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Tarkastajat kehottavat lisäämään tilivelvollisuutta EU:n 
varainkäytössä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään kehottanut tavoittelemaan EU:n talouarviolla suurempaa 
lisäarvoa ja lisäämään joustavuutta, avoimuutta ja tilivelvollisuutta. Ehdotukset esitetään EU:n 
talousarvion toiminnan uudistamista koskevassa taustakatsauksessa “Future of EU finances: Reforming 
how the EU Budget operates”. Taustakatsaus on tarkastajien vastaus EU:n rahoituksen tulevaisuutta 
koskevaan Euroopan komission pohdinta-asiakirjaan, joka on merkittävä vaihe seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen suunnittelussa.  

Taustakatsauksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Gregor toteaa, että vaikka 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä ei ole esittää näkemyksiä EU:n menojen suuruudesta tai 
kohdentamisesta taikka EU:n tuloja koskevista valinnoista, sen tehtävänä on kuitenkin antaa neuvoja EU:n 
talousarviojärjestelmään liittyvän varainhoidon, avoimuuden ja tilivelvollisuuden parantamisesta.  

Tarkastajat esittävät seuraavat keskeiset ehdotukset: 

EU:n lisäarvo on määritettävä 

Tarkastajat kehottavat määrittämään selkeästi EU:n lisäarvon käsitteen. Näin voitaisiin yksilöidä, miten 
lisäarvoa olisi mahdollista saada aikaan EU:n talousarviossa arvioimalla meno-ohjelmien tuloksellisuutta 
sekä rahoitusvälineistä ja takuujärjestelmistä EU:n varoihin aiheutuvia riskejä. 

Tarkastajat katsovat, että käsitteen yhteydessä olisi myös yksilöitävä kattavammin ja tarkemmin EU-
jäsenyyteen liittyvät kustannukset, hyödyt ja nettoasemat. Tarkastajat ehdottavat, että Euroopan komissio 
analysoisi sekä EU-jäsenyydestä koituvat taloudelliset että muut kuin taloudelliset edut. 

EU:n talousarvion mukautumiskykyä on parannettava 

Tarkastajat ehdottavat, että EU:n talousarvion mukautumiskykyä muuttuviin olosuhteisiin parannetaan 
lisäämällä sen joustavuutta ja ottamalla käyttöön varaukset, joiden avulla voidaan kattaa pitkän aikavälin 
menot ja odottamattomat tapahtumat. 

On julkaistava kattava rahoitussuunnitelma 
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Tarkastajat ehdottavat, että komissio julkaisisi EU:n talousarviota varten keskipitkän–pitkän aikavälin 
rahoitussuunnitelman, joka täydentäisi ehdotusta seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. 
Suunnitelmaan olisi sisällytettävä ennakoidut maksattamatta olevat sitoumukset, ennakkomaksut ja 
ehdolliset vastuut sekä maksuennuste, talous- ja rahoitustilannetta koskeva analyysi ja riskinarviointi. 
Suunnitelman keskeiset osa-alueet olisi päivitettävä vuosittain.  

Tuloksellisuuden painottamista on lisättävä 

Tarkastajat ehdottavat, että EU:n rahoituksen suunnittelu kytketään strategisiin painopisteisiin, tavoitteena 
olevat keskeiset tulokset määritetään, meno-ohjelmien, tavoitteiden ja indikaattoreiden lukumäärää 
vähennetään ja raportointia yksinkertaistetaan ja raporttien saatavuutta parannetaan. 

EU:n varainkäytön avoimuutta ja tilivelvollisuutta on lisättävä 

Tarkastajat kehottavat kohdistamaan kaikkeen EU:n varainkäyttöön täysimääräistä demokraattista 
valvontaa. Tilivelvollisuuden ja avoimuuden periaatteita olisi sovellettava sekä EU:n talousarvion piiriin 
kuuluviin elimiin, kuten Euroopan komissioon, että sen ulkopuolella oleviin elimiin, kuten Euroopan 
keskuspankkiin ja Euroopan investointipankkiin (EIP). 

Kaikkiin EU:hun liittyviin elimiin on kohdistettava julkisia tarkastuksia 

Tarkastajat toteavat, että heidän olisi voitava tarkastaa kaikkia EU:n elimiä ja myös sellaisia EU:n 
oikeusjärjestelmän ulkopuolella olevia elimiä, jotka toteuttavat EU:n toimintapolitiikkoja. Näihin lukeutuvat 
Euroopan puolustusvirasto, ehdotettu Euroopan valuuttarahasto, Euroopan vakausmekanismi ja sellaiset 
EIP:n toimet, jotka eivät liity EU:n talousarvioon.  

 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n tarkastajat aikovat esittää vuoden 2018 toisella neljänneksellä myös näkemyksensä seuraavaa 
monivuotista rahoituskehystä koskevasta komission ehdotuksesta, yhteisen maatalouspolitiikan 
tulevaisuudesta sekä koheesiopolitiikan ja tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien yksinkertaistamisesta. Lisäksi 
tarkastajat aikovat antaa tarvittaessa lausunnot omia varoja koskevaan päätökseen liittyvistä 
lainsäädäntöehdotuksista sekä alakohtaisia meno-ohjelmia koskevasta lainsäädännöstä. 

 


