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Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet,  

hyvät naiset ja herrat, 

haluaisin kiittää Teitä, herra Theurer, ja koko valiokuntaa tästä tilaisuudesta puhua teille.  

Minulla on tänään kunnia esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 työohjelma. Se on 
suunnitelma, jossa määritetään tilintarkastustuomioistuimen työn painopisteet kuluvan vuoden 
ajaksi. Kun suunnitelmaa laadittiin, tilintarkastustuomioistuimen jäsenille oli paljon hyötyä 
vuoropuhelusta Euroopan parlamentin jäsenten ja etenkin tämän valiokunnan jäsenten kanssa. 

Tilintarkastustuomioistuimella ja parlamentilla on olennainen ja toisiaan täydentävä tehtävä 
varmistaa, että EU:n tavoitteiden mukaisessa julkisten varojen käytössä toteutuu vaikuttavalla 
tavalla tilivelvollisuus kansalaisiin nähden. 

Tilintarkastustuomioistuimen strategisena tavoitteena vuosina 2013–2017 on maksimoida 
panoksensa EU:n tilivelvollisuuden parantamiseksi. Tämä ajatus on ollut lähtökohtana, kun 
tarkastustehtäviä valittiin kuluvan vuoden työohjelmaan.  

Tavoitteen mukaisesti olemme pyrkineet ottamaan työohjelmassa huomioon Euroopan parlamentin 
ja neuvoston kanssa käymiemme keskustelujen tulokset.  

Tilintarkastustuomioistuimen ensisijaisena tavoitteena on lisätä tuloksellisuuden tarkastusta. Tämä 
merkitsee, että valmiuksiamme toimittaa tuloksellisuuden tarkastuksia on entisestään parannettava. 

Esitän teille seuraavaksi yleiskatsauksen aiheista, joita aiomme käsitellä kertomuksissamme tänä 
vuonna. Sen lisäksi haluan kuitenkin tuoda esiin muutamia tilintarkastustuomioistuimen aloitteita, 
joilla se pyrkii kehittämään tuloksellisuuden tarkastuksessa soveltamiaan käytäntöjä. Ja erityisesti 
haluan kertoa teille vuonna 2013 suoritetun kansainvälisen vertaisarvioinnin tuloksista, jotka 
julkaistaan tänään.  

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, 

Vuonna 2014 tilintarkastustuomioistuin aikoo julkaista 

- vuosikertomukset EU:n talousarvion toteuttamisesta ja Euroopan kehitysrahastoista  

- 51 erityisvuosikertomusta EU:n virastoista ja muista elimistä 

- 24 erityiskertomusta, joissa enimmäkseen käsitellään tuloksellisuutta 

- aiempiin erityiskertomuksiin liittyvän seurantakertomuksen.  

Strategiansa mukaisesti tilintarkastustuomioistuin aikoo lisäksi julkaista kahden asiantuntija-arvion 
tulokset: yhdessä kartoitetaan EU:n varainhoidon riskialttiimpia osa-alueita ja toisessa eritellään 
tilivelvollisuuteen ja tarkastukseen liittyviä puutteita EU:ssa.  
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EU:n talousarvion toteuttamista vuonna 2013 koskevan vuosikertomuksen osalta 
tilintarkastustuomioistuin aikoo huolehtia jatkuvuudesta ja vertailukelpoisuudesta edeltävään 
vuosikertomukseen nähden. Se aikoo myös antaa aiempaa enemmän tietoja koko monivuotisen 
ohjelmakauden 2007–2013 ajalta. Tilintarkastustuomioistuimella ei ole tältä osin ilmoitettavaa 
menetelmien muutoksista. 

Haluaisin kuitenkin tiedottaa valiokunnalle, että tilintarkastustuomioistuin selvittää parhaillaan, 
millaisia vaikutuksia vuosien 2014–2020 rahoituskehyksellä ja siihen liittyvillä EU:n varainhoidon 
muutoksilla voi olla tarkastuslausumaa varten toimitettaviin tarkastuksiin ja vuosikertomuksiin 
vuodesta 2014 eteenpäin. 

Erityiskertomusten osalta todettakoon, että tilintarkastustuomioistuin aikoo toimittaa vuonna 2014 
tuloksellisuuden tarkastuksia kaikkiin rahoituskehyksen otsakkeisiin liittyvistä aiheista. 
Havainnollistan aiheiden moninaisuutta mainitsemalla kultakin menoalalta yhden esimerkin. 

Älykkään ja osallistavan kasvun alalta julkaisemme erityiskertomuksen, jossa arvioidaan, 
saavutettiinko Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston osarahoittamilla 
investointihankkeilla hyviä tuloksia. Tarkastetut investointihankkeet koskivat energian tuotantoa 
uusiutuvien energianlähteiden avulla.  

Myös vesipolitiikan sisällyttämisestä yhteiseen maatalouspolitiikkaan julkaistaan erityiskertomus. 
Se liittyy otsakkeeseen Kestävä kasvu: luonnonvarat. 

Globaali Eurooppa -otsakkeen osalta tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksen 
Euroopan ulkosuhdehallinnon hallinnoinnin vaikuttavuudesta. 

Parlamentin nimenomaisesta pyynnöstä tilintarkastustuomioistuin analysoi hallintoa koskevan 
otsakkeen yhteydessä, kuinka paljon säästöjä mahdollisesti syntyisi, jos Euroopan parlamentti 
toimisi ainoastaan yhdessä toimipaikassa. 

Turvallisuuden ja kansalaisuuden alalla tilintarkastustuomioistuin aikoo tarkastaa, onko 
Ulkorajarahasto pantu vaikuttavasti täytäntöön. 

Kaikki erityiskertomukset tarkastustavoitteineen luetellaan työohjelman liitteessä. 

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, 

Sekä Euroopan parlamentti että tilintarkastustuomioistuin pitävät erityisen tärkeänä sitä, että osana 
EU:n rahoituksen ja talouden ohjausjärjestelmän muutosta varmistetaan vaikuttava tilivelvollisuus 
ja tarkastustoiminta. 

Vastauksena EU:n tasolla tapahtuneeseen kehitykseen tilintarkastustuomioistuin kohdistaa 
tarkastuksen Euroopan pankkiviranomaiseen. Lisäksi se on perustanut erityisen hanketiimin 
parantaakseen yleisiä tarkastusvalmiuksiaan tällä alalla.  

Kokosimme eri puolilta tilintarkastustuomioistuinta yhteen henkilöstöä, jolla on kyseisten 
tarkastusten toimittamiseen tarvittava ammatillinen tausta ja asiantuntemus, ja he ovat saaneet 
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erityiskoulutusta tehtäväänsä. Lisäksi palkkasimme tilintarkastustuomioistuimen ulkopuolelta 
kokeneen asiantuntijan hanketiimin tueksi.  

Hanketiimi aikoo ensiksi perehtyä seuraaviin aiheisiin: 

- komission rooli Unkarille, Irlannille, Latvialle, Portugalille ja Romanialle 

maksutasejärjestelyjen ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin mukaisesti 

myönnettyä makrotaloudellista rahoitustukea koskevien ohjelmien yhteydessä 

- makrotaloudellinen rahoitustuki Kreikalle 

- liiallisia alijäämiä koskeva menettely.  

Näillä uusilla tehtävillään, erityiskertomuksillaan kaikilta rahoituskehyksen otsakkeiden kattamilta 
aloilta ja vuosikertomuksillaan tilintarkastustuomioistuin pyrkii luomaan vakaan perustan, jonka 
avulla Euroopan parlamentti – ja etenkin tämä valiokunta – voi tänäkin vuonna toteuttaa keskeistä 
tehtäväänsä EU:n toimien julkisena valvojana. 

Samalla olemme tietoisia siitä, että Euroopan parlamentti ja muut sidosryhmät odottavat, että 
tilintarkastustuomioistuimen rooli kehittyy edelleen tulevaisuudessa. 

Tilintarkastustuomioistuin on tyytyväinen siihen, että parlamentti pitää sen työtä tärkeänä. Samoin 
siihen, että parlamentti katsoo mietinnössään tilintarkastustuomioistuimen tulevasta roolista, että 
tilintarkastustuomioistuimen mahdollinen uudistaminen olisi nähtävä osana laajempaa kontekstia – 
tilivelvollisuuden parantamista EU:ssa. 

Tilintarkastustuomioistuin aikoo käsitellä Euroopan parlamentin mietinnössä esiin tuotuja seikkoja 
toimivaltuuksiensa puitteissa. Mietinnössä käsitellyt aiheet koskevat lähinnä 
tilintarkastustuomioistuimen työtä, sen suhdetta sidosryhmiin ja sen resurssien käyttöä. 
Tilintarkastustuomioistuin on jo käynnistänyt monia näihin seikkoihin liittyviä aloitteita osana 
kauden 2013–2017 strategiansa täytäntöönpanoa. 

Viedessään aloitteitaan eteenpäin tilintarkastustuomioistuin pitää mielessä Euroopan parlamentin 
mietintöön sisältyvät ehdotukset ja kysymykset. Viime vuonna tässä tilaisuudessa kuvailin joitakin 
tilintarkastustuomioistuimen aloitteista. Tänään haluaisin kertoa teille tuloksista, joita neljällä niistä 
on saatu aikaan.  

Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin on kehittänyt uuden menettelyn ohjelmasuunnittelua varten. 
Siinä otetaan käyttöön vuotuinen toimintapolitiikkoja ja riskejä koskeva arviointi, jonka 
tarkoituksena on ottaa paremmin huomioon sidosryhmien painopisteet sekä tärkeimmät 
monialaiset varainhoitokysymykset.  

Toiseksi tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt viestintää ja suhteita sidosryhmiin koskevan 
strategian, jota on sovellettu vuodesta 2013 alkaen. Keskeisenä painopisteenä on suhteiden 
lujittaminen pääasiallisiin institutionaalisiin sidosryhmiin, nimittäin Euroopan parlamenttiin ja 
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neuvostoon. Näin tilintarkastustuomioistuimen työohjelma heijastelee entistä paremmin 
lainsäädännön ja talousarvion ensisijaisia tavoitteita.  

Tämän valiokunnan kannalta erityisen kiinnostava tieto on, että yksi tilintarkastustuomioistuimen 
jäsen osoitetaan lujittamaan ja helpottamaan institutionaalisia suhteita. Lisäksi aiomme tiedottaa 
saamistamme tuloksista vaikuttavammin, sillä tulemme kehittämään julkaisujamme ja 
nykyaikaistamaan mediajärjestelymme. 

Kolmanneksi tilintarkastustuomioistuin haluaa kehittää toimintaansa. Se on saanut valmiiksi kaksi 
merkittävää sisäistä arviointia: yhdessä käsitellään tarkastus- ja raportointiprosessimme 
tehostamista ja toisessa eritellään keinoja parantaa tarkastustoiminnan hallinnoinnin tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta. Arviointien tuloksena on esitetty monenlaisia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
parantaa tilintarkastustuomioistuimen reagointikykyä ja sen raportoinnin oikea-aikaisuutta. 

Neljänneksi on syytä mainita, että rinnakkain kahden sisäisen arvioinnin kanssa 
tilintarkastustuomioistuimesta on tehty jo toinen ulkoinen kansainvälinen vertaisarviointi. 
Vertaisarviointi suoritettiin vuonna 2013, ja se julkaistaan tänään. Vertaisarvioinnissa keskityttiin 
tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuuden tarkastuksissa soveltamiin käytäntöihin. Lisäksi siinä 
selvitettiin, miten edellisen vertaisarvioinnin tulokset on otettu huomioon. 

Arvostamme sitä, että Saksan Bundesrechnungshof, Ranskan Cour des comptes ja Ruotsin 
Riksrevisionen osoittivat henkilöstöään vertaisarvioinnin suorittaneeseen erinomaiseen tiimiin. 
Haluan kiittää näitä ylimpiä kansallisia tarkastuselimiä niiden panoksesta. Samoin haluan kiittää 
jokaista vertaisarviointiryhmän jäsentä hyödyllisestä ja perusteellisesta työstä. 

Tilintarkastustuomioistuin panee tyytyväisenä merkille vertaisarvioinnin johtopäätöksen, jonka 
mukaan se on järjestelmällisesti noudattanut vuonna 2008 suoritetun edellisen vertaisarvioinnin 
suosituksia ja on jo monin tavoin lisännyt tuloksellisuuden tarkastuksissa soveltamiensa käytäntöjen 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta.  

Tilintarkastustuomioistuin pitää kannustavana myös sitä, että vertaisarvioinnin mukaan olemme 
asteittain kehittäneet tuloksellisuuden tarkastuksiin sovellettavia standardeja, käsikirjoja ja ohjeita 
kansainvälisiä ammattistandardeja mukaillen. Lisäksi yhdymme toteamukseen, jonka mukaan 
tilintarkastustuomioistuimen strateginen sitoutuminen tilivelvollisuuteen EU:ssa on edellytys sille, 
että tilintarkastustuomioistuin nähdään EU:n monimutkaisessa toimielinrakenteessa olennaisena 
osatekijänä, joka luo lisäarvoa tarkastustyöllään.  

Tilintarkastustuomioistuin pitää vertaisarvioinnissa esitettyjä rakentavia kommentteja ja suosituksia 
tärkeinä: niissä yksilöidään myös mahdollisuuksia ja haasteita, joiden kautta 
tilintarkastustuomioistuin voi edelleen kehittää tuloksellisuuden tarkastuksissa soveltamiaan 
käytäntöjä. Suositukset suurelta osin vahvistavat tilintarkastustuomioistuimen omien sisäisten 
aloitteiden avulla saadut tulokset ja myös täydentävät niitä.  

Vertaisarvioinnissa vahvistui käsitys, että tarkastusprosessia on mahdollista vielä tehostaa ja että 
sidosryhmien näkökulma voidaan ottaa paremmin huomioon tarkastustehtävien valinnassa. Lisäksi 
arvioinnissa kehotettiin antamaan käytännönläheisempiä suosituksia ja osoittamaan ne tietyille 
elimille EU:n tai kansallisella tasolla. Arvioinnissa katsottiin myös, että tilintarkastustuomioistuimen 
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olisi uudelleenarvioitava pääasiallisen tarkastuskohteensa, komission, kanssa käymänsä 
vuoropuhelun luonne ja sisältö.  

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, 

Tilintarkastustuomioistuimella on nyt käytössään varsin hyödylliset suositukset, jotka se on saanut 
kolmesta merkittävimmästä lähteestä: pääasialliselta sidosryhmältään eli Euroopan parlamentilta, 
vertaisryhmältään eli ylimmiltä kansallisilta tarkastuselimiltä sekä johdoltaan ja henkilöstöltään.  

Tilintarkastustuomioistuin uskoo, että näiden suositusten johdonmukainen täytäntöönpano tällä 
strategiakaudella tarjoaa tukevan pohjan toimielimen kehittämiselle jatkossa. Näin 
tilintarkastustuomioistuin voi maksimoida panoksen, jonka se antaa muiden EU:n toimielinten, kuten 
parlamentin, rinnalla, jotta yhteinen tavoitteemme saavutettaisiin. Se tavoite on EU:n 
tilivelvollisuuden parantaminen kansalaisiin nähden. 

Paljon kiitoksia kaikille kuulijoille. 
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