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Arvoisa puhemies Schulz, 

Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, 

Arvoisa komission varapuheenjohtaja Georgieva, 

Minulla on kunnia esitellä tässä Euroopan parlamentin täysistunnossa tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomukset. 

Tänä vuonna esittelen kertomukset erityisen vaikeana ajankohtana. Haluan koko 
tilintarkastustuomioistuimen puolesta esittää vilpittömän osanottomme äskettäin Pariisissa 
tapahtuneiden julmien terrori-iskujen uhrien omaisille. Ne, jotka uhkaavat eurooppalaisia arvoja, 
hyökkäävät itse asiassa demokratiaamme vastaan. Meidän kaikkien on vastustettava heitä 
vankkumatta. 

Arvoisat parlamentin jäsenet, 

Euroopan on nyt yhteisvoimin puolustettava perustamissopimukseemme kirjattuja inhimillisiä 
perusarvoja. Samaan aikaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden on vastattava myös muihin suuriin haasteisiin  

• luomalla työpaikkoja ja talouskasvua  

• vastaamalla energiatarpeisiin siten, että saavutetaan ilmastotavoitteet  

• huolehtimalla turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien virroista. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että EU:n talousarviovarat voitaisiin käyttää paremmin ja 
nopeammin niin, että Eurooppa voisi vastata kohtaamiinsa lukuisiin haasteisiin. Kokonaisuutena 
katsoen tarkastustuloksemme viime vuosilta viittaavat siihen, että tarvitaan aivan uusi toimintatapa. 

• Päättäjien on täsmäytettävä talousarvio vastaamaan paremmin EU:n pitkän aikavälin strategisia 
painopisteitä ja tehtävä siitä reaktiivisempi kriisitilanteita ajatellen. 

• Lainsäätäjän on varmistettava, että menojärjestelmissä selkeästi ilmaistaan tavoiteltavat tulokset 
ja hyväksyttävissä olevat riskit.  

• Varojen hallinnoijien on varmistettava, että varainkäytössä noudatetaan sääntöjä ja saavutetaan 
tavoitellut tulokset. 

Monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi ensi vuonna tarjoaa merkittävän mahdollisuuden 
painopisteiden uudelleenarviointiin ja joidenkin menojärjestelmien muokkaamiseen. Jo olemassa 
olevia välineitä on siihen saakka hyödynnettävä paremmin.  

Tilintarkastustuomioistuin tuo kertomuksessaan esiin varainhoidon pitkäaikaisia ongelmia, jotka 
täytyy ratkaista. Mutta ennen kuin siirryn niihin haluan todeta täysin yksiselitteisesti, että EU:n 
vuoden 2014 tilit on vahvistettu. Ne ovat luotettavat, ja annoimme niistä "puhtaan" 
tarkastuslausunnon.  

Siitä huolimatta haluan nostaa esiin neljä EU:n varainhoidon osatekijää, joihin on syytä kiinnittää 
huomiota. 

Ensinnäkin liian suuri osa varoista käytetään yhä tavalla, joka ei vastaa EU:n varainhoitosääntöjä. 
Maksujen virhetaso on yhä korkea. Maksujen arvioitu kokonaisvirhetaso vuonna 2014 oli 4,4 
prosenttia. Luku on pysynyt vakaana kolmen viime vuoden ajan. 

Komissio ja jäsenvaltiot ovat viime vuosina edistyneet virheiden ehkäisemisessä ja korjaamisessa. 
Lisää virheitä olisi kuitenkin voitu korjata, jos kaikki käytettävissä oleva tieto olisi hyödynnetty. 
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Analyysimme osoittaa, että olisi mahdollista myös suunnitella menojärjestelmiä, jotka eivät ole niin 
alttiita virheille. Etenkin maksuehtoja ja -menettelyjä voitaisiin yksinkertaistaa. 

Toiseksi mainittakoon talousarvion tuloksellisuus. EU:n on käytettävä määrärahansa paremmin. 

Havaitsimme, että monivuotinen rahoituskehys voisi vastata paremmin EU:n strategiaa niin 
toteutuskautensa kuin painopisteidensä osalta. 

Korostamme myös sitä, että ylätason EU-tavoitteita ja poliittisia päämääriä ei muunneta selkeiksi 
toiminnallisiksi tavoitteiksi, mikä olisi erittäin tärkeää tuloksellisuutta koskevan vaikuttavan 
hallinnoinnin ja raportoinnin kannalta. 

Kolmas näkökohta on, että EU:n on huolehdittava monista rahoituksen viipeistä. Näin etenkin siksi, 
että varoja voidaan vapauttaa ja hyödyntää ne siellä, missä tarve on suurin.  

Jotkin jäsenvaltiot ponnistelevat saadakseen käytettyä niille myönnetyt EU-varat, ja rahoitusvälineissä 
on runsaasti käyttämättömiä varoja. 

Viimeisenä näkökohtana todettakoon, että EU:n varainhoito hyötyisi merkittävästi avoimuuden 
lisäämisestä. Tämä on olennaista kansalaisten luottamuksen varmistamiseksi. 

Tilintarkastustuomioistuin on antanut komissiolle suosituksia avoimuuden lisäämiseksi pitkän 
aikavälin kassavirtatarpeista, maksujen virheistä ja virheiden oikaisuista sekä EU:n talousarviomenojen 
avulla aikaansaaduista tuloksista. 

On kuitenkin yhtälailla tärkeää varmistaa niiden EU:n politiikkojen avoimuus, joita ei rahoiteta suoraan 
EU:n talousarviosta. Uudet tavat rahoittaa EU:n toimintapolitiikkoja eivät saa siirtää varoihin 
kohdistuvia riskejä julkisen valvonnan ja tarkastuksen ulottumattomiin.  

Arvoisat parlamentin jäsenet, 

Johtopäätös siis on, että EU:n on käytettävä varansa paremmin. EU:n on ryhdyttävä toimiin 
varmistaakseen, että  

• varojen käyttö vastaa paremmin unionin painopisteitä 

• säännöt laaditaan yksinkertaisemmiksi ja tuloksia ajatellen 

• varoja hallinnoidaan tehokkaammin. 

Yhdessä kaikki nämä näkökohdat muodostavat aivan uudenlaisen toimintatavan. 

Arvoisa puhemies Schulz, arvoisat parlamentin jäsenet, 

Tilintarkastustuomioistuin seisoo parlamentin ja muiden EU:n toimielinten rinnalla näinä hyvin 
vaikeina aikoina. 

Demokratiamme puolustaminen ja kansalaistemme hyvinvoinnin varmistaminen kuormittaa suuresti 
yhteisiä voimavarojamme. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätehtävänä on jatkossakin edesauttaa näiden voimavarojen 
optimaalista käyttöä. 

Paljon kiitoksia kaikille kuulijoille. 


