(maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto)
rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n
strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU)
Euroopan maatalouden tukirahasto ja N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta
Euroopan maaseudun kehittämisen
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
maatalousrahasto
maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä
annetun asetuksen (EU) N:o 1308/2013,
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU)
N:o 1151/2012, maustettujen viinituotteiden
määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja
maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun
asetuksen (EU) N:o 251/2014, syrjäisimpien alueiden
hyväksi toteutettavista maatalousalan
erityistoimenpiteistä annetun asetuksen (EU)
N:o 228/2013 sekä Egeanmeren pienten saarten hyväksi
toteutettavien erityistoimenpiteiden vahvistamisesta
annetun asetuksen (EU) N:o 229/2013 muuttamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman
Erasmus+
”Erasmus” perustamisesta ja asetuksen
(EU) N:o 1288/2013 kumoamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Luova Eurooppa
Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027)
ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta
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Ei

Ohjelma

Säädös

Ehdotukset — monivuotista rahoituskehystä koskeva paketti
21
22

23

24

25

26

27

28

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja
hallinnollisten esteiden poistamismekanismista
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista
rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen
Euroopan aluekehitysrahasto ja
yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista
koheesiorahasto
erityissäännöksistä
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto
plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja
kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja
rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja
maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden
rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan
rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan
horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta
erityisohjelmasta
Horisontti Eurooppa -puiteohjelma
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan
horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä
koskevista säännöistä
Ehdotus neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja
Euratomin tutkimus- ja
innovoinnin puiteohjelmaa ”Euroopan horisontti”
koulutusohjelma
täydentävän Euroopan atomienergiayhteisön tutkimusja koulutusohjelman perustamisesta vuosiksi 2021–2025
Ehdotus neuvoston päätökseksi eurooppalaisen
yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian
Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori
kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä
(ITER)
perustettavalle yhteisyritykselle tehdyn neuvoston
päätöksen 2007/198/Euratom muuttamisesta

35

Ei

Ohjelma

Säädös

29

Sisämarkkinaohjelma, mukaan lukien
seuraavat:
– Yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja
keskisuuria yrityksiä koskeva
ohjelma (COSME)
– Elintarvikkeiden turvallisuus
– Eläinten terveys ja hyvinvointi ja
kasvien terveys
– Tilastot
– Rahoituspalvelut
– Kuluttajat
– Kilpailu
– Sääntelyyn ja hallintoon liittyvä
yhteistyö
– Sääntöjen ja standardien
laatiminen

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja
keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan
tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten
(EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013,
(EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014,
(EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta
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EU:n petostentorjuntaohjelma

31

Euroopan avaruusohjelma, mukaan
lukien seuraavat:
– Galileo ja EGNOS
– Copernicus
– Innovatiivisen Euroopan
avaruusalan edistäminen
– Avaruusvalvonta ja avaruussää
GOVSATCOM (turvattu
satelliittiviestintä)
– Euroopan avaruusjärjestö

Ehdotukset — monivuotista rahoituskehystä koskeva paketti
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33

InvestEU-rahasto, neljä ikkunaa:
– Kestävä infrastruktuuri
– Tutkimus ja innovointi
– Sosiaaliset investoinnit
ja osaaminen
– Pienet ja keskisuuret yritykset
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Tulliyhteistyötä koskevan ohjelma
(”Tulli”)

35

Veroyhteistyötä koskevan ohjelma
(”Fiscalis”)

36

Euroopan solidaarisuusjoukot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin
avaruusohjelmaviraston perustamisesta sekä asetusten
(EU) N:o 912/2010, (EU) N:o 1285/2013 ja
(EU) N:o 377/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU
kumoamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
InvestEU-ohjelman perustamisesta
Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan
soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen
muotoihin 13 päivänä heinäkuuta 2015 annetun
neuvoston asetuksen (EU) 2015/1588 muuttamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
veroyhteistyötä koskevan Fiscalis-ohjelman
perustamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan ohjelman
perustamisesta sekä [Euroopan solidaarisuusjoukoista
annetun asetuksen] ja asetuksen (EU) N:o 375/2014
kumoamisesta
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Ei

Ohjelma

Säädös

Ehdotukset — monivuotista rahoituskehystä koskeva paketti
37

38

39
40
41

42
43
44

45

46

47

Verkkojen Eurooppa -väline, kolme
alaa:
– Liikenne
– Energia
– Digitaalitalous
Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, viisi
pilaria:
– Suurteholaskenta
– Kyberturvallisuus
– Tekoäly
– Pitkälle viety digitaalinen
osaaminen
– Laaja-alaiset
käyttöönottohankkeet

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Verkkojen Eurooppa -välineestä ja asetusten
(EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustamisesta
vuosiksi 2021–2027

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto / Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan
kansainvälinen kalastussopimus
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014
kumoamisesta
Maahanmuutto- ja
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
turvapaikkarahasto
turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan
Yhdennetyn rajaturvallisuuden
rahoitustukivälineen perustamisesta yhdennetyn
rahasto, kaksi osa-aluetta:
rajaturvallisuuden rahaston osaksi
– Rajaturvallisuus ja viisumipolitiikka
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
– Tullitarkastuslaitteet
tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta
yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Sisäisen turvallisuuden rahasto
sisäisen turvallisuuden rahaston perustamisesta
Ehdotus neuvoston asetukseksi Liettuassa sijaitsevan
Ydinvoimaloiden käytöstäpoisto
Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston
Liettuassa
avustusohjelman (Ignalina-ohjelma) perustamisesta ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1369/2013 kumoamisesta
Ydinturvallisuus ja ydinvoimalaitosten
käytöstäpoisto, mukaan lukien
Ehdotus neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä
seuraavat:
poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan
– Tuki Bulgarialle
erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä
– Tuki Slovakialle
neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013
– Komission laitosten käytöstäpoisto
kumoamisesta
– Ydinturvallisuus ja
ydinmateriaalivalvonta
Euroopan puolustusrahasto, mukaan
lukien seuraavat:
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
Euroopan puolustusrahastosta
– Tutkimus
– Voimavarojen kehittäminen
Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean
edustajan ehdotus, komission tuella, neuvostolle
Euroopan rauhanrahasto
neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston
perustamisesta

37

Ei

Ohjelma

Säädös

Naapuruus-, kehitys- ja
kansainvälisen yhteistyön väline,
mukaan lukien
– Euroopan kehitysrahasto
– Kehitysyhteistyön rahoitusväline
– Euroopan naapuruusväline
– Demokratiaa ja ihmisoikeuksia
koskeva eurooppalainen
rahoitusväline
– Kumppanuusväline
– Vakautta ja rauhaa edistävä väline
– Väline ydinturvallisuuteen liittyvää
yhteistyötä varten
– Yhteinen täytäntöönpanoasetus
– Euroopan kestävän kehityksen
rahasto
– Makrotaloudellinen rahoitusapu
– Ulkoinen lainanantovaltuus
– Ulkosuhteisiin liittyvien
hankkeiden takuurahasto
– Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren
investointiväline
– Muuttoliikkeen ulkoiset
näkökohdat

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön
välineen perustamisesta

Ehdotukset — monivuotista rahoituskehystä koskeva paketti
48

49

50

51

Ehdotus neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja
kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän,
Euratomin perustamissopimukseen perustuvan
eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta

Yhteistyö merentakaisten maiden ja
alueiden kanssa (mukaan lukien
Grönlanti)

Ehdotus neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden
ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan
lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja
Tanskan kuningaskunnan välillä (”MMAassosiaatiopäätös”)

Liittymistä valmisteleva tukiväline

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi
liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III)
perustamisesta

Monivuotista rahoituskehystä koskevaan pakettiin liittyvät ehdotukset, jotka eivät
kuitenkaan sisälly siihen
+1
+2

+3

+4

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan
valuuttarahaston perustamisesta
Ehdotus neuvoston asetukseksi yhdenteentoista
Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta
varainhoitoasetuksesta
Ehdotus Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF)
tutkimuksista annetun asetuksen N:o 883/2013
muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO)
kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten
tehokkuuden osalta (COM(2018) 338 lopullinen)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi
unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden
suojelusta (COM(2018) 0218 lopullinen)
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Liite II — Komission ehdotus monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2021–2027 — EU:n seitsenvuotiseen
talousarvioon ehdotetut muutokset
Painopistealat: suuria korotuksia pienemmissä
otsakkeissa

Rakenne ja otsakkeet

Kasvua ja työllisyyttä
1a edistävä kilpailukyky
(myös tutkimus)

Erasmus + muuta
Ydinturvallisuus ja
ydinvoimalaitosten
käytöstäpoisto + muuta

Taloudellinen,
1b sosiaalinen ja
alueellinen
yhteenkuuluvuus

2

Kestävä kasvu:
Luonnonvarat

3

(myös yhteinen
maatalouspolitiikka)

Turvallisuus ja
kansalaisuus

Luova Eurooppa + muuta

5

Globaali Eurooppa

Unionin pelastuspalvelumekanismi

5

Turvallisuus ja puolustus

6

Naapurialueet ja muu
maailma

7

Hallinto

MRK 2014–2020

1 082 mrd. euroa
(mukautettuna; vuoden 2018 hinnoin)

5%
LISÄYS

34,5 %
36,9 %
29,7 %

(myös yhteinen
maatalouspolitiikka)

EU:n yleinen hallinto

1,1 %
4,9 %
8,9 %
9,6 %
6,5 %
6,7 %

MRK 2021–2027

1 135 mrd. euroa

MRK 2014-2020
MRK 2021-2027

(vuoden 2018 hinnoin)

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

+49,9 mrd. euroa166 mrd. euroa

(+43 %)

35,8 %

Luonnonvarat ja
ympäristö

Muuttoliike ja
rajaturvallisuus

49,9 mrd. euroa

14,6 %

Yhteenkuuluvuus ja arvot

4

EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite +
muuta
4

10,8 %

Sisämarkkinat, innovointi
ja digitaalitalous
(myös tutkimus)

2

Elintarvikkeet ja rehut + kuluttajat
3

1

Lisää varoja painopistealoille

4,7 mrd. euroa
(+1 %)

+4,7 mrd. euroa

392 mrd. euroa

63,0 mrd. euroa
(-16 %)

43,1 mrd. euroa
(+359 %)

-63,0 mrd. euroa

115

12,6 mrd. euroa
(+13 %)

miljardia euroa
priorisoitu uudelleen

4,8 mrd. euroa
(+7 %)

uusia varoja
järjestelty
uudelleen

52
63

+43,1 mrd. euroa
+12,6 mrd. euroa

+4,8 mrd. euroa

337 mrd. euroa

55 mrd. euroa
109 mrd. euroa
76 mrd. euroa

MRK 2021–2027

1 135 mrd. euroa
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Liite III — Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT)
— tilintarkastustuomioistuimen lausuntojen oikeusperusta
Vapaaehtoiset
287 artikla, 4 kohta: ”[…] Tilintarkastustuomioistuin voi myös milloin tahansa,
varsinkin erityiskertomuksin, esittää huomautuksia erityisistä kysymyksistä sekä antaa
unionin muun toimielimen pyynnöstä lausuntoja.”
Pakolliset
322 artikla, 1 kohta:
”Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat asetuksilla tavallista
lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja tilintarkastustuomioistuinta kuultuaan: a)
varainhoitosäännöt, joissa vahvistetaan varsinkin talousarvion laatimista ja
toteuttamista sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat
yksityiskohtaiset säännöt […].”
322 artikla, 2 kohta:
”Neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta sekä Euroopan parlamenttia ja
tilintarkastustuomioistuinta kuultuaan ne yksityiskohtaiset säännöt ja sen
menettelyn, joita noudattaen unionin omia varoja koskevan sääntelyn mukaiset
talousarvioon otetut tulot annetaan komission käyttöön, sekä määrittelee ne
toimenpiteet, joita tarvittaessa sovelletaan käteisvarojen saamiseksi.”
325 artikla, 4 kohta:
”Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä
noudattaen ja tilintarkastustuomioistuinta kuultuaan tarvittavat toimenpiteet unionin
taloudellisten etujen suojaamiseksi petolliselta menettelyltä ja tällaisen menettelyn
torjumiseksi tarkoituksena tehokkaan ja yhtäläisen suojelun tarjoaminen
jäsenvaltioissa sekä unionin toimielimissä, elimissä ja laitoksissa.”
336 artikla
”Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätämisjärjestystä
noudattaen annetuilla asetuksilla ja kuultuaan niitä muita toimielimiä, joita asia
koskee, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja unionin
muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.”
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