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EU:n tarkastajat: lainsäädännön tarkastamiseen liittyvää 
toimielinten välistä yhteistyötä on parannettava 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että lainsäädännön 
tarkastamista koskeva Euroopan komission järjestelmä on yleisesti ottaen hyvä useimpiin 
jäsenvaltioihin verrattuna. Tarkastajat tuovat esiin, että korkealaatuiset jälkitarkastukset ovat 
ratkaisevan tärkeitä lainsäädännön laadun kannalta. He havaitsivat kuitenkin joukon puutteita, 
jotka johtuivat lähinnä siitä, että uudelleentarkastelulausekkeista ei ole yhteisiä toimielinten 
välisiä määritelmiä, tietyntyyppisten tarkastusten käsittely on epäselvää eikä sääntelyn 
toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT) ole selkeä. 

Lainsäädännön tarkastaminen sen voimaantulon jälkeen on tärkeä osa Euroopan komission paremman sääntelyn 
politiikkaa. Paremmalla sääntelyllä tarkoitetaan sitä, että toimintapolitiikat ja lainsäädäntö suunnitellaan 
sellaisiksi, että ne saavuttavat keskeiset tavoitteensa ja mahdollistavat sen, että julkiset elimet tekevät näyttöön 
perustuvia valintoja. Tällä toimintatavalla pyritään varmistamaan, että poliittiset päätökset valmistellaan 
avoimesti, minkä lisäksi tavoitteena on, että ne perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan näyttöön ja niiden 
tukena on sidosryhmien laaja-alainen osallistuminen. Parempi sääntely kattaa koko toimintapoliittisen syklin 
politiikan suunnittelusta ja valmistelusta alkaen hyväksymisen, täytäntöönpanon ja soveltamisen (valvonta 
mukaan lukien) kautta arviointiin ja tarkastamiseen. 

Tarkastajat arvioivat, onko tarkastusta koskeva EU:n järjestelmä suunniteltu hyvin ja onko 
järjestelmä pantu täytäntöön ja hallinnoitu asianmukaisesti ja valvotaanko sen laatua 
asianmukaisesti. Tarkastajat totesivat, että komission tarkastukset ovat yleisesti ottaen hyviä 
useimpiin jäsenvaltioihin verrattuna. Arviointijärjestelmä on hyvin suunniteltu, sitä hallinnoidaan 
hyvin ja sitä koskeva laadunvalvonta on huolellista. Muunlaisiin tarkastuksiin ei kuitenkaan 
sovelleta samanlaisia tiukkoja laadunvalvontastandardeja, vaikka niihin liittyvä työ voi olla 
luonteeltaan, kestoltaan ja kustannuksiltaan samantyyppistä kuin arviointien yhteydessä. 

“Nämä tarkastukset auttavat lainsäätäjiä ymmärtämään toimintapolitiikan tai säädöksen 
vaikutuksia, puutteita ja etuja,” toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Henri Grethen. “Siksi on tärkeää tehdä ne huolellisesti.” 
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Tarkastuksia ja valvontalausekkeita käytetään tarkastajien mukaan laajalti, vaikka EU:n 
toimielinten yhteisten määritelmien ja ohjeiden puute merkitsee, että niiden sisältö ja odotetut 
tuotokset eivät aina ole selkeitä. Tästä huolimatta ne on mainittu säädöksissä viime vuosina yhä 
useammin. Jos uudelleentarkastelulauseketta ei ollut, se lisättiin usein lainsäädäntöprosessin 
aikana. Tarkastajat pitävät tätä myönteisenä kehityksenä. 

Tarkastajat tutkivat myös sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaa REFIT-ohjelmaa, 
jonka tarkoituksena on karsia byrokratiaa ja alentaa kustannuksia ilman, että toimintapoliittiset 
tavoitteet vaarantuvat. Tarkastajat totesivat, että REFIT-ohjelman perustelut ja siinä sovelletut 
kriteerit ovat epäselviä.  

Tarkastajat esittävät komissiolle useita suosituksia, joista osa on tarkoitettu edelleen kehittämään 
ja lujittamaan toimielinten välistä EU:n yhteistyöjärjestelmää komission, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston sekä jäsenvaltioiden kesken. 

Toimittajille tiedoksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, 
elinkeinoelämän sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. 
Suositusten korkea täytäntöönpanoaste on osoitus tilintarkastustuomioistuimen työn 
hyödyllisyydestä EU:n kansalaisille. 

Erityiskertomus nro 16/2018 “EU:n lainsäädännön jälkitarkastus: vakiintunut mutta puutteellinen 
järjestelmä” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n 
kielellä. 
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