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Euroopan tilintarkastustuomioistuin
on vuonna 1977 perustettu EU:n toimielin, joka sijaitsee Luxemburgissa. 
Tilintarkastustuomioistuimella on 28 jäsentä, yksi jokaisesta EU‑jäsenvaltiosta. 
EU‑maiden hallitukset ehdottavat jäsenet, ja neuvosto nimittää heidät 
Euroopan parlamenttia kuultuaan. Tilintarkastustuomioistuimessa työskentelee 
900 henkilöä, jotka tulevat eri EU‑maista. Tarkastajiimme kuuluu kirjanpidon, 
taloustieteen, julkishallinnon ja oikeustieteen alojen asiantuntijoita.

EU‑varojen käytön tarkastus
Tarkastamme, toteutetaanko EU:n talousarviosta rahoitettuja 
toimintapolitiikkoja oikein, ja saadaanko toiminnan avulla rahoille 
vastinetta.

Tilintarkastuksissa
 • tarkastetaan, onko EU:n tilinpäätös oikeellinen.

Säännönmukaisuuden tarkastuksissa
 • tarkastetaan, ovatko EU:n tulot ja menot sääntöjenmukaisia.

Tuloksellisuuden tarkastuksissa
 • tarkastetaan, onko EU:n varat käytetty hyvin.

Tarkastamme  

EU:n varoja  
ympäri maailmaa



EU:n varainhoidon parantaminen
Arvioimme EU‑varojen käyttöä eri näkökulmista. Pyrimme määrittämään, kuinka 
varojen käytön vaikuttavuutta voitaisiin parantaa ja saada rahalle parempaa 
vastinetta. Euroopan komissio panee lähes kaikki suosituksemme täytäntöön, 
ja niiden pohjalta parannetaan EU:n varainhoitoa kaikilla tasoilla. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat myös hyödyntää työtämme päätöksenteossa, kun 
ne laativat EU:n lainsäädäntöä ja hyväksyvät EU:n talousarvion.

Uudet tehtävät
EU:lle on annettu uusia valtuuksia puuttua rahoitus‑ ja talouskriisiin. Tämän myötä 
vastuullamme on tarkastaa uusien hallinnointijärjestelyiden tiettyjä osa‑alueita. 
Arvioimme esimerkiksi Euroopan keskuspankin asemaa euroalueen pankkialan 
valvojana. Tehtävänämme on määrittää, kuinka hyvin uudet järjestelyt toimivat.

EU:n tarkastaja



EU‑varojen käyttöä koskeva tilivelvollisuus
Euroopan komissio on viime kädessä vastuussa siitä, että EU:n määrärahoja 
käytetään oikein. Noin 90 prosenttia varoista käytetään yhteistyössä EU‑maiden ja 
muiden maiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa.

Teemme vuosittain tuhansia tarkastuskäyntejä eri puolille Euroopan unionia ja 
myös sen ulkopuolelle. Tarkastusten kohteena ovat EU‑varoja saavat henkilöt ja 
organisaatiot.

Tarkastuskertomuksemme julkaistaan EU:n kaikilla 23 virallisella kielellä 
osoitteessa eca.europa.eu.

Tarkastuskertomuksilla on keskeinen tehtävä: niiden avulla Euroopan parlamentti 
ja neuvosto voivat valvoa komission työtä tehokkaasti ja demokraattisesti. Näin 
toteutuu EU:n tilivelvollisuus käytännössä.

Vaikutuksemme EU:n tilivelvollisuuteen
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EU:n talousarvion tarkastus

Luonnonvarat 
40,48 %

Koheesio 
33,89 %

Vuosikertomus

Tarkastamme vuosittain EU:n tilien oikeellisuuden sekä EU:n tulo‑ 
ja menotapahtumien sääntöjenmukaisuuden. Testaamme EU:n 
talousarviosta poimitun otoksen, joka käsittää noin 1 200 maksua: teemme 
tarkastuskäyntejä varoja saavien lukuisten eri yksityishenkilöiden luo ja 
organisaatioihin ja tarkastamme paikan päällä, ovatko maksujen ehdot 
täyttyneet.

EU:n tilit ovat luotettavat, mutta sääntöjä ei aina 
noudateta
Totesimme vuotta 2013 koskevassa vuosikertomuksessamme, että

 • EU:n tilit olivat oikeelliset ja

 • EU:n tulot oli kerätty sääntöjen mukaisesti, mutta

 • EU:n menoissa oli liikaa virheitä, joten niiden osalta ei voitu antaa 
”puhdasta” lausuntoa.

Virhetasot vaihtelevat menoaloittain. Tarkastustyömme osoittaa, että 
aluepolitiikan ja maaseudun kehittämisen alat – joita hallinnoidaan yhdessä 
EU‑maiden kanssa – ovat erityisen virhealttiita.

Turvallisuus ja kansalaisuus 1,48 %

Hallinto 5,96 %

Globaali Eurooppa 5,75 %

Kilpailukyky 12,08 %

Muut 0,36 %

EU:n menojen kokonaismäärä 
vuonna 2015

145,3 miljardia euroa



EU:n 
tuloksellisuuden 
tarkastus

Erityiskertomus: Liikenne 

Tienrakennukseen liittyvät EU‑menot

Tarkastimme Saksassa, Kreikassa, Puolassa ja Espanjassa 24 EU:n tukemaa 
tienrakennushanketta. Hankkeet oli rahoitettu osittain EU‑varoin. Hankkeiden 
kulut olivat yli kolme miljardia euroa. Suurin osa rakennetuista teistä lyhensi 
matka‑aikoja ja paransi liikenneturvallisuutta.

Havaitsimme, että keskenään samankaltaisten teiden lopulliset 
rakennuskustannukset vaihtelivat maittain jopa 43 prosenttia. Tilanne ei selity 
maantieteellisillä tai palkkatasoon liittyvillä eroilla. Teiden rakennuskustannukset 
ylittivät budjetin keskimäärin 23 prosentilla, ja hankkeet viivästyivät yleensä noin 
yhdeksällä kuukaudella. Rakennettujen uusien teiden liikennemäärät olivat lisäksi 
usein ennakoitua pienempiä, joten todennäköisesti olisi 
ollut mahdollista valita edullisempia vaihtoehtoja.

Suosittelimme, että

 • matka‑aikoja, turvallisuuden parantumista ja teiden 
käyttöä varten asetetaan selvät tavoitteet

 • EU‑rahoituksen ehdoksi asetetaan 
kustannustehokkaiden tienrakennustekniikoiden 
käyttö

 • rakennushankkeet kilpailutetaan koko EU:n alueella.



Havaitsimme, että Euroopan komission hyvästä suunnittelutyöstä huolimatta 
useimpiin EU‑ohjelmiin liittyi viivästyksiä ja osa ohjelmista edistyi vain vähän. 
Komissiolla oli vakavia vaikeuksia hallinnoida apua, koska olosuhteet muuttuivat 
nopeasti ja kansallinen hallinto oli heikko.

Mittavasta taloudellisesta avusta ja kansainvälisistä avustustoimista huolimatta 
arviolta 210 000 ihmistä asui telttaleireillä vielä vuoden 2013 lopussa.

Suosittelimme, että komissio

 • parantaa riskinhallintavalmiuksiaan ja katastrofivalmiuttaan

 • varmistaa, että hätäapu‑, kunnostus‑ ja kehitysyhteistyötoimet nivelletään 
toisiinsa vaikuttavalla tavalla

 • suojaa EU:n varoja tuhlaamiselta ja korruptiolta.

Erityiskertomus: Kehitysapu 

EU:n tuki Haitin maanjäristyksen jälkeen

Tarkastimme, kuinka vaikuttavaa oli kunnostusapu, jota EU antoi Haitissa 
vuonna 2010 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen. Maanjäristyksessä kuoli 
230 000 ihmistä ja 1,3 miljoonaa henkeä jäi kodittomaksi. EU oli pääasiallinen 
rahoittaja lukuisten tukea antaneiden kansainvälisten järjestöjen joukossa. EU 
rahoitti 1,23 miljardilla eurolla ohjelmia, joiden avulla tuettiin asuinrakennusten 
kunnostamista, sanitaatio‑ ja hygienia‑alaa, terveydenhuoltoa, elintarviketurvaa ja 
vedenjakelujärjestelmiä.
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