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EU:n tarkastajat: Varainkäytön laatuun kohdistuvien riskien hallinta on 
EU-varojen optimaalisen käytön edellytys 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut yleiskatsauksen EU:n talousarviohallintoon 
kohdistuvista riskeistä. Tilintarkastustuomioistuin yksilöi katsauksessa näkökohtia, jotka ovat EU:n 
varojen hyvän hoidon kannalta keskeisiä. EU:n tarkastajat toteavat, että kaikkien EU:n 
talousarviovaroja käsittelevien toimijoiden olisi keskityttävä tulosten ja eurooppalaisen lisäarvon 
aikaansaamiseen. Lisäksi heidän olisi huolehdittava, että EU:n varoja koskeva tilinteko on 
asianmukaista ja että varat käytetään aiottuihin tarkoituksiin.  
 
”EU:n jäsenvaltioiden hallitukset ja veronmaksajat haluavat, että heidän EU:n talousarvioon maksamilleen varoille saadaan 
parempi vastine”, toteaa yleiskatsauksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Igors Ludboržs. ”He haluavat 
nähdä, että EU:n varat käytetään asianmukaisesti ja niitä hallinnoidaan hyvin, että varat ohjataan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston hyväksymiin tarkoituksiin ja että varoilla saavutetaan halutut tulokset.”  
 
EU:n tarkastajat havaitsivat, että tukikelpoisuussääntöjen ja muiden ehtojen monimutkaisuus saattaa johtaa EU-varojen 
heikkoon kohdentamiseen ja EU:n talousarvion puutteelliseen hyödyntämiseen. Joillakin talousarvioaloilla säännöstö on 
liian monikerroksinen. Tämä voi johtaa eriäviin tulkintoihin ja siten sääntöjen epäyhdenmukaiseen soveltamiseen ja 
suurempaan virheriskiin. Monet tarkastajien havaitsemista virheistä liittyvät hankintasääntöjen ja -menettelyjen 
puutteelliseen soveltamiseen, joka on joko tahallista tai johtuu siitä, ettei sääntöjä ole ymmärretty oikein. 
 
EU:n tarkastajat toteavat, että EU:n talousarviovarojen hyödyntämistä korostetaan, joten toimien ja hankkeiden hallinnoijat 
usein keskittyvät noudattamaan varojen saamiselle ja käytölle asetettuja ehtoja tuloksista riippumatta. EU:n talousarvion 
olisi tuotettava EU:lle ja sen kansalaisille selkeitä ja näkyviä hyötyjä, joita ei voitaisi saavuttaa yksinomaan kansallisella, 
alueellisella tai paikallisella varainkäytöllä. Toisinaan EU:n talousarviovaroista on kuitenkin ainoastaan se hyöty, että 
käytettävissä olevien varojen kokonaismäärä on suurempi. Niillä ei tällöin saada aikaan erityistä eurooppalaista 
ulottuvuutta. EU-varoja käytetään joskus toimiin, jotka jäsenvaltiot ja muut edunsaajat olisivat joka tapauksessa 
toteuttaneet (nollavaikutus), tai varat eivät riitä tavoiteltujen tulosten aikaansaamiseen. 
 
Komissio koordinoi talousarviovarojen käyttöön osallistuvia lukuisia toimijoita. Sen on lisäksi varmistettava, että 
välittäjätahoilta kerätään oikeat tiedot oikea-aikaisesti ja että tiedot tarkistetaan vaikuttavalla tavalla. Tarkastajat 
havaitsivat, että komission toteuttama seuranta sekä varainhoito ja tuloksellisuuden hallinta perustuvat usein rajallisiin, 
puutteellisiin tai epäluotettaviin tietoihin. Komissio voi tehdä korjauksia menoihin, joita jäsenvaltiot esittävät korvattaviksi 
EU:n talousarviosta; se voi hylätä ilmoitetut menot tai periä maksetut määrät takaisin. Korjausten hallinnointi on hankalaa ja 
menettely ei juurikaan kannusta jäsenvaltioita korjaamaan järjestelmiensä puutteita. Joillakin menoaloilla – esimerkiksi 
koheesiopolitiikan alalla – jäsenvaltiot voivat näet korvata hylätyt menot tukeen oikeuttavilla menoilla.  
 
Monivuotisen rahoituskehyksen (MRK) 2014–2020 yhteydessä sovittiin 908 miljardin euron maksuista. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on tulevaisuudessa rahoitettava aiempiin monivuotisiin rahoituskehyksiin perustuvat 326 miljardin euron 
sitoumukset. Tämä voi vaikuttaa komission kykyyn vastata kaikkiin maksupyyntöihin pyyntöjen esittämisvuonna. 
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"Yleiskatsaus EU:n talousarviohallintoon kohdistuviin riskeihin: EU-varojen optimaalinen käyttö" on saatavilla osoitteessa eca.europa.eu. 

Toimittajille tiedoksi: 
 
Yleiskatsaus on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusi julkaisutyyppi. Yleiskatsauksissa käsitellään laajoja 
aihepiirejä tilintarkastustuomioistuimen tuotoksen ja toimielimelle kertyneen osaamisen ja kokemuksen 
pohjalta. Yleiskatsaukset on tarkoitettu perustaksi tilintarkastustuomioistuimen sidosryhmien konsultoinnille ja 
vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa. Yleiskatsauksissa tilintarkastustuomioistuin voi esittää näkemyksiään 
huomionarvoisista aiheista, jotka eivät varsinaisesti sovellu tarkastuksen kohteiksi. Ensimmäisessä 
yleiskatsauksessa, joka julkaistiin syyskuussa 2014, käsiteltiin tilivelvollisuutta ja julkista tarkastusta EU:ssa.  
 
Tämän toisen yleiskatsauksen otsikkona on ”Yleiskatsaus EU:n talousarviohallintoon kohdistuviin riskeihin: 
EU-varojen optimaalinen käyttö”. Siinä luodaan katsaus EU:n rahavirtoihin ja esitetään yhteenveto kysymyksistä, 
joihin on vastattava muun muassa sen varmistamiseksi, että EU:n veronmaksajat saisivat EU:n talousarviovaroille 
paremman vastineen. Yleiskatsauksessa on kolme osaa: 
 
a) tiivistelmä, jossa esitetään yhteenveto pääkysymyksistä 
b) yksityiskohtainen kertomus, jossa käsitellään pääkysymyksiä ja annetaan tietoa EU:n talousarviosta, EU:n 
varojen käyttöön osallistuvista toimijoista sekä muista rahavirroista; yleiskatsauksessa käsitellään myös tarjolla 
olevia mahdollisuuksia ja sitä, miten tuodut ongelmat voitaisiin ratkaista  
c) yksittäiset tausta-aineistot MRK:n kaikkien pääotsakkeiden, EU:n tuloja koskevien rahoituslähteiden ja 
julkisten hankintojen osalta; tausta-aineistoissa esitetään yhteenveto pääpiirteistä ja -kysymyksistä. 
 
Finanssi- ja valtionvelkakriisi ovat nostaneet esiin haastavia kysymyksiä EU:n roolista ja kehityksestä sekä siitä, 
mitä EU:hun kuuluminen merkitsee. EU-rahoitus, jonka katsotaan edistävän enemmänkin ”Eurooppa-hanketta” 
kuin vastaavan kansallisiin tarpeisiin, ei juurikaan herätä innostusta. Tätä kuvastavat MRK:n 2014–2020 
hyväksymistä edeltäneet pitkälliset keskustelut sekä jäsenvaltioiden haluttomuus lisätä maksumäärärahoja. 
 
EU:n vuotuinen talousarvio on pieni verrattuna jäsenvaltioiden tulojen ja julkisten menojen kokonaismäärään: se 
vastaa vain hieman yli yhtä prosenttia jäsenvaltioiden yhteenlasketusta BKTL:stä ja noin kahta prosenttia 
jäsenvaltioiden julkisten menojen kokonaismäärästä. EU:n talousarvio vastaa niin ikään vain murto-osaa finanssi- 
ja valtionvelkakriisin seurauksena annetusta tuesta. 
 
Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan parlamentti edellyttävät, että EU:n talousarvio on erittäin avoin. 
Tilintarkastustuomioistuin on antanut kielteisen lausuman EU:n menoista viimeisten 20 vuoden ajan. Tämä on 
EU:n kannalta ongelma. Kielteinen lausuma saattaa aiheettomasti edistää käsitystä, jonka mukaan virheet 
osoittaisivat, että EU:n talousarviomenoihin liittyy vakavia petoksia ja korruptiota. Tämä heikentää yleistä 
luottamusta EU:n toimielimiin. 
 
Komissio ja jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa siitä, että EU:n varat käytetään 
tarkoituksenmukaisesti ja viisaasti. Ne ovatkin viime vuosina jo toteuttaneet useita onnistuneita 
toimenpiteitä varmistaakseen tämän. Useat osatekijät yhdessä antavat kuitenkin mahdollisuuden 
yksinkertaistaa ja parantaa EU:n talousarviohallintoa: uusi rahoituskehys vuodesta 2014 alkaen, 
sen soveltamisesta annettu lainsäädäntö ja uusi varainhoitoasetus sekä komission sitoutuminen 
talousarvion suurempaan tulossuuntautuneisuuteen. 

 


