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Luxemburg, 7. toukokuuta 2020

Katsaus EU:n tarkastajien lukuihin ja havaintoihin vuodelta
2019: kuinka EU:n politiikat ja menot tuottavat lisäarvoa
ruohonjuuritasolla
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudesta toimintakertomuksesta ilmenee, että
tilintarkastustuomioistuin keskittyy lisääntyvissä määrin arvioimaan EU:n varainkäytön ja
sääntelyn tuloksellisuutta ja niiden tuottamaa lisäarvoa. Vuonna 2019 EU:n ulkoiset tarkastajat
julkaisivat 67 kertomusta, katsausta ja lausuntoa, joissa käsiteltiin monia unionin kohtaamia
haasteita. Näitä ovat muun muassa rajat ylittävä terveydenhuolto, uusiutuva energia,
kyberturvallisuus, muuttoliike ja julkisen talouden ohjausjärjestelmä. Jäsenvaltioilla on COVID19 -pandemian vuoksi edessään ennennäkemätön kansanterveyteen ja talouteen kohdistuva
haaste. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne toteaa siksi, että
kaikkien EU:n toimielinten on aikaisempien ponnistelujen pohjalta jatkettava unionin
varainhoidon parantamista ja varmistettava, että EU:n toiminta tuottaa tulosta.
Toimintakertomuksessa selostetaan, mitä tarkastuskertomuksia ja julkaisuja
tilintarkastustuomioistuin laati, mitä tarkastuksia tehtiin jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa
maissa sekä millaista oli vuorovaikutus pääasiallisten sidosryhmien kanssa vuonna 2019.
Tilintarkastustuomioistuin julkaisee myös henkilöstöään, hallintoaan ja talouttaan koskevat
keskeiset tiedot ja soveltaa niiden osalta samoja läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden periaatteita,
joiden noudattamista se vaatii tarkastuskohteiltaan.
“Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat COVID-19 pandemian myötä kohdanneet
ennennäkemättömiä haasteita. Seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota koskevat neuvottelut ovat
loppusuoralla, ja niiden tuloksen mukaan määräytyy EU:n rahoituskapasiteetti seuraaville
seitsemälle vuodelle,” toteaa presidentti Lehne. “On tärkeämpää kuin koskaan, että unioni saa
aikaan konkreettisia tuloksia. Auttamalla kansalaisia selviytymään kriisistä se voi osoittaa, kuinka
EU:n tason yhteistyöllä ja solidaarisuudella saadaan aikaan lisäarvoa.”
Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2019 yhteensä 36 tuloksellisuutta käsittelevää
aihepiirikohtaista kertomusta ja katsausta EU:n toiminnasta. Lisäksi se julkaisi vuotuiset
kertomukset EU:n talousarviota ja virastoja koskevista säännönmukaisuuden tarkastuksista,
lausuntoja tarkistetuista varainhoitosäännöistä sekä EU:n seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota
(monivuotinen rahoituskehys 2021–2027) koskevat huomautukset. EU:n tilien luotettavuudesta ja
menojen sääntöjenmukaisuudesta antamansa varmuuden lisäksi tarkastajat edistivät osaltaan
lainsäädännön parantamista. He auttoivat varmistamaan, että unionin politiikkojen ja ohjelmien
avulla saadaan aikaan enemmän tuloksia kuin pelkillä kansallisen tason toimilla ja tuotetaan näin
lisäarvoa. Tarkastajien suosituksissa tuotiin esiin keinoja rahan säätämiseen ja tuhlaamisen
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välttämiseen, työmenetelmien parantamiseen sekä odotettujen toimintapoliittisten tavoitteiden
saavuttamiseen tehokkaammalla tavalla. Vaikka osa suosituksista saattaa toteutua nopeammin kuin
muut, toimintakertomuksesta käy ilmi, että suositusten täytäntöönpanoaste on korkea, mikä taas
pitkällä aikavälillä hyödyttää kansalaisia: noin 95 prosenttia vuoden 2015 kertomuksissa esitetyistä
suosituksista oli pantu täytäntöön vuoteen 2019 mennessä.
Tilintarkastustuomioistuimen vaikutus riippuu lisäksi paljon siitä, kuinka poliittiset päättäjät
hyödyntävät sen työn tuloksia. Tarkastajien laatimat kertomukset, katsaukset ja lausunnot ovat
olennainen osa EU:n tilivelvollisuusketjua, sillä niiden avulla Euroopan parlamentti ja Euroopan
unionin neuvosto pystyvät valvomaan EU:n tavoitteiden saavuttamista ja pitämään tilivelvollisina
komission ja muut tahot, jotka vastaavat EU:n noin160 miljardin vuositasoa olevan talousarvion
hallinnoinnista. Vuonna 2019 tarkastajat esittelivät jälleen kerran huomattavan määrän
kertomuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Lisäksi he keskustelivat keskeisistä viesteistään
ennätyksellisesti 21 jäsenvaltion parlamenttien kanssa. Lähes 90 prosenttia kertomuksen saaneista
piti niitä hyödyllisinä ja yli 80 prosenttia katsoi niillä olevan vaikutusta.
Tarkastajat viettivät vuoden aikana 3 605 henkilötyöpäivää matkustamalla EU:ssa ja sen
ulkopuolella hankkimassa tarkastusevidenssiä. Suurin osa paikalla tehtävistä tarkastuksista
suoritettiin isommissa jäsenvaltioissa, kuten Italiassa (430 päivää), Puolassa (345 päivää) ja Saksassa
(316 päivää). Vähiten tarkastuksia tehtiin paikan päällä Maltalla (5), Kyproksella (7) ja
Luxemburgissa (8). Vaikka tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten tarkoituksena ei ole petosten
havaitseminen, tarkastajat raportoivat kymmenestä petosepäilystä (2018: 9) EU:n
petostentorjuntavirastolle (OLAF). Vuosina 2010–2018 OLAF suositteli yhteensä 313 miljoonan
euron takaisinperintää tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten seurauksena.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n ulkoisesta tarkastuksesta vastaava riippumaton
toimielin, joka sijaitsee Luxemburgissa. Se on toiminut vuodesta 1977 lähtien. Sen palveluksessa
työskentelee noin 900 henkilöä. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa kansalliset asiantuntijat
sekä yksi tilintarkastustuomioistuimen jäsen kustakin EU:n jäsenvaltiosta. Kaksi kolmasosaa
tilintarkastustuomioistuimen työvoimasta on tarkastajia, jotka edustavat EU:n kaikkia
kansallisuuksia. Noin puolet henkilöstöstä on naisia. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
vuoden 2019 talousarvio oli alle 147 miljoonaa euroa, eli sen osuus on alle 0,1 prosenttia EU:n
kaikista menoista ja noin 1,5 prosenttia EU:n hallintomenoista. Sen tilien tarkastamisesta vastaavat
riippumaton ulkoinen tarkastaja ja EU:n budjettivallan käyttäjä.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimintakertomus on saatavilla 23:lla EU:n kielellä sivustolla
eca.europa.eu
Kertomusta koskevat tiedustelut:
Damijan Fišer – sähköposti: damijan.fiser@eca.europa.eu, puhelin: (+352) 4398 45410
(+352) 621 55 22 24

matkapuhelin:

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimenpiteet COVID-19-pandemian torjumiseksi
Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee kaikkensa voidakseen jatkaa julkisen talouden
tarkastustoimintaa EU:ssa vaikuttavalla tavalla ja tuottaakseen ajankohtaisia tarkastuskertomuksia,
lausuntoja ja katsauksia COVID-19-pandemian aikana, siinä määrin kuin se on nykyisissä vaativissa
olosuhteissa mahdollista. Haluamme myös ilmaista kiitollisuutemme kaikille niille, jotka työssään
pelastavat henkiä ja taistelevat pandemiaa vastaan niin Luxemburgissa ja EU:ssa kuin muuallakin
maailmassa. Olemme lisäksi sitoutuneet tukemaan Luxemburgin hallituksen toimia kansalaisten
terveyden suojelemiseksi. Olemme lieventäneet meneillään olevan terveyskriisin vaikutuksia
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henkilöstöömme toteuttamalla varotoimenpiteitä, joilla pienennetään henkilöstön jäseniin ja heidän
perheisiinsä kohdistuvaa riskiä niin paljon kuin mahdollista.
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