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 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
presidentin Klaus-Heiner Lehnen puhe 
Varainhoitovuotta 2016 koskevan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

vuosikertomuksen esittely 

Euroopan unionin neuvosto (Talous- ja rahoitusasiat) 

Bryssel, 7. marraskuuta 2017 

Ainoastaan puhujan esittämä toisinto on pätevä. 
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Arvoisa puheenjohtaja, 

Arvoisat ministerit, 

Hyvät naiset ja herrat, 

 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa. Meillä oli viime kuussa 

suuri kunnia vastaanottaa juhlaseremoniaamme tällä hetkellä EU:n puheenjohtajamaana toimivan 

Viron presidentti Kersti Kaljulaid, Euroopan komission puheenjohtaja, Euroopan parlamentin 

puhemies sekä useita EU:n jäsenvaltioiden edustajia. 

Euroopan unionin poliittiset, taloudelliset ja rahoitusolosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet 

kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana. Tältä osin minulla on teille hyviä ja tärkeitä uutisia. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että EU:n vuoden 2016 tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Olemme vahvistaneet tilit, kuten joka vuosi vuodesta 2007 alkaen. Vuoden 2016 tulojen virhetaso ei 

ollut olennainen. Ja ennen kaikkea: EU:n talousarviosta suoritettujen maksujen arvioitu virhetaso on 

jatkuvasti kehittynyt parempaan suuntaan. Noin puolet vuodelta 2016 tarkastetuista EU:n menoista 

oli tarkastajien määrittämää olennaista virhetasoa kuvastavan kahden prosentin rajan alapuolella.  

Tämän vuoksi vuoden 2016 maksuista annetaan (kielteisen lausunnon sijaan) varauman sisältävä 

myönteinen lausunto. Tämä on ensimmäinen varauman sisältävä myönteinen lausunto EU:n 

menoista sen jälkeen, kun tarkastuslausumia alettiin antaa vuodesta 1994 alkaen. Se kuvastaa 

merkittäviä parannuksia varainkäytössä. Jos parannukset osoittautuvat tulevaisuudessa kestäviksi, 

lausunto saattaa muodostaa merkittävän välietapin EU:n varainkäytön kehityksessä ratkaisevan 

tärkeänä aikana. 

Esimerkiksi viljelijöille maksettaviin suoriin tukiin, opiskelija- ja tutkimusapurahoihin sekä 

henkilöstökuluihin, joiden osuus EU:n menoista on yhteensä lähes puolet, liittyvät virhetasot jäivät 

alle kahden prosentin, vaikka korvauksiin perustuvissa maksuissa havaittiinkin korkeampia 

virhetasoja. 

Jäsenvaltioiden ja komission toteuttamat toimet vaikuttivat olennaisesti arvioidun 

kokonaisvirhetason vähenemiseen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että saatavilla oli 

riittävästi tietoa, jonka avulla myös monet muut virheet olisi voitu ehkäistä tai havaita ja korjata. 

Tilintarkastustuomioistuin katsoo näin ollen, että vaikka lisäkontrolleihin ei ole tarvetta, olemassa 

olevien kontrollien täytäntöönpanoa on valvottava kunnolla. Nämä toistuvasti ilmenevät virheet 
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olivat syynä siihen, että koko talousarvion osalta arvioitu virhetaso – 3,1 prosenttia – pysyi kahden 

prosentin olennaisuusrajan yläpuolella. 

Minun on kuitenkin esitettävä tässä yhteydessä myös varoituksen sana: maksujen kokonaismäärä, 

jonka EU on sitoutunut suorittamaan tulevista talousarvioista – eli 238,8 miljardia euroa – oli vuonna 

2016 suurempi kuin koskaan aiemmin. Meidän olisi asetettava painopisteiksi maksusumasta 

selviytyminen ja uuden suman välttäminen, kun suunnitellaan EU:n varainkäyttöä vuonna 2020 

alkavalle kaudelle. 

 

Hyvät naiset ja herrat, 

 

Kansalaisille on tärkeä tietää, että julkisia varoja käytetään laillisella tavalla. Yhtä paljon – ja kenties 

vielä enemmän – ihmiset haluavat kuitenkin tietää, mitä heidän rahoillaan on saatu aikaan. Oliko tien 

tai lentokentän rakentaminen tiettyyn paikkaan mielekästä? Saatiinko todellisuudessa aikaan kasvua 

ja uusia työpaikkoja? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi me Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa 

kiinnitämme entistä enemmän huomiota tuloksellisuuteen.  

Virheiden ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja korjaamiseen käytetyt valvontajärjestelmät ovat viime 

vuosina parantuneet useilla EU:n talousarvion aloilla. Tämä antaa meille tilaisuuden kehittää 

tarkastuslausumaa edelleen, ja odotammekin, että voimme luottaa näihin valvontajärjestelmiin 

aiempaa enemmän tarkastaessamme menojen sääntöjenmukaisuutta tulevaisuudessa.  

Näin voimme EU:n talousarviota tarkastaessamme antaa teille parempaa ja luotettavampaa tietoa. 

Jotta voisimme paremmin huolehtia tästä tehtävästä, pyytäisin teitä esittämään meille ideoita ja 

ehdotuksia tulevaa työtämme silmällä pitäen. Olemme viime kuukausina laatineet useita 

tarkastuskertomuksia, joiden aiheet ovat ajankohtaisia ja vaihtelevat nuorisotyöttömyydestä 

pakolaiskriisiin ja hotspot-lähestymistapaan tai energiaan ja ilmastonmuutokseen. Tulevina 

kuukausina raportoimme esimerkiksi Kreikan rahoituskriisistä, yhteisestä valvontamekanismista ja 

yhteisestä kriisinratkaisuneuvostosta sekä yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Haemme 

kuitenkin koko ajan tuoreita tarkastusaiheita. Teidän ehdotuksenne – niin kollektiiviset kuin 

yksittäisten henkilöiden esittämät – olisivat erittäin tervetulleita. 

Toimimme jatkossakin EU:n varainhoidon ja EU:n kansalaisten taloudellisten etujen valvojana. 

Olemme jatkossakin riippumaton ääni, joka nostaa esiin asioita, jotka toimivat hyvin, ja joka tuo 

valokiilaan epämiellyttävän totuuden silloin, kun asiat eivät toimi. Maailmassa, jossa väärien tietojen 
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leviäminen on yleistä ja tietoja manipuloidaan, Euroopan tilintarkastustuomioistuin antaa teille ja 

maidenne kansalaisille jatkossakin luotettavaa ja puolueetonta tietoa. 

Kiitokset kuulijoille. 

 


