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Arvoisa puhemies,  
Arvoisa komission jäsen Oettinger,  
Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin viettää tänä vuonna 40-vuotisjuhlaansa. Olemme 
nähneet keskusteluissa, joita on käyty tässä talossa tällä viikolla, että Euroopan unionin 
poliittiset, taloudelliset ja rahoitusolosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet kuluneiden 
neljän vuosikymmenen aikana.  

Lisäksi viimeaikaiset haasteet 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 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 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 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.  

Virhetasot olivat kuitenkin korkeampia korvauksiin perustuvissa maksuissa. 

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. 

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 
kiinnitämme entistä enemmän huomiota tuloksellisuuteen.  
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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 parlamentille ja neuvostolle 
parempaa ja luotettavampaa tietoa. 

Hyvät naiset ja herrat, 

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. 

Varmistakaamme yhdessä - lainsäädäntö- ja talousarviosyklin jokaisen vaiheen kautta - että 
EU voi saada tehokkaasti aikaan asioita, joilla on merkitystä kansalaisille. 

Kiitokset kuulijoille. 


