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EU:n tarkastajat: Koheesioalalla tarvitaan vielä muutoksia 
varainkäytön tulossuuntautuneisuuden lisäämiseksi 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että 
koheesiovarojen hallinnointia on pyritty parantamaan innovatiivisilla välineillä, jotka eivät 
kuitenkaan vielä ole vaikuttavia Tarkastajien mukaan vähimmäisvaatimusten asettamista ja 
tulosten tarkastelua on vahvistettava.  

Koheesiovarojen käytöllä on merkittävä vaikutus monien EU:n jäsenvaltioiden talouteen. 
Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston menojen 
yhteismäärä on lähes 350 miljardia euroa vuosina 2014–2020. Alueiden kehittämisen ja 
koheesioalan menot vastaavat yhdeksässä jäsenvaltiossa yli 30:tä prosenttia julkisista 
pääomamenoista ja neljässä maassa - Unkarissa, Liettuassa, Slovakiassa ja Latviassa - ne 
vastaavat yli puolta kaikista julkisista investoinneista. 

Tarkastajat tutkivat kahta uutta vaatimusta, jotka otettiin käyttöön ohjelmakaudelle 2014–2020 
ja joilla pyritään lisäämään koheesioalan varainkäytön tulossuuntautuneisuutta: 
ennakkoedellytyksiä ja suoritusvarausta. Ennakkoedellytyksissä (ennakkoehdoissa) asetettujen 
vaatimusten on täytyttävä ennen kuin ohjelma voidaan käynnistää; suoritusvarauksella 
puolestaan tarkoitetaan, että useimmissa ohjelmissa on pantava syrjään kuusi prosenttia kullekin 
jäsenvaltiolle osoitetusta rahoituksesta ja että näiden varojen kohdentamisesta päätetään 
tulosten tarkastelun perusteella vuoteen 2019 mennessä. 

“Koheesiovarojen optimaalinen hyödyntäminen on useille jäsenvaltioille erittäin tärkeää,” toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ladislav Balko. “Uusia 
vaatimuksia on kuitenkin muutettava, jotta niillä voidaan saada aikaan haluttu vaikutus, ja 
jäsenvaltioiden on sitouduttava niihin omavastuullisesti”. 

Tarkastajat totesivat kaiken kaikkiaan, että ennakkoedellytykset loivat yhdenmukaisen kehyksen 
sen arviointiin, kuinka valmiita jäsenvaltiot olivat ohjelmakauden alussa käyttämään EU:n varoja. 
Oli kuitenkin epäselvää, missä määrin tämä on johtanut muutoksiin käytännössä. Komissio ei 
myöskään käyttänyt hyväkseen mahdollisuutta keskeyttää maksut, jos ennakkoedellytykset eivät 
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täyttyneet.  

Lisäksi tarkastajat katsovat, ettei suoritusvaraus todennäköisesti johda siihen, että varoja 
kohdennettaisiin tuloksekkaammille ohjelmille merkittävästi uudelleen. Suoritusvaraus ei 
juurikaan kannusta tulossuuntautuneisuuden parantamiseen, koska sen yhteydessä otetaan 
pääasiassa huomioon varojen käyttö ja tuotokset. Lisärahoitusta myös myönnetään, vaikka 
välitavoitteita ei olisi täysin saavutettu. Tarkastajat pitävät hiljattain käyttöönotettuja heikon 
tuloksellisuuden perusteella toteutettavia maksujen keskeyttämisiä ja rahoitusoikaisuja 
askeleena oikeaan suuntaan, mutta niihin liittyy rajoitteita eikä niitä siksi todennäköisesti 
sovelleta käytännössä. 

Tarkastajat toteavat, että he eivät usko kuluvaksi ohjelmakaudeksi 2014–2020 tehtyjen 
muutosten osoittautuvan kustannustehokkaiksi. He kannustavat siitä huolimatta jäsenvaltioita ja 
komissiota käyttämään mainittuja vaatimuksia hyödyksi niin, että vältytään varojen 
tuhlaamiselta. 

Tarkastajat esittävät joukon suosituksia, joiden tarkoituksena on tehdä koheesiovarojen käytöstä 
vaikuttavampaa. Valmistautuessaan vuoden 2020 jälkeiseen aikaan komission olisi muun muassa 

• arvioitava uudelleen vuosien 2014-2020 ennakkoedellytykset, varmistettava 
yhdenmukaisuus EU-ohjausjakson kanssa, määriteltävä selkeät arviointiperusteet ja 
mitattavissa olevat tavoitteet sekä vaadittava, että ennakkoedellytyksiä sovelletaan koko 
ohjelmakauden ajan 

• muutettava suoritusvarausta tulossuuntautuneemmaksi niin, että varoja kohdennetaan 
ohjelmiin, joissa on saavutettu hyviä tuloksia, ja kehitettävä suoritusvarausta edelleen, 
jotta hyvä tuloksellisuus palkitaan 

• käytettävä välineitä, joilla voidaan paremmin tuoda esiin pitkän aikavälin 
infrastruktuuritoimien tosiasiallinen tuloksellisuus  

• tarkasteltava uudelleen maksujen keskeyttämisen ja rahoitusoikaisujen soveltamisen 
edellytyksiä, jotta heikkoon tuloksellisuuteen voidaan puuttua nykyistä helpommin ja 
aikaisemmassa vaiheessa.  

 

Erityiskertomus nro 15/2017: ”Ennakkoehdot ja suoritusvaraus koheesioalalla: innovatiivisia 
mutta eivät vielä vaikuttavia välineitä” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
(eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 

 

 


