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EU:n tarkastajat:”EU:n on palautettava 
kansalaistensa luottamus” 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusi presidentti Klaus-Heiner Lehne varoittaa, että 
Euroopan toimielimet ovat jossakin määrin menettäneet EU:n kansalaisten luottamuksen. 
Lehne puhui tilaisuudessa, jossa esiteltiin EU:n tarkastajien vuoden 2015 vuosikertomus 
Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle. Hän totesi, että luottamuksen 
palauttaminen tulee olemaan yksi EU:n suurista haasteista tulevina kuukausina ja vuosina. 
Lehne totesi Euroopan parlamentin jäsenille, että uudistustarve on selvä. Hän painotti 
kuitenkin, että uudistuksella on oltava vankka taloudellinen perusta, olkoon uudistus 
minkälainen tahansa. Tällä hän tarkoitti seuraavaa: EU:n tilinpidon on oltava kunnossa; EU:n 
on varmistettava, että sen varainhoitosääntöjä noudatetaan oikein; käytetyille varoille on 
saatava paras mahdollinen vastine ja EU:n on taattava avoimuus ja varmuus.  

“Ihmiset eivät voi edes alkaa luottaa EU:n toimielimiin, jos he eivät usko, että pidämme hyvää 
huolta heidän rahoistaan ja pidämme kunnolla kirjaa siitä, miten sen teemme,” totesi Klaus-
Heiner Lehne. 

Tänä vuonna EU:n tarkastajien vuosikertomuksesta ilmenee, että virhetaso on usein korkeampi 
edunsaajien kulujen korvaamiseen perustuvissa avustusjärjestelmissä kuin 
tukioikeusjärjestelmissä. Lisäksi vuosikertomuksessa kiinnitetään huomiota varainhoitoon 
kohdistuviin riskeihin, joita esiintyy siinä tapauksessa, että EU:n talousarviosta annetaan suoraan 
tai välillisesti rahoitustukea lainojen, vakuuksien tai pääomainvestointien muodossa. 

Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut Euroopan unionin tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2015; se on vahvistanut EU:n tilit joka vuosi varainhoitovuodesta 2007 alkaen. Tarkastajien 
johtopäätöksen mukaan EU:n tulojen keruussa ei esiintynyt virheitä. Menojen arvioitu virhetaso 
oli kuitenkin 3,8 prosenttia (vuonna 2014 se oli 4,4 prosenttia). Virhetaso ei kuvasta petosten, 
tehottomuuden tai tuhlaamisen määrää. Se on arvio varoista, joita ei olisi pitänyt maksaa EU:n 
talousarviosta, koska niiden käyttö ei ollut täysin EU:n sääntöjen mukaista.  

Tarkastajat havaitsivat, että arvioitu virhetaso oli edelleen lähes sama riippumatta siitä, 
hallinnoitiinko menoja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa (4,0 prosenttia) vai hallinnoiko komissio 
menoja suoraan (3,9 prosenttia).  

Kertomuksessa korostetaan, että yksi eniten virhetasoon vaikuttavista tekijöistä on 
maksujärjestelmien ero: kulujen korvaamiseen perustuvissa järjestelmissä EU korvaa 
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tukikelpoiset kulut edunsaajien esittämien kuluilmoitusten perustella, kun taas tukioikeuksiin 
perustuvissa ohjelmissa maksut suoritetaan tiettyjen ehtojen täytyttyä. Virhetaso on paljon 
korkeampi kulujen korvaamisen yhteydessä (5,2 prosenttia) kuin tukioikeuksiin perustuvien 
menojen kohdalla (1,9 prosenttia). 

Tarkastajat toteavat, että jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission toteuttamilla korjaavilla 
toimenpiteillä oli myönteinen vaikutus arvioituun virhetasoon. Parantamisen varaa on kuitenkin 
edelleen, vaikka komissio on pyrkinyt kehittämään riskienarviointiaan ja korjaavien 
toimenpiteiden vaikutuksen arviointiaan. Merkittävä osa virheistä olisi voitu estää tai havaita ja 
korjata ennen maksujen suorittamista.  

Jäsenvaltiot ovat yleensä kohtalaisen tietoisia tarkastajien antamista suosituksista, mutta 
huomattavaa vaihtelua ilmenee siinä, miten jäsenvaltiot suositusten perusteella toimivat. 
Tarkastajat ovat tämän vuoksi havainneet vain vähän näyttöä kansallisten toimintapolitiikkojen ja 
käytäntöjen muuttumisesta. 

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. Nämä ovat pääasiassa maatalouden ja koheesiopolitiikan alan 
menoja. Tarkastajat testaavat tapahtumien joukosta poimittuja otoksia ja esittävät tilastollisia 
arvioita siitä, kuinka paljon tuloissa ja eri menoaloilla (toimintalohkoryhmissä) on virheitä.  

EU:n talousarviomenot olivat vuonna 2015 yhteensä 145,2 miljardia euroa eli noin 285 euroa 
unionin 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 2015 löytyy 
kokonaisuudessaan täältä: www.eca.europa.eu/fi/Pages/AR2015.aspx  
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