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Arvoisa puheenjohtaja,
Arvoisa komission varapuheenjohtaja Günther Oettinger,
Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet,
Euroopan tilintarkastustuomioistuin viettää tänä vuonna 40‐vuotisjuhlaansa. Euroopan
unionin poliittiset, taloudelliset ja rahoitusolosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet
kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana. Lisäksi uusimmat haasteet näyttävät suuremmilta
kuin koskaan ennen: rahoitus‐ ja talouskriisi, ennennäkemättömät muuttovirrat,
ilmastonmuutos ja terrorismi. Jotkut jopa näkevät EU:n globalisaatiota levittävänä Troijan
hevosena, eikä menestyksekkäänä tienä rauhan ja vaurauden turvaamiseen.
Kaikki nämä huolenaiheet ovat koetelleet kansalaisten luottamusta Euroopan unionin ja
kansallisen tason hallintoelimiin; niinpä meidän, jotka työskentelemme noissa elimissä, on
omalla vastuualueellamme reagoitava kansalaisten huolenaiheisiin ja todellakin saatava
aikaan tuloksia. Siltä osin minulla on teille hyviä uutisia.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että EU:n vuoden 2016 tilinpäätös antaa oikean ja
riittävän kuvan. Olemme niin sanotusti vahvistaneet tilit, kuten joka vuosi vuodesta 2007
alkaen. Vuoden 2016 tulojen virhetaso ei ollut olennainen. Mutta EU:n talousarviosta
suoritettujen maksujen arvioitu virhetaso on ennen kaikkea jatkuvasti kehittynyt parempaan
suuntaan. 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 varauman sisältävä lausunto sen jälkeen, kun
vuotuisia tarkastuslausumia alettiin antaa vuodesta 1994 alkaen. Lausunto kuvastaa sitä, että
EU:n varainkäyttö on parantunut merkittävästi.
Hieman yksityiskohtaisemmin sanottuna: EU:n menojen vuoden 2016 kokonaisvirhetasoksi
arvioitiin 3,1 prosenttia (kun se vuonna 2015 oli 3,8 prosenttia ja vuonna 2014 kaikkiaan
4,4 prosenttia).
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.
Virhetasot olivat kuitenkin korkeampia varojen palauttamiseen eli korvauksiin perustuvissa
maksuissa. 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.
Jäsenvaltioiden ja komission toteuttamien toimien ansiosta arvioitu kokonaisvirhetaso
väheni, mutta havaitsimme, että saatavilla oli riittävästi tietoa, jonka avulla olisi voitu
ehkäistä tai havaita ja korjata enemmän virheitä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo näin ollen,
että lisäkontrolleihin ei ole tarvetta, mutta olemassa olevien kontrollien täytäntöönpanoa on
valvottava kunnolla.
Esitän kuitenkin myös varoituksen sanan: maksujen kokonaismäärä, jonka EU on sitoutunut
suorittamaan tulevista talousarvioista ‐ eli 238,8 miljardia euroa ‐ oli vuonna 2016 suurempi
kuin koskaan aiemmin. Tästä maksusumasta selviytyminen ja uuden suman välttäminen olisi
asetettava painopisteiksi, kun suunnitellaan EU:n varainkäyttöä vuonna 2020 alkavalla
kaudella.
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Mainitsin puheeni alussa, että meillä kaikilla on hyvin tärkeä rooli pyrittäessä säilyttämään
kansalaisten luottamus EU:n ja kansallisia hallintoelimiä kohtaan. Kansalaisille on siten tärkeä
tietää, että julkisia varoja käytetään laillisella tavalla.
EU:n kansalaiset voivat luottaa EU:n varainhoitoon ainoastaan, jos he ja heidän vaaleilla
valitut edustajansa ovat varmoja, että sääntöjä noudatetaan. Tilintarkastustuomioistuimen
tarkastuslausuma EU:n tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta on parantanut EU:n sääntöjen noudattamista
huomattavasti.
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? Onko rahat
käytetty viisaasti? Näihin kysymyksiin vastaaminen edellyttää, että kiinnitämme enemmän
huomiota tuloksellisuuteen. Haluamme auttaa varmistamaan, että veronmaksajat saavat
vastinetta rahoilleen.
Tämä edellyttää painopisteen muutosta tarkastustyössämme. Meidän on pystyttävä
julkaisemaan tulokset oikeasta tarkastustyöstä oikeaan aikaan, jotta voisimme parhaiten
hyödyntää ”pehmeää voimaamme”. Tarkastustyö ja toimintapoliittinen työ kulkevat käsi
kädessä. Tämän vuoksi teemme tästä lähtien huomattavia muutoksia tapaan, jolla
tarkastamme EU:n talousarviota. Näin voimme jatkossakin täyttää tehtävämme ja reagoida
kansalaisten nykyisiin huolenaiheisiin.
Virheiden ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja korjaamiseen käytetyt valvontajärjestelmät ovat
viime vuosina merkittävästi parantuneet useilla EU:n talousarvion aloilla. Tämä antaa meille
tilaisuuden arvioida tarkastuslausumaa uudesta näkökulmasta, ja odotammekin, että voimme
luottaa näihin valvontajärjestelmiin aiempaa enemmän tarkastaessamme menojen
sääntöjenmukaisuutta tulevaisuudessa. Näin käy avoimemmin ilmi, missä puutteita esiintyy
edelleen. Tämä auttaa tilintarkastustuomioistuinta myös edistämään tilivelvollisuutta ja
parantamaan EU:n varainhoitoa entisestään.
Samaan aikaan käsittelemme varsinaisia tuloksellisuuskysymyksiä, joita ovat mm. odotettujen
tulosten ja vaikutusten saavuttaminen ja EU:n toimien merkitys kansalaisten päivittäisessä
elämässä. Tutkimme, onko EU:n tason toiminta paras tapa saavuttaa haluttu lopputulos.
Lisäksi raportoimme kaikesta tästä tasapuolisesti, ottaen huomioon sekä saavutukset että
toiminnan rajoitteet.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei pelkästään halua parantaa EU:n toimintatapaa.
Haluamme myös parantaa kansalaistemme ymmärtämystä siitä, miten EU toimii.
Otimme merkittäviä askelia tähän suuntaan jo viime vuonna. Olemme laatineet useita
tarkastuskertomuksia, joiden aiheet vaihtelevat nuorisotyöttömyydestä pakolaiskriisiin ja
hotspot‐lähestymistapaan tai energiaan ja ilmastonmuutokseen.
Lisäksi olemme julkaisseet katsauksia, esimerkiksi katsauksen nykyisen monivuotisen
rahoituskehyksen väliarvioinnista. Olemme myös julkaisseet lausuntoja EU:n varainhoitoon
vaikuttavista lainsäädäntöehdotuksista ja ottaneet tutkimustemme ja kokemustemme
pohjalta kantaa laajempiin aihealueisiin.
Tulevina vuosikymmeninä toimimme edelleen EU:n varainhoidon ja EU:n kansalaisten 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 leviäminen on yleistä ja tietoja manipuloidaan, Euroopan
tilintarkastustuomioistuin antaa jatkossakin luotettavaa ja puolueetonta tietoa.
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Hyvät naiset ja herrat, tässä epävarmassa ja yhä enemmän sisäänpäin kääntyvässä
maailmassa, viekäämme tulevina vuosina asioita eteenpäin myönteisessä hengessä Euroopan
unionin osalta.
Varmistakaamme yhdessä ‐ lainsäädäntö‐ ja talousarviosyklin jokaisen vaiheen kautta ‐ että
EU voi saada tehokkaasti aikaan asioita, joilla on merkitystä kansalaisille.
Kiitokset kuulijoille. Odotan mielenkiinnolla ajatustenvaihtoamme.
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