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Korkean tason konferenssi EU:n tilivelvollisuuden 
parantamisesta: tilintarkastustuomioistuin käy sidosryhmien 
kanssa vuoropuhelua EU:n ja kansallisella tasolla 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään järjestämä korkean tason konferenssi kokosi yhteen 
useita sidosryhmiä, joiden tehtävänä on varmistaa, että Euroopan unioni on tilivelvollinen EU:n 
tavoitteiden saavuttamista varten saamistaan julkisista varoista. Päätöksentekijät, parlamentaarikot, 
EU:n ja kansalliset tarkastajat sekä ajatushautomojen edustajat ja tutkijat tarkastelivat EU:n nykyisiä 
tilivelvollisuusjärjestelyjä ja pohtivat kriittisesti, mihin suuntaan nämä järjestelyt voisivat tulevina 
vuosina kehittyä. Hallintoviranomaisten, parlamenttien ja tarkastajien olisi tehtävä enemmän 
yhteistyötä EU:n ja kansallisella tasolla, jotta kansalaiset saisivat paremman käsityksen EU:n 
toimintapolitiikkojen ja ohjelmien tuloksellisuudesta. 

”Vaikuttava demokraattinen valvonta ja tehokas julkinen tarkastus kulkevat käsi kädessä. Ne edistävät 
järjestelmän oikeutusta ja hyväksyttävyyttä, sillä niiden kautta EU:n kansalaiset saavat selvyyden siitä, 
miten esimerkiksi talouden ja työllisyysnäkymien parantamisessa, unionin rajojen turvaamisessa tai 
ympäristönsuojelussa on edistytty ja mitä kustannuksia tästä on aiheutunut. Tämän kaiken edellytyksenä 
on, että EU:n ja kansallisen tason tilivelvollisuusjärjestelyt ovat asianmukaiset”, totesi 
tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Caldeira. 

Konferenssin puheenjohtaja ja yleiskatsauksen esittämisestä vastaava tilintarkastustuomioistuimen 
jäsen Kevin Cardiff totesi, että ”monet EU:n tilivelvollisuuden rakenteista on vahvistettu perussopimuksissa 
ja lainsäädännössä. Ne eivät tule muuttumaan käden käänteessä. Tilintarkastustuomioistuimen 
yleiskatsauksen ja tämänpäiväisen konferenssin tarkoituksena on käynnistää keskustelu siitä, minkälainen 
muutos on tarpeen ja miten se toteutetaan.” 

Euroopan parlamentin varapuhemies Olli Rehn kommentoi: "Suhtaudun myönteisesti 
tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsauksessaan tekemään kattavaan analyysiin, jossa korostetaan 
aiheellisesti tarvetta selkeyttää sääntöjä ja vastuualueita eri tasoilla. Hallitustenväliset järjestelyt, kuten 
Euroopan vakausmekanismi, olisi otettava EU:n tasolla osaksi unionin rakenteita ja sisällytettävä EU-
tarkastajien tarkastusalaan.” 

Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja Ingeborg Grässle totesi: “Kiitän 
tilintarkastustuomioistuinta siitä, että se on osoittanut meille, miten monimutkainen EU:n järjestelmästä on 
tullut. Haluan vakuuttaa teille, että tänään annettuja viestejä ei unohdeta; niitä tullaan puntaroimaan 
parlamentin talousarvion valvontavaliokunnassa. Haluan myös kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä 
tekemään enemmän tilivelvollisuuden puolesta.” 
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Toimittajille tiedoksi 

Tilintarkastustuomioistuin on EU:n toimielin, jonka vastuulla on suojata EU:n kansalaisten taloudelliset 
edut. Se on sitoutunut toimimaan tilivelvollisuuden takaajana ja parantajana EU:n varainkäytön osalta.  

EU-tarkastajat ovat viime aikoina käyneet läpi EU:n tilivelvollisuuden ja julkisen tarkastuksen järjestelyjä ja 
havainneet niissä puutteita, päällekkäisyyksiä ja haasteita. Konferenssi tarjosi tilaisuuden keskusteluun, 
johon osallistuivat Euroopan parlamentin jäsenet, Euroopan komissio, tilintarkastustuomioistuin, Euroopan 
keskuspankki, Euroopan investointipankki, Euroopan vakausmekanismi, kansalliset tarkastusvirastot ja 
tutkijat. Konferenssissa pohdittiin, miten järjestelyjä olisi kehitettävä talouden, talousarvioiden ja 
rahapolitiikan yhdentymisen kehityssuuntausten pohjalta. Keskusteluissa painotettiin erityisesti 
keskuspankkien ja valvontaviranomaisten tilivelvollisuutta EU:ssa, kriisin aikaisia ja kriisin jälkeisiä 
rakenteita, varojen vipuamista EU:lle ulkopuolisilta osallistujilta ja EU:n tuloksellisuuden painoarvon 
lisäämistä. 

Konferenssissa käsiteltiin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla mahdollisesti esiintyviä puutteita, päällekkäisyyksiä 
ja haasteita, jotka on yksilöity tilintarkastustuomioistuimen hiljattain julkaisemassa ”yleiskatsauksessa 
tilivelvollisuuteen ja julkiseen tarkastukseen EU:ssa”. Tilintarkastustuomioistuin esittää ensimmäisessä 
yleiskatsauksessaan tilivelvollisuuden mallin, joka perustuu kuuteen osatekijään:  

1) tehtävien ja vastuualueiden selkeä määritteleminen, 
2) julkiset lausumat kansalaisille EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamisesta, 
3) parlamenttien suorittama demokraattinen valvonta, 
4) palautejärjestelmä, joka mahdollistaa parannukset ajan myötä, 
5) EU:n elinten riippumattoman ulkoisen tarkastajan kiistattomat valtuudet tarkastaa tilit ja tuloksellisuus, 
6) tarkastuksiin perustuvien suositusten täytäntöönpanon ja sitä koskevan seurannan riittävä 
varmistaminen. 

Konferenssin puhujat: 
Christopher Bovis, University of Hull  
Vítor Caldeira, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti  
Manfred Kraff, Euroopan komissio, budjettipääosasto 
Kevin Cardiff, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Ingeborg Grässle, Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Euroopan vakausmekanismi 
Brigid Laffan, yliopistollinen Eurooppa-instituutti 
Neven Mates, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Gay Mitchell, entinen Euroopan parlamentin jäsen 
Gilles Noblet, Euroopan keskuspankki 
Claes Norgren, Ruotsin ylin tarkastuselin 
Henrik Otbo, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Olli Rehn, Euroopan parlamentin varapuhemies 
Jacques Sciberras, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastaja 
Julie Smith, Cambridge University 
Igor Šoltes, Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtaja 
Jonathan Taylor, Euroopan investointipankki 
Gijs de Vries, St Antony’s College Oxford, entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
 
Tilintarkastustuomioistuin julkaisee marraskuussa 2014 toisen yleiskatsauksensa, jossa EU-tarkastajat 
pyrkivät yksilöimään EU:n talousarvioon kohdistuvat varainhoidon riskit. Tilintarkastustuomioistuin laatii 
yleiskatsauksia, vuosikertomuksia, erityiskertomuksia ja lausuntoja parantaakseen unionin toimintatapoja. 

Konferenssin tulokset, puheet ja puhujien esitykset ovat saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
eca.europa.eu. Lyhyt esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 


