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Arvoisa puheenjohtaja, 

Arvoisat valiokunnan jäsenet, 

Haluan kiittää kutsusta tulla esittelemään valiokunnallenne Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
työohjelma vuodelle 2016.  

Vuosi 2016 asettaa Euroopan unionin ja sen toimielimet koetukselle. EU ja sen jäsenvaltiot joutuvat 
vastaamaan perustavanlaatuisiin pitkän aikavälin haasteisiin ja käynnissä oleviin kriiseihin: 

• Talouden ja työllisyyden parantaminen 

• Uusien kestävän kehityksen ja ympäristötavoitteiden saavuttaminen 

• Maahanmuuton hallinnointi ja terrorismin torjunta. 

Tästä syystä on olennaista, että EU hyödyntää käytettävissään olevia rajallisia keinoja parhaalla 
mahdollisella tavalla sekä lainsäädännön että budjetin kannalta. Toisin sanoen priorisoinnin ja 
tuloksellisuuden parantaminen ovat nyt EU:lle keskeisiä kysymyksiä, varsinkin kun se parhaillaan 
tarkistaa pitkän aikavälin strategiaansa ja monivuotista rahoituskehystä. 

Nämä seikat on otettu huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 työohjelmassa. 
Työohjelmassa määritetään tarkastukset, jotka aiotaan aloittaa vuonna 2016, ja kertomukset, jotka on 
määrä julkaista vuonna 2016. Pyrimme jälleen kerran täyttämään velvoitteemme julkaista yli 50 
vuotuista kertomusta. Lisäksi keskitymme edelleen vahvasti tuloksellisuuden tarkastukseen. 

Emme luonnollisesti voi toimittaa tarkastusta ja raportoida kaikesta mahdollisesta. Pyrimmekin 
keskittämään työmme aloihin, joilla uskomme sen tuottavan eniten lisäarvoa. Tätä silmällä pitäen 
määritämme tarkastuspainopisteet, jotka ohjaavat työtämme 2–3 vuoden aikajaksolla.  

Painopisteiden perusteella määritämme vuosikertomustemme aihealueita. Ne ohjaavat myös 
erityiskertomusten pohjana olevien uusien tarkastustehtävien valintaa. Painopisteet edustavat aloja, 
joilla pyrimme kehittämään pitkän aikavälin tietämystä ja tarkastuskokemusta. 

Päivitämme painopisteemme vuosittain arvioimalla EU:n kehityssuuntauksia ja pyrkimällä 
ymmärtämään sidosryhmiemme tarpeita. Koimme tämän vuoden työohjelman kohdalla parlamentin 
valiokuntien osalta voimakkaampaa sitoutumista kuin koskaan aiemmin. Haluaisin osoittaa tästä 
kiitokseni talousarvion valvontavaliokunnalle ja valiokuntien puheenjohtajakokoukselle. 

Toivomme vahvasti, että tällainen toimielinten välinen dialogi muodostuu tästä eteenpäin työmme 
suunnitteluprosessin pysyväksi piirteeksi.  

Katsomme, että olennainen osa toimintaamme on saada tuotoksistamme mahdollisimman 
relevantteja ja hyödyllisiä. Näin pystymme yksilöimään tarkastuspainopisteitä, valitsemaan aihealueita 
ja määrittämään yksittäisten tarkastusten laajuuden, mikä auttaa välttämään vääriä odotuksia.  

Viime vuoden lokakuussa valiokunnan jäsenet vierailivat tilintarkastustuomioistuimessa. Esitin heille 
tuolloin yleiskatsauksen painopisteistämme vuodelle 2016. Tällä kertaa haluaisin tuoda esille joitakin 
yksittäisiä tarkastuksia, jotka liittyvät vuodelle 2016 asettamiimme uusiin painopisteisiin. 

Kuten alussa totesin, talouden parantaminen ja työpaikkojen luominen ovat yhä EU:n keskeisenä 
painopisteenä. 

Viime vuosina olemme painottaneet nuorisotyöllisyyteen liittyviä toimenpiteitä. Kollegani Iliana 
Ivanova esittelee teille tätä aihepiiriä koskevan tuoreimman erityiskertomuksemme esityslistanne 
seuraavan kohdan yhteydessä. 

Vuonna 2016 käännämme huomiomme talouden parantamispyrkimyksiin sisämarkkinoiden 
lujittamisen avulla. Tähän sisältyvät myös komission digitaalistrategiaan liittyvät tavoitteet. 
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Suunnittelemme aloittavamme tarkastukset, jotka koskevat esimerkiksi työntekijöiden liikkuvuuden 
tukemista, nopeaa laajakaistainfrastruktuuria sekä tie- ja raideverkkoa. Tarkoituksenamme on 
kohdistaa tarkastuksia myös yhtenäismarkkinoiden esteiden poistamista ja rahoituspalveluiden 
sääntelyn parantamista koskeviin aloitteisiin. 

Euroopan talous kehittyy ja kasvaa vain vakaan rahoitusalan ja talouden ohjauksen ilmapiirissä. Tämä 
tulee pysymään myös tarkastuspainopisteenä.  

Tilintarkastustuomioistuin aikoo raportoida vuonna 2016 jäsenvaltioille annetusta rahoitusavusta, 
liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä ja EU:n luottoluokituslaitosten valvonnasta viime vuonna 
käynnistettyjen tarkastusten perusteella. 

Tilintarkastustuomioistuin aikoo lisäksi tarkastaa ensimmäistä kertaa yhteisen valvontamekanismin ja 
yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja alkaa työstää eurooppalaisen ohjausjakson ensimmäisen 
viisivuotiskauden arviointia. 

Energiapolitiikka on yhä painopisteenä. Julkaisimme vuonna 2015 erityiskertomuksen energian 
sisämarkkinoista ja energian toimitusvarmuudesta. Vuonna 2016 painopisteenä on energia ja ilmasto. 
Aiomme laatia alaa koskevan yleiskatsauksen.  

Ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa merkittävällä tavalla myös lukuisiin perinteisiin EU:n 
toimintapolitiikan aloihin, joilla EU:n varoja käytetään. Aiomme vuonna 2016 raportoida 
yleissitoumuksesta, jonka perusteella 20 prosenttia EU:n talousarviosta on määrä käyttää 
ilmastotoimiin. Aiomme perehtyä erityisesti biopolttoainepolitiikkaan, maatalouskäytäntöihin sekä 
uusiutuvan energian käyttöä maaseutualueilla koskevaan tukeen. 

Edellä esitettyjen lisäksi meillä on vuodelle 2016 suuri uusi tarkastuspainopiste: turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja turvallisuusasiat.  

Kuten valiokunta tietää, tilintarkastustuomioistuimella on käynnissä tarkastus, joka koskee 
maahanmuuttoon liittyviä menoja Eteläisen Välimeren alueella ja itäisissä naapurimaissa. Tarkastusta 
koskevat alustavat huomautukset ovat parhaillaan kuulemismenettelyssä.  

Tarkastus saatetaan päätökseen mahdollisimman pian, ottaen huomioon, että valiokunta on tällä 
hetkellä erittäin kiinnostunut tästä aihealueesta. 

Sen jälkeen kun me vuonna 2014 aloitimme kyseisen tarkastuksen, EU:hun on saapunut ennalta 
arvaamaton määrä pakolaisia, joista monet hakevat turvapaikkaa. EU ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
toimenpiteitä kriisin ratkaisemiseksi, ja lisää toimenpiteitä on suunniteltu tälle vuodelle. 

Tilintarkastustuomioistuin suunnittelee siksi uuden tarkastuksen aloittamista myöhemmin tänä 
vuonna. Tarkastus koskee erityisesti komission toimia pakolaiskriisin käsittelemiseksi, ja se perustuu 
alaa koskevan EU-politiikan tuntemukseen, jota saimme maahanmuuttoa koskevassa tarkastuksessa. 

Suunnittelemme vuodelle 2016 tarkastusten aloittamista myös seuraavilla aloilla: terrorismin 
torjuntaan käytettävät välineet, ihmiskaupan estämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä tuki Tunisian ja 
Keski-Afrikan tasavallan kaltaisille valtioille, joista saattaa tulevaisuudessa tulla maahanmuuttajia ja 
turvapaikanhakijoita.  

Aiempien vuosien tapaan alamme työstää useita erityskertomuksia, jotka koskevat EU:n keskeisiä 
välineitä toimintapolitiikan koordinoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi. Välineisiin lukeutuvat EU:n 
strategia, suuret meno-ohjelmat sekä erillisvirastot ja muut elimet. 

Keskeisten meno-ohjelmien alalla suunnittelemme tarkastavamme EU-varojen käyttöasteita, 
hankevalintaa ja rahoitusoikaisuja koheesiopolitiikan alalla sekä perustukijärjestelmiä maatalouden 
alalla. 

EU:n elinten osata aikomuksenamme on arvioida innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston ja 
EU:n yhteisten tutkimusaloitteiden toimintaa, sekä toimittaa Euroopan unionin tuomioistuinta 
koskeva tarkastus. 
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Tilintarkastustuomioistuimen painopisteet tulevat näkymään myös vuosikertomustemme perustana 
olevassa tarkastustyössä.  

Seuraavaan EU:n talousarviota koskevaan vuosikertomukseen tulee uusi luku, joka koskee 
monivuotisen rahoituskehyksen otsaketta 'turvallisuus ja kansalaisuus'. 

Aiomme jatkossakin painottaa vuosikertomuksessa tuloksellisuuteen liittyviä kysymyksiä. EU:n 
talousarvion tuloksellisuutta koskevassa luvussa suunnittelemme raportoivamme Eurooppa 2020 -
strategiaa koskevasta komission väliarvioinnista ja siitä, missä määrin Horisontti 2020 -ohjelma 
kohdistuu tuloksiin ja edesauttaa kyseisen strategian päämäärien saavuttamista. 

Aiomme kertomuksen relevanteissa luvuissa myös raportoida uudelleen tuloksellisuuskysymyksistä, 
jotka ovat nousseet esiin jaetun hallinnoinnin piiriin kuuluvia menotapahtumia koskevista 
tarkastuksista. 

Lopuksi aiomme seurata EU:n varojen käyttöasteita ja rahoitusvälineiden käyttöä; toimme näitä 
aihealueita esiin viime vuonna EU:n talousarvio- ja varainhallintoa koskevassa luvussa. 

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, 

Kuten komissio aivan oikein toteaa vuoden 2016 työohjelmassaan, EU ei elä tällä hetkellä aivan 
tavanomaisia aikoja. Tilintarkastustuomioistuin toteaa tämän itsekin.  

Toistaiseksi olen käsitellyt vuoden 2016 tarkastuspainopisteitämme. Haluaisin sanoa nyt muutaman 
sanan toimista, joilla pyrimme parantamaan tuloksellisuuttamme toimielimenä. 

Vuonna 2016 toimielimellämme on edessään merkittävä muutos, kun siirrymme uudistustemme 
kanssa eteenpäin osana vuosien 2013–2017 strategiaa 

Tammikuun alussa tuli voimaan uusi tehtävälähtöinen organisaatiomallimme. Uskomme, että sen 
avulla voimme hallinnoida tehtäviämme ja resurssejamme tulevina vuosina yksinkertaisemmin ja 
joustavammin. 

Uskon erityisesti, että uuden mallin avulla pystymme antamaan vuonna 2016 aloittamamme 
erityiskertomukset pääsääntöisesti 13 kuukauden kuluessa, kuten varainhoitoasetuksessa nykyisin 
vaaditaan. 

Annamme vuoden 2015 toimintakertomuksessa tarkempia tietoja strategiamme edistymisestä sekä 
vertaisarviointiin perustuvista ja parlamentin antamista suosituksista. 

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, 

Elämme unionissa haastavia aikoja. EU:n toimielinten on työskenneltävä yhdessä ratkaistakseen 
edessään olevat vakavat ongelmat, kukin toimielin käyttäen valtuuksiaan ja resurssejaan parhaalla 
mahdollisella tavalla.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuin pyrkii vuonna 2016 edistämään toimielinten yhteisiä ponnisteluja 
tässä suhteessa panemalla täytäntöön työohjelman, joka minulla on ollut kunnia esitellä teille tänään. 

Kiitos. 


