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Tarkastajat: joustavuuden lisääntyminen EU:n uudessa 
talousarviossa on myönteistä, mutta lisäarvoa olisi 
painotettava enemmän 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusi aihekohtainen katsaus käsittelee Euroopan 
komission kaudelle 2021–2027 ehdottamaa talousarviota. Katsauksessa todetaan, että 
lisäarvoa olisi tarpeen painottaa talousarviossa enemmän. Tarkastajat suhtautuvat 
myönteisesti siihen, että monivuotinen rahoituskehys (MRK) antaa jatkossa mahdollisuuden 
reagoida ennakoimattomiin tapahtumiin aiempaa joustavammin. He varoittavat kuitenkin, että 
eri menoalojen prioriteettimuutoksia ei ole selitetty ehdotuksessa selkeästi ja että tulokset, 
jotka esitetään EU:n meno-ohjelmissa saavutettua lisäarvoa koskevassa komission 
julkaisemassa arviossa, eivät tue näitä muutoksia.  

“EU:n tasolla tuotettava lisäarvo valittiin yhdeksi varainkäyttöä koskevan komission uudistuksen 
ohjaavaksi periaatteeksi”, toteaa aihekohtaisesta katsauksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Gregor. “Komission ehdotuksia ei kuitenkaan ole selitetty 
selkeästi, eikä niitä ole perusteltu EU:n meno-ohjelmilla tuotettua lisäarvoa koskevilla komission 
arviointituloksilla.” 

Komissio ehdottaa muutoksia niin talousarvion prioriteetteihin kuin rakenteeseenkin. Rahoitusta 
vähennetään vain yhdessä kohdin – 63 miljardia euroa otsakkeesta “Luonnonvarat ja ympäristö”. 
Tämä merkitsee 15 prosentin vähennystä EU:n myöntämään yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoitukseen. Samalla komissio ehdottaa, että jäsenvaltioiden yhteisrahoitusosuutta maaseudun 
kehittämisohjelmissa kasvatetaan. 

Muissa kohdin komissio ehdottaa, että rahoitusta lisätään kaikkiaan 115 miljardia euroa. Määrä 
sisältää 52 miljardin euron lisävarat. Yli kymmenen prosentin lisäystä ehdotetaan seuraaviin 
otsakkeisiin: “Naapurialueet ja muu maailma” (+13 prosenttia), “Sisämarkkinat, innovointi ja 
digitaalitalous” (+43 prosenttia; otsake sisältää tutkimusmenot) sekä “Muuttoliike ja 
rajaturvallisuus” ja “Turvallisuus ja puolustus” (+359 prosenttia).  

http://www.eca.europa.eu/
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Tarkastajat kiinnittävät huomiota myös ehdotetun talousarvion ajoituksellisiin ongelmiin. He 
katsovat, että EU:n toimille määritetyt strategiakehykset ja tavoitteet ovat päällekkäisiä ja 
eritahtisia. Eurooppa 2020 -strategian voimassaolo päättyy ennen kuin uusi monivuotisen 
rahoituskehyksen soveltamiskausi alkaa, eikä EU:n uusista strategisista päämääristä ole vielä 
tehty päätöstä. Pitkälle aikavälille laaditusta EU:n talousarviota koskevasta ehdotuksesta onkin 
tullut väline, joka muokkaa vuoden 2020 jälkeisiä EU:n poliittisia tavoitteita sen sijaan, että se 
vain kuvastaisi niitä. Tarkastajien mukaan tämä ei ole tavanomainen eikä looginen 
toimintajärjestys.  

Komissio pyrkii siihen, että asianomaiset säädökset hyväksytään kevääseen 2019 mennessä. 
Tämä on kannatettavaa, sillä se auttaisi komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään uudet 
ohjelmat viiveettä. 

Tarkastajat pitävät myönteisenä sitä, että talousarvion avulla voidaan jatkossa reagoida 
ennakoimattomiin tapahtumiin merkittävästi aiempaa joustavammin. He havaitsivat kuitenkin 
myös useita haasteita, joihin on löydettävä ratkaisu ennen kuin uutta monivuotista 
rahoituskehystä aletaan soveltaa. 

• Kauden 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen yhteyteen tarvitaan kattava 
rahoitussuunnitelma.  

• Keskustelu monivuotista rahoituskehystä koskevasta ehdotuksesta on alkanut ennen kuin 
EU on selkeästi ilmoittanut, mitkä ovat sen strategiset tavoitteet vuoden 2020 jälkeen.  

• EU:n meno-ohjelmia varten tarvitaan pitävät ja keskenään johdonmukaiset 
tuloskehykset, joissa on otettu huomioon EU:n strategiset tavoitteet ja kauden 2021–2027 
monivuotinen rahoituskehys.  

• Komission ehdottamien uusien ja tarkistettujen rahoitusjärjestelmien yhteydessä on 
huolehdittava, että julkinen tilivelvollisuus ja avoimuus pysyvät jatkuvasti korkealla tasolla.  

• Euroopan tilintarkastustuomioistuimella olisi oltava valtuudet kohdistaa tarkastuksia 
kaikkiin EU:n elimiin, myös Euroopan puolustusvirastoon ja ehdotettuun Euroopan 
valuuttarahastoon sekä kaikkiin EU:n oikeusjärjestyksen ulkopuolella perustettuihin elimiin, 
joiden tarkoituksena on toteuttaa EU:n toimintapolitiikkoja. 

Toimittajille tiedoksi 

Tarkastajien laskelmien mukaan komission kaudeksi 2021–2027 ehdottamassa monivuotisessa 
rahoituskehyksessä määrärahoja kasvatettaisiin 18 prosenttia (käypinä hintoina) verrattuna 
kauteen 2014–2020 eli 1,08 biljoonasta eurosta 1,28 biljoonaan euroon. Huomioon on kuitenkin 
otettava inflaatio, Brexitin vaikutus (Yhdistyneen kuningaskunnan maksamien ja saamien määrien 
poistuminen) ja Euroopan kehitysrahaston sisällyttäminen EU:n talousarvioon. Tämän perusteella 
tarkastajat toteavat, että tosiasiallinen kasvu on viisi prosenttia – 1,08 biljoonasta eurosta 
1,13 biljoonaan euroon. Komissio arvioi kuitenkin, että bruttokansantuloon suhteutettuna määrä 
pienenee 1,16 prosentista 1,11 prosenttiin. 

Aihekohtainen katsaus ei ole tarkastuskertomus, vaan katsaus, joka perustuu julkisesti saatavilla 
oleviin tietoihin ja tarkastajien työhön asianomaisella politiikanalalla. 
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Kauden 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskevaa komission ehdotusta käsittelevä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus (The Commission’s proposal for 
the 2021–2027 Multiannual Financial Framework) on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen 
sivustolla (eca.europa.eu) englanniksi. 

 

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

