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EU:n tarkastajat: EU:n varainkäyttöä ja menoja 
varten tarvitaan "aivan uusi toimintatapa" 
Tänään julkaistussa EU:n talousarviota koskevassa vuosikertomuksessaan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin kaipaa aivan uutta toimintatapaa EU:n varainkäytön ja menojen 
hallinnointiin.  Kaikkien niiden, jotka vastaavat EU-varojen hallinnoinnista, on tehtävä 
perusteellisia muutoksia. Tilintarkastustuomioistuin tuo esille Euroopan parlamentille 
vuosikertomuksesta antamassaan esityksessä, että EU:n päättäjien on täsmäytettävä 
talousarvio vastaamaan paremmin EU:n pitkän aikavälin strategisia painopisteitä ja tehtävä 
siitä reaktiivisempi kriisitilanteita ajatellen. Lainsäätäjän on varmistettava, että 
menojärjestelmissä selkeästi ilmaistaan tavoiteltavat tulokset ja hyväksyttävissä olevat riskit. 
Varojen hallinnoijien on puolestaan varmistettava, että varainkäytössä noudatetaan sääntöjä 
ja saavutetaan tavoitellut tulokset. 

EU:n riippumattomana tarkastajana tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut Euroopan unionin 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014. Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut EU:n tilit joka 
vuosi varainhoitovuodesta 2007 alkaen. EU:n tarkastajat toteavat viimeisimmässä 
kertomuksessaan, että EU:n menosyklin tuleva tarkistus antaa mahdollisuuden arvioida 
painopisteitä uudelleen. Tarkastajat painottavat, että EU:n kohtaamien kiireellisten haasteiden 
ratkaiseminen edellyttää talousarvion hallinnoinnin parantamista. EU:n on huolehdittava monista 
rahoituksen viipeistä, jotta varoja voidaan vapauttaa ja hyödyntää ne siellä, missä tarve on 
suurin. Joidenkin jäsenvaltioiden on ponnisteltava saadakseen käytettyä niille myönnetyt EU-
varat. Komissio on asettanut varoja jäsenvaltioiden käyttöön selvittämättä riittävässä määrin, 
onko niillä riittävät valmiudet hyödyntää varat. Uudet tavat rahoittaa EU:n toimintapolitiikkoja 
eivät toisaalta saa siirtää varoihin kohdistuvia riskejä julkisen valvonnan ja tarkastuksen 
ulottumattomiin.  

Tilintarkastustuomioistuimen presidentti Vítor Caldeira totesi, että “EU:n on käytettävä varansa 
paremmin. Sen on varmistettava, että varojen käyttö vastaa tarkemmin unionin painopisteitä, 
säännöt laaditaan yksinkertaisemmiksi ja tuloksia ajatellen ja resursseja hallinnoidaan 
tehokkaammin.”  

EU:n tarkastajat antavat kertomuksessa puhtaan tarkastuslausunnon EU:n tileistä. Tarkastajien 
johtopäätöksen mukaan EU:n tulojen keruussa ei esiintynyt virheitä. Menojen arvioitu virhetaso 
oli tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan 4,4 prosenttia (4,5 prosenttia vuonna 2013). 
Virhetaso ei kuvasta petosten, tehottomuuden tai tuhlaamisen määrää. Se on arvio varoista, joita 
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ei olisi pitänyt maksaa EU:n talousarviosta, koska niiden käyttö ei ollut täysin EU:n sääntöjen 
mukaista.  

Tarkastajat havaitsivat, että virhetaso oli sama (4,6 prosenttia) jäsenvaltioiden kanssa tapahtuvan 
yhteishallinnoinnin tapauksessa ja komission suoraan hallinnoimien menojen tapauksessa. 
Korkeimmat virhetasot havaittiin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
menoalalla (5,7 prosenttia) sekä kasvua ja työllisyyttä edistävän kilpailykyvyn alalla (5,6 
prosenttia). Arvioitu virhetaso oli alhaisin hallintomenojen alalla (0,5 prosenttia).  

Komission ja yhteisesti hallinnoiduilla aloilla jäsenvaltioiden viranomaisten toteuttamilla 
korjaavilla ja takaisinperintätoimilla oli myönteinen vaikutus arvioituun virhetasoon. Ilman 
kyseisiä toimia menojen kokonaisvirhetaso olisi EU-tarkastajien mukaan ollut 4,4 prosentin sijaan 
5,5 prosenttia. Tarkastajat kuitenkin toteavat, että lisää virheitä olisi voitu korjata. Tarkastajat 
kehottavat komissiota soveltamaan valtuuksiaan täysimääräisesti niin, että virheitä saadaan 
edelleen vähennettyä ja perusteettomasti käytettyjä varoja perittyä takaisin. 

 

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 Euroopan komissio, mutta 
myös muut EU:n toimielimet ja elimet. EU ja jäsenvaltiot hallinnoivat kuitenkin yhdessä noin 
80:aa prosenttia menoista. Kyseiset menot ovat pääasiassa maatalouden ja koheesiopolitiikan 
alan menoja. Tilintarkastustuomioistuin testaa tapahtumien joukosta poimittuja otoksia ja esittää 
tilastollisia arvioita siitä, kuinka paljon tuloissa ja eri menoaloilla (toimintalohkoryhmissä) on 
virheitä.  

EU:n talousarviomenot olivat vuonna 2014 yhteensä 142,5 miljardia euroa eli noin 300 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.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2014 löytyy 
kokonaisuudessaan osoitteesta  

www.eca.europa.eu/fi/Pages/AR2014.aspx 
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