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Tehtävä
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on perussopimuksen mukaisesti perustettu EU:n toi‑
mielin, jonka tehtävänä on tarkastaa unionin varainhoidon. EU:n ulkoisena tarkastajana se 
kehittää osaltaan EU:n varainhoitoa, edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta ja toimii unionin 
kansalaisten taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

Visio
Tilintarkastustuomioistuin on riippumaton, dynaaminen, tunnettu rehellisyydestään ja 
puolueettomuudestaan ja arvostettu ammatillisen osaamisensa ja työnsä laadun ja vaiku‑
tusten vuoksi. Se tukee ratkaisevalla tavalla sidosryhmiään unionin varojen hallinnoinnin 
parantamisessa.

Arvot
Riippumattomuus, 

rehellisyys ja 
puolueettomuus

Ammatillinen 
osaaminen Lisäarvon luominen Vankka osaaminen ja 

tehokkuus

Toimielimen, sen jäsenten 
ja henkilöstön riippumat‑
tomuus, rehellisyys ja 
puolueettomuus.

Tarkastukset toimitetaan 
puolueettomasti siten, 
että tilintarkastustuo‑
mioistuin kuulee sidos‑
ryhmiä ottamatta kuiten‑
kaan niiltä vastaan ohjeita 
ja alistumatta ulkopuolis‑
ten tahojen 
painostukseen.

Pidetään ammatillinen 
osaaminen esimerkillisellä 
tasolla kaikilla tilintarkas‑
tustuomioistuimen toi‑
minnan osa‑alueilla.

Osallistutaan julkisten 
varojen tarkastuksen 
kehittämiseen unionissa 
ja koko maailmassa.

Laaditaan pitävien 
havaintojen ja evidenssin 
pohjalta tarkoituksen‑
mukaisia, oikea‑aikaisia 
ja laadukkaita kertomuk‑
sia, jotka vastaavat sidos‑
ryhmien tarpeita ja 
välittävät vahvan ja 
arvovaltaisen viestin.

Edistetään unionin hal‑
linnoinnin kehittämistä 
ja tilivelvollisuuden 
lisäämistä unionin varo‑
jen hallinnoinnissa.

Arvostetaan yksilöä, 
kehitetään lahjakkuutta ja 
palkitaan hyvät 
suoritukset.

Varmistetaan toimiva 
viestintä ryhmähengen 
edistämiseksi.

Maksimoidaan tehokkuus 
kaikilla toiminnan 
osa‑alueilla.

Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin
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Hyvä lukija,

Vuosi 2013 oli EU:n varainhoidon tulevaisuuden 
kannalta merkittävä. Euroopan unioni hyväksyi 
monivuotisen rahoituskehyksen ja säädökset, joiden 
mukaisesti EU:n talousarviomäärärahat käytetään 
vuosina 2014–2020.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin laati vuoden 
aikana 77 kertomusta ja lausuntoa. Näissä tuotok‑
sissa esitetään toimittamiemme tilin‑ ja säännön‑
mukaisuuden tarkastusten sekä tuloksellisuuden 

tarkastusten tulokset. Nämä asiakirjat sisältävät 
paljon tietoa ja useita suosituksia, joiden tarkoitukse‑
na on parantaa EU:n varainhoitoa ja lisätä tilivelvol‑
lisuutta ohjelmakaudella 2014–2020. Tässä vuotui‑
sessa toimintakertomuksessa palautetaan mieliin 
joitakin keskeisiä viestejämme.

Vuosi 2013 oli tärkeä myös toimielimemme kehit‑
tämisen kannalta. Kyseessä oli kautta 2013–2017 
koskevan uuden strategiamme ensimmäinen 
täytäntöönpanovuosi. Strategia ohjaa toimintaam‑
me, ja tavoitteena on maksimoida EU:n julkisen 

Lukijalle
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tilivelvollisuuden hyväksi tekemämme työn arvo. 
Strategia käsittää kymmenen keskeistä toiminta‑aloi‑
tetta, jotka on määrä saada toteutetuiksi vuoden 
2014 loppuun mennessä. Vuonna 2013 aloitteiden 
täytäntöönpano edistyi hyvin. Tilintarkastustuo‑
mioistuin kehitti uuden työsuunnittelujärjestel-
män ja teetti riippumattoman vertaisarvioinnin 
tuloksellisuuden tarkastuksiin soveltamistaan 
käytännöistä. Vertaisarvioinnin laatinut ryhmä 
julkaisee selvityksensä vuoden 2014 ensimmäisellä 
neljänneksellä.

EU torjui edelleen talous‑ ja rahoituskriisiä ja hyväk‑
syi vuonna 2013 Euroopan keskuspankin (EKP) joh‑
dolla pankeille yhteisen valvontamekanismin (YVM), 
jonka tarkoituksena on vahvistaa talous‑ ja raha‑
liittoa. Tämän seurauksena tilintarkastustuomiois‑
tuimen tehtäväkenttä laajeni, sillä nyt sen on lisäksi 
varmistettava EKP:n tilivelvollisuus luottolaitosten 
valvonnan osalta. EU vastaa vallitsevaan rahoitus‑
kriisiin ja julkisen talouden kriisiin tässä ja muissa 
tapauksissa säätämällä uusia säädöksiä, uudistamalla 
rahoitusalan valvontajärjestelmän perinpohjaisesti 
ja toteuttamalla massiivisia kansainvälisiä toimia 
kriiseistä kärsivien maiden tukemiseksi. Tilintarkas‑
tustuomioistuin päätti perustaa näiden koko EU:n 
kattavien uusien tapahtumien vuoksi erityisen han‑
ketiimin tarkoituksenaan kehittää tilintarkastustuo‑
mioistuimen valmiuksia tarkastaa EU:n rahoitus‑ ja 
talousalan ohjausta.

Tilintarkastustuomioistuin järjesti 35-vuotispäivän-
sä kunniaksi tilintarkastustuomioistuimen jäsenille, 
henkilöstölle ja sidosryhmille kaksi yhteistä tapah‑
tumaa. Tarkoituksena oli kertoa, mitä tilintarkastus‑
tuomioistuin on valmistellut tulevaisuuden varalle. 
Ensimmäinen tapahtumista oli korkean tason 
konferenssi, jossa Eurooppa‑neuvoston puheen‑
johtaja Herman van Rompuy puhui eurooppalai‑
sesta hallintotavasta ja tilivelvollisuudesta. Toinen 
oli Luxemburgin toimitiloissa järjestetty juhla, jossa 
otettiin virallisesti käyttöön uusi rakennus. Tilaisuut‑
ta kunnioitti läsnäolollaan silloinen Luxemburgin 
pääministeri Jean‑Claude Juncker. Uusi rakennus 
edistää ryhmähenkeä, sillä nyt kaikki tilintarkastus‑
tuomioistuimen jäsenet ja koko henkilöstö työsken‑
televät samassa paikassa.

Tilintarkastustuomioistuin sijaitsee Luxemburgis‑
sa, mutta tarkastuskertomusten laatimista varten 
tarkastustiimien on kerättävä evidenssiä siellä, 
missä EU:n varoja käytetään. Vuotta 2013 koskevas‑
sa toimintakertomuksessa esitetään yleiskatsaus 
tarkastuskäynneistä ja laadituista kertomuksista. 
Tarkemmin käsitellään tarkastusta, joka koski EU:n 
tukea palestiinalaishallinnolle. Kyseessä on värikäs 
esimerkki siitä, mitä tarkastustyö tilintarkastus‑
tuomioistuimelta edellyttää. Lisäksi se on osoitus 
henkilöstömme ammatillisesta sitoutuneisuudesta ja 
osaamisesta. Kansalaiset voivat toimielimemme ta‑
voin aina luottaa siihen, että heitä palveleva tilintar‑
kastustuomioistuimen henkilöstö on asiantuntevaa 
ja uutteraa.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
presidentti



06Katsaus vuoteen 2013

Toimintamme

 • Vuosikertomukset EU:n talousarviosta ja Eu‑
roopan kehitysrahastoista varainhoitovuodelta 
2012; kertomukset ovat entistä selkeämpiä ja 
informatiivisempia

 • 50 erityisvuosikertomusta EU:n eri virastoista, 
hajautetuista elimistä ja muista elimistä varain‑
hoitovuodelta 2012

 • 19 erityiskertomusta tietyiltä talousarvio‑ ja 
hallintoaloilta eri aiheista, kuten EU:n tuesta 
elintarviketeollisuudelle ja EU:n kehitysavusta 
Keski‑Aasialle

 • 6 lausuntoa ja muuta tuotosta talousarviouu‑
distusta edistävistä aiheista, joita ovat esimerkik‑
si EU:n eri rahastojen uudistus, Euroopan kehitys‑
rahastoon sovellettava varainhoitoasetus, EU:n 
talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt 
sekä poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoi‑
tustuki Euroopan tasolla

 • eurooppalaista hallintotapaa ja tilivelvollisuutta 
koskevan korkean tason konferenssin järjestä‑
minen; puhujana Eurooppa‑neuvoston puheen‑
johtaja Herman van Rompuy.

Hallintomme

 • Kautta 2013–2017 koskevan uuden strategian 
ensimmäinen täytäntöönpanovuosi. Strategia 
ohjaa toimintaamme, ja tavoitteena on maksi‑
moida EU:n tilivelvollisuuden hyväksi tekemäm‑
me työn arvo

 • henkilöstöpolitiikan kehittäminen, toimien 
vähentäminen ja toimien jatkuva siirtäminen 
ydintoimintaan eli tarkastukseen hallinnon 
tehostumisen ansiosta; tämä parantaa edelleen 
tilintarkastustuomioistuimen valmiuksia hoitaa 
tehtäviään

 • K3-rakennuksen virallinen käyttöönotto ja koko 
henkilöstön keskittäminen yhteen paikkaan; 
tavoitteena on edistää entistäkin tehokkaampaa 
ryhmätyötä.

Kuva K3‑rakennuksesta, joka on yksi tilintarkastustuomioistuimen päätoimipaikan rakennuksista Luxemburgissa
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Tarkastuskertomukset ja lausunnot

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kolme tär‑
keintä tuotosta ovat

 • vuosikertomukset, joissa esitetään pääasiassa 
Euroopan unionin talousarviota ja Euroopan 
kehitysrahastoja (EKR) koskevien tilintarkas‑
tusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten 
tulokset; EU:n virastoista, hajautetuista elimistä 
ja muista elimistä julkaistaan lisäksi erikseen 
erityisvuosikertomukset

 • erityiskertomukset, joita julkaistaan pitkin 
vuotta ja joissa esitetään tiettyjä talousarvio‑ tai 
hallintoaloja koskevien valittujen tarkastusten 
tulokset; nämä ovat lähinnä tuloksellisuuden 
tarkastuksia; tarkastusprosessi kestää yleensä yli 
vuoden

 • lausunnot varainhoitoon vaikuttavista lainsää‑
däntöehdotuksista ja oma‑aloitteiset kannan-
otot muista kysymyksistä.

Vuosi 2012 oli varsin työntäyteinen ja vuonna 2013 ti‑
lintarkastustuomioistuin laati jälleen suuren määrän 
erityisvuosikertomuksia ja erityiskertomuksia. Vuosi‑
kertomukset sisältävät aiempaa enemmän analyyt‑
tista tietoa. Tulosten esitystapaa on parannettu, mikä 
helpottaa tietojen alakohtaista ja ajallista vertailua.

Kertomusten ja lausuntojen määrä 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vuosikertomukset (EU:n talousarvio ja EKR:t) 2 2 2 2 2 2

Erityisvuosikertomukset EU:n virastoista ja 
hajautetuista elimistä 29 37 40 42 50 50

Erityiskertomukset 12 18 14 16 25 19

Lausunnot ja muut tuotokset 5 1 6 8 10 6

Yhteensä 48 58 62 68 87 77

Tarkastuskertomukset ja lausunnot ovat kokonaisuudessaan saatavilla tilintarkastus tuomioistuimen internet‑sivustolla http://eca.europa.eu 
23:lla EU:n kielellä.
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Tarkastuskäynnit vuonna 2013

Vaikka valtaosa tarkastustyöstä tehdään tilintarkas‑
tustuomioistuimen tiloissa Luxemburgissa, tarkasta‑
jat tekevät myös tarkastuskäyntejä jäsenvaltioiden 
viranomaisten ja muiden EU:n varoja saavien tahojen 
luokse (mm. kansainvälisten järjestöjen päätoimi‑
paikkoihin, kuten Sveitsissä sijaitsevaan YK:n pää‑
toimipaikkaan). Tarkastuskäyntien avulla pyritään 
hankkimaan suoraa tarkastusevidenssiä.

Yleisiä tarkastuskäyntien kohteita ovat EU:n varojen 
käsittelyyn, hallinnointiin ja maksamiseen osallistu‑
vat keskus‑ ja paikallisviranomaiset sekä lopulliset 

tuensaajat. EU:ssa tarkastuskäynnit tehdään usein 
yhdessä asianomaisen jäsenvaltion ylimmän tarkas‑
tuselimen kanssa. Tarkastustiimissä on tavallisesti 
kahdesta kolmeen tarkastajaa, ja tarkastusmatkojen 
pituus vaihtelee yleensä muutamasta päivästä kah‑
teen viikkoon tarkastustyypistä ja tarkastuskohteen 
sijainnista riippuen.

Yksittäisissä jäsenvaltioissa ja edunsaajamaissa 
toimitettujen tarkastusten tiheys ja perusteellisuus 
riippuvat tarkastustyypistä ja otantatuloksista. 
Tarkastuskäyntien määrä ja pituus voivat niin ollen 
vaihdella maittain ja vuosittain.

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat käyttivät paikalla tehtyihin tarkastuksiin 6 619 päi‑
vää – 6 079 päivää jäsenvaltioissa ja 540 EU:n ulkopuolella. Tarkastusten avulla kerättiin evidenssiä vuotuisia, 
erityisiä vuotuisia ja valittuja tarkastustehtäviä varten. Tarkastuksiin EU:n toimielimissä ja elimissä Brysselissä 
ja Luxemburgissa käytettiin vastaava määrä aikaa.

EU:n tarkastajat matkustavat moottoripyöräsaattueessa hankkeesta 
toiseen

EU:n tarkastajat käyttivät

6 619 päivää
paikalla tehtyihin 

tarkastuksiin
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1 Määrä ei käsitä tarkastuskäyntejä useisiin Brysselissä ja Luxemburgissa pääasiallisesti toimiviin EU:n toimielimiin, virastoihin ja muihin elimiin.

Paikalla tehtyihin tarkastuksiin vuonna 2013 käytetyt päivät
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EU:n talousarvion toteuttamista 
koskeva vuosikertomus 
varainhoitovuodelta 2012

Vuonna 2013 suurin osa tilintarkastustuomioistuimen 
tilintarkastuksista ja säännönmukaisuuden tarkas‑
tuksista kohdistui EU:n talousarvion toteuttamiseen 
varainhoitovuonna 2012. Tarkastustyön tulos – vuo-
sikertomus varainhoitovuodelta 2012 – julkaistiin 
5. marraskuuta 2013.

Vuosikertomuksen tavoitteena on esittää havaintoja 
ja johtopäätöksiä, joiden avulla Euroopan parla‑
mentti, neuvosto ja kansalaiset voivat arvioida EU:n 
varainhoidon laatua. Lisäksi siinä pyritään antamaan 
käyttökelpoisia suosituksia varainhoidon paranta‑
miseksi. Keskeisellä sijalla varainhoitovuotta 2012 
koskevissa vuosikertomuksissa oli 19. tarkastuslausu‑
ma (DAS‑lausuma) EU:n tilien luotettavuudesta sekä 
tilien perustana olevien toimien asianmukaisuudesta 
(sääntöjenmukaisuudesta).

Tapahtumien otantatapaa on muutettu varainhoito‑
vuotta 2012 koskevaa vuosikertomusta varten niin, 
että kaikkien menoalojen tapahtumat tarkastetaan 
samassa vaiheessa – kun komissio on hyväksynyt ja 
kirjannut menot. Tällä tavoin eliminoidaan ennakko‑
maksujen tason vaihtelusta aiheutuva vaikutus, joten 
tarkastettavien perusjoukkojen oletetaan olevan en-
tistä muuttumattomampia vuodesta toiseen. Ti‑
lintarkastustuomioistuimen otantatavan vakioinnilla 
oli 0,3 prosenttiyksikön vaikutus varainhoitovuoden 
2012 talousarvion arvioituun kokonaisvirhetasoon.

EU:n tarkastaja tarkastaa tihkukastelujärjestelmää maatilalla
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Varainhoitovuotta 2012 koskevan vuosikertomuksen keskeiset viestit

 • EU:n konsolidoitu tilinpäätös 31. joulukuuta 2012 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot unionin taloudellisesta asemasta sekä toimien tuloksista, 
rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista.

 • EU:n talousarviomenojen arvioitu kokonaisvirhetaso kasvoi jälleen vuonna 2012: se nousi 3,9 pro-
sentista 4,8 prosenttiin. Arvioitu virhetaso on kasvanut joka vuosi aina vuodesta 2009 lähtien, 
kun se sitä ennen laski kolmena peräkkäisenä vuonna.

 • ”Maaseudun kehittäminen, ympäristöasiat, kalastus ja terveysasiat” oli edelleen menoaloista virhe-
alttein. Sen arvioitu virhetaso oli 7,9 prosenttia. Seuraavaksi virhealttein menoala oli ”aluepolitiikka, 
energia ja liikenne”, jonka arvioitu virhetaso oli 6,8 prosenttia.

 • Arvioitu virhetaso kasvoi eniten menoaloilla ”työllisyys‑ ja sosiaaliasiat”, ”maatalous: markkinatoi‑
menpiteet ja suora tuki” sekä ”aluepolitiikka, energia ja liikenne”.

 • Suurin osa virheitä sisältävistä tapahtumista yhteisesti hallinnoiduilla aloilla (joita ovat muun muassa 
”maatalous” ja ”koheesiopolitiikka”) oli sellaisia, että jäsenvaltioiden viranomaisilla oli riittävästi 
tietoa voidakseen havaita ja korjata kyseiset virheet.

 • Maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välinen huomattava ero ja varojen merkittävä 
vajaakäyttö nykyisen ohjelmakauden alussa ovat syynä siihen, että sitoumuksia on maksattamatta kahta 
vuotta ja kolmea kuukautta vastaavalta ajalta (yhteensä 217 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa). Tästä 
seuraa, että maksuja koskevaan talousarvioon kohdistuu paineita. Tilanteen ratkaisemiseksi on 
oleellista, että komissio ennakoi maksutarpeita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

 • Lainsäädäntökehys on useilla EU:n talousarvion aloilla monimutkainen eikä tuloksellisuutta painoteta 
riittävästi. Maataloutta ja koheesiopolitiikkaa ohjelmakaudella 2014–2020 koskevat ehdotukset perus‑
tuvat edelleen olennaisesti panoksiin (ehdotukset ovat menosuuntautuneita), joten painopisteenä on 
tuloksellisuuden sijasta yhä säännönmukaisuus.

4,8 prosentin
arvioitu virhetaso

EU:n talousarviossa
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Euroopan kehitysrahastoja koskeva 
vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012

EU:n jäsenvaltiot rahoittavat Euroopan kehitysra‑
hastoja (EKR:t), mutta rahastoihin sovelletaan niiden 
omia varainhoitoasetuksia ja niitä hallinnoidaan 
EU:n talousarvion ulkopuolella. Euroopan komissio 
vastaa EKR:ista rahoitettavien toimien rahoituksen 
täytäntöönpanosta.

EKR:t tarjoavat Euroopan unionin apua kehitysyhteis‑
työhön Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioille 
(AKT‑valtiot) sekä merentakaisille maille ja alueille 
vuonna 2000 tehdyn Cotonoun sopimuksen perus‑
teella. Varainkäytön tavoitteena on vähentää ja lopulta 
poistaa köyhyys. Tavoite on yhdenmukainen kestävän 
kehityksen sekä AKT‑valtioiden ja merentakaisten mai‑
den ja alueiden asteittaisen maailmantalouteen integ‑
roimisen tavoitteiden kanssa. Toiminnan perustana on 
kolme toisiaan täydentävää pilaria: kehitysyhteistyö, 
taloudellinen ja kaupallinen yhteistyö sekä poliittinen 
ulottuvuus.

EKR:ja koskeva vuosikertomus varainhoitovuodelta 
2012 julkaistiin 5. marraskuuta 2013 EU:n talousarviota 
koskevan vuosikertomuksen kanssa. Siihen sisältyy 
19.  tarkastuslausuma EKR:ista.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että varainhoi-
tovuoden 2012 tilinpäätös antaa oikeat ja riittä-
vät tiedot EKR:jen taloudellisesta asemasta sekä 
toimien tuloksista ja rahavirroista. Tilintarkastus‑
tuomioistuin arvioi, että EKR:ien menotapahtumien 
kohdalla todennäköisin virhetaso oli 3,0 prosenttia 
varainhoitovuonna 2012 eli vähemmän kuin vuonna 
2011, jolloin se oli 5,1 prosenttia.

EU:n virastoja, hajautettuja 
elimiä ja muita elimiä koskevat 
erityisvuosikertomukset 
varainhoitovuodelta 2012

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin julkaisi 
yhteensä viisikymmentä EU:n virastoja, hajautettuja 
elimiä (kuten yhteisyrityksiä) ja muita elimiä kos‑
kevaa erityisvuosikertomusta varainhoitovuodelta 
2012. Kertomukset ovat saatavilla tilintarkastustuo‑
mioistuimen sivustolla http://eca.europa.eu. Tilintar‑
kastustuomioistuin laati neuvoston pyynnöstä kaksi 
yhteenvetoa vuonna 2012 toimitetuista vuotuisista 
tarkastuksista. Yksi niistä koski EU:n virastoja ja 
elimiä ja toinen EU:n tutkimusalan yhteisyrityksiä. 
Yhteenvetojen tarkoituksena on helpottaa analyy‑
sia ja vertailua. Ne esiteltiin Euroopan parlamentin 
puhemiehelle, talousarvion valvontavaliokunnalle ja 
yleisten asioiden neuvostolle.

EU:n virastot ja hajautetut elimet on perustettu EU:n 
lainsäädännön mukaisesti erityistehtäviä varten. 
Kullakin virastolla on oma toimeksianto, hallinto‑
neuvosto, johtaja, henkilöstö ja talousarvio. Virastot 
sijaitsevat ympäri Eurooppaa ja toimivat lukuisilla eri 
aloilla, joista voidaan mainita esimerkkeinä turvalli‑
suus, turvatoimet, terveys, tutkimus, rahoitus, maa‑
hanmuutto ja matkailu. Virastoihin ja yhteisyrityk‑
siin liittyvä rahoitusriski on suhteellisen pieni EU:n 
kokonaisbudjettiin verrattuna, mutta maineriski on 
unionin kannalta suuri: virastot ovat varsin näkyviä 
jäsenvaltioissa ja ne voivat vaikuttaa merkittävästi 
toimintapolitiikkojen laatimiseen, päätöksentekoon 
sekä ohjelmien täytäntöönpanoon aloilla, jotka ovat 
äärimmäisen tärkeitä Euroopan kansalaisille.

50
erityisvuosikertomusta

vuodelta 2012
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Kaikki 40 virastoa ja muuta EU:n elintä saivat va‑
kiomuotoisen lausunnon vuoden 2012 tilien luo‑
tettavuudesta. Kahta virastoa lukuun ottamatta 
kaikkien virastojen ja elinten tilien perustana olevat 
toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset 
ja asianmukaiset. Tilintarkastustuomioistuin antoi 
varauman sisältävän lausunnon Euroopan innovaa‑
tio‑ ja teknologiainstituutille (EIT) ja jätti antamatta 
lausunnon Euroopan unionin jäsenvaltioiden opera‑
tiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivalle virastolle 
(FRONTEX).

Kaikkien seitsemän yhteisyrityksen tilit vuodelta 
2012 olivat luotettavat, mutta kolme yhteisyritystä 
sai tilintarkastustuomioistuimelta varauman sisäl‑
tävän lausunnon tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Kyseessä olivat 
ENIAC (nanoelektroniikka), ARTEMIS (sulautetut tieto‑
tekniikkajärjestelmät) ja IMI (innovatiivisia lääkkeitä 
koskeva aloite).

Erityiskertomukset vuonna 2013

Vuosi‑ ja erityisvuosikertomustensa lisäksi tilintar‑
kastustuomioistuin julkaisee läpi vuoden erityisker-
tomuksia, joissa käsitellään tilintarkastustuomio‑
istuimen valitsemilla talousarvio‑ ja hallintoaloilla 
toimitettuja tuloksellisuuden ja säännönmukaisuu‑
den tarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuin valitsee 
ja suunnittelee kyseiset tarkastustehtävät siten, että 
tarkastuksilla on mahdollisimman suuri vaikutus ja 
resurssit hyödynnetään optimaalisesti. Valitut tarkas‑
tukset ovat suuritöisiä ja monimutkaisia, ja tarkastus‑
prosessi kestää yleensä reilusti yli vuoden (tavoite on 
18 kuukautta).

Tilintarkastustuomioistuin ottaa aiheiden valinnassa 
huomioon seuraavat näkökohdat:

 • tietyllä tulo‑ tai menoalalla ilmenevät tulokselli‑
suuteen tai säännönmukaisuuteen liittyvät riskit

 • asianomaisten tulojen tai menojen suuruus

 • edellisestä tarkastuksesta kulunut aika

 • sääntely‑ympäristössä tapahtuvat muutokset

 • aiheen merkittävyys poliittiselta ja suuren ylei‑
sön kannalta.

19
erityiskertomusta

vuonna 2013

Euroopan ympäristökeskus, Kööpenhamina, Tanska
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Valittujen tuloksellisuuden ja säännönmukaisuuden tarkastusten keskei-
set vaiheet

Määritetään ehdotetun tarkastuksen hyödyllisyys ja toteutettavuus.

Adoption

Publication

Yksilöidään tarkastuksen sisältö, tavoitteet, lähestymistapa,
menetelmät ja aikataulu.

Monialaiset tiimit keräävät evidenssiä paikan päällä komission keskusyksiköissä,
jäsenvaltioissa ja edunsaajavaltioissa.

Kertomus validoidaan yhdessä tarkastuskohteen kanssa.

Kertomus hyväksytään.

Julkaiseminen

Hyväksyminen

Validointi

Kertomuksen
laadinta

Havaintojen
analysointi

Kenttätyö

Tarkastussuunnitelma

Esiselvitys

Tosiseikat vahvistetaan tarkastuskohteiden kanssa ja tehdään
tarkastustavoitteista johtopäätökset evidenssin avulla.

Keskeiset havainnot ja johtopäätökset esitetään selkeästi ja jäsennellysti.
Laaditaan suositukset.

Erityiskertomus julkaistaan 23 virallisella kielellä.
Tarkastuskohteen vastaukset liitetään kertomukseen.

Seuraavilla sivuilla esitetään lyhyt yhteenveto tilin‑
tarkastustuomioistuimen vuonna 2013 antamista 
19 erityiskertomuksesta. Kertomukset on jaoteltu 
EU:n monivuotisen talousarvion eli rahoituskehyksen 
otsakkeiden mukaan.

Kaikki erityiskertomukset on julkaistu kokonaisuu‑
dessaan tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
http://eca.europa.eu ja niitä saa EU bookshopista 
22:lla EU:n kielellä (23 kielellä, jos kertomukset on 
annettu Kroatian liittymisen jälkeen).
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Kestävä kasvu

Kestävä kasvu tähtää kasvuun ja työllisyyteen ja kattaa kaksi aihealuetta.

Kilpailukykyä koskevan osa‑alueen yhteydessä rahoitetaan tutkimusta ja teknologista kehittämistä, Euroo‑
pan yhteenliittämistä EU:n verkkojen avulla, yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, kilpailukyvyn edistä‑
mistä täysin yhdentyneillä yhtenäismarkkinoilla, sosiaalipolitiikan toteuttamista sekä ydinlaitosten käytös‑
täpoistotoimia. EU:n määrärahat kasvua ja työllisyyttä edistävään kilpailukykyyn olivat kaudella 2007–2013 
yhteensä 89,4 miljardia euroa, joka on 9,2 prosenttia EU:n talousarviosta; määrästä lähes kaksi kolmasosaa 
suunnattiin tutkimukseen ja kehittämiseen.

Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio liittyy lähinnä koheesiopolitiikkaan, jota toteutetaan määrätyt 
toiminta‑alat kattavien rahastojen avulla; rahastoista voidaan mainita esimerkkeinä Euroopan sosiaalirahas‑
to (ESR), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä koheesiorahasto. Määrärahat käytetään komission ja EU:n 
jäsenvaltioiden yhteistyössä toteuttaman hallinnoinnin puitteissa. Kaudelle 2007–2013 suunnitellut EU:n 
koheesiomenot olivat 348,4 miljardia euroa (35,7 prosenttia EU:n koko talousarviosta).

Tilintarkastustuomioistuin antoi tältä alalta vuonna 
2013 seuraavat erityiskertomukset:

 • Seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman 
täytäntöönpano (2/2013) – arvioitiin, onko 
komissio varmistanut, että seitsemättä puite‑
ohjelmaa toteutetaan tehokkaasti. Tarkastus 
kohdistui osallistumista koskeviin sääntöihin, 
komission prosesseihin ja kahden uuden väli‑
neen perustamiseen. Tuloksista on todennäköi‑
sesti hyötyä seitsemännen puiteohjelman jäljellä 
olevan kauden lisäksi myös tulevan tutkimuksen 
puiteohjelman eli Horisontti 2020 ‑puiteohjel‑
man toimintakehystä ajatellen. Tilintarkastustuo‑
mioistuin totesi, että komissio on seitsemännen 
puiteohjelman aikana tehnyt useita muutoksia, 
joilla yksinkertaistetaan osallistumista koskevia 
sääntöjä. Lisäksi se on pystynyt yhdenmukaista‑
maan seitsemännestä puiteohjelmasta annettuja 
säännöksiä ja edunsaajien käytäntöjä joissakin 
tapauksissa, mutta yhdenmukaistamista on 
jatkettava. Komissio hallinnoi seitsemättä puite‑
ohjelmaa hyvin seuraavilla kolmella osa‑alueella: 
prosessisuunnittelu, kehitystoiminta ja hallin‑
totiedot. Välineiden ja resurssien hallinnointi ei 

ole yhtä onnistunutta. Avustusten käsittelyajat 
ovat lyhentyneet, mutta ne ovat vasta vuon‑
na 2012 lähentyneet yhdeksää kuukautta. 
Tarkastuksessa tuotiin esiin hyviä käytäntöjä, 
joiden avulla käsittelyaikaa voidaan edelleen 
lyhentää. Hankkeiden valintaan ja seuran‑
taan kohdistuva laadunvalvonta toimii hyvin. 
Seitsemänteen puiteohjelmaan sovellettavassa 
rahoituksen valvontamallissa ei kuitenkaan 
oteta virheriskiä huomioon riittävässä määrin. 
Tämä merkitsee, että liian paljon tarkastuksia 
kohdistetaan sellaisiin seitsemännen puite‑
ohjelman tutkijoihin, joiden kohdalla riski on 
vähäinen. 

Seitsemäs puiteohjelma on yksi keskeisistä 
välineistä, joilla Euroopan unioni rahoittaa 
tutkimusta. Puiteohjelman tarkoituksena on 
edistää teollisuuden kilpailukykyä ja täyttää EU:n 
muiden politiikkojen tutkimustarpeet. Puiteoh-
jelmaa toteutettiin vuosina 2007–2013, ja siihen 
oli osoitettu määrärahoja kaikkiaan yli 50 mil-
jardia euroa. Komissio ja toimeenpanovirastot 
käyttävät valtaosan määrärahoista myöntämällä 
avustuksia.
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 • Onko Marco Polo -ohjelmien avulla onnistuttu 
siirtämään tavaraliikennettä pois maanteiltä? 
(3/2013) – arvioitiin, onko komissio suunnittelun, 
hallinnoinnin ja valvonnan avulla maksimoinut 
ohjelmien vaikuttavuuden. Lisäksi arvioitiin, oli‑
vatko rahoitetut hankkeet vaikuttavia. Tarkastus 
toteutettiin pääasiassa ohjelmatasolla suoritta‑
malla seuraavat tarkastustoimet: vaikutusarvioin‑
tien, arviointien ja tutkimustulosten analyysi, 
hanke‑ehdotusten arvioinnit, avustussopimus‑
ten seurantaa koskevat asiakirjatarkastukset ja 
kansallisia tukijärjestelmiä koskeva kysely Marco 
Polo ‑ohjelman komitean jäsenille. Tarkastuk‑
sen yhteydessä havaittiin, että tarkoitukseen 
sopivia hanke‑ehdotuksia ei esitetty tarpeeksi, 
koska markkinatilanne ja ohjelman säännöt eivät 
kannustaneet liikenteenharjoittajia käyttämään 
järjestelmää. Tarkastetuista hankkeista puolessa 
kestävyys oli vähäistä. Tarkastuksen keskeisiä ha‑
vaintoja oli, että hankkeiden yhteydessä havait‑
tiin vakavia merkkejä nollavaikutuksesta: hank‑
keet olisi käynnistetty jopa ilman EU:n rahoitusta. 

Marco Polo I ja II -ohjelmilla on vuodesta 2003 al-
kaen rahoitettu liikennealan hankkeita, joiden avulla 
tavaraliikennettä on tarkoitus siirtää maanteiltä rau-
tateille, sisävesille ja lyhyen matkan merenkulkuun. 
Ohjelmat ovat osa EU:n liikennepoliittista tavoitet-
ta, jonka tarkoituksena on kehittää yksinomaan 
maanteitse tapahtuvalle EU:n tavarakuljetukselle 
vaihtoehtoisia kuljetustapoja. Yleisesti hyväksyttynä 
pyrkimyksenä on vähentää kansainvälistä tavaralii-
kennettä maanteillä ja täten parantaa tavaraliiken-
nejärjestelmän ympäristönsuojelun tasoa, vähentää 
ruuhkia ja lisätä liikenneturvallisuutta.

 • Onko EU:n koheesiopolitiikan varat käytetty 
asianmukaisesti tiehankkeisiin? (5/2013) – ar‑
vioitiin, saavutettiinko EU:n koheesiopolitiikkaan 
liittyvien tiehankkeiden tavoitteet kohtuullisin 
kustannuksin. Tarkastus koski 24 osarahoitettua 
tiehanketta Espanjassa, Kreikassa, Puolassa ja 
Saksassa. Hankkeiden kokonaisarvo oli yli 3 mil‑
jardia euroa. Kyseiset neljä jäsenvaltiota olivat 
saaneet kaudella 2000–2013 eniten koheesiopo‑
liittista tierahoitusta; niiden saama osuus oli noin 
62 prosenttia EU:n tieosarahoituksen kokonais‑
määrästä. Tarkastus koski moottoriteitä (kymme‑
nen hanketta), moottoriliikenneteitä (kymmenen 
hanketta) ja tavallisia kaksikaistaisia valtateitä 
(neljä hanketta). Tarkastuksen yhteydessä havait‑
tiin, että kaikilla tarkastetuilla hankkeilla lisättiin 
kapasiteettia, parannettiin tieverkostojen laatua, 
saatiin aikaiseksi matka‑aikasäästöjä ja parannet‑
tiin tieturvallisuutta. Taloudellisen kehittämisen 
tavoitteet eivät kuitenkaan olleet mitattavissa 
eikä hankkeiden vaikutuksesta paikalliseen tai 
kansalliseen talouteen ole saatavilla tietoja. 
Tosiasiallinen taloudellinen kannattavuus, joka 
lasketaan tosiasiallisiin kustannuksiin ja tosiasial‑
liseen käyttöön perustuvan kustannus‑hyötysuh‑
teen avulla, oli puolessa hankkeista merkittävästi 
alhaisempi kuin mitä tiehankkeiden suunnitte‑
luvaiheessa oli oletettu (olettamusarvona olivat 
huomattavasti alhaisemmat kustannukset ja/tai 
enemmän liikennettä). Tarkastajat havaitsivat, 
että tarkastettujen tiehankkeiden keskimääräiset 
kustannukset yhdeltä tiekilometriltä suhteessa 
vuotuiseen liikenteeseen olivat ylioptimististen 
liikenne‑ennusteiden takia Espanjassa yli nelin‑
kertaiset Saksaan verrattuna; Puola ja Kreikka 
sijoittuivat näiden kahden ääripään väliin. Valittu 
tietyyppi ei useinkaan ollut asianomaisen tien 
liikenteen kannalta sopivin. Moottoriteitä suosit‑
tiin, vaikka liikenneongelmat olisi voitu ratkaista 
moottoriliikennetiellä, joka on 43 prosenttia 
halvempi. Tilintarkastustuomioistuin suositti, 
että jäsenvaltiot varmistaisivat kansainvälisen 
kilpailun rakennushankkeissa ja käyttäisivät 
hankintajärjestelmiään siten, että niiden avulla 
saadaan kaikkein edullisimmat tarjoukset. 

EU osoitti Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) 
ja koheesiorahastosta kaudelle 2000–2013 noin 
65 miljardia euroa teiden rakentamisen ja kunnos-
tamisen osarahoitukseen.

Marco Polo ‑ohjelma kannustaa käyttämään lyhyen matkan 
merenkulkua.
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 • Onko Euroopan globalisaatiorahasto tuot-
tanut EU:n lisäarvoa integroitaessa irtisa-
nottuja työntekijöitä uudelleen työelämään 
(7/2013) – arvioitiin, edistikö Euroopan globali‑
saatiorahasto (EGR) vaikuttavalla tavalla sitä, että 
irtisanotut työntekijät voivat palata mahdollisim‑
man pian työmarkkinoille. Tarkastajat havaitsivat, 
että valtaosalle tukeen oikeutetuista työnteki‑
jöistä oli tarjottu yksilöllistä ja hyvin koordinoi‑
tua apua. Kaikissa tarkastetuissa tapauksissa 
havaittiin kuitenkin toimenpiteitä, joiden kautta 
maksettiin tulotukea, jonka kyseinen jäsenvaltio 
olisi maksanut joka tapauksessa. Tulotuen osuus 
korvatuista kuluista oli 33 prosenttia kaikissa 
tarkastetuissa tapauksissa. Ei myöskään ollut 
riittäviä tietoja sitä, miten vaikuttavalla tavalla 
varoilla oli saatu irtisanotut työntekijät takaisin 
töihin. 

Globalisaatiorahaston avulla oli tarkoitus puut-
tua lyhytaikaisiin ja tilapäisiin kiireellisiä toimia 
edellyttäviin tilanteisiin. Tuki kattaa koulutuksen, 
itsenäisen ammatinharjoittamisen tukemisen, 
valmennuksen (coaching) ja työnvälityspalvelut. 
Globalisaatiorahasto osarahoittaa toimenpiteestä 
50 tai 65 prosenttia; loppuosan rahoittaa asian-
omainen jäsenvaltio. Maaliskuun 2007 ja joulukuun 
2012 välisenä aikana Euroopan globalisaatio-
rahasto maksoi yli 600 miljoonaa euroa maailman-
kaupan muutosten johdosta joukkoirtisanotuille 
työntekijöille.

 • ”Yhtenäisen tarkastusmallin” (”single au-
dit”) soveltaminen ja komission luotta-
mus kansallisten tarkastusviranomaisten 
työhön koheesioalalla (16/2013) – arvioitiin, 
missä määrin komissio voi luottaa kansallisten 
tarkastusviranomaisten työhön saadakseen 
varmuuden aluepolitiikan alalta, ja selvitettiin, 
miten komissio oli soveltanut yhtenäistä tar‑
kastusmallia vuoden 2012 loppuun mennessä. 
Erityisesti tilintarkastustuomioistuin tutki, onko 
komissio hyödyntänyt asianmukaisesti kansallis‑
ten tarkastusviranomaisten toimittamia tietoja 
ja varmistanut tarkastusviranomaisille tarkoite‑
tun ohjeistuksen ja tuen avulla, että sovelletaan 
yhdenmukaista tarkastuksen lähestymistapaa. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat 
analysoivat ohjelmakaudella 2007–2013 käyt‑
töönotettujen vahvistettujen tarkastusjärjestely‑
jen kustannukset. 

Yhtenäisellä tarkastusmallilla (”single audit”) 
pyritään ehkäisemään päällekkäistä valvontatyötä 
ja vähentämään valvonta- ja tarkastustoimien ko-
konaiskustannuksia jäsenvaltioissa ja komissiossa. 
Tarkoituksena on myös vähentää tarkastuskohtei-
siin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta. Tilintarkas-
tustuomioistuin arvioi, että jäsenvaltiot käyttivät 
EU:n aluepolitiikan tarkastamiseen noin 860 mil-
joonaa euroa kaudella 2007–2013. Tämä vastaa 
0,2 prosenttia aluepolitiikan kokonaisbudjetista.

Euroopan globalisaatiorahasto tukee työnsä menettäneitä 
työntekijoitä.
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Tilintarkastustuomioistuin antoi tältä alalta vuonna 
2013 seuraavat erityiskertomukset:

 • Onko EU:n elintarviketeollisuustuella lisätty 
maataloustuotteiden arvoa vaikuttavalla ja 
tehokkaalla tavalla? (1/2013) – arvioitiin, oliko 
toimenpide suunniteltu ja pantu täytäntöön si‑
ten, että hankerahoitus oli tehokasta ja perustui 
selkeästi tunnistettuihin tarpeisiin. Lisäksi tarkas‑
tettiin, oliko toimenpiteen täytäntöönpanon seu‑
ranta ja arviointi toteutettu siten, että toiminnan 
tulokset olivat todennettavissa. Tilintarkastus‑
tuomioistuin havaitsi, että hankkeilla parannet‑
tiin asianomaisten yritysten taloudellista suo‑
ritusta ja useimmissa tarkastetuissa hankkeissa 
tuloksena on mahdollisesti jonkinlainen arvon‑
lisäys. Tämä ei kuitenkaan ole toimenpiteen 
suunnittelun tai jäsenvaltioiden soveltamien 
valintamenettelyjen ansiota. Tuettujen yritysten 
tukitarpeesta ei ollut näyttöä tai oli epäselvää, 
mitä erityisiä toimintatavoitteita tuella oli määrä 
saavuttaa. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
tukea ei ole suunnattu järjestelmällisesti hank‑
keille, jotka olisivat lisänneet maataloustuottei‑
den arvoa vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla. 

Yksi yhteisen maatalouspolitiikan mukaisen EU:n 
maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteista on 
antaa avustuksia maataloustuotteita jalostaville ja 
kaupan pitäville yrityksille ”maa- ja metsätalous-
tuotteiden arvoa lisäävän toimenpiteen” kautta. 
Toimenpiteen tarkoituksena on parantaa maa- ja 
metsätalouden kilpailukykyä. 

EU:n talousarviossa oli sidottu kaudelle 2007–2013 
yhteensä 5,6 miljardia euroa tukea. Rahoitus-
ta täydennettiin kansallisilla varoilla, ja täten 
julkisen rahoituksen kokonaismääräksi tuli 
9,0 miljardia euroa.

 • Ovatko jäsenvaltiot ja komissio saaneet ra-
halle vastinetta maaseudun elinkeinoelämän 
monipuolistamiseen tähtäävistä toimenpi-
teistä? (6/2013) – arvioitiin, onko toimenpiteet 
suunniteltu ja toteutettu siten, että ne lisäävät 
tehokkaasti kasvua ja työllisyyttä, ja onko rahoi‑
tettaviksi valittu vaikuttavimmat ja tehokkaim‑
mat hankkeet. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin 
arvioi, antavatko käytettävissä olevat seuran‑
ta‑ ja arviointitiedot luotettavia, täydellisiä ja 
ajantasaisia tietoja toimenpiteiden tuloksista. 
Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että komissio 
ja jäsenvaltiot ovat kokonaisuudessaan saaneet 
rahoilleen vain rajoitetusti vastinetta maaseudun 
elinkeinoelämän monipuolistamiseen tähtää‑
villä toimenpiteillä, koska tukea ei ole järjestel‑
mällisesti suunnattu hankkeisiin, jotka olisivat 
todennäköisimmin saavuttaneet toimenpiteiden 
tarkoituksen. 

Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen 
tarkoitetuilla EU:n maaseudun kehittämisvaroilla 
pyritään puuttumaan maaseudun ongelmiin, kuten 
väestökatoon, vähäisiin taloudellisiin mahdol-
lisuuksiin ja työttömyyteen. Rahoitusta saavat 
ihmiset ja maaseudun yritykset hankkeisiin, joilla 
tuetaan kasvua, työllisyyttä ja kestävää kehitystä. 
EU:n talousarviossa oli varattu näihin toimenpi‑
teisiin viisi miljardia euroa kaudella 2007–2013.

Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

EU:lla on laaja‑alainen toimintapoliittinen vastuu maatalouden ja maaseudun kehittämisen, kalastuksen sekä 
ympäristön aloilla. Kaudelle 2007–2013 oli suunniteltu määrärahoja 413,1 miljardia euroa (42,3 prosenttia EU:n 
koko talousarviosta).

Kolme neljäsosaa varoista käytetään viljelijöille tarkoitettuihin suoriin tukiin ja maatalousmarkkinoihin 
kohdennettavaan tukeen. Tuet rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta, joka muodostaa yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) ensimmäisen pilarin. Viidennes varoista käytetään maaseudun kehittämistä koske‑
vaan EU:n tukeen. Tuki rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, joka muodos‑
taa YMP:n toisen pilarin. Komissio ja jäsenvaltiot hallinnoivat maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa 
yhteistyössä.
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 • Euroopan maaseudun kehittämisen maa-
talousrahaston tuki metsien taloudellisen 
arvon parantamiseen (8/2013) – arvioitiin, onko 
maaseudun kehittämistukea metsien taloudelli‑
sen arvon parantamiseen hallinnoitu tehokkaasti 
ja vaikuttavasti. Tarkastus käsitti sekä komission 
että valitut jäsenvaltiot, jotka olivat Espanja (Ga‑
licia), Italia (Toscana), Unkari, Itävalta ja Slovenia. 
Niiden osuus ilmoitetuista kokonaismenoista 
oli yli 50 prosenttia. Tarkastuksen yhteydessä 
havaittiin toimenpiteen suunnittelussa puut‑
teita, jotka olivat merkittävä este toimenpiteen 
täytäntöönpanon onnistumiselle: komissiossa 
EU:n metsätalousalan tilanteesta ei tehty tarkkaa 
analyysiä, jonka perusteella ehdotusta taloudel‑
lisesta tuesta yksityisten omistajien ja kuntien 
metsien taloudellisen arvon parantamiseen olisi 
voitu pitää perusteltuna. Myöskään toimenpi‑
teen kannalta keskeisiä käsitteitä ei ollut mää‑
ritelty lainsäädännössä. Tämä koskee varsinkin 
”metsien taloudellisen arvon” ja ”metsätilan” 
määritelmiä. Jäsenvaltiot määrittelivät hyvin eri 
tavoin kokorajan, jonka ylittäviltä metsätiloilta 
vaadittiin metsänhoitosuunnitelma.

Tilintarkastustuomioistuin katsoi, että tarkastetuista 
hankkeista vain muutama paransi metsien taloudel‑
lista arvoa huomattavasti lisäämällä joko maan arvoa 
(metsäpolkujen ja ‑teiden rakentaminen) tai metsik‑
köjen arvoa (metsänhoitotoimet, kuten karsinta tai 
harvennus). 

Toimenpiteeseen osoitettiin kaudella 2007–2013 yh-
teensä 535 miljoonaa euroa.

Metsät ja metsäalueet kattavat EU:n kokonaismaa‑alasta 40 prosenttia.
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 • Yhteinen maatalouspolitiikka: ovatko neu-
voston asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artik-
lan mukaiset erityistuet hyvin suunniteltuja 
ja toteutettuja? (10/2013) – arvioitiin, olivatko 
68 artiklan mukaisen tuen käyttöönotto ja tapa, 
jolla se pantiin täytäntöön vuosina 2010 ja 2011 
(hallinto‑ ja valvontajärjestelyt), yhteisen maa‑
talouspolitiikan (YMP) mukaisia, tarpeellisia ja 
tarkoituksenmukaisia ja oliko tuen täytäntöön‑
panon yhteydessä otettu käyttöön tyydyttävä 
valvontajärjestelmä. Tarkastuksen yhteydessä 
havaittiin, että järjestelmä, jonka avulla varmiste‑
taan, että erityistukea myönnetään vain tarkoin 
määritellyissä tapauksissa, oli riittämätön. Komis‑
sio ei juurikaan pystynyt vaikuttamaan tällaisten 
tapausten perusteluihin, ja jäsenvaltioilla oli 
tukien osalta laaja päätösvalta. Komissio ei voi‑
nut valtaosassa tapauksia ryhtyä oikeudellisesti 
sitoviin toimiin, ja jäsenvaltioiden ainoa velvoite 
oli ilmoittaa komissiolle tekemistään päätöksistä. 
Tästä seurasi, että 68 artiklan säännösten täytän‑
töönpano ei ollut aina täysin yhtenäistä YMP:n 
kanssa ja että ei ollut riittävästi näyttöä siitä, että 
käyttöön otetut toimenpiteet olivat aina tarpeel‑
lisia ja tarkoituksenmukaisia suhteessa tarpeisiin, 
vaikuttavuuteen ja saatavilla olevaan tukeen. 
Tarkastuksessa kävi myös ilmi, että 68 artiklan 
mukaisten tukitoimenpiteiden täytäntöönpa‑
nossa oli useita puutteita. Puutteita esiintyi 
mm. hallinto‑ ja valvontajärjestelmissä, joiden 
tarkoituksena oli varmistaa, että käytössä olevat 
toimenpiteet pantiin asianmukaisesti täytän‑
töön. Sama koski myös hallinnon, hallinnollisten 
tarkastusten ja paikalla tehtävien tarkastusten 
järjestelmiä. Puutteita havaittiin paikoin siitä 
huolimatta, että hallinnon ja valvonnan aiheutta‑
ma rasitus on jo valmiiksi suuri. 

Kun tilatukijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 
2003, jäsenvaltiot voivat sitoa enintään 10 pro-
senttia kansallisista yhteisen maatalouspolitiikan 
(YMP) alan enimmäismääristään erityistukeen ja 
jatkaa joidenkin viljelijöille tarkoitettujen tuotan-
tosidonnaisten tukitoimenpiteiden soveltamista. 
Erityistukea laajennettiin myöhemmin asetuksen 
(EY) N:o 73/2009 68 artiklalla, jolla lisättiin tuen 
myöntämisperusteeksi kelpaavien tavoitteiden ja 
toimien määrää. Kauden 2010–2013 kokonaisbud-
jetti oli 6,4 miljardia euroa.

 • Pystyvätkö komissio ja jäsenvaltiot osoitta-
maan, että maaseudun kehittämispolitiik-
kaan osoitetut EU:n määrärahat on käytetty 
tarkoituksenmukaisesti? (12/2013) – arvioitiin, 
onko ilmoitettu selvästi, mitä maaseudun kehit‑
tämismenoilla on tarkoitus saada aikaan ja onko 
käytössä luotettavaa tietoa siitä, mitä määrära‑
hoilla on saavutettu ja kuinka tehokkaasti. Tärkeä 
osatekijä tässä on seuranta‑ ja arviointijärjestel‑
mä, josta käytetään myös ilmaisua ”yhteiset seu‑
ranta‑ ja arviointisäännöt”. Tarkastuksen johto‑
päätösten mukaan komissio ja jäsenvaltiot eivät 
ole osoittaneet riittävissä määrin, mitä maaseu‑
dun kehittämispolitiikan tavoitteiden osalta on 
saavutettu. Maaseudun kehittämiseen osoitettu‑
jen EU:n talousarviovarojen käytön tarkoituksen‑
mukaisuudesta ei myöskään ole varmuutta. 

EU osoitti lähes 100 miljardia euroa maaseudun 
kehittämistavoitteiden saavuttamiseen rahoitus-
kaudella 2007–2013. Jäsenvaltiot sitoivat lisäksi 
58 miljardia euroa kansallisia varojaan maaseudun 
kehittämisohjelmiensa osarahoittamiseen. Jäsen-
valtiot laativat maaseudun kehittämisohjelmat. 
Kun komissio on hyväksynyt ohjelmat, jäsenvaltiot 
panevat ne täytäntöön.
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 • Onko ympäristön Life-tuki ollut vaikuttava? 
(15/2013) – arvioitiin, edistivätkö ympäristön 
Life‑tuen suunnittelu ja toteuttaminen sen 
vaikuttavuutta. Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastajat tekivät vuosina 2005–2010 rahoitettu‑
ja hankkeita koskevan tarkastuksen yhteydessä 
tarkastuskäynnin asianomaisiin komission osas‑
toihin sekä viiteen jäsenvaltioon, jotka kuuluvat 
Life‑tuen suurimpien edunsaajien joukkoon 
(Saksa, Espanja, Ranska, Italia ja Yhdistynyt ku‑
ningaskunta). Näihin jäsenvaltioihin on osoitettu 
55 prosenttia Life‑ohjelman määrärahoista, ja 
niissä on toteutettu 15 prosenttia ohjelman 
hankkeista. Tilintarkastustuomioistuin totesi, 
että yleisesti ottaen ympäristön Life‑tuki ei toimi 
vaikuttavasti, koska ohjelmaa ei ole suunniteltu 
ja toteutettu riittävän hyvin. 

Nykyisen Life-ohjelman vuotuisessa talousar-
viossa on osoitettu hankkeiden rahoittamiseen 
keskimäärin 239 miljoonaa euroa – määrä vastaa 
vajaata 1,5 prosenttia EU:n ympäristömenojen 
arvioidusta kokonaismäärästä. Talousarvio on 
vaatimaton kunnianhimoiseen tavoitteeseen 
nähden: tarkoituksena on edistää EU:n ympäristö-
politiikan ja -lainsäädännön kehittämistä, päivit-
tämistä ja täytäntöönpanoa. Lähes 50 prosenttia 
(120 miljoonaa euroa) ohjelman määrärahoista 
on kohdennettu ympäristön Life-tukeen. Lopuil-
la määrärahoilla rahoitetaan kahta muuta tuen 
osa-aluetta – luonnon LIFE-tukea ja viestinnän 
LIFE-tukea.

 • Jäsenvaltioiden maatalousmenoihin kohdis-
tamien tarkastusten tulosten luotettavuus 
(18/2013) – arvioitiin jäsenvaltioiden tilastokerto‑
musten luotettavuutta. Tilastokertomuksissa esi‑
tetään jäsenvaltioiden hallinnollisten ja paikalla 
tehtävien tarkastusten tulokset. Jäsenvaltioiden 
maksajavirastot suorittavat tukihakemusten 
hallinnollisia tarkastuksia, joiden tarkoituksena 
on hakemusten tukikelpoisuuden tarkistami‑
nen. Ne tarkastavat hakijoista poimitun otoksen 
myös paikalla. Hakijoille maksettavia tukimääriä 
vähennetään havaittujen virheiden perusteella. 
Jäsenvaltiot raportoivat tarkastusten tuloksista 
vuosittain komissiolle. Komissio laskee tämän 
perusteella jäännösvirhetason eli arvioi, minkä 
verran tapahtumiin jää sääntöjenvastaisuuksia 
sen jälkeen, kun kaikki tarkastukset on suori‑
tettu. Jäännösvirhetason tilastollinen pätevyys 
sisällytettiin tarkastusalaan. Sekä tämä tarkas‑
tus että tilintarkastustuomioistuimen aiemmat 
tarkastukset ja komission tarkastukset osoittavat, 
että hallinnollisia ja paikalla toimitettavia tarkas‑
tuksia varten käytössä olevat järjestelmät ovat 
vain osittain vaikuttavia, mikä asettaa vakavasti 
kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden komissiolle toi‑
mittamien tietojen luotettavuuden. 

Komissio jakaa vastuun YMP:n täytäntöönpanosta 
jäsenvaltioiden kanssa. Maatalousmenojen hallin-
noinnista ja niihin liittyvistä maksuista vastaavat 
kansalliset tai alueelliset maksajavirastot, jotka ra-
portoivat toiminnastaan komissiolle. Jäsenvaltioi-
den nimittämät riippumattomat todentamisviran-
omaiset todentavat komissiolle maksajavirastojen 
tilinpäätökset sekä niiden perustamien valvontajär-
jestelmien laadun.
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EU maailmanlaajuisena toimijana

EU:n toimet ulkosuhteiden alalla keskittyvät seuraaviin osa‑alueisiin: laajentuminen; vakauden, turvallisuuden 
ja vaurauden lisääminen EU:n naapurialueilla; aktiivinen toiminta kestävän kehityksen tukemiseksi kansain‑
välisellä tasolla ja toimet, joilla edistetään maailmanlaajuista poliittista ohjausjärjestelmää sekä varmistetaan 
strateginen turvallisuus ja siviiliväestön turvallisuus.

EU sitoi näihin tavoitteisiin 55,9 miljardia euroa kaudella 2007–2013. Määrärahojen osuus koko talousarviosta 
oli 5,7 prosenttia. Suurinta osaa menoista hallinnoi komissio joko suoraan tai edustustojensa avulla. Osaa tues‑
ta hallinnoidaan myös yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Tilintarkastustuomioistuin antoi tältä alalta vuonna 
2013 seuraavat erityiskertomukset:

 • Hallintotapaan liittyvä yhteistyö EU:n ja 
Egyptin välillä (4/2013) – arvioitiin, ovatko 
Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallin‑
to hallinnoineet vaikuttavasti EU:n tukea, jonka 
tavoitteena oli parantaa Egyptin hallintotapaa 
ennen vuonna 2011 tapahtunutta kansannou‑
sua ja sen jälkeen. Euroopan ulkosuhdehallinto 
ja komissio eivät ole yleisesti ottaen kyenneet 
hallinnoimaan vaikuttavasti Egyptin hallintota‑
van parantamiseen tähtäävää EU‑tukea. Ennen 
kansannousua komissio onnistui sisällyttämään 
EU:n ja Egyptin välillä tehtyyn Euroopan naapu‑
ruuspolitiikan toimintasuunnitelmaan suuren 
joukon ihmisoikeuksien ja demokratian alaan 
liittyviä kysymyksiä, mutta se ei kuitenkaan pys‑
tynyt saavuttamaan edistystä. Vaikka rahoitusta 
maksettiin huomattava määrä talousarviotuke‑
na, julkistalouden hallinnointia ei ole sen avulla 
kyetty edistämään vaikuttavasti. Talousarvioon 
liittyvän avoimuuden puute, tehoton tarkastus‑
toiminto ja laajalle levinnyt korruptio ovat kes‑
keisiä puutteita Egyptissä, jotka on yhä korjatta‑
va. Kansannousun jälkeen toteutetussa Euroopan 
naapuruuspolitiikan tarkistuksessa ei painotettu 
vahvasti naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. 

Kaudella 2007–2013 EU osoitti Egyptille tukea noin 
miljardi euroa. Yli puolet tästä määrästä ohjattiin 
Egyptin valtionkassan kautta talousarviotukena 
tunnetun tukimekanismin avulla, joten maan jul-
kistalouden hallinnointiin luotettiin huomattavissa 
määrin.

 • Euroopan unionin suora rahoitustuki palestii-
nalaishallinnolle (14/2013) (ks. ”Katsaus tulok‑
sellisuuden tarkastukseen”).

Koulutyttöjä Egyptissä.
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Katsaus tuloksellisuuden tarkastukseen

Euroopan unionin suora rahoitustuki palestiinalaishallinnolle

Koko maailman huomion kohteena on jo 
vuosia ollut Palestiinan ja Israelin rauhan‑
prosessi. Euroopan unioni ei ole tältä osin 
poikkeus. Yhtenä keskeisistä globaaleista 
toimijoista alueella EU antaa huomattavan 
määrän tukea miehitetyille palestiinalaisalu‑
eille. Se on antanut vuodesta 1994 alkaen 
tukea yli 5,6 miljardia euroa. Yleistavoitteena 
on auttaa saamaan aikaan kahden valtion 
ratkaisu ja tätä kautta lopettaa Israelin ja 
Palestiinan välinen konflikti. Vuodesta 2008 
alkaen sen suurin ohjelma miehitetyillä 
palestiinalaisalueilla on ollut suora PEGA‑
SE‑rahoitustuki, jonka kautta on myönnet‑
ty rahoitusta noin miljardi euroa vuosina 
2008–2012. Ohjelman tavoitteena on auttaa 
palestiinalaishallintoa, jotta se voisi täyttää 
virkamiehiä, eläkeläisiä ja heikossa asemas‑
sa olevia perheitä koskevat velvoitteensa, 

ylläpitää välttämättömiä julkisia palveluita ja parantaa julkista varainhoitoa.

Tilintarkastustuomioistuin toimitti tuen tuloksellisuuden tarkastuksen. Tarkastajat suorittivat tarkastustyönsä 
1. heinäkuuta ja 31. joulukuuta 2012 välisenä aikana. Evidenssiä kerättiin käymällä läpi asiakirjoja ja haastattele‑
malla sekä eritoten tekemällä tarkastuskäynnit Itä‑Jerusalemiin, Länsirannalle (Ramallah, Nablus, Jeriko ja Tulka‑
rem) ja Gazaan. Tarkastuskäyntien yhteydessä haastateltiin EU:n edustajan toimiston, yksittäisten edunsaajaor‑
ganisaatioiden ja palestiinalaishallinnon, kansainvälisten rahoittajien, tarkastusyritysten ja paikallisten yritysten 
edustajia. Lisäksi tarkastajat tapasivat yksittäisiä opettajia, lääkäreitä ja heikossa asemassa olevia perheitä, jotka 
olivat suoran PEGASE‑rahoitustuen suoria edunsaajia. Tarkastajat joutuivat tässä erityisympäristössä haastaviin 
tilanteisiin; asioiden hoito viivästyi, tarvittiin erityisiä turvallisuusselvityksiä ja aseistetut turvamiehet kuljettivat 
tarkastajia panssariajoneuvoilla.

Tarkastuksella pyrittiin arvioimaan, miten hyvin Euroopan ulkosuhdehallinto ja komissio ovat hallinnoineet 
palestiinalaishallinnolle tarkoitettua suoraa PEGASE‑rahoitustukea. Tarkastus kohdistui suunnittelu‑ ja täytän‑
töönpanojärjestelyihin, toiminnan tuloksiin ja tulosten kestävyyteen.

Tarkastajat totesivat, että komissio ja Euroopan ulkoasianhallinto ovat onnistuneet suoran rahoitustuen annos‑
sa palestiinalaishallinnolle vaikeissa olosuhteissa. Tästä huolimatta useita nykyisen lähestymistavan osa‑alueita 
olisi yhä tärkeämpää tarkistaa perinpohjaisesti, varsinkin niissä tapauksissa, joissa kestävyys oli kyseenalaista. 
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että palestiinalaishallintoa pitäisi kannustaa toteuttamaan lisää uudistuksia 
eritoten virkamieskunnan osalta. Samanaikaisesti on löydettävä keino, joka avulla Israel saadaan sitoutumaan 
tiukemmin toimintaan. Lisäksi Israelin olisi toteutettava toimenpiteitä, jotka auttavat varmistamaan, että suora 
PEGASE‑rahoitustuki on vaikuttavaa.

Ohjelma on edesauttanut merkittävällä tavalla palestiinalaishallinnon palkkojen maksua. Edunsaajien määrä 
on kuitenkin kasvanut ja samalla suoran PEGASE‑rahoitustuen kautta ohjattu rahoitus muilta rahoittajilta on 
vähentynyt, minkä vuoksi palkanmaksu viivästyi vuonna 2012 huomattavasti. Tämä johti levottomuuksiin pa‑
lestiinalaisväestön keskuudessa.

Gazassa sijaitseva sairaala, jonka lääkärit olivat suoran PEGASE‑rahoitustuen 
suoria edunsaajia.



24Toimintamme

Suoralla PEGASE‑rahoitustuella on edistetty välttämättömiä julkisia palveluja, mutta Gazassa huomattava määrä 
virkamiehiä sai palkkaa, vaikka he eivät Gazassa vallitsevan poliittisen tilanteen vuoksi menneet töihin tai tarjon‑
neet minkäänlaisia julkisia palveluja. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto eivät ole käsitelleet tätä ongelmaa 
riittävästi.

Vaikka suora PEGASE‑rahoitustuki oli laajamittaista, palestiinalaishallinto kärsi vuonna 2012 pahasta budjettiva‑
jeesta, mikä myös heikensi julkisen varainhoidon uudistuksia. Viime kädessä palestiinalaishallinnon taloudelliseen 
kestävyyteen kohdistuvan uhan voidaan kuitenkin huomattavissa määrin katsoa johtuvan siitä, että Israelin hallitus 
on asettanut lukuisia esteitä miehitettyjen palestiinalaisalueiden taloudelliselle kehitykselle. Tämä vähentää niin 
ollen myös suoran PEGASE‑rahoitustuen vaikuttavuutta.

Tilintarkastustuomioistuin esitti kyseisten havaintojen perusteella joukon suosituksia, joiden mukaan Euroopan 
ulkoasiainhallinnon ja komission olisi mm. lujitettava suoran PEGASE‑rahoitustuen ohjelmatyötä tulevaisuudessa, 
vähennettävä hallintokuluja kilpailuttamalla mahdollisuuksien mukaan suoran PEGASE‑rahoitustuen hallinnoin‑
tia ja valvontaa koskevat sopimukset, yksinkertaistettava suoran PEGASE‑rahoitustuen hallinnointijärjestelmää, 
asetettava tulevan suoran PEGASE‑rahoitustuen ehdoksi erityisesti palestiinalaishallinnon konkreettinen edisty‑
minen virkamieskuntaa ja julkista varainhoitoa koskevien uudistusten toteuttamisessa sekä lopetettava suoran 
PEGASE‑rahoitustukeen perustuva virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden rahoitus Gazassa ja ohjattava tuki sen sijaan 
Länsirannalle.

Lopuksi tilintarkastustuomioistuin suositti, että Euroopan ulkoasiainhallinnon ja komission olisi yhdessä laajemman 
rahoittajayhteisön kanssa saatava Israel sitoutumaan tiukemmin laajempaan EU:n ja Israelin väliseen yhteistyöhön, 
jotta määritettäisiin, mitä toimenpiteitä Israelin on tarpeen toteuttaa, jotta varmistetaan, että suora PEGASE‑rahoi‑
tustuki olisi entistä vaikuttavampaa.

Kertomuksen julkaiseminen herätti suurta kiinnostusta poliittisessa kentässä ja mediassa. Se näkyi yhtenä pääuutis‑
aiheista merkittävissä kansainvälisissä sanomalehdissä ja televisiossa ja siitä keskusteltiin Euroopassa, Lähi‑idässä, 
Aasiassa, Pohjois‑ ja Etelä‑Amerikassa, Oseaniassa ja blogeissa.

Kertomus esiteltiin Euroopan parlamentille, joka puolsi kaikkia tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksiä ja 
suosituksia. Parlamentti kehotti Euroopan ulkosuhdehallintoa ja komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 
palestiinalaishallinnolle tarkoitetun tuen parantamiseksi.

Tarkastustiimi (vasemmalta oikealle) Francis Joret, Fabrice Mercade, tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustaf Wessberg, Jana Hošková 
ja Svetoslav Hristov.
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 • Kongon demokraattisen tasavallan hallinto-
tavan parantamiseen tarkoitettu EU:n tuki 
(9/2013) – arvioitiin, oliko hallintotavan paranta‑
miseen tarkoitettu EU:n tuki tarpeiden kannalta 
relevanttia, saavutettiinko tavoitellut tulokset ja 
kiinnittikö komissio EU‑ohjelmien suunnittelus‑
sa riittävästi huomiota Kongon demokraattisen 
tasavallan epävakaisiin olosuhteisiin. Tarkastus 
kattoi vaaliprosessiin, turvallisuusalan uudis‑
tukseen (oikeus‑ ja poliisiasiat), julkistalouden 
hallinnointiuudistukseen ja kaudella 2003–2011 
tapahtuneeseen hajauttamiseen liittyneen EU:n 
tuen. Tarkastuksen perusteella todettiin, että 
Kongolle suunnatun hallintotapaa koskevan 
EU‑tuen vaikuttavuus on vähäistä. Hallintotapaa 
koskeva EU‑tuki perustuu yleisesti ottaen vakaa‑
seen yhteistyöstrategiaan ja kohdentuu maan 
keskeisiin hallintotapatarpeisiin. Sillä on myös 
saavutettu jonkin verran tuloksia. Edistys on 
kuitenkin hidasta, epätasaista ja kaiken kaikkiaan 
vähäistä. Ohjelmista alle puolet on saavuttanut 
tai todennäköisesti saavuttaa suurimman osan 
odotetuista tuloksista. Kestävyysnäkymät ovat 
useimmissa tapauksissa heikot. 

Hyvä hallinto on yksi eurooppalaisista perusarvois-
ta ja keskeinen osatekijä EU:n kehitysyhteistyössä 
kolmansien maiden kanssa. Sen jälkeen, kun EU on 
ryhtynyt taas rakenteelliseen yhteistyöhön Kongon 
kanssa, se on antanut noin 1,9 miljardia euroa tu-
kea vuosina 2003–2011, mikä tekee siitä yhden Kon-
gon tärkeimmistä kehitysyhteistyökumppaneista.

 • EU:n kehitysapu Keski-Aasialle (13/2013) – 
arvioitiin, kuinka komissio ja Euroopan ulko‑
suhdehallinto suunnittelivat ja hallinnoivat 
Keski‑Aasian tasavalloille (Kazakstan, Kirgisia, 
Tadžikistan, Turkmenistan ja Uzbekistan) vuosina 
2007–2012 annettua kehitysapua. Tarkastuksessa 
ilmeni, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehal‑
linto toimivat merkittävällä tavalla haastavissa 
olosuhteissa suunnitellakseen ja pannakseen 
täytäntöön alueellisessa strategia‑asiakirjassa 
huhtikuussa 2007 vahvistetun EU:n ohjelman, 
joka koski Keski‑Aasialle annettavaa kehitysapua. 
Tuen suunnittelu ja jakaminen tapahtui yleisesti 
ottaen hyväksyttävällä tavalla. Täytäntöönpano 
oli vähemmän tyydyttävää. 

EU on osoittanut vuosina 1991–2013 yli 2,1 miljar-
dia euroa kyseisille maille suunnattuun kehitys- ja 
humanitaariseen apuun; tästä määrästä 750 mil-
joonaa euroa koski kautta 2007–2013. Komissio 
maksoi vuosina 2007–2012 yhteensä 435 miljoo-
naa euroa kehitysapua Keski-Aasialle. Pääasiallisia 
edunsaajia olivat Kirgisia ja Tadžikistan.

 • Unionin ulkopuolelle suunnatun tuen yh-
teydessä myönnetty EU:n ilmastorahoitus 
(17/2013) – arvioitiin, miten hyvin komissio on 
hallinnoinut EU:n talousarviosta ja Euroopan 
kehitysrahastoista (EKR:t) maksettuja ilmasto‑
menoja. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että 
komissio on keskittänyt toimintansa asianmukai‑
siin painopisteisiin, mutta EU:n ja jäsenvaltioiden 
ohjelmien täydentävyyden varmistaminen sekä 
korruption ehkäiseminen ja torjunta edellyttävät 
edelleen merkittäviä ponnistuksia. 

Vuonna 2009 kehittyneet maat sopivat 30 mil-
jardin Yhdysvaltain dollarin nopeasti saatavasta 
rahoituksesta vuosiksi 2010–2012 ja pitkäaikai-
sesta sitoumuksesta, jonka vuotuinen määrä on 
100 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2020 
mennessä. EU:n jäsenvaltiot ja komissio eivät ole 
sopineet, miten pitkäaikainen sitoumus pannaan 
täytäntöön, ja on epäselvää, missä määrin EU on 
täyttänyt nopeasti saatavaa rahoitusta koskevan 
lupauksensa. Ei ole olemassa EU:n laajuista sopi-
musta siitä, miten ilmastorahoitus määritetään, 
eikä vielä ole käytössä vaikuttavaa seuranta-, 
raportointi – ja tarkistusjärjestelmää.
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EU:n tulot / omat varat

Suurin osa EU:n tuloista lasketaan jäsenvaltioiden toimittamien makrotaloudellisten tilastotietojen ja ar‑
vioiden perusteella. Tilintarkastustuomioistuin tarkastaa BKTL:oon ja alv:oon perustuvien rahoitusosuuksien 
perustana olevien toimien sääntöjenmukaisuuden osalta, miten komissio on käsitellyt jäsenvaltioiden toimit‑
tamia tietoja, mutta ei sitä, miten tiedot on alun perin tuotettu.

Tilintarkastustuomioistuin antoi tältä alalta vuonna 
2013 seuraavan kertomuksen:

 • Bruttokansantuloa (BKTL) koskevien tietojen 
laadun parantaminen: jäsennellympi ja parem-
min kohdennettu lähestymistapa parantaisi 
komission suorittaman tarkastuksen vaikutta-
vuutta (11/2013) – arvioitiin, oliko omien varojen 
laskennassa käytettyjä BKTL‑tietoja koskeva komis‑
sion tarkastus hyvin jäsennelty ja kohdennettu. 
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission 
suorittama BKTL‑tietojen tarkastus ei ollut riittävän 
jäsennelty ja kohdennettu. Komissio ei suunni‑
tellut ja priorisoinut työtään asianmukaisesti, ei 
noudattanut johdonmukaista lähestymistapaa 
suorittaessaan tarkastuksia jäsenvaltioissa eikä 
toimittanut riittävästi tarkastuksia jäsenvaltioissa. 
Tarkastuksista ei myöskään raportoitu riittävästi. 
Kertomuksessa annettujen suositusten täytän‑
töönpano auttaisi varmistamaan, että jäsenvaltioi‑
den maksuosuudet EU:n talousarvioon on laskettu 
oikein ja että maksuosuuksien perusteet ovat 
oikeudenmukaiset. Se myös lisäisi komission työn 
vaikuttavuutta. Myös komissio on todennut, että 
toimiin on aihetta. 

EU:n talousarvio rahoitetaan omista varoista ja 
muista tuloista. Omat varat jakautuvat kolmeen 
ryhmään: perinteiset omat varat (tuonnista kanne-
tut tullit ja sokerin tuotantomaksu), jäsenvaltioiden 
keräämään arvonlisäveroon perustuvat omat 
varat sekä jäsenvaltioiden BKTL:oon perustuvat 
omat varat. BKTL:oon perustuvien omien varojen 
talousarvio-osuus on kasvanut vuosina 2002–2012 
noin 50 prosentista (46 miljardia euroa) 70 prosent-
tiin (98 miljardia euroa).
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Aiempien suositusten täytäntöönpanon seuranta

Tilintarkastustuomioistuin edistää varainhoidon parantamista pääasiassa suosituksillaan. Se antoi vuonna 
2013 toista kertaa erityiskertomuksen, joka koskee aiempiin erityiskertomuksiin sisältyvien suositusten täy‑
täntöönpanon seurantaa.

 • Euroopan tilintarkastustuomioistuimen eri-
tyiskertomuksiin liittyvä seurantakertomus 
vuodelta 2012 (19/2013) – arvioitiin, seurasiko 
komissio riittävällä tavalla niiden suositusten 
täytäntöönpanoa, jotka tilintarkastustuomiois‑
tuin oli esittänyt erityiskertomuksissa vuosilta 
2006–2010. Tarkastusta varten poimittiin kym‑
menestä erityiskertomuksesta 62 suosituksen 
otos. Tilintarkastustuomioistuin arvioi toimet, 
jotka komissio on toteuttanut vastauksena suosi‑
tuksiin. Tarkastuksessa kävi ilmi, että suositukset 
oli otettu huomioon. Komissio on toteuttanut 
tarkastuksen kohteina olleista suosituksista 
83 prosenttia kaikilta osin tai suurimmaksi osin, 
12 prosenttia joiltakin osin ja viittä prosenttia ei 
ole toteutettu. 

Tarkastuskertomusten seurantaa pidetään kansain-
välisissä tarkastusstandardeissa tuloksellisuuden 
tarkastuksen koko prosessin (suunnittelu, toteutus 
ja seuranta) viimeisenä vaiheena. Lisätietoja tilin-
tarkastustuomioistuimen suositusten täytäntöön-
panon seurannasta esitetään sivulla 41.

EU:n tarkastajat matkalla tarkastamaan edunsaajaa paikalla.
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Lausunnot ja muut tuotokset  
vuonna 2013

Tilintarkastustuomioistuin edistää EU:n varain-
hoidon parantamista myös antamalla lausuntoja 
sellaisista uusista lainsäädäntöehdotuksista tai lain‑
säädännön tarkistamisehdotuksista, joilla on talou‑
dellista vaikutusta. Lausuntoja pyytävät muut EU:n 
toimielimet, ja lainsäädäntävallan käyttäjät – Eu‑
roopan parlamentti ja neuvosto – hyödyntävät niitä 
työssään. Tilintarkastustuomioistuin voi myös laatia 
oma‑aloitteisia kannanottoja muista aiheista. Presi‑
dentti antoi vuonna 2013 kaksi kirjettä. Yksi niistä oli 
vastaus neuvostolle, joka oli pyytänyt yhteenvetoa 
EU:n virastoja, muita elimiä ja yhteisyrityksiä koske‑
vissa erityisvuosikertomuksissa (ks. s. 12) esitetyistä 
havainnoista. Toinen koski neuvoston ehdotuksia 
luottolaitosten valvontaan käytettävän yhteisen 
mekanismin perustamiseksi.

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin antoi seuraa‑
vat neljä lausuntoa, joissa käsiteltiin useita merkittä‑
viä osa‑alueita:

 • Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden perussääntö ja rahoitus (1/2013) (ks. 
laatikko)

 • Muutettu ehdotus asetukseksi yhteiseen strate‑
giakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitys‑
rahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesio‑
rahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahastoa ja Euroopan meri‑ ja kala‑
talousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksis‑
tä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista 
yleisistä säännöksistä (2/2013)

 • Yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon 
sovellettava varainhoitoasetus (3/2013)

 • Tiettyjen menoluokkien määrärahasiirtoja koske‑
vien EU:n talousarvioon sovellettavien varainhoi‑
tosääntöjen muuttaminen (4/2013).

Lausunnot on julkaistu kokonaisuudessaan tilintar‑
kastustuomioistuimen sivustolla http://eca.europa.
eu kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Neljä 
lausuntoa

vuonna 2003
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Lausunto nro 1/2013 – ehdotus asetukseksi Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta

Vuonna 2012 yhteensä 13 Euroopan tason poliittista puoluetta ja 12 Euroopan tason poliittista säätiötä sai 
rahoitusta EU:n yleisestä talousarviosta. Poliittisia puolueita on rahoitettu vuodesta 2004 lähtien ja poliittis‑
ten säätiöiden rahoittaminen alkoi vuonna 2007. Varoja hallinnoi Euroopan parlamentti.

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntöä ja rahoitusta koskevassa asetusehdotuk‑
sessa annetaan näille elimille EU:n tason oikeushenkilöllisyys. Tulevaisuudessa rahoituksen saaminen EU:n 
talousarviosta edellyttää rekisteröintiä Euroopan parlamenttiin tällaisessa oikeusmuodossa.

Komission ehdotuksissa korjataan monia silloisissa säännöksissä esiintyneitä puutteita. Eräitä muita ky‑
symyksiä oli kuitenkin vielä käsiteltävä, jotta edistettäisiin riippumattomuuteen, vastuuvelvollisuuteen ja 
vastuullisuuteen perustuvaa eurooppalaista poliittista kulttuuria, vahvistettaisiin valvontaa ja vältettäisiin 
rahoitussääntöjen rikkominen.

Tilintarkastustuomioistuin pani huomautuksissaan muuan muassa merkille, että asetuksessa oli tarpeen 
määrittää selkeästi, mitä pidetään lahjoituksina, maksuina tai lainoina Euroopan tason poliittisten puoluei‑
den kohdalla. Lisäksi suositettiin, että sääntöjen rikkomisen vuoksi määrätyt seuraamukset olisivat vähem‑
män harkinnanvaraisia ja että asetuksessa säädettäisiin seuraamuksista, jotka ovat moninkertaisia asian‑
omaisiin sääntöjenvastaisiin määriin nähden ja joihin ei sovellettaisi minkäänlaista enimmäismäärää.

Asetusehdotuksen mukaan poliittisten puolueiden ja säätiöiden olisi toimitettava vuotuinen tilinpäätöksen‑
sä siinä jäsenvaltiossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jossa puolueella tai säätiöllä on kotipaikka. 
Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että vertailtavuuden ja avoimuuden parantamiseksi olisi suotavaa, että 
käytössä olisi vakiomuotoinen suoriteperusteinen tilien esittämistapa ja yksityiskohtaiset raportointivel‑
voitteet; kaikkia poliittisia puolueita ja säätiöitä varten luotaisiin yhteinen malli, jonka soveltaminen olisi 
pakollista riippumatta lainsäädännöstä, jota sovelletaan siinä jäsenvaltiossa, jossa puolueella tai säätiöllä on 
kotipaikka.

Lisäksi tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että asetusta oli selkeytettävä, jotta siinä todettaisiin selväs‑
ti, että kyseisten varojen tarkastaminen kuuluu EU:n ulkoisen tarkastajan toimivaltaan.
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Suhteet sidosryhmiin

Tilintarkastustuomioistuimen EU:n tilivelvollisuuden 
hyväksi tekemän työn merkitys riippuu suurelta osin 
siitä, kuinka tilintarkastustuomioistuimen keskei‑
set yhteistyökumppanit hyödyntävät sen työtä ja 
tuotteita tilivelvollisuusprosessissa. Pääasiallisia 
yhteistyökumppaneita ovat poliittiset päätöksen‑
tekoelimet, jotka huolehtivat EU:n varojen käytön 
julkisesta valvonnasta (Euroopan parlamentti, Eu‑
roopan unionin neuvosto ja kansalliset parlamentit). 
Tilintarkastustuomioistuin sitoutuu strategiassaan 
vuosiksi 2013–2017 lujittamaan sisäisiä järjestelyjä, 
joiden avulla seurataan ulkoista kehitystä ja hoide‑
taan suhteita yhteistyökumppaneihin.

Tilintarkastustuomioistuimen presidentti ja jäsenet 
pitävät säännöllisesti yhteyttä Euroopan parlamentin 
valiokuntiin ja erityisesti talousarvion valvontavalio‑
kuntaan. Vuonna 2013 presidentti Caldeira osallistui 
viiteen talousarvion valvontavaliokunnan kokouk‑
seen sekä useisiin Euroopan parlamentin täysistun‑
toihin. Hän mm. esitteli tilintarkastustuomioistuimen 
vuotuisen ohjelman, vuosikertomukset sekä lausun‑
toja ja muita tuotteita.

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuimen muut 
jäsenet olivat yhteensä 68 kertaa kuultavina 15:ssä 
talousarvion valvontavaliokunnan kokouksessa. 
Aiheena olivat tilintarkastustuomioistuimen vuosi‑
kertomukset ja erityisiä budjettikysymyksiä ja/tai 
toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa koskevat eri‑
tyiskertomukset. Yksittäiset talousarvion valvonta‑
valiokunnan jäsenet laativat kyseisten keskustelujen 
pohjalta tilintarkastustuomioistuimen erityiskerto‑
muksista mietintöjä ja sisällyttivät tilintarkastustuo‑
mioistuimen erityiskertomuksia koskevan alustavan

mietinnön menettelyyn, joka koski vastuuvapauden 
myöntämistä komissiolle vuodelta 2012. 

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä oli tilaisuus 
esitellä erityiskertomuksia useaan otteeseen myös 
Euroopan parlamentin muille valiokunnille, kuten 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen sekä 
kehitysyhteistyön valiokunnille. Lisäksi vuonna 2013 
järjestettiin perinteinen talousarvion valvontava‑
liokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenten 
yhteiskokous.

Vuonna 2013 talousarvion valvontavaliokunta alkoi 
keskustella mietinnöstä, joka koski Euroopan tilintar‑
kastustuomioistuimen tulevia tehtäviä. Tilintarkas‑
tustuomioistuin suhtautuu myönteisesti mietinnössä 
esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan kaikenlainen 
tilintarkastustuomioistuimen uudistus olisi nähtävä 
laajemmin osana EU:n tilivelvollisuuden lisäämiseen 
liittyvää haastetta. Tilintarkastustuomioistuin aikoo 
käsitellä esiin tuotuja seikkoja toimivaltuuksiensa 
puitteissa. Nämä seikat liittyvät lähinnä sen työhön, 
sidosryhmäsuhteisiin ja resurssien käyttöön. Tilin‑
tarkastustuomioistuin on jo useassa tapauksessa 
käynnistänyt monta tarkoituksenmukaista aloitetta 
pannessaan täytäntöön vuosiksi 2013–2017 laadittua 
strategiaa.

Tilintarkastustuomioistuin tekee myös yhteistyötä 
Euroopan unionin neuvoston kanssa sen monissa eri 
kokoonpanoissa ja eri toiminnanaloilla. Vuonna 2013 
presidentti Caldeira esitteli vuosikertomukset talous‑ 
ja raha‑asioiden neuvostolle. Tilintarkastustuomiois‑
tuimen jäseniä pyydetään säännöllisesti esittele‑
mään erityiskertomuksia neuvoston komiteoille.

Tilintarkastustuomioistuimen ja talousarvion valvontavaliokunnan vuotuinen kokous Luxemburgissa lokakuussa 2013.
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Tilintarkastustuomioistuimen ensisijaisena tavoittee‑
na on varmistaa, että suhteet kansallisiin parlament‑
teihin ovat toimivat. Tilintarkastustuomioistuimen 
jäsenet esittelevät tilintarkastus tuomioistuimen vuo‑
sikertomuksen usein omassa maassaan. Tilintarkas‑
tustuomioistuimen toiminnasta tiedotetaan säännöl‑
lisesti kansallisten parlamenttien Eurooppa‑asioista 
ja varainhoidon valvonnasta vastaaville valiokunnille. 
Tilintarkastustuomioistuimessa vieraili vuoden aika‑
na useita kansallisten parlamenttien valtuuskuntia 
ja mm. Kyproksen tasavallan parlamentin puhemies 
Yiannakis L. Omirou.

Yhteistyö ylimpien kansallisten 
tarkastuselinten kanssa

Tilintarkastustuomioistuin tekee muiden ylimpien 
tarkastuselinten kanssa yhteistyötä lähinnä seuraa‑
vissa yhteyksissä:

 • EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselin-
ten yhteyskomitea

 • EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdo-
kasmaiden ylimpien tarkastuselinten verkosto

 • julkisten tarkastuselinten kansainväliset järjes-
töt; esimerkkeinä mainittakoon ylimpien tarkas‑
tuselinten kansainvälinen järjestö (INTOSAI) ja 
sen alueellinen ryhmä Euroopassa (EUROSAI).

EU:n jäsenvaltioiden ylimpien 
tarkastuselinten yhteyskomitea

Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa edelly‑
tetään, että tilintarkastustuomioistuin ja jäsenval‑
tioiden kansalliset tarkastuselimet toimivat luotta‑
muksellisessa yhteistyössä riippumattomuutensa 
säilyttäen. Tilintarkastustuomioistuin tekee aktiivista 
yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastus‑
elinten kanssa yhteyskomitean kautta. Yhteistyö‑
muotoja ovat mm. vuotuinen kokous sekä erilaiset 
työryhmät, verkostot ja erityistyöryhmät, jotka on 
perustettu käsittelemään yhteisen edun mukaisia 
asioita.

Tilintarkastustuomioistuin järjesti toukokuussa 
2013 ylimääräisen yhteyskomitean kokouksen, jossa 
puheenjohtajana toimi Liettuan ylin tarkastuselin. 
Tarkoituksena oli seurata tiiviisti talous‑ ja rahaliit‑
toon sekä EU:n talouden ohjausjärjestelmään liittyviä 
tapahtumia. Yhteyskomitea hyväksyi kokouksessa 
kannan asianmukaisten tarkastus- ja tilivelvollisuusjär-
jestelyjen merkityksestä talous- ja rahaliitossa ja EU:n 
talouden ohjausjärjestelmässä.

Vilnassa (Liettuassa) lokakuussa 2013 pidetyssä sään‑
tömääräisessä kokouksessa käsiteltiin kahta keskeistä 
aihetta. Seminaarissa pohdittiin ensin, miten ylim‑
mät tarkastuselimet voivat kehittää tilivelvollisuutta 
EU:ssa uuden rahoituskehyksen 2014–2020 ja uuden 
varainhoitoasetuksen aikana. Tämän jälkeen käsitel‑
tiin uuteen talouden ohjausjärjestelmään liittyviä 
viimeaikaisia tapahtumia.

Euroopan unionin ylimpien tarkastuselinten yhteyskomitea Liettuassa lokakuussa 2013.
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EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten 
ehdokasmaiden ylimpien 
tarkastuselinten verkosto

Tilintarkastustuomioistuin toimii yhteistyössä EU:n 
ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden 
ylimpien tarkastuselinten kanssa yhteyskomiteaa 
vastaavan verkoston2 kautta.

Marraskuussa 2013 tilintarkastustuomioistuin toimi 
toisena puheenjohtajana pääjohtajien verkoston 
kokouksessa Montenegrossa. Kokouksen tarkoi‑
tuksena oli yksilöidä ensisijaisia aiheita verkoston 
tulevaa toimintaa koskevaa uutta yleissuunnitelmaa 
varten aiemmista toimista saatujen tulosten perus‑
teella. Kokousta edelsi ylimpien tarkastuselinten ja 
parlamenttien suhteita koskeva konferenssi, johon 
tilintarkastustuomioistuin osallistui aktiivisesti.

Budva, Montenegro.

2 Tammikuussa 2014 verkostoon kuului viisi ehdokasmaata 
(entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Islanti, 
Montenegro, Serbia ja Turkki) sekä kaksi mahdollista 
ehdokasmaata (Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina). 
Marraskuussa 2013 Kosovo* sai luvan osallistua verkoston 
toimintaan tarkkailijana.

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja 
se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 
ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon 
itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

Muu yhteistyö

Tilintarkastustuomioistuin jatkoi vuonna 2013 ak‑
tiivista osallistumista ja vaikuttamista INTOSAIn ja 
EUROSAIn toimintaan.

Tilintarkastustuomioistuimesta tuli INTOSAIn täy‑
simääräinen jäsen vuonna 2004. Siitä lähtien se on 
osallistunut aktiivisesti INTOSAIn toimintaan ja usei‑
siin sen alaisiin komiteoihin ja työryhmiin.

INTOSAI‑tavoite 1 (ammatilliset normit): Tilintarkas‑
tustuomioistuin jatkoi toimintaansa jäsenenä

 • tilintarkastusta, säännönmukaisuuden tarkas‑
tusta ja tuloksellisuuden tarkastusta koskevissa 
alakomiteoissa

 • tarkastuksen laadunvalvontahankkeessa ja yh‑
denmukaistamista koskevassa hankkeessa.

INTOSAI‑tavoite 2 (valmiuksien kehittäminen): 
Tilintarkastustuomioistuin

 • antoi panoksensa ja asiantuntemuksensa par‑
haita käytäntöjä ja laadunvarmennusta vapaa‑
ehtoisten vertaisarviointien avulla edistävän 
alakomitean käyttöön

 • seurasi INTOSAIN erään toisen alakomitean työtä; 
kyseinen alakomitea edisti valmiuksien kehit‑
tämistoiminnan lisäämistä INTOSAIn jäsenten 
keskuudessa.
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INTOSAI‑tavoite 3 (tiedonvaihto): Tilintarkastustuo‑
mioistuin on johtanut vuodesta 2008 alkaen katas-
trofiavun tilivelvollisuuskysymyksiä ja tarkas-
tuksia koskevaa työryhmää. INTOSAIn kongressi 
(INCOSAI) hyväksyi lokakuussa 2013 työryhmän pää‑
tuotoksen viitenä ylinten tarkastuselinten kansainvä‑
lisenä standardina (ISSAI) ja sekä hyvää hallintotapaa 
koskevina ohjeina (INTOSAI GOV). Standardit sisäl‑
tyvät uuteen 5500–5599-sarjaan (katastrofiavun 
tarkastamista koskevat ohjeet). Hyvää hallintota‑
paa koskevat ohjeet liittyvät yhdennettyyn taloudel‑
lisen tilivelvollisuuden järjestelmään, jota sovelletaan 
katastrofiapuun ja humanitaariseen apuun. Työryh‑
män toiminta päättyi kyseisten tärkeiden asiakirjojen 
hyväksyntään.

Lisäksi tilintarkastustuomioistuin osallistui

 • ohjauskomitean jäsenenä ympäristötarkastuksia 
käsittelevän INTOSAI‑työryhmän toimintaan

 • rahoitusjärjestelmän ja sääntelyn uudistamista 
käsittelevän INTOSAI‑työryhmän (entisen maail‑
manlaajuista rahoituskriisiä koskevan erityistyö‑
ryhmän) toimintaan.

Lokakuussa 2013 tilintarkastustuomioistuin osallis‑
tui INTOSAI:n XXI kongressiin (INCOSAI) Pekingissä, 
Kiinassa. Tilintarkastustuomioistuinta edustivat tilin‑
tarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Caldeira, 
Gijs de Vries (tilintarkastustuomioistuimen jäsen sekä 
tilivelvollisuutta ja katastrofiapua koskevan työryh‑
män puheenjohtaja) ja tilintarkastustuomioistuimen 
jäsen Hendrick Otbo.

Tilintarkastustuomioistuin osallistui edelleen Into‑
SAINT‑hankkeeseen. Kyseessä on itsearviointiväline, 
jota Alankomaiden ylin tarkastuselin johtaa INTO‑
SAIn puitteissa. Vuonna 2013 tilintarkastustuomiois‑
tuimessa tehtiin rehellisyyttä koskeva itsearviointi. 
Vetäjinä toimivat Norjan ja Alankomaiden ylimmät 
tarkastuselimet.

Tilintarkastustuomioistuimesta tuli EUROSAIn 
hallintoneuvoston jäsen vuonna 2011 ja vuonna 
2013 se osallistui EUROSAIn hallintoneuvoston XL 
kokoukseen. Lisäksi se osallistui edelleen aktiivisesti 
EUROSAIn erilaisiin työryhmiin ja erityistyöryhmiin. 
Tilintarkastustuomioistuin

 • osallistui ympäristötarkastuksia käsittelevän 
EUROSAI‑työryhmän 11. vuosikokoukseen

 • osallistui tarkastusta ja etiikkaa koskevan 
EUROSAI‑erityistyöryhmän toiseen kokouk‑
seen ja järjesti tarkastusetiikkaa koskevan 
EUROSAI‑seminaarin

 • osallistui ensimmäiseen Young EUROSAI 
(YES) ‑kongressiin.

Tilintarkastustuomioistuin osallistui aktiivisesti 
INTOSAIn alueellisten työryhmien välisten yhteiskon‑
ferenssien yhteydessä IV EUROSAI‑ARABOSAI ‑yh‑
teiskonferenssiin, jossa käsiteltiin ylimpien tarkas‑
tuselinten valmiuksien kehittämiseen liittyviä uusia 
haasteita. Tilintarkastustuomioistuimen panos oli 
maakohtainen asiakirja aiheesta I – Yhdistyneiden 
Kansakuntien yleiskokouksen 22. joulukuuta 2011 
hyväksymän päätöslauselman A/66/209 haasteista 
johtuvat ylimpien julkisviranomaisten vastuualueet.

INTOSAI:n XXI kongressi (INCOSAI) Kiinassa lokakuussa 2013.
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Uudet kansainväliset ohjeet humanitaarisen avun antamisesta ja tarkasta-
misesta katastrofien jälkeen

Humanitaarisen tuen määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosina, koska maailmanlaajuisia katastro‑
feja esiintyy yhä useammin ja ne vaikuttavat ihmisiin ja talouteen entistä enemmän. Tästä huolimatta 
ei ole annettu katastrofiavun tarkastamista koskevia ohjeita. INTOSAI reagoi tilanteeseen perustamalla 
työryhmän, joka käsittelee katastrofiapuun liittyviä tilivelvollisuuskysymyksiä ja tarkastuksia. Työryhmän 
puheenjohtajana toimi Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka julkaisi uudet ohjeet katastrofiavun 
rahoittajille, saajille ja tarkastajille.

Uusilla ohjeilla – INTOSAI GOV 9250 ‑standardeilla ja ISSAI‑standardien 5500‑sarjalla – pyritään lisäämään 
avoimuutta ja tilivelvollisuutta katastrofiavun ja muun humanitaarisen tuen osalta.

INTOSAI GOV 9250 – ohjeilla avunantajia (varojen kanavointiin osallistuvia rahoittajia ja monenvälisiä 
organisaatioita) ja humanitaarisen avun saajia autetaan kartoittamaan, selkeyttämään ja yksinkertais-
tamaan tuen kulkua avunantajien ja avunsaajien välillä. Kunkin humanitaarisen avun antajan ja saajan 
(sidosryhmän) olisi laadittava valmiina käytettävissä olevien tietojen perusteella taulukko, josta käy ilmi 
varojen alkuperä, avunsaaja ja avun tarkoitus.

ISSAI‑standardien 5500‑sarjassa määritellään katastrofiriskin vähentämisen ja katastrofin jälkeisen tuen 
tarkastamista koskevat säännöt ja hyvät käytännöt. Niiden avulla ylimpiä tarkastuselimiä autetaan 
rajoittamaan katastrofien vaikutusta ja lisäämään tuen vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta.

Noin 30 organisaatiota (ylimpiä tarkastuselimiä, Yhdistyneet kansakunnat ja muita kansainvälisiä järjestö‑
jä, hallituksia ja valtiosta riippumattomia järjestöjä) arvioi uudet ohjeet ennen niiden julkaisemista. Ohjeet 
saivat laajan hyväksynnän ja herättivät innostusta.
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Merkittäviä tapahtumia

Tilintarkastustuomioistuimen uuden 
rakennuksen käyttöönotto

Tilintarkastustuomioistuimen uusi K3‑rakennus 
otettiin käyttöön 8. toukokuuta 2013. Luxemburgin 
pääministeri Juncker, neuvoston puheenjohtajaval‑
tiota Irlantia edustava apulaisministeri Perry ja tilin‑
tarkastustuomioistuimen presidentti Caldeira pitivät 
puheen avajaistilaisuudessa. Tilaisuudessa olivat 
läsnä mm. seuraavat vieraat: rakennuksen arkkitehdit 
ja rakennushankkeeseen osallistuneita henkilöitä, 
EU:n toimielinten ja Luxemburgin kaupungin edusta‑
jia, entisiä tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja jä‑
senvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajia. 
Tilaisuudessa juhlittiin sitä, että K3‑hanke oli saatu 
valmiiksi ajoissa ja talousarviovarojen rajoissa ja että 
uuden rakennuksen ansiosta koko henkilöstö on nyt 
samassa toimipaikassa ensimmäistä kertaa moneen 
vuoteen.

Tilintarkastustuomioistuin järjesti avajaisjuhlan 
yhteydessä EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkas‑
tuselinten pääjohtajien ylimääräisen kokouksen 
Eurooppa‑neuvoston kesäkuussa 2013 pitämää 
kokousta silmällä pitäen. Kokouksessa painotet‑
tiin, miten tärkeää on varmistaa, että tarkastus‑ ja 
tilivelvollisuusjärjestelyt ovat talous‑ ja rahaliitossa ja 
pankkiunionissa riittävät. Lisätietoja. ks. s. 31.

Hallintotapaa ja tilivelvollisuutta 
koskeva konferenssi 35-vuotispäivän 
kunniaksi

Tilintarkastustuomioistuin järjesti Luxemburgis‑
sa päätoimipaikassaan 12. syyskuuta 2013 osana 
35‑vuotisjuhlallisuuksiaan konferenssin, jossa käsitel‑
tiin eurooppalaista hallintotapaa ja tilivelvollisuutta.

Konferenssi toi yhteen tutkijoita ja EU:n toimielinten 
edustajia keskustelemaan eurooppalaiseen hallinto‑
tapaan liittyvistä aiheista; aiheita tarkasteltiin myös 
taloudellisen ja poliittisen tilivelvollisuuden näkö‑
kulmasta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja 
Herman Van Rompuy painotti puheessaan, että 
vaikeina aikoina kansalaisilla on oikeus odottaa, että 
heidän kovasta työstä maksamansa verot käytetään 
vaikuttavalla tavalla. Tilintarkastustuomioistuimen 
presidentti Vítor Caldeira käsitteli puheessaan haas‑
teita, jotka liittyvät siihen, että EU:n varoilla aikaan‑
saatuihin tuloksiin sovellettaisiin julkista tilivelvolli‑
suutta entistä vaikuttavammin.

Konferenssi päättyi alan asiantuntijoiden pyöreän 
pöydän keskusteluun, johon osallistuivat valtio‑
tieteiden professori ja julkisten politiikkojen professo‑
ri Patrick Dunleavy (London School of Economics and 
Political Science), Euroopan parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan puheenjohtaja Michael Theu‑
rer, Euroopan parlamentin talous‑ ja raha‑asioiden 
valiokunnan varapuheenjohtaja Pablo Zalba Bide‑
gain, julkishallinnon professori Mark Bovens (Utrecht 
University School of Governance) sekä Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Gijs de Vries.

Jean‑Claude Juncker puhuu tilintarkastustuomioistuimen uuden 
rakennuksen käyttöönottotilaisuudessa Luxemburgissa touko‑
kuussa 2013.

Herman Van Rompuy puhuu hallintotapaa ja tilivelvollisuutta koskevassa 
tilintarkastustuomioistuimen konferenssissa syyskuussa 2013.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
vuoden 2012 Fabra-palkinto julkisen 
sektorin tarkastusta koskevalle 
tutkimukselle

Tilintarkastustuomioistuin myönsi nyt toista kertaa 
palkintonsa julkisen sektorin tarkastusta koske-
valle tutkimukselle. Palkinto luovutettiin 25. kesä‑
kuuta 2013 Mieke Hoezenille. Palkinto on tarkoitettu 
kannustimeksi ja tunnustukseksi julkisen sektorin 
tarkastukseen liittyvälle tutkimukselle. Vuonna 2013 
palkinnolla kunnioitettiin tilintarkastustuomioistui‑
men entisen presidentin Juan Manuel Fabra Vallésin 
(1950–2012) muistoa. Hän edisti työllään ja esimer‑
killään tilintarkastustuomioistuimen mainetta EU:n 
toimielimenä, joka toimii julkisen sektorin tarkasta‑
misen kehittämisen eturintamassa.

Mieke Hoezen esitteli julkisessa juhlaseremo‑
niassa palkitun tutkielmansa (The competitive 
dialogue procedure: negotiations and commit-
ment in inter-organisational construction pro-
jects). Kyseessä on erään eurooppalaisen väli‑
neen – hankinnassa sovellettavan kilpailullisen 
neuvottelumenettelyn – vaikuttavuusselvitys.

Mieke Hoezen on kokenut tutkija Alankomaista. Hän 
sai väitöskirjansa valmiiksi kesäkuussa 2012 Twenten 
yliopistossa Alankomaissa. Tilintarkastustuomioistui‑
men vuoden 2012 palkinnon jakaneen valintakomite‑
an mukaan tutkielma edistää julkisen sektorin tarkas‑
tusta tarjoamalla menetelmän, jonka avulla tutkitaan 
vaikuttavuutta (poliittisen retoriikan rekonstruointi, 
mekanismiin kohdistuvat odotukset ja tosiasiallisen 
suorituksen mittaaminen mukaan luettuina).

Tilintarkastustuomioistuimen palkintoseremoniassa 
Luxemburgissa kesäkuussa 2013 (vasemmalta oikealle) entinen 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen John Wiggins, palkinnon saanut 
Mieke Hoezen ja tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor 
Caldeira.
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Tilintarkastustuomioistuimen 
kollegio

Tilintarkastustuomioistuimen kollegiossa on yksi 
jäsen kustakin jäsenvaltiosta. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti tilintar‑
kastustuomioistuimen jäsenien toimikausi on kuusi 
vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää uudeksi 
toimikaudeksi.

Jäsenet nimitetään yhteen tilintarkastustuomio‑
istuimen viidestä jaostosta. Jaostot hyväksyvät 
tarkastuskertomuksia ja lausuntoja ja tekevät 
päätöksiä laajemmista strategisista ja hallinnollisista 
kysymyksistä. Jokainen jäsen on myös vastuussa 
tietyistä hänelle osoitetuista tehtävistä, jotka liittyvät 
pääasiassa tarkastukseen. Varsinaisen tarkastustyön 
tekevät tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat. 

Tarkastustyötä koordinoi asiasta vastaava tilintarkas‑
tustuomioistuimen jäsen kabinettinsa avustuksella. 
Tilintarkastustuomioistuimen jäsen esittelee kerto‑
muksen jaostossa ja/tai kollegiossa hyväksymistä 
varten ja tämän jälkeen Euroopan parlamentille, 
neuvostolle ja muille asiaankuuluville sidosryhmille 
sekä medialle.

Euroopan unionin neuvosto nimitti vuonna 2013 
asianomaisten jäsenvaltioiden ehdotusten perus‑
teella ja Euroopan parlamenttia kuultuaan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimeen kolme uutta jäsentä. 
Tilintarkastustuomioistuimessa aloitti kaksi uutta 
jäsentä: Ilijana Ivanova (Bulgaria) tammikuussa ja 
George Pufan (Romania) heinäkuussa. Kroatiasta tuli 
1. heinäkuuta 2013 EU:n 28. jäsenvaltio, ja tilintarkas‑
tustuomioistuin toivotti tervetulleeksi ensimmäisen 
Kroatian jäsenen Neven Matesin.

Tilintarkastustuomioistuimen kollegio vuoden 2013 lopussa.
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Uusi strategia vuosiksi 2013–2017: edistyminen

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin alkoi toteuttaa strategiaansa vuosiksi 2013–2017. Tällä kaudella 
tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on maksimoida EU:n julkista tilivelvollisuutta lisäävän työnsä arvo 
seuraavien painopisteiden mukaisesti:

 • lisätään EU:n tilivelvollisuutta tilintarkastustuomioistuimen tuotteilla

 • voimistetaan tilivelvollisuutta EU:ssa lisäävän tilintarkastustuomioistuimen toiminnan vaikutusta teke‑
mällä yhteistyötä muiden kanssa

 • kehitetään edelleen tilintarkastustuomioistuimen toimintaa ammattimaisena tarkastuselimenä

 • hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla tilintarkastustuomioistuimen tietämystä, taitoja ja 
asiantuntemusta

 • annetaan näyttöä tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuudesta ja tilivelvollisuudesta.

Kaudella 2013–2017 tilintarkastustuomioistuin keskittyy kertomuksissaan, lausunnoissaan ja huomautuksis‑
saan tarpeeseen

 • vahvistaa julkista tilivelvollisuutta ja tarkastusjärjestelyjä

 • parantaa varainhoitoa sekä raportointia EU:n talousarvion toteuttamisesta ja talousarviovaikutuksista

 • kehittää EU:n toimintapolitiikkojen ja meno‑ohjelmien rakennetta.

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuimen strategian täytäntöönpano koski seuraavia tulevia tehtäviä:

 • analysoida ja uudistaa EU:n talousarvion toteuttamista koskevaa vuosikertomusta varainhoitovuodesta 
2014 alkaen

 • parantaa tarkastusten valintaa ja suunnittelua ottamalla käyttöön uusi työsuunnittelujärjestelmä, jonka 
avulla tilintarkastustuomioistuin voi keskittyä tehokkaammin strategisiin painopisteisiin ja sidosryhmien 
tarpeisiin

 • laatia vaadittuja EU:n julkista varainkäyttöä laajemmin käsitteleviä analyyttisia kertomuksia eli käyn‑
nistää kaksi vuonna 2014 julkaistavaa laaja‑alaista analyysiä, yhden EU:n tilivelvollisuuden puutteista ja 
toisen EU:n varainhoidon yleisistä riskeistä

 • kehittää ja ammattimaistaa edelleen ulkoista viestintää ja suhteita sidosryhmiin toteuttamalla erityistoi‑
menpiteitä vuonna 2014

 • kehittää tilintarkastustuomioistuimen tuloksellisuuden tarkastuksen käytäntöjä teettämällä ulkoinen 
vertaisarviointi, jonka Saksan, Ranskan ja Ruotsin ylimmät tarkastuselimet suorittavat ja joka julkaistaan 
vuoden 2014 alussa

 • tehostaa toimintaa laatimalla ehdotuksia, joiden avulla optimoidaan tarkastustehtävien ja ‑vastuualuei‑
den jako sekä järkeistetään tuloksellisuuden tarkastuksen prosessia

 • mukauttaa tilintarkastustuomioistuimen keskeisiä tulosindikaattoreita, jotta sen toiminnan tulokselli‑
suutta voidaan arvioida paremmin (s. 40–43).
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Tilintarkastustuomioistuimen toi-
minnan tuloksellisuuden 
mittaaminen

Tilintarkastustuomioistuin on vuodesta 2008 alka‑
en soveltanut keskeisiä tulosindikaattoreita. Niiden 
avulla johto saa tietoa tavoitteiden saavuttamisen 
tasosta ja sidosryhmät toiminnan tuloksellisuudesta. 
Lisäksi ne tukevat päätöksentekoa. Indikaattorit on 
laadittu tilintarkastustuomioistuimen painopistealu‑
eiden mukaan. Niitä käytetään osoittamaan, miten 
tuloksellinen ja tilivelvollinen tilintarkastustuomiois‑
tuin on ammattimaisena tarkastusvirastona.

Indikaattoreilla pyritään mittaamaan tilintarkastus‑
tuomioistuimen työn laadun ja vaikutuksen osate‑
kijöitä. Huomiota kiinnitetään erityisesti keskeisten 
sidosryhmien mielipiteeseen sekä resurssien käytön 
tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen.

Tulosindikaattorit on päivitetty strategiakautta 
2013–2017 varten. Joidenkin indikaattorien osalta 
annetaan vertailulukuja, kun taas joillakin indikaatto‑
reilla tuloksellisuutta on mitattu ensimmäistä kertaa 
vuonna 2013.

Suuri Keskimääräinen Vähäinen Erittäin vähäinenErittäin suuri
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Tilintarkastustuomioistuimen työn 
laatu ja vaikutus

Tilintarkastustuomioistuin hyödyntää kertomustensa 
laadun ja vaikutusten arvioinnissa sidosryhmien 
laatimaa arviointia, asiantuntija-arviointeja 
sekä EU:n varainhoidon parantamiseen tähtäävien 
suositusten täytäntöönpanon seurantaa. Uudella 
keskeisellä tulosindikaattorilla mitataan tilintarkas‑
tustuomioistuimen medianäkyvyyttä.

Sidosryhmien suorittama arviointi

Tilintarkastustuomioistuin pyysi pääasiallisia si-
dosryhmiään (Euroopan parlamentin talousarvion 
valvontavaliokuntaa ja budjettivaliokuntaa, neuvos‑
ton budjettikomiteaa, keskeisiä tarkastuskohteita 
komissiossa ja EU:n virastoissa sekä EU:n ylimpien 
tarkastuselinten pääjohtajia) arvioimaan vuonna 
2013 julkaistujen tilintarkastustuomioistuimen kerto‑
musten hyödyllisyyttä ja vaikutusta viisiportaisella 
asteikolla ”erittäin vähäisestä” ”erittäin suureen”.

Vastauksista käy ilmi, että 98 prosenttia keskeisistä sidosryhmistä on sitä mieltä, että tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksista on heidän työnsä kannalta hyötyä ja 94 prosenttia katsoo, että kertomuksilla on vaikutusta.
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Asiantuntija-arviot

Riippumattomat ulkopuoliset asiantuntijat arvi‑
oi‑vat joka vuosi otokseen poimittujen tilintarkastus‑
tuomioistuimen kertomusten sisältöä ja esitystapaa. 
Vuonna 2013 arvioitiin kahdeksan erityiskertomusta 
ja vuoden 2012 vuosikertomukset. 

Kertomusten eri osatekijöiden laatua arvioitiin 
neliportaisella asteikolla ”huomattavan heikosta” 
(1) ”korkeatasoiseen” (4).

Arviointitulokset osoittavat, että ulkoisten asian‑
tuntijoiden mukaan tilintarkastustuomioistuimen 
vuonna julkaisemien kertomusten laatu on ”tyy‑
dyttävä”. Tilintarkastustuomioistuin saa arvioiden 
perusteella arvokasta tietoa kertomustensa 
laadusta. Arvioijien esittämiä suosituksia hyödyn‑
netään laadun parantamiseksi.

Suositusten täytäntöönpanon seuranta

Tilintarkastustuomioistuin edistää varainhoidon 
parantamista pääasiassa suositustensa avulla. 
Tietyt suositukset voidaan panna täytäntöön 
nopeasti, kun taas toisten täytäntöönpano on 
monimutkaista ja kestää sen vuoksi kauemmin. 
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Tilintarkastustuomioistuimen suositusten täytäntöönpano
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Tilintarkastustuomioistuin seuraa järjestelmällises‑
ti, missä määrin tarkastuskohteet ovat panneet 
sen suositukset täytäntöön. Tilanne oli vuoden 
2013 lopussa seuraavanlainen: vuonna 2011 esite‑
tyistä suosituksista oli pantu täytäntöön 70 pro‑
senttia ja vuosina 2012–2013 esitetyistä lähes  
500 suosituksesta oli pantu täytäntöön 
60 prosenttia.
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Medianäkyvyys

Tilintarkastustuomioistuimen medianäkyvyyttä 
koskeva indikaattori kuvastaa sen vaikutusta medi-
assa. Indikaattori liittyy strategiseen tavoitteeseen, 
jonka avulla pyritään lisäämään tietoisuutta tilintar‑
kastustuomioistuimesta sekä sen tuotteista, tarkas‑
tushavainnoista ja johtopäätöksistä.

Varainhoitovuotta 2012
koskevat vuosikertomukset

Tilintarkastustuomioistuin
yleisesti ottaen

Erityiskertomukset

24 %

37 %

39 %

Mediassa esillä olleet aiheet 

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin yksilöi yli 
1300 verkkoartikkelia, jotka liittyivät sen erityisker‑
tomuksiin, vuotta 2012 koskevaan vuosikertomuk‑
seen ja yleisesti ottaen toimielimeen. Artikkeleista 
kaikkiaan 76 prosenttia koski tilintarkastustuomiois‑
tuimen tarkastuskertomuksia ja loput yleisesti ottaen 
tilintarkastustuomioistuinta.

Resurssien tehokas ja vaikuttava käyttö

Tilintarkastustuomioistuin arvioi resurssiensa käy‑
tön tehokkuutta ja vaikuttavuutta sen perusteella, 
kuinka hyvin se kykenee panemaan täytäntöön 
työohjelmansa, toimittamaan oikea‑aikaisia tarkas‑
tuksia ja varmistamaan henkilöstönsä ammatillisen 
pätevyyden.

Työohjelman täytäntöönpano

Tilintarkastustuomioistuin suunnittelee tarkastuk‑
sensa ja muut tehtävänsä vuotuisessa työohjelmas‑
sa ja seuraa niiden täytäntöönpanon edistymistä 
ympärivuotisesti.

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin pani työoh‑
jelmastaan täytäntöön 90 prosenttia. Vuosikerto‑
mukset ja erityisvuosikertomukset tuotettiin suun‑
nitellusti, mutta erityiskertomuksista suunnitellusti 
tuotettiin ainoastaan 70 prosenttia, mikä johtui 
osittain tarpeesta saada päätökseen vuodelta 2012 
siirretyt tehtävät. Vuonna 2013 suorittamatta jääneet 
tehtävät siirretään vuodelle 2014. Tilintarkastus‑
tuomioistuin pyrkii edelleen tarkentamaan tarkastus‑
suunnitteluaan ja tehostamaan erityiskertomusten 
tuottamista.

Vuosi-
kertomukset
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0 %

100 %

70 %

100 % 100 %
90 %

Erityis-
kertomukset

Erityis-
vuosiker-
tomukset

Muut
tehtävät

Yhteensä

Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 työohjelman
täytäntöönpano
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Erityiskertomusten tuottaminen

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksis‑
sa esitetään valittujen tarkastusten tulokset. Jotta 
kertomuksilla olisi vaikutusta, ne on tuotettava 
oikea-aikaisesti. Tilintarkastustuomioistuin on 
onnistunut viime vuosina lyhentämään tarkastus‑
kertomustensa tuottamisaikaa. Vuosiksi 2013–2017 

Täydennyskoulutus

Tilintarkastustuomioistuin pyrkii kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (IFAC) julkaisemien ohjeiden mu‑
kaisesti tarjoamaan vuosittain keskimäärin 40 tun-
tia (viisi päivää) ammatillista täydennyskoulutusta 
jokaiselle tarkastajalle.

Täydennyskoulutuspäivät tarkastajaa kohti
laskettuna

2010 2011 2012 2013
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37 %

7 erityis-
kertomusta

58 %

11 erityis-
kertomusta

1 erityis-
kertomus

5 %

Vuonna 2013 hyväksyttyjen kertomusten
tuottamiseen käytetty aika

laaditussa strategiassa tilannetta pyritään edelleen 
parantamaan. Vaikutusten pitäisi näkyä lähivuosina.

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin antoi 19 eri‑
tyiskertomusta, joista 37 prosenttia saatiin valmiiksi 
määräaikaan mennessä ‑ pyrkimyksenä on, että 
erityiskertomuksen tekemiseen käytetään enintään 
18 kuukautta. Vuonna 2013 annettujen kertomusten 
tekemiseen kului aikaa keskimäärin 20 kuukautta 
(saman verran kuin vuonna 2012).

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstö käytti täy‑
dennyskoulutukseen keskimäärin 6,4 päivää vuonna 
2013 (kielikoulutusta ei ole otettu huomioon). Tämä 
on enemmän kuin koskaan aiemmin sen jälkeen, kun 
kyseinen indikaattori otettiin vuonna 2008 käyt‑
töön. Tulos kuvastaa sitä, miten sitoutunut tilintar‑
kastustuomioistuin on kehittämään henkilöstönsä 
osaamista.
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Palvelukseenotto

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön jäsenet 
ovat koulutus‑ ja ammatilliselta taustaltaan varsin 
erilaisia, ja heidän työnsä laatu ja työhön sitoutumi‑
sensa näkyvät toimielimen tuotoksessa. Tilintarkas‑
tustuomioistuin noudattaa palvelukseenotossa EU:n 
toimielinten yleisiä periaatteita ja palvelussuhteen 
ehtoja, ja sen henkilöstöön kuuluu sekä vakituisia 
virkamiehiä että määräaikaisilla sopimuksilla työs‑
kenteleviä henkilöitä. Euroopan unionin henkilös‑
tövalintatoimisto (EPSO) järjestää avoimia kilpailuja, 
joiden kautta voi hakea tilintarkastustuomioistuimen 
virkoihin.

Vuonna 2013 toteutettiin lisäksi valintamenettely‑
jä, joiden kautta otettiin palvelukseen väliaikaista 
henkilöstöä (tarkastajia palkkaluokkiin AD6 ja AD10 
sekä rahoitusalan asiantuntija palkkaluokkaan AD13) 
ja yksi yksikönpäällikkö. Tilintarkastustuomioistuin 
tarjosi lisäksi yliopisto‑opiskelijoille 91 harjoittelujak‑
soa, joiden kesto oli kolmesta viiteen kuukautta.

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin otti palveluk‑
seensa 80 työntekijää: 31 virkamiestä, 28 väliaikaista 
toimihenkilöä ja 21 sopimussuhteista toimihenkilöä. 
Erityisen hyvin tilintarkastustuomioistuin onnistui 
uuden tarkastushenkilöstön palvelukseenotossa. 
Avoimien toimien määrä on ollut noin 3 prosenttia 
vuodesta 2011 alkaen.

Henkilöstöresurssit

Henkilöstön jakautuminen

Vuonna 2011 budjettivallan käyttäjä ja komissio 
kehottivat kaikkia EU:n toimielimiä vähentämään 
henkilöstöään viidellä prosentilla vuosina 2013–2017, 
koska taloudellinen tilanne oli Euroopan unionissa 
vaikea ja EU:n henkilöstösääntöjä oltiin parhaillaan 
uudistamassa.

Tästä seurasi, että vuonna 2013 henkilöstöä (saatavil‑
la olevien toimien määrää) vähennettiin 900:sta (Kro‑
atian EU:hun liittymisen edellyttämät 13 lisätoimea 
on otettu huomioon) 891:een virkamieheen ja väli‑
aikaiseen toimihenkilöön (lukuun ottamatta jäseniä, 
sopimussuhteista henkilöstöä, kansallisia asiantun‑
tijoita ja harjoittelijoita). Henkilöstöstä 576 työsken‑
telee tarkastusjaostoissa (jäsenten kabineteissa 120). 
Lisätietoja esitetään seuraavassa taulukossa.

Tavoitteena on resurssien optimaalinen käyttö. Tä‑
män vuoksi kaikkia toimintoja tehostettiin edelleen 
vuonna 2013 yksinkertaistamalla menettelyjä. Toi‑
met, jotka olivat vapautuneet muilta aloilta toimin‑
nan tehostamisen myötä, siirrettiin mahdollisuuksien 
mukaan tarkastustoimintaan. Täten tarkastusalan 
toimien kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 2008 
alkaen 15 prosenttia, vaikka tilintarkastustuomio‑
istuimen toimien kokonaismäärä on samalla ajanjak‑
solla kasvanut vain neljä prosenttia.

Tilintarkastustuomioistuimen aktiivipalve-
luksessa olevan henkilöstön jakautuminen 
31. joulukuuta

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tarkastus 501 525 557 564 573 576

Kääntäminen 163 163 151 148 143 147

Hallinto 173 171 157 148 139 137

Presidentin alaisuuteen kuuluvat toimet 20 21 24 27 32 31

Yhteensä 857 880 889 887 887 891
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Eri sukupuolten osuus henkilöstöstä

Tilintarkastustuomioistuin noudattaa henkilöstöhal‑
linnossa ja palvelukseenotossa muiden toimielinten 
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Eri sukupuolten osuus henkilöstöstä
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tavoin yhtäläisten mahdollisuuksien politiikkaa. 
Tilintarkastustuomioistuimessa on nyt yhtä paljon 
miehiä ja naisia; naisten osuus on vuosien mittaan 
vähitellen kasvanut.

Johtajia ja yksikönpäälliköitä on yhteensä 70, ja 
heistä 21 (30 prosenttia) on naisia; tilanne ei ole 
viime vuosien aikana muuttunut. Suurin osa näistä 
naisista työskentelee käännösosastolla ja hallinnon 
eri yksiköissä. Tilintarkastustuomioistuin hyväksyi 
yhtäläisiä mahdollisuuksia koskevan toimintasuunni‑
telman vuoden 2012 lopussa. Sen tarkoituksena on 

päästä eri sukupuolten väliseen tasapainoon toimi‑
elimen kaikilla tasoilla. Seuraavat kaaviot osoittavat 
miesten ja naisten jakautumisen vastuualueittain 
31. joulukuuta 2013. Naisten osuus AD‑tasolla kasvaa 
jatkuvasti. Viimeisen palvelukseenottomenettelyn 
jälkeen naisten osuus koko AD5–AD8 ‑henkilöstöstä 
on 48 prosenttia (eli enemmän kuin vuonna 2009, 
jolloin naisia oli 43 prosenttia).
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Täydennyskoulutus

Koko tilintarkastustuomioistuimen henkilöstö 
tarvitsee jatkuvaa täydennyskoulutusta pysyäkseen 
ammatillisen kehityksen tasalla ja oppiakseen uusia 
taitoja. Lisäksi henkilöstöllä on oltava hyvä kielitaito 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastusympäristön 
erityispiirteiden vuoksi.

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstö osallistui 
täydennyskoulutukseen keskimäärin 9,6 päivänä 
vuonna 2013 (tarkastajilla koulutuspäiviä oli keski‑
määrin 11,8). Kielikurssien osuus kokonaismääräs‑
tä oli 46 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli ollut 
52 prosenttia.

Vuonna 2013 koulutuksen sisältöä parannettiin edel‑
leen ja kehitettiin uusia kursseja, jotta tarkastuksen 
ensisijaiset tavoitteet saavutettaisiin. Uusien koulu‑
tustapahtumien aihepiireihin kuului mm. rahoitus‑
alan ja talouden ohjaus (joka on strategisen kauden 
2013–2017 erityistavoite).

Ikäjakauma

Henkilöstön ikäjakauma osoittaa, että aktiivipalve‑
luksessa 31. joulukuuta 2013 työskennelleestä henki‑
löstöstä vähän yli 55 prosenttia on alle 45‑vuotiaita.
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Kääntäminen

Kääntäminen on tarkastuksen tukitoiminto, jonka 
avulla tilintarkastustuomioistuin voi toteuttaa teh‑
täväänsä ja saavuttaa viestintätavoitteensa. Vuonna 
2013 käännösten kokonaismäärä oli ennätyksellisen 
suuri: 186 699 sivua eli lähes 18 prosenttia enemmän 
kuin vuonna 2012. Yli 99 prosenttia käännöksistä 
saatiin valmiiksi ajoissa.

Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuin otti palveluk‑
seensa kroaatinkielisen käännöstiimin ennakoiden 
Kroatian liittymistä unioniin.

Käännösosasto antoi lisäksi kieliapua tarkastajille 
29 tarkastuskäynnillä (31 viikon ajan) ja tarkastusker‑
tomusten laadinnan eri vaiheissa.

Johtajista ja yksikönpäälliköistä lähes 40 prosenttia 
on iältään vähintään 55‑vuotiaita. Näin ollen huo‑
mattava osa johtohenkilöstöstä vaihtuu seuraavien 
5–10 vuoden kuluessa.
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Kehitystyötä tehtäessä on samanaikaisesti jatkettu 
toimintojen turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuut‑
ta koskevien säännösten vahvistamista. Tavoitteena 
oli taata kaikilta tilintarkastustuomioistuimen tieto‑
tekniikkapalveluilta vaadittu saatavuus ja laatu sekä 
uudenaikaistaa keskeisiä tietotekniikan osa‑alueita 
(esim. siirtyä käyttämään Windows 7 ‑käyttöjärjestel‑
mää ja Office 2010 ‑sovelluksia).

Hallinto ja toimitilat

Varainhoidosta ja tukitoiminnoista vastaavalla osas‑
tolla on kaksi tehtävää:

a) tarjota riittävät resurssit, palvelut ja toimitilat, 
jotta Euroopan tilintarkastustuomioistuin voi 
suorittaa tehtäväänsä ja saavuttaa strategiset 
tavoitteensa

b) varmistaa, että kaikkien tilintarkastustuomio‑
istuimen toimintojen tueksi on saatavilla tarvit‑
tavat rahoitusvarat, sisäiset kontrollit ja kirjan‑
pitomekanismit. Osasto pyrki edelleen vuonna 
2013 lisäämään toimintansa tehokkuutta ja 
taloudellisuutta.

Huhtikuuhun 2013 mennessä tilintarkastustuomio‑
istuimen henkilöstö oli siirretty kaikista muista 
rakennuksista lopulliseen toimipaikkaansa ja ensim‑
mäistä kertaa lähihistorian aikana koko henkilöstö on 
nyt yhdessä saman katon alla.

Tukea annettiin myös INTOSAIn työryhmille ja mui‑
hin tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoiminnan 
erityistarpeisiin. Vuonna 2013 käännösosasto otti 
käyttöön uuden sukupolven tietokoneavusteisen 
käännösvälineen (STUDIO). Se oli myös aktiivises‑
ti mukana toimielinten välisillä ja kansainvälisillä 
ammattifoorumeilla.

Tietotekniikka

Tietotekniikalla on tilintarkastustuomioistuimelle 
erittäin suuri merkitys. Tietotekniikan avulla se pyrkii 
käyttämään tietämystään optimaalisesti ja samalla 
lisäämään vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Uuteen K3‑
rakennukseen hyvin sujuneen muuton lisäksi vuonna 
2013 suoritettiin seuraavat tehtävät:

 • investoitiin aiempaa enemmän tietämyksen-
hallintaan: uudesta tarkastuksen tukivälineestä 
(Assyst2) julkaistiin täysin uudistettu versio, 
joka otettiin käyttöön asteittain. Suunnittelu‑ ja 
resurssinhallintavalmiuksien parantamiseksi on 
käynnistetty hanke, jossa luodaan tarkastusten 
hallinnointiin tarkoitettu järjestelmä (AMS). 
Toimielimen sosiaalisen verkoston ytimeksi 
kehitettiin taitotietokanta, joka on tietämyksen 
jakamisen ja levittämisen kannalta avainasemas‑
sa. Lisäksi käytössä on uusi hakuväline.

 • tuettiin edelleen liikkuvuutta: toteutettiin ”kan‑
nettava tietokone kaikille” ‑kampanja ja kaikissa 
rakennuksissa otettiin käyttöön Wifi, joka lisää 
liikkuvuutta työpaikalla. K1‑ ja K2‑rakennusten 
ääni‑ ja dataverkoston infrastruktuuria parannet‑
tiin, jotta ne olisivat K3‑rakennuksen standardin 
mukaisia. Tämä yhdenmukaisti viestintämahdol‑
lisuuksia koko toimielimessä.

 • parannettiin keskeisiä tietojärjestelmiä: tilintar‑
kastustuomioistuimen uudella internetsivustolla 
parannetaan tarkastustulosten levittämistä ja 
uusi intranet helpottaa tiedonkulkua toimieli‑
messä. Nämä hankkeet on saatettu päätökseen. 
On otettu käyttöön uusi henkilöstöarviointiin 
tarkoitettu järjestelmä, jonka tarkoituksena on 
rationaalistaa kyseistä tärkeää toimintaprosessia.
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Tilintarkastustuomioistuinta rahoitetaan Euroopan 
unionin yleisestä talousarviosta. Rahoitus vastaa 
noin 0,095 prosenttia EU:n kaikista menoista ja 
1,62 prosenttia hallintomenojen kokonaismäärästä.

Vuonna 2013 koko talousarvion toteuttamisaste 
oli 92 prosenttia. Osaston 1 toteuttamisaste oli 
92 prosenttia ja alhaisimmillaan (91 prosenttia) se oli 
luvussa 12 (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt). 
Osaston 2 osalta toteuttamisaste oli keskimäärin 
96 prosenttia.

(A)
Lopulliset

määrärahat
VARAINHOITOVUOSI 2013 (B)

Sitoumukset
Maksut

10 – Toimielimen jäsenet

162 – Virkamatkat

161 + 163 + 165 – Toimielimen henkilöstöä
koskevat muut menot 

Osasto 1 yhteensä

14 616 

123 212

13 612 93 % 13 431

97 772 89 312 91 % 89 306

4 366 4 034 92 % 3 984

3 700 3 510 95 % 2 713

2 758 2 709 98 % 1 996

113 177 92 % 111 430

20 – Kiinteistöt 

210 – Atk- ja telelaitteet

212 + 214 + 216 – Irtain omaisuus ja siihen
liittyvät kulut

23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

25 – Kokoukset ja konferenssit

27 – Tiedotus ja julkaisut

Tilintarkastustuomioistuin yhteensä

Osasto 2 yhteensä 19 549 18 734 96 % 9 440

142 761 131 911 92 % 120 870

7 335 7 135 97 % 3 256

7 197 7 195 99 % 3 326

1 160 1 094 94 % 775

563 532 94 % 407

768 658 86 % 455

2 526 2 120 84 % 1 221

Käyttö 
prosentuaali-

sesti (B/A)

Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

(1 000 euroa)

12 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

Varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttaminen 

Lukuun 20 (kiinteä omaisuus, esim. rakennukset) 
liittyvien maksujen määrään vaikuttaa tilintarkastus‑
tuomioistuimen toisen laajennusosan, K3‑rakennuk‑
sen rakentaminen. 



49Taloudelliset tiedot

Määrärahojen käytössä noudatetaan esitystä, jonka 
tilintarkastustuomioistuin teki Euroopan parlamentil‑
le ja neuvostolle vuonna 2008.

Varainhoitovuoden 2014 talousarvio

Varainhoitovuoden 2014 talousarviota on vähennet-
ty varainhoitovuodesta 2013 yhteensä 6 prosenttia. 
Laskelmissa on otettu huomioon K3‑rakennushank‑
keen määrärahojen vähennys.

Hankkeen 3 miljoonan euron suuruinen loppuerä si‑
sältyi varainhoitovuoden 2013 talousarvioon; määrä 
sidottiin ja osa siitä maksettiin vuonna 2013. 

K3‑rakennuksen loput määrärahat on siirretty varain‑
hoitovuodelle 2014, ja niiden avulla katetaan sopi‑
mukset, joita hankevastaava teki rakennusyritysten 
kanssa tilintarkastustuomioistuimen lukuun.

2014
(1 000 euroa)TALOUSARVIO

10 – Toimielimen jäsenet  

162 – Virkamatkat

161 + 163 + 165 – Toimielimen henkilöstöä koskevat
muut menot

Osasto 1 yhteensä

15 175

118  763

14 566

93 180

4 096

3 700 3 700

2 612

122 942

20 – Kiinteistöt

210 – Atk- ja telelaitteet

212 + 214 + 216 – Irtain omaisuus ja siihen liittyvät kulut

23 – Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

25 – Kokoukset ja konferenssit

27 – Tiedotus ja julkaisut

Tilintarkastustuomioistuin yhteensä

Osasto 2 yhteensä 14 735 19 819

133 498

3 350

7 110 7 197

808

438

768

2 261

Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

2013
(1 000 euroa)

97 772

4 176

2 728

Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

8 327

830

413

768

2 284

142 761

12 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

14 – Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

Varainhoitovuoden 2014 talousarvio
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Tilintarkastustuomioistuimen sisäi-
nen tarkastus

Sisäinen tarkastaja neuvoo tilintarkastustuomiois‑
tuinta riskienhallinnassa, esittää lausuntoja hallin‑
nointi‑ ja valvontajärjestelmien laadusta sekä antaa 
suosituksia toimintojen täytäntöönpanon paranta‑
miseksi ja edistääkseen moitteetonta varainhoitoa. 
Lisäksi sisäinen tarkastaja tukee ulkoisia tarkastajia, 
joiden tehtävänä on varmentaa tilintarkastustuo‑
mioistuimen tilit. Sisäinen tarkastaja raportoi tilintar‑
kastustuomioistuimelle vuonna 2013 toimitettujen 
tarkastusten tuloksista, havainnoista, suosituksista ja 
suositusten johdosta toteutetuista toimista. Lisäksi 
tilintarkastustuomioistuin raportoi vuosittain Euroo‑
pan parlamentille ja neuvostolle sisäisen tarkastuk‑
sen toiminnon tuloksista.

Tilintarkastustuomioistuimen 
ulkoinen tarkastus

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätök‑
sen tarkastaa riippumaton ulkoinen tarkastaja. Näin 
tilintarkastustuomioistuin voi varmistaa soveltavansa 
itse samoja avoimuuden ja tilivelvollisuuden peri‑
aatteita, joita se soveltaa tarkastuskohteisiinsa.

Ulkoisen tarkastajan – PricewaterhouseCoopers 
Sàrl – kertomus tilintarkastustuomioistuimen tilin‑
päätöksestä varainhoitovuodelta 2012 julkaistiin 
4. lokakuuta 20133.

Ulkoisen tarkastajan lausunto – 
varainhoitovuosi 2012

Tilinpäätöksen osalta:

Tilinpäätös antaa näkemyksemme mukaan oikean ja 
riittävän kuvan Euroopan tilintarkastustuomioistui‑
men taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 
2012 sekä sen taloudellisesta tuloksesta ja rahavir‑
roista päättyneeltä varainhoitovuodelta unionin ylei‑
seen talousarvioon sovellettavista varainhoitosään‑
nöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2002 sekä kyseisen varainhoitosäännöistä 
annetun asetuksen soveltamissäännöistä 29 päivä‑
nä lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1268/2012 mukaisesti.

Varojen käytön ja valvontamenettelyjen 
osalta:

Tässä kertomuksessa kuvatun tarkastustyön perus‑
teella voimme todeta, että tarkastuksessa tietoom‑
me ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen 
uskoa, että kaikilta olennaisilta osin ja edellä mainit‑
tujen kriteerien perusteella:

 • tilintarkastustuomioistuimelle kohdennettuja 
varoja ei olisi käytetty aiottuihin tarkoituksiin

 • käytössä olevilla valvontamenettelyillä ei saataisi 
tarvittavia takuita siitä, että rahoitustoimet ovat 
sovellettavien sääntöjen ja säännösten mukaisia.

3 EUVL C 288, 4.10.2013.
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Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän ominaisuudessa minä, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
pääsihteeri,

 • vahvistan allekirjoituksellani, että tässä kertomuksessa esitetyt tiedot ovat todenperäiset ja oikeelliset

 • totean saaneeni kohtuullisen varmuuden siitä, että

–  tässä kertomuksessa kuvattuihin toimiin kohdennetut varat on käytetty aiottuihin tarkoituksiin ja 
moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti

–  käytössä olevat valvontamenettelyt tarjoavat tarvittavat takuut tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta ja niiden avulla varmistetaan, että petosväitteet tai petos‑
epäilyt käsitellään asianmukaisella tavalla

–  valvontamenettelyihin liittyvät kulut ja hyödyt ovat asianmukaiset.

Tämä varmuus perustuu omaan arviooni ja käytössäni oleviin tietoihin, kuten edelleenvaltuutettujen 
tulojen ja menojen hyväksyjien kertomuksiin ja lausumiin, sisäisen tarkastajan kertomuksiin ja ulkoisen 
tarkastajan kertomuksiin edellisiltä varainhoitovuosilta.

Vakuutan, että tiedossani ei ole mitään tähän kertomukseen sisältymättömiä asioita, jotka voisivat vahin‑
goittaa toimielimen etuja.

Luxemburg, 11. maaliskuuta 2014

Eduardo Ruiz García
Pääsihteeri





MISTÄ EU:N JULKAISUJA SAA?

Maksuttomat julkaisut:

•  yksi kappale: 
EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu)

•  enemmän kuin yksi kappale tai julisteet/kartat: 
Euroopan unionin edustustoista (http://ec.europa.eu/represent_fi.htm),  
muissa kuin EU‑maissa sijaitsevista lähetystöistä (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fi.htm),  
ottamalla yhteyttä Europe Direct ‑palveluun (http://europa.eu/europedirect/index_fi.htm) 
tai soittamalla 00 800 6 7 8 9 10 11 (maksuton numero koko EU:n alueella) (*).
(*)  Saat pyytämäsi tiedot maksutta. Myös useimmat puhelut ovat maksuttomia, joskin jotkin operaattorit, puhelinkioskit 

tai hotellit voivat periä puheluista maksun.

Maksulliset julkaisut:

• EU Bookshopista (http://bookshop.europa.eu).

Maksulliset tilaukset:

•  Euroopan unionin julkaisutoimiston myyntiedustajalta 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm).

http://bookshop.europa.eu
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