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Johdanto
Osarahoitettujen maataloustuotteita koskevien menekinedistämistoimien nykyisenä 
oikeudellisena perustana on neuvoston asetus (EY) N:o 3/20081, joka on ainoa koko 
maataloustuotteiden edistämistä koskevan politiikan kattava asetus. Se ei eroa sisällöltään 
merkittävällä tavalla kahdesta edellisestä asetuksesta (14. joulukuuta 1999 annettu neuvoston 
asetus (EY) N:o 2702/1999 ja 19. joulukuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) 
N:o 2826/2000).

Toimet on toteutettava 1–3 vuoden kuluessa, ja ne voivat olla PR-toimia, menekinedistämis-
tai mainontatoimia, joissa on painotettava EU-tuotteiden etuja. Kohteena voivat olla myös 
joihinkin tilaisuuksiin ja messuihin osallistuminen sekä tiedotuskampanjoiden järjestäminen. 

Euroopan unioni rahoittaa näistä ohjelmista lähtökohtaisesti enintään 50 prosenttia joitakin 
poikkeuksia lukuun ottamatta. Vuotuisia talousarviomäärärahoja on lisätty huomattavasti 
viime vuosina: vuonna 2002 ne olivat 17 miljoonaa euroa, ja vuodesta 2007 lähtien ne ovat 
olleet 50 miljoonaa euroa.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida tiedotus- ja menekinedistämistoimien vaikuttavuutta 
sekä menojen asianmukaisuutta.

Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään, voidaanko käytössä olevan hallinto- ja 
seurantajärjestelmän avulla osoittaa toimien vaikuttavuus, ja saadaanko sen avulla varmuus 
siitä, että ohjelmat valitaan asianmukaisesti ja avoimesti ja että menot ovat laillisia ja 
asianmukaisia.

Tarkastus toimitettiin komission yksiköissä sekä Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa (näiden 
kolmen valtion osuus menoista on lähes 45 prosenttia), ja se kattoi pääasiassa vuodesta 2006 
alkavan ja vuoden 2008 puoliväliin päättyvän kauden.

Tilintarkastustuomioistuin arvioi komission ja jäsenvaltioiden laatimat politiikan 
täytäntöönpanomenettelyt sekä vieraili kussakin jäsenvaltiossa ainakin yhdessä tukea saavassa 
organisaatiossa ja toteuttamisesta vastaavassa elimessä.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen päätelmät

Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että toimien tavoite – eurooppalaisten maataloustuotteiden 
edistäminen – oli muotoiltu määrittelemättä kokonaisstrategiaa tai "SMART"2-tavoitteita. 
                                               
1 maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa 
(EUVL L 3, 5.1.2008, s. 1).
2 "Erityiset mitattavissa ja toteutettavissa olevat, asiaan kuuluvat ja ajallisesti määrätyt" (specific, measurable, 
achievable, relevant and timed) tavoitteet, joista säädetään 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 
(EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1) 27 artiklan 3 kohdassa.



DT\787260FI.doc 3/5 PE427.181v01-00

FI

Ilman selkeään strategiaan perustuvia "SMART"-tavoitteita komission seuraamat ja jakamat 
indikaattorit eivät mittaa politiikan tuloksia tai vaikutusta, mutta asianmukaisempien 
indikaattorien määrittäminen edellyttää tavoitteiden parempaa määrittelyä.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että tiedotus- ja menekinedistämistoimiin varattu yhteisön 
talousarvio on suhteellisen vähäinen, kun otetaan huomioon tuotteiden, maantieteellisten 
alueiden ja aiheiden määrä, ja ettei toimilla voi yksinään olla merkittävää vaikutusta 
asetettuihin tavoitteisiin nähden. Jotta tavoitteet voitaisiin saavuttaa, toimien olisi oltava 
toimiva osa laajempaa kansallisten ja yksityisten toimien muodostamaa kokonaisuutta.

Voidakseen arvioida ohjelmien vaikutusta tilintarkastustuomioistuin tarkasti otoksen, johon 
oli poimittu 30 kaudella 2006–2007 päätökseen saatettua ohjelmaa. Se totesi, että tiedot 
toteutetuista toimista olivat suurimmassa osassa tapauksia riittävän yksityiskohtaisia, ja 
varmisti, että varainkäyttö ja toteutetut toimet olivat yhdenmukaisia asetetun 
menekinedistämistavoitteen kanssa. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin totesi, ettei 
komissiolla ole toimintakertomusten analysointiin tarkoitettua menettelyä ja ettei tulosarviota 
koskevien tietojen laatu ole tyydyttävä, sillä suurimmassa osassa tapauksista vaikutuksen 
laatua koskevaa arviointia ei ole dokumentoitu, ja kvantitatiivisista indikaattoreista ilmenee 
ainoastaan luotujen yhteyksien määrä.

Tilintarkastustuomioistuin huomautti, että suurimmassa osassa arvioinneista todetaan, että 
toimien vaikutukset ovat myönteisiä, mutta ohjelmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta 
(kustannusvaikuttavuutta) on erittäin vaikea mitata.

Ohjelmaehdotusten valinnasta ja hyväksynnästä tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
jäsenvaltiot toteuttavat ainoastaan suppean esivalinnan. Jotta käytäntö parantuisi, komissio on 
asteittain täsmentänyt ohjelmaehdotusten arvioinnissa huomioon otettavia kriteerejä, mutta 
tämä prosessi on vielä kesken.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio on ehdotuksia hyväksyessään nykyään selvästi 
valikoivampi: hyväksymisprosentti on pienentynyt 100 prosentista 50 prosenttiin verrattaessa 
kautta 2001–2002 kauteen 2006–2008. Vuodesta 2006 alkaen valintaprosessi on perustunut 
asianmukaiseen ja hyvin dokumentoituun menettelyyn, ja komissio on nostanut 
vaatimustasoaan huomattavasti sen suhteen, miten yksityiskohtaisia tietoja ehdotuksissa on 
annettava.

Tilintarkastustuomioistuimen mukaan prosessia voidaan kuitenkin vielä parantaa esimerkiksi 
soveltamalla johdonmukaisesti yhtenäisiä objektiivisia kriteerejä sekä seuraamalla 
järjestelmällisemmin esille otettuja ongelmia ja saatuja vastauksia. Se myös totesi, että 
ohjelmien ennakoidusta vaikutuksesta ja vaikutuksen mittaamistavasta olisi vaadittava 
tarkempia tietoja. Vaikutuksen osalta tilintarkastustuomioistuin totesi erityisesti, että 
ohjelmien vaikuttavuutta (ja koko politiikan tehokkuutta) on vaikea mitata, koska täsmällisiä 
tavoitteita ja indikaattoreita ei ole ennalta määritetty selkeästi.

Toteuttamisesta vastaavien elinten valinnasta tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
jäsenvaltioiden vastuulla on valvoa, miten ehdotuksia tekevät organisaatiot valitsevat 
toteuttamisesta vastaavat elimet, mutta valvonta ei perustunut tarpeeksi muodollisiin ja 
järjestelmällisiin menettelyihin. Havaintojen mukaan jotkin määräajat olivat lisäksi erittäin 
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tiukkoja (minkä vuoksi tarjouksia saatiin vain muutama tai jopa yksi ainoa), ja yhdessä 
tapauksessa valinnan avoimuus jouduttiin kyseenalaistamaan.

Menojen seurannasta tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio on kahden viime vuoden 
aikana ottanut käyttöön tai lisännyt jäsenvaltioiden ohjelmien ja maksupyyntöjen seurantaan 
sovellettavia menettelyjä ja välineitä. Jo toteutuneista parannuksista huolimatta käytössä 
olevia välineitä parannetaan edelleen, minkä vuoksi tarkastuksen aikana tuli vielä esiin 
parannustyön keskeneräisyydestä johtuvia ongelmia.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi jatkuvia puutteita joissakin jäsenvaltioissa. Espanjassa ja 
Italiassa kävi ilmi, ettei hallinnollisilla käytännöillä voida vieläkään taata, että ohjelmien 
hallinnointi ja valvontamenettelyt ovat asetuksessa tarkoitettujen vaatimusten mukaisia. 
Tarkastuksessa todetut poikkeamat olivat samanlaisia kuin komission vuonna 2005 
havaitsemat (valvontamenettelyissä esiintyi puutteita, määräaikoja ei noudatettu ja yhteisön 
rahoitusosuus ylitti 50 prosenttia). Sekä Espanjassa että Italiassa oli toteutettu toimia näiden 
ongelmien ratkaisemiseksi, mutta oli vielä liian varhaista tarkistaa, olivatko muutokset olleet 
vaikuttavia.

Komission vastaukset

Komissio kiittää Euroopan tilintarkastustuomioistuinta työstä ja havainnoista sekä täsmentää 
joitakin seikkoja.

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3/2008 esitetyt neljä tavoitetta ja asetuksen liitteessä I 
kunkin tuotteen osalta määritetyt erityiset sisämarkkinatavoitteet ovat komission mielestä 
"SMART"-tavoitteita.

Komissio pitää tiedotus- ja menekinedistämistoimiin osoitettuja yhteisön määrärahoja 
riittävinä, koska niillä vain täydennetään ja tuetaan jäsenvaltioiden toimia. Komissio tietää 
tilintarkastustuomioistuimen mainitsemista menekinedistämistoimien synergiaa ja 
täydentävyyttä koskevista puutteista ja etsii keinoja parantaa ohjelmien määrittelyä ja 
täytäntöönpanoa.

Vastatessaan ohjelmien vaikutuksen arvioinnissa havaittuihin vaikeuksiin komissio korostaa, 
että valtaosa tilintarkastustuomioistuimen esimerkkeinä mainitsemista ohjelmista on sellaisia, 
jotka jäsenvaltiot ovat valinneet ennen vuotta 2005. Soveltamissääntöihin tehdyt parannukset 
eivät näin ollen koske niitä.

Komissiolla on 7. marraskuuta 2008 alkaen ollut käytössään yhtenäinen arviointiasteikko, ja 
tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien vaikuttavuutta on arvioitu 15. helmikuuta 2009 
alkaen kyseisen uuden arviointiasteikon perusteella. Komissio voi sen avulla arvioida kaikkia 
ohjelmia objektiivisesti.

Toteuttamisesta vastaavien elinten kilpailuttamisessa havaituista sääntöjenvastaisuuksista 
todettakoon, että komissio on määrännyt rahoitusoikaisun jäsenvaltioille, jotka eivät ole 
noudattaneet näitä säännöksiä.
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Komissio on vuosina 2007 ja 2008 aloittanut tiettyjen jäsenvaltioiden kohdalla 
seurantatutkimukset, jotka liittyvät vuoden 2005 tutkimusten jälkeen Espanjalle ja Italialle 
määrättyihin mittaviin rahoitusoikaisuihin. Komissio on lisäksi suositellut, että nämä 
jäsenvaltiot vahvistavat valvontansa keskeisiä osia ja puuttuvat alihankinnan heikkouksiin.

Talousarvion valvontavaliokunnan huomautukset ja suositukset, jotka voidaan 
sisällyttää mietintöluonnokseen vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle 
(varainhoitovuosi 2008)
[Euroopan parlamentti]

suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sekä hyväksyy sen 
esittämät huomautukset ja päätelmät;

toteaa, että komissio on parantanut maataloustuotteiden menekinedistämistoimia koskevien 
menojen hallintoa ja valvontaa, ja tunnustaa saavutetut tulokset, mutta katsoo, että komission 
on tehtävä vielä parannuksia useissa asioissa;

pahoittelee, ettei käytössä olevan järjestelmän avulla voida mitata toimenpiteen 
vaikuttavuutta: vaikka politiikan vaikutus olisi myönteinen, vaikutusta on erittäin vaikea 
mitata, koska ei ole konkreettisia tavoitteita, selkeää strategiaa ja asianmukaisia 
indikaattoreita;

kehottaa komissiota täsmentämään politiikan tavoitteita pitäen mielessä, että asetettujen 
kunnianhimoisten tavoitteiden on oltava johdonmukaisia tähän käyttötarkoitukseen sidottujen 
määrärahojen kanssa, ilmaisemaan nämä tavoitteet erityisinä mitattavissa ja toteutettavissa 
olevina, asiaan kuuluvina ja ajallisesti määrättyinä tavoitteina ("SMART") sekä 
määrittelemään ja seuraamaan asianmukaisia tulosindikaattoreita;

kehottaa komissiota jatkamaan meneillään olevaa valintamenettelyn parantamista ja 
säilyttämään erityisesti vaatimuksen, jonka mukaan ehdotuksiin on sisällytettävä toimien 
odotettua vaikutusta ja vaikutuksen mittaamistapaa koskevia tietoja;

kehottaa jäsenvaltioita edistämään valintamenettelyn parantamista varmistamalla ehdotusten 
tarkoituksenmukaisuuden ja olemalla aiempaa valikoivampia; kannustaa lisäksi jäsenvaltioita 
tiedottamaan komissiolle kansallisista menekinedistämistuista ja -toimista;

kehottaa jäsenvaltioita parantamaan toteuttamisesta vastaavien elinten valinnassa 
soveltamiaan julkisia hankintoja koskevia menettelyjä, erityisesti välttämään erittäin tiukkoja 
määräaikoja, soveltamaan menettelyjä järjestelmällisesti sekä varmistamaan, että ehdotuksia 
tekevät organisaatiot noudattavat valintaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.


