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Tarkastajat: EU:n maatalousmenojen uusia tarkastuksia on 
parannettava 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa pidetään kansallisten tarkastuselinten 
uutta roolia yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) menojen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkastamisessa myönteisenä kehityksenä mutta samalla todetaan, 
että Euroopan komission nykyisen järjestelmän suunnittelussa on huomattavia puutteita. 
Tarkastajat arvioivat järjestelmää, jonka avulla kansalliset todentamisviranomaiset voivat 
esittää lausuntonsa EU:n säännösten ja kansainvälisten tarkastusnormien mukaisesti. He 
esittävät useita parannussuosituksia, jotka on tarkoitettu sisällytettäviksi vuodesta 2018 alkaen 
sovellettaviin komission ohjeisiin.  

Jäsenvaltioiden nimittämät todentamisviranomaiset ovat tarkastaneet itsenäisesti maansa YMP-
maksajavirastoja vuodesta 1996 alkaen. Todentamisviranomaisten on vuodesta 2015 alkaen 
pitänyt antaa myös lausunto niiden menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, joiden 
korvaamista on haettu komissiolta.  

Kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen João Figueiredo toteaa, 
että todentamisviranomaisten uusi rooli on myönteinen askel, koska se voi auttaa jäsenvaltioita 
vahvistamaan kontrollejaan ja vähentämään tarkastuskuluja. Lisäksi sen ansiosta komissio voi 
saada riippumattoman lisävarmuuden menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. 

Tarkastajat kuitenkin havaitsivat "huomattavia puutteita puitteissa, jotka komissio oli suunnitellut 
todentamisviranomaisten uuden järjestelmän ensimmäistä käyttövuotta varten. Puutteiden 
vuoksi todentamisviranomaisten lausunnot eivät ole täysin tarkastusnormien ja sääntöjen 
mukaisia keskeisillä aloilla."  

Tarkastajat panivat merkille, että komission varmuusmalli perustuu edelleen jäsenvaltioiden 
valvontatilastoihin. Vuonna 2015 todentamisviranomaisten lausunto oli vain yksi huomioon 
otettava tekijä. Jos todentamisviranomaiset ovat tehneet työnsä luotettavasti, tarkastajien 
mielestä siitä olisi tultava keskeinen osatekijä. 

Tarkastajat havaitsivat ohjeissa joukon puutteita, jotka liittyvät riskiin, että sisäisestä valvonnasta 
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saatu varmuus vaikuttaa todellista suuremmalta, otosten edustavuuteen, sallittuun 
testaustyyppiin, kahden eri virhetason laskemiseen ja näiden laskelmien käyttötapaan sekä liian 
pieneksi ilmoitettuun virhetasoon perustuviin lausuntoihin. 

Erityisesti tarkastajat suosittavat, että komission olisi 

• käytettävä todentamisviranomaisten työn tuloksia varmuusmallinsa keskeisenä 
osatekijänä sen jälkeen kun niiden työ on määritelty ja suoritettu riittävän hyvin 

• vaadittava, että todentamisviranomaiset ottavat käyttöön asianmukaiset suojatoimet, 
joiden avulla varmistetaan niiden otosten edustavuus 

• annettava todentamisviranomaisten toteuttaa asianmukaisiksi katsomansa paikalla 
tehtävät tarkastukset ja tarkastustoimenpiteet 

• vaadittava todentamisviranomaisia laskemaan vain yksi laillisuutta ja 
sääntöjenmukaisuutta koskeva virhetaso 

• varmistettava, että maksajavirastojen valvontatilastoissaan ilmoittama virhetaso on 
sisällytetty asianmukaisesti todentamisviranomaisten virhetasoon. 

Toimittajille tiedoksi 

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) määrärahat kaudelle 2014–2020 ovat 363 miljardia euroa eli 
noin 38 prosenttia kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen kokonaismäärästä. 
Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat YMP:tä yhteistyössä. Komissio antaa talousarvion 
toteutustehtäviä jäsenvaltioiden nimeämille maksajavirastoille mutta kantaa itse lopullisen 
vastuun. Sen on huolehdittava EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta aivan kuin se toteuttaisi 
delegoituja talousarvion toteutustehtäviä itse.  

Erityiskertomus nro 7/2017: "Todentamisviranomaisten uusi rooli yhteisen maatalouspolitiikan 
menojen yhteydessä: siirryttäessä yhtenäiseen tarkastusmalliin on tapahtunut myönteistä 
kehitystä mutta jäljellä on huomattavia puutteita" on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen 
sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

 

 


