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EU:n tarkastajat: EU:n tilit antavat oikean ja riittävän kuvan ja 
sääntöjenvastaisten menojen määrä väheni edelleen vuonna 

2016 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uusimmassa vuosikertomuksessa todetaan, että EU:n 
talousarviosta suoritettujen maksujen arvioitu virhetaso on viime vuosina jatkuvasti parantunut. Noin 
puolet vuodelta 2016 tarkastetuista EU:n menoista oli olennaista virhetasoa kuvastavan kahden 
prosentin rajan alapuolella. Tämän vuoksi vuoden 2016 maksuista annetaan (kielteisen lausunnon 
sijaan) varauman sisältävä lausunto. Tämä on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun tarkastuslausumia 
aloitettiin antamaan vuodesta 1994 alkaen. Lisäksi tarkastajat ovat antaneet puhtaan 
tarkastuslausunnon (vahvistuksen) vuoden 2016 tilien luotettavuudesta, kuten on tehty joka vuosi 
vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2016 tulojen virhetaso ei ollut olennainen. 

EU:n menojen vuoden 2016 kokonaisvirhetasoksi arvioitiin 3,1 prosenttia (3,8 prosenttia vuonna 2015 ja 
4,4 prosenttia vuonna 2014). 

Tukioikeuteen perustuvia maksuja suoritetaan tiettyjen ehtojen täytyttyä. Niiden osuus EU:n menoista oli 
noin 49 prosenttia ja virhetaso oli alle kaksi prosenttia. Näitä maksuja ovat mm. viljelijöille maksettavat 
suorat tuet, opiskelija- ja tutkimusapurahat sekä henkilöstökulut. Alalla "luonnonvarat: 
markkinatoimenpiteet ja suora tuki" arvioitu virhetaso oli 1,7 prosenttia ja hallinnon alalla 0,2 prosenttia. 

Varojen palauttamiseen eli korvauksiin perustuvien maksujen virhetasot olivat kuitenkin edelleen 
korkeampia. Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alalla arvioitu virhetaso oli 4,8 prosenttia ja 
alalla "luonnonvarat: maaseudun kehittäminen, ympäristö, ilmastotoimet ja kalastus" se oli 4,9 prosenttia.  

"Tämän vuoden varauman sisältävä lausunto kuvastaa sitä, että EU:n varainhoito on parantunut 
merkittävästi", sanoo Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne. "Tulemme 
harkitsemaan uudelleen EU:n talousarvion tarkastamistapaa. Aiomme ottaa jatkossa paremmin huomioon 
sisäiset kontrollit Euroopan komissiossa ja jäsenvaltioissa. Näin voimme edistää tilivelvollisuutta paremmin 
ja jatkaa EU:n varainhoidon parantamista. Tuloksellisuutta tullaan myös painottamaan enemmän, jotta 
voimme varmistaa, että EU:n kansalaiset saavat rahoilleen vastinetta." 

Jäsenvaltioiden ja komission toteuttamien toimien ansiosta arvioitu kokonaisvirhetaso väheni 
1,2 prosenttia. Saatavilla oli kuitenkin riittävästi tietoa, jonka avulla monet virheistä olisi voitu ehkäistä tai 
havaita ja korjata. Jos kaikkia näitä tietoja olisi hyödynnetty asianmukaisesti, virhetaso olisi tarkastajien 
mukaan ollut kahden prosentin olennaisuusrajan alapuolella taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alalla, luonnonvarojen alalla ja globaalin Euroopan alalla. "Tämä tarkoittaa, että lisäkontrolleihin 
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ei ole tarvetta, mutta olemassa olevien kontrollien täytäntöönpanoa on valvottava kunnolla", toteaa 
presidentti Lehne. 

Tarkastajat vahvistavat, että Euroopan komission raportointi sääntöjenmukaisuudesta vastaa suurelta osin 
tilintarkastustuomioistuimen tuloksia. He kuitenkin suosittavat, että komissio painottaisi enemmän 
tuloksellisuutta ja yksinkertaistaisi tuloksellisuuden mittaamiseen käyttämiään välineitä kansainvälisten 
hyvien käytäntöjen mukaisesti. 

Lopuksi tarkastajat varoittavat, että tulevista talousarvioista rahoitettavien EU:n sitoumusten 
('maksattamatta olevat sitoumukset' eli reste à liquider tai RAL) kokonaismäärä – 238,8 miljardia euroa – oli 
vuonna 2016 suurempi kuin koskaan aiemmin. Tarkastajien mielestä maksusumasta selviytyminen ja uuden 
suman välttäminen olisi asetettava painopisteiksi, kun suunnitellaan EU:n varainkäyttöä vuonna 2020 
alkavalla kaudella. 

Toimittajille tiedoksi: 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin riippumaton tarkastuselin. Sen 
tarkastuskertomukset ja lausunnot ovat olennainen osa EU:n tilivelvollisuusketjua, ja niitä hyödynnetään 
asettamalla EU:n talousarvion hallinnoinnista vastaavat tahot vastuuseen. Talousarviota hallinnoi lähinnä 
Euroopan komissio, mutta myös muut EU:n toimielimet ja elimet. EU ja jäsenvaltiot hallinnoivat kuitenkin 
yhdessä noin kahta kolmasosaa menoista. Nämä ovat pääasiassa luonnonvarojen ja koheesiopolitiikan alan 
menoja.  

EU:n talousarviomenot olivat vuonna 2016 yhteensä 136,4 miljardia euroa eli noin 267 euroa jokaista 
unionin kansalaista kohti. Menojen osuus EU:n bruttokansantulosta on noin prosentin verran. Niiden 
määrä vastaa noin kahta prosenttia EU:n jäsenvaltioiden julkisten menojen kokonaismäärästä. Vuonna 
2016 suurin osa varoista käytettiin luonnonvaroihin (57,9 miljardia euroa), koheesioon (35,7 miljardia 
euroa) sekä kasvuun ja työllisyyteen (15,2 miljardia euroa). 

Tarkastajat tarkastavat joka vuosi EU:n tilit ja antavat lausuntonsa tilien oikeellisuudesta ja 
luotettavuudesta ja siitä, missä määrin on saatu evidenssiä virheellisesti vastaanotetuista tai maksetuista 
varoista (eli asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) ja laillisuudesta). He tarkastavat tapahtumista 
poimittuja otoksia ja esittävät tarkastustensa perusteella tilastollisia arvioita siitä, missä määrin tuloihin ja 
eri menoaloihin liittyy virheitä. He laskevat arvioidun virhetason ja vertaavat sitä kahden prosentin 
olennaisuusrajaan. Olennaisuusrajan ylittyessä katsotaan, että tulo tai meno on sääntöjenvastainen. 

Puhdas tarkastuslausunto tarkoittaa, että luvut antavat oikean ja riittävän kuvan ja ovat 
tilinpäätösraportoinnin sääntöjen mukaisia. Varauman sisältävä lausunto tarkoittaa, että tarkastajat eivät 
voi antaa puhdasta lausuntoa, mutta havaitut ongelmat eivät ulotu laajalle. Kielteinen lausunto on osoitus 
laajalle levinneistä ongelmista.  

Tarkastajat ovat antaneet puhtaan tarkastuslausunnon EU:n tileistä vuodesta 2007 alkaen. Tähän saakka he 
ovat kuitenkin antaneet menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta kielteisen lausunnon joka vuosi 
vuodesta 1994 alkaen. 

Arvioitu virhetaso ei kuvasta petosten, tehottomuuden tai tuhlaamisen määrää. Virhetaso on arvio 
varoista, joita ei ole käytetty sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja joita tämän vuoksi ei olisi pitänyt 
maksaa EU:n talousarviosta. Vuonna 2016 tarkastajat havaitsivat noin tuhannessa tarkastamassaan 
tapahtumassa 11 petosepäilytapausta (2015: 12). Tapauksista ilmoitettiin Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF). 

Vuosikertomus EU:n talousarviosta, vuosikertomus Euroopan kehitysrahastoista ja asiakirja "Yhteenveto 
varainhoitovuoden 2016 EU-tarkastuksesta" ovat saatavilla sivustolla: 
http://www.eca.europa.eu/fi/Pages/AR2016.aspx  
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