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Työasiakirjassa kuvataan lyhyesti mietinnön tarkoitus ja soveltamisala. Esittelijä esittää 
yleiskatsauksen tilanteesta sekä syistä ongelmiin varojen hyödyntämisessä ja luettelee useita 
mahdollisia ratkaisuja, joita olisi analysoitava mietinnössä.  

1. Tausta

1990-luvun lopulta lähtien rakennerahastojen ja koheesiorahaston varojen hyödyntäminen on 
tunnustettu keskeiseksi ongelmaksi EU:n koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa. Monilla 
jäsenvaltioilla on ollut etenkin ensimmäisinä unioniin liittymisen jälkeisinä vuosina 
vaikeuksia hyödyntää EU:n talousarviosta myönnettäviä rakennerahastojen ja 
koheesiorahaston varoja. Tässä valiokunta-aloitteisessa mietinnössä on tarkoitus tarkastella 
ongelmia ja niiden syitä sekä nykyisen ohjelmakauden (2007–2013) aikana toteutettuja hyviä 
käytäntöjä samoin kuin niistä saatavia opetuksia EU:n tulevaa koheesiopolitiikkaa 
silmälläpitäen.

2. Hyödyntämisen määritelmä ja toimintaympäristö

Hyödyntämiskyky tarkoittaa esittelijän käsityksen mukaan sitä, kuinka paljon 
rakennerahastoista ja koheesiorahastosta myönnettyjä rahoitusvaroja jäsenvaltio kykenee 
käyttämään tehokkaasti ja vaikuttavasti. Tätä kykyä tarvitaan, jotta EU:n rahastoista 
myönnettävillä varoilla voidaan edistää mahdollisimman paljon taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Kysyntäpuolen hyödyntämiskyky tarkoittaa hankkeille tukea hakevien 
tahojen kykyä luoda hyväksyttäviä hankkeita. Tarjontapuolella hyödyntämiskyvyn määräävät 
kolme päätekijää:
 BKT:n perusteella määritelty ja mitattu makrotaloudellinen hyödyntämiskyky
 rahoituksellinen hyödyntämiskyky, joka tarkoittaa kykyä yhteisrahoittaa EU:n tukemia 

ohjelmia ja hankkeita, suunnitella ja taata nämä kansalliset maksuosuudet 
monivuotisissa talousarvioissa sekä kerätä maksuosuudet eri ohjelmiin ja hankkeisiin 
osallistuvilta kumppaneilta

 hallinnolliset valmiudet, jotka tarkoittavat keskushallinnon ja paikallisviranomaisten 
kykyä ja pätevyyttä laatia ohjelmia sekä asianmukaisia ja oikea-aikaisia hankkeita, 
tehdä niitä koskevat päätökset, varmistaa osallistuvien kumppanien koordinointi, 
noudattaa hallinnollisia ja raportointia koskevia vaatimuksia, rahoittaa ohjelmien ja 
hankkeiden toteutus ja seurata sitä sekä välttää sääntöjenvastaisuuksia.

Hyödyntämiskyky ei ole kiinteä vaan muuttuva muuttuja. Se vaihtelee huomattavasti eri 
jäsenvaltioissa, ja sen vuoksi tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja.

Pyrkimys rahoitustuen mahdollisimman täysimääräiseen hyödyntämiseen edellyttää tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden jatkuvia ponnisteluja sekä paikallis- ja aluetason hallinnon 
osallistumista prosessin kaikkiin vaiheisiin.

3. Hyödyntämisen taso nykyisellä ohjelmakaudella

Seuraavat kaaviot osoittavat rakennerahastojen ja koheesiorahaston maakohtaisen 
hyödyntämistason nykyisellä ohjelmakaudella sekä kumulatiiviset luvut verrattuna edelliseen 
kauteen. 
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Vuodesta 2009 lähtien maksetut välimaksut kuukausittain

Kaikki kumulatiiviset maksut vuosittain
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4. Syyt varojen hyödyntämisen ongelmiin

4.1. Alkuvaikeudet ohjelmakauden alussa

Jäsenvaltioilla oli vaikeuksia saattaa päätökseen Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1083/2006 säädettyä uutta hallinto- ja 
valvontajärjestelmää koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Tämä viivästytti 
maksuja, sillä ensimmäisten välimaksujen edellytyksenä oli, että komissio hyväksyi 
järjestelmän. Myös kahden ohjelmakauden (2000–2006 ja 2007–2013) rinnakkaista 
täytäntöönpanoa pidetään huomattavana taakkana, joka aiheutti viivästyksiä nykyisen 
ohjelmakauden alussa. 

4.2. Taloudelliset ongelmat

Maailmanlaajuisen talouden taantuman vaikutukset aiheuttivat monissa jäsenvaltioissa 
ongelmia rahastojen käyttämisessä. Tämä johti ongelmiin tulosten saavuttamisessa, 
muutoksiin odotetuissa vaatimuksissa sekä kansallisen tai paikallisen julkisen rahoituksen 
rajoitusten lisääntymiseen. Riittävien varojen löytäminen hankkeiden yhteisrahoitusta varten 
kävi entistä vaikeammaksi.
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4.3. Sääntelyvaatimukset

Kauden 2007–2013 sääntelykehyksellä parannettiin yleisesti selkeyttä edelliseen version 
verrattuna, mutta asiassa tarvitaan lisätoimia. Sääntelyvaatimuksiin liittyvät jäsenvaltioiden 
ongelmat johtuvat muun muassa yhteensopimattomuudesta, sillä eräissä tapauksissa yhteisön 
vaatimukset eivät olleet yhteensopivia kansallisten järjestelyjen kanssa, joita oli tarkistettava. 

EU:n ja kansallisten sääntöjen laatimisen ja käyttöönoton ja niihin liittyvien ohjeiden 
viivästykset sekä sääntöjen puutteet ja epäselvyydet aiheuttivat lisäongelmia. Eräitä 
sääntelyvaatimuksia olisi mukautettava edelleen, jotta otetaan huomioon täytäntöönpanosta 
saadut kokemukset. Myös tukikelpoisuussääntöjen määritelmä on aiheuttanut ongelmia. 
Eräissä alueellisen yhteistyön toimintaohjelmissa syntyi ongelmia kansallisten 
tukikelpoisuussääntöjen vuoksi, sillä niissä on sovellettava useita erilaisia kansallisia sääntöjä 
osallistuvien jäsenvaltioiden määrän mukaan. 

Ohjeiden kääntämisessä sekä esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia ja kustannusten 
tukikelpoisuutta koskevien selvitysten saamisessa komissiolta oli havaittavissa huomattavia 
viiveitä. Lisäongelmia aiheuttivat kansallisten vaatimusten useat muutokset sekä yhteisön 
ohjeiden epäjohdonmukaisuus, koska EU:n toimielimet muuttivat tulkintaansa säännöksistä 
rahoitusnäkymien aikana. 

4.4. Toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

Jäsenvaltioiden ongelmat toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten suhteen johtuvat 
tarpeesta perustaa uusia instituutioita, viranomaisten riittämättömästä eriyttämisestä, 
instituutioiden välisistä hierarkiaongelmista sekä tehtävien ja vastuiden jakamisessa 
ilmenneistä vaikeuksista. Joissain tapauksissa perustettiin liian monia organisaatioita ja luotiin 
päällekkäisiä tehtäviä.

4.5. Henkilöresurssit

Yleisasetuksessa ei aseteta mitään erityisiä vaatimuksia henkilöstön laadulle ja määrälle 
hallinto- ja valvontavaatimusten noudattamiseksi. Tiukempien valvontavaatimusten vuoksi 
henkilöstön niukkuus ja riittämätön pätevyys ovat kansallisella ja alueellisella tasolla 
merkittävä huolenaihe. Henkilöstön pysyvyydessä ilmeni ongelmia. Kriisistä johtuvat 
rajoitukset julkisen sektorin työpaikkojen suhteen johtavat ulkoistetun valvonnan 
lisääntymiseen. Komission henkilöstökierto saattaa aiheuttaa muutoksia tiettyjen sääntöjen 
tulkintaan toimintaohjelman täytäntöönpanon aikana. 

4.6. Tietotekniikkajärjestelmät

Tietotekniikkajärjestelmien perustamisongelmat, komission epäselvät tai myöhässä tulleet 
ohjeet viestintä- ja tietojärjestelmistä sekä viestintä- ja tietojärjestelmiä koskevien kansallisten 
ohjeiden puutteellinen laatu ja oikea-aikaisuus aiheuttivat huomattavia viivästyksiä.

4.7. Valvontavaatimukset
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Tiukennetut valvontavaatimukset paransivat selkeyttä, mutta valvonnan ja sisällön välillä on 
epätasapainoa. Ohjelmakauden 2007–2013 sääntelyvaatimukset suuntautuvat paljolti 
valvontakysymyksiin ja vievät siten huomiota pois sisällöstä. Valvontavaatimukset pelottavat 
edunsaajia, ja hankevastaavat käyttävät enemmän aikaa valvontavaatimusten noudattamisen 
arviointiin kuin toimintaohjelmien tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi kansalliset 
valvontavaatimukset ovat usein EU:n säännöksiä tiukemmat.

5. Parhaat käytännöt ja ehdotukset hyödyntämiskyvyn parantamiseksi

Rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevat säännöt ovat monimutkaisia ja siksi vaikeasti 
noudatettavissa, mikä aiheuttaa virheitä. Tästä syystä jäsenvaltiot käyttävät suhteettoman 
paljon aikaa yrittäessään hallita ja valvoa näitä virheitä. Jos haluamme vähentää virheitä ja 
lisätä tehokkuutta, meidän olisi keskityttävä prosessin yksinkertaistamiseen. Olisi painotettava 
tuloksia vastaan suoritettavia maksuja panosten tarkastamisen sijaan. Voitaisiin harkita, 
olisiko mahdollista keskittyä enemmän petoksiin kuin muodollisiin sääntöjenvastaisuuksiin 
sekä sääntöjenvastaisuuksien nykyistä eriytetympään käsittelyyn, mikä mahdollistaisi 
joustavuuden havaitun sääntöjenvastaisuuden vakavuuden mukaan. Saattaa olla tarpeen pohtia 
hankkeiden menojen virhemarginaalia. Tuen määrän ja valvontavaatimusten välistä 
oikeasuhtaisuutta olisi parannettava. Tarkastustoimien koordinointia olisi tehostettava.

Olisi tasapainotettava paremmin keskenään yhtäältä EU:n menojen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi tarvittavat säännöt ja menettelyt ja toisaalta 
koheesiopolitiikan muuttaminen tulossuuntautuneemmaksi ja kustannustehokkaammaksi. 
Komission olisi ehdotettava, miten voidaan keskittyä tavoitteiden saavuttamiseen 
poikkeamatta moitteettoman varainhoidon tärkeimmästä säännöstä.

On erittäin tärkeää hyväksyä EU:n talousarvio ajoissa sekä antaa jäsenvaltioille selvät ja 
lopulliset säännöt ja ohjeet.

Ohjelmointi- ja täytäntöönpanojärjestelmiä on mahdollista lähentää huomattavasti toisiinsa. 
Sääntöjen ja menettelyjen yhdenmukaistaminen voi johtaa yksinkertaistettuihin 
toteuttamisjärjestelmiin ja kannustaa mahdollisten edunsaajien osallistumista EU:n 
yhteisrahoittamiin ohjelmiin. Voitaisiin harkita mahdollisuutta lisätä joustavuutta ESR-
tyyppisten toimien tukemiseksi EAKR:n ohjelmissa ja päinvastoin.

Muita mahdollisuuksia tehokkuuden ja varojen hyödyntämisen parantamiseksi voisivat olla 
seuraavat:
 jäsenvaltioiden täytäntöönpanorakenteiden välinen verkostoituminen
 kannustimet jäsenvaltioiden henkilöstön houkuttelemiseksi ja säilyttämiseksi
 yhdenmukaistettujen tieto- ja viestintäjärjestelmien käyttöönoton tutkiminen ottaen 

huomioon jäsenvaltioiden hallinta- ja valvontajärjestelmien erot
 puuttuminen tiukempiin valvontavaatimuksiin edunsaajille annettavan tuen avulla
 koheesiopolitiikan hajauttaminen paikallisen kehittämisen avulla
 alueiden osallistumisen lisääminen koko prosessin eri vaiheissa
 kansainvälisen "Interreg Enlargement" -yhteistyöohjelman perustaminen 

hyödyntämiskyvyltään hyvien ja huonojen alueiden välisen yhteistyön parantamiseksi
 julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusohjelmien lisääminen
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 jatkuva seuraamusten määrääminen huolimattomasta varojen käytöstä.

6. Työskentelymenetelmä ja -menettely

Tämä työasiakirja on tarkoitettu alustukseksi aluekehitysvaliokunnan jäsenten rakentavaan 
keskusteluun. Se sisältää vain esittelijän alustavan kannan, jota käsitellään laajemmin 
mietintöluonnoksessa. 

Esittelijä aikoo tehdä tiivistä yhteistyötä varjoesittelijöiden sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan valmistelijan kanssa, joka laatii lausunnon valiokuntien 
yhteistyömenettelyä koskevan työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti. Lisäksi kaikki 
aluekehitysvaliokunnan jäsenet voivat ilmaista keskustelun kuluessa mielipiteensä ja tuoda 
mietintöluonnokseen rakentavia ajatuksia.


