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EU:n tarkastajat: EU:n on painotettava varainkäytössään tuloksellisuutta 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin varoittaa tänään julkaistussa EU:n talousarviota koskevassa vuosikertomuksessaan, 
että talousarviojärjestelmässä keskitytään liikaa siihen, että saadut varat on käytettävä, vaikka painoarvon olisi oltava 
tuloksellisuudessa. Tilintarkastustuomioistuin on ulkoisena tarkastajana hyväksynyt Euroopan unionin tilit 
varainhoitovuodelta 2013, mutta korostaa, että EU:n varainhoito ei kaiken kaikkiaan vielä ole riittävän hyvää EU:n tasolla 
eikä jäsenvaltioissa.  
 
EU:n tarkastajat totesivat, että menokaudella 2007–2013 EU-varojen käytön painopisteenä oli hyvän tuloksellisuuden sijasta 
se, että varat saadaan käytettyä (”varat joko käytetään tai menetetään”). Esimerkkinä voidaan mainita, että EU:n rahoitusta 
saavien hankkeiden valinnassa keskityttiin ensisijaisesti käytettävissä olevien EU-varojen maksattamiseen, toiseksi 
sääntöjen noudattamiseen ja vasta kolmanneksi – ja rajallisessa määrin – tulokseen ja vaikutukseen.  
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Caldeira toteaa: ”EU:n varoja on tästä lähtien hallinnoitava ja 
valvottava huolellisemmin. Euroopan komission ja jäsenvaltioiden on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten ne 
käyttävät veronmaksajien rahoja. Tarvitsemme lisää kannusteita, jotta tuloksellisuus paranee ja rahalle saadaan enemmän 
vastinetta. Lisäksi tarvitaan parempia pitkän ajan ennusteita, joiden avulla varmistetaan, että EU:n suunniteltuihin menoihin 
on käytettävissä tarpeeksi varoja. Tavanomaiset toimintatavat eivät enää riitä.  
 
EU:n tarkastajat antoivat varainhoitovuotta 2013 koskevassa vuosikertomuksessa puhtaan tarkastuslausunnon EU:n tilien 
luotettavuudesta. Johtopäätöksen mukaan EU:n tulojen keruussa ei esiintynyt virheitä. EU:n menojen osalta arvioitu 
virhetaso oli kuitenkin 4,7 prosenttia (vuonna 2012 se oli 4,8 prosenttia). Tilintarkastustuomioistuimen arvioima virhetaso ei 
kuvasta petosten, tehottomuuden tai tuhlaamisen määrää. Virhetaso on arvio varoista, joita ei olisi pitänyt maksaa EU:n 
talousarviosta, koska niiden käyttö ei ollut EU:n sääntöjen mukaista. Tyypillisissä virheissä on kyse siitä, että tukea on 
maksettu yritykselle, joka oli ilmoittanut olevansa pk-yritys, vaikka tosiasiassa se oli suuryrityksen omistuksessa, tai siitä, 
että julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen on tehty lisäyksiä antamatta muille tarjoajille mahdollisuutta tehdä 
tarjousta. 
 
Suurin osa virheistä aiheutui menoaloilla, joita jäsenvaltiot ja Euroopan komissio hallinnoivat yhdessä. Kaksi virhealtteinta 
menoalaa olivat jälleen aluepolitiikka, energia ja liikenne (arvioitu virhetaso 6,9 prosenttia) ja maaseudun kehittäminen, 
ympäristöasiat, kalastus ja terveysasiat (6,7 prosenttia). Yhteishallinnointialojen arvioitu kokonaisvirhetaso oli 
5,2 prosenttia; komission enimmäkseen suoraan hallinnoimissa meno-ohjelmissa se oli 3,7 prosenttia. EU:n omien 
hallintomenojen virhetaso arvioitiin yhdeksi prosentiksi.  
 
Komission ja jäsenvaltioiden viranomaisten toteuttamilla korjaavilla ja takaisinperintätoimilla oli myönteinen vaikutus 
arvioituun virhetasoon. Ilman kyseisiä toimia menojen kokonaisvirhetaso olisi EU-tarkastajien mukaan ollut 4,7 prosentin 
sijaan 6,3 prosenttia. Kuten edeltävinä vuosina, EU:n tarkastajat katsovat, että kansallisilla viranomaisilla oli käytettävissään 
riittävästi tietoa voidakseen havaita ja korjata suuren osan virheistä ennen kuin kulut ilmoitettiin komissiolle korvattaviksi. 
Tämä olisi voinut alentaa virhetasoa huomattavasti, esim. maaseudun kehittämisen, ympäristön, kalastuksen ja 
terveysasioiden kohdalla 6,7 prosentista 2,0 prosenttiin.  
Tilintarkastustuomioistuin on täysin sitoutunut avustamaan EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita EU:n varainkäytön 
optimoinnissa, jotta EU:n kansalaisten oikeutetusti odottamat tulokset saadaan aikaiseksi. 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2013 on saatavilla sivustolla www.eca.europa.eu 
 

Toimittajille tiedoksi: 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin riippumaton tarkastuselin. Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskertomukset ja lausunnot muodostavat olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua. Tilintarkastustuomioistuimen 
tuotoksia hyödynnetään erityisesti vuotuisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä asetettaessa vastuuseen EU:n 
talousarvion hallinnoinnista huolehtivat tahot. Vastuullisena tahona on lähinnä komissio, mutta myös muut EU:n 
toimielimet ja elimet. EU ja jäsenvaltiot hallinnoivat kuitenkin yhdessä noin 80 prosenttia menoista. Kyseiset menot ovat 
pääasiassa maatalouden ja koheesiopolitiikan alan menoja. Tilintarkastustuomioistuin testaa toimien joukosta poimittuja 
otoksia esittääkseen tilastollisia arvioita siitä, kuinka paljon tuloissa ja eri menoaloilla on virheitä.  
 
EU:n talousarviomenot olivat vuonna 2013 yhteensä 148,5 miljardia euroa eli noin 290 euroa jokaista EU:n kansalaista kohti. 
Menojen osuus EU:n bruttokansantulosta on noin prosentin verran ja niiden määrä vastaa noin kahta prosenttia EU:n 
jäsenvaltioiden julkisten menojen kokonaismäärästä.  
 
Tilintarkastustuomioistuin on myös julkaissut tausta-asiakirjan ”Yleiskatsaus: EU:n maatalous- ja koheesiomenot 2007–
2013”, jossa hyödynnetään viime menokaudella EU:n varainhoidosta ja varainhoidon valvonnasta saatuja kokemuksia ja 
tuodaan esiin uuden menokauden 2014–2020 haasteita. 
 
Lisätietoja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksista varainhoitovuodelta 2013, klikkaa TÄSTÄ.  
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