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Arvoisat puhemies ja puheenjohtaja, arvoisa esittelijä, arvoisat parlamentin jäsenet ja komission jäsen,
Olin aiemmin itsekin Euroopan parlamentin jäsen, joten tiedän, kuinka kiireistä aikaa tämä on parlamentissa.
Lainsäädäntötyö on kiihkeimmillään. Sen lisäksi parlamentti toimii, kuten asiaan kuuluukin, korkean tason
foorumina, jossa näin europarlamenttivaalien lähestyessä keskustellaan Euroopan tulevaisuudesta.
Sitäkin suuremmalla syyllä esitän tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä teille kiitokseni siitä, että olette
varanneet aikaa ajatustenvaihdolle vuosikertomuksestamme.
Olemme nähneet paljon vaivaa voidaksemme toimittaa nähtäväksenne arviomme EU:n varainhoidosta vuodelta
2017. Nyt käynnistyvä vastuuvapausmenettely on tämän parlamentin viimeinen.
Varainhoitovuodesta 2017 voidaan todeta aiempien vuosien tapaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän
kuvan EU:n taloudellisesta asemasta. Tilintarkastustuomioistuin antaa viime vuoden tavoin varainhoitovuoden
2017 tilien perustana olevien maksujen sääntöjenmukaisuudesta varauman sisältävän lausunnon kielteisen
lausunnon sijaan.
Toisin sanoen merkittävässä osassa tarkastamistamme vuoden 2017 menoista virhetaso ei ollut olennainen.
Tarkoitan tässä tukioikeuksiin 1 perustuvia menoja – eli ohjelmia, joissa edunsaajat voivat saada tukea täytettyään
tietyt ehdot. Nämä tukioikeuksiin perustuvat maksut vastaavat yli puolta kaikista maksuista, jotka suoritettiin
EU:n talousarviosta vuonna 2017.
Lisäksi EU:n menoihin liittyvien sääntöjenvastaisuuksien taso jatkoi laskuaan. Vuonna 2017 maksujen arvioitu
virhetaso oli 2,4 prosenttia, kun se vuonna 2016 oli ollut 3,1 prosenttia ja vuonna 2015 kaikkiaan 3,8 prosenttia.
Tämä havainnollistaa sitä, että EU:n varainhoito on selkeästi kehittymässä oikeaan suuntaan. Tästä on kiittäminen
komission jatkuvia ponnisteluja ja myös jäsenvaltioita.
Siksi haluankin mainita myönteisenä esimerkkinä johtopäätöksemme, jonka mukaan Euroopan maatalouden
tukirahaston suorien tukien virhetaso ei ole olennainen. Maataloustukirahasto muodostaa hyvin suuren osan
asianomaisesta MRK:n otsakkeesta.
Minun on kuitenkin myös todettava, että usein saatavilla on riittävästi tietoa, jonka avulla huomattava osa
havaitsemistamme virheistä voitaisiin ehkäistä tai havaita ja korjata. Jos komissio ja kansalliset viranomaiset
olisivat hyödyntäneet näitä tietoja, vielä suurempi osa EU:n talousarviovaroja koskevasta virhetasosta olisi jäänyt
alle tilintarkastustuomioistuimen – ja komission – olennaisuusrajan.
Hyvät naiset ja herrat,
On tullut aika mennä eteenpäin. Hallinto- ja valvontajärjestelmät ovat parantuneet, ja meillä on nyt mahdollisuus
hyödyntää näitä parannuksia tarkastuksissamme.
Vuonna 2017 tilintarkastustuomioistuin kokeili muutettua toimintatapaa koheesiopolitiikan alalla. Olennainen
muutos oli, että tilintarkastustuomioistuin arvioi ja toimitti uudelleen tarkastuksia, jotka varainkäytöstä vastaavat
tahot olivat jo tehneet. Uuden toimintatavan avulla haluamme esittää teille parlamentissa kustannustehokkaalla
tavalla entistä paremman maantieteellisen ja rahastokohtaisen kuvan varainkäytöstä koko EU:ssa.
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Ei koske tiettyjä maaseudun kehittämisohjelmia.
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Tilintarkastustuomioistuin aikoo laajentaa tätä hanketta tulevina vuosina muihinkin menoaloihin sitä mukaa kun
tarvittavat edellytykset täyttyvät.
[Arvoisa] puhemies, luin suurella mielenkiinnolla hiljattain julkaisemanne Parlameter 2018 -tutkimuksen. Vahva
tuki EU-jäsenyydelle ja eurolle saa minut todellakin optimistiselle mielelle tulevaisuuden suhteen. Tuessa on
kuitenkin myös nähtävissä suuria eroja, jotka meidän on otettava huomioon.
Sekä EU:n vuotuiset että pitkän aikavälin talousarviot ovat lähtökohtaisesti resurssien jakoon käytettäviä välineitä,
ja niistä päättäminen on usein poliittisesti monimutkaista niiden jäsenvaltioiden kohdalla, jotka tuntevat olevansa
”häviäjiä”. Riippumatta siitä, millaisia tehdyt poliittiset päätökset ovat, meidän tilintarkastustuomioistuimessa on
tärkeää varmistaa, että kansalaiset Bukarestista Helsinkiin ja Lissaboniin voivat omin silmin nähdä ja siten uskoa,
että EU:n varat on käytetty paitsi oikeellisesti myös viisaasti.
Me kutsumme tätä prosessia ”tuloksellisuuden tarkastamiseksi”, ja voin kertoa teille, että tulevina kuukausina ja
vuosina näette tällaisten tarkastusten edelleen lisääntyvän. Monet keskustelut, joita olen käynyt tässä talossa ja
eri jäsenvaltioiden pääkaupungeissa, osoittavat johdonmukaisesti, että tämä on suunta, johon
tilintarkastustuomioistuimen on kuljettava.
Hyvät naiset ja herrat,
Tilintarkastustuomioistuin on tuonut esiin, että monet jäsenvaltiot ponnistelevat käyttääkseen Euroopan rakenneja investointirahastoista saamansa varat hyvin. Tältä osin pidämme myönteisenä, että komissio on ehdottanut
seuraavaa rahoituskautta ajatellen useita toimenpiteitä, joiden ansiosta koheesiovarojen käyttöastetta voitaisiin
parantaa. Lähipäivinä julkaisemme yksityiskohtaisen lausuntomme asianomaisesta lainsäädännöstä.
Samaan aikaan EU:n talousarvioon kohdistuu edelleen huomattavaa painetta, joka johtuu tuleville vuosille
sidottujen maksujen suuresta rahallisesta arvosta. Maksattamatta olevien sitoumusten määrä eli reste à liquider
oletettavasti vielä kasvaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että maksattamatta
olevien sitoumusten määrän kasvua koskeva kysymys on asetettava etusijalle seuraavan monivuotisen
rahoituskehyksen yhteydessä.
Hyvät naiset ja herrat,
EU:n talousarvion kokonaismäärä vastaa vain noin yhtä prosenttia koko EU:n bruttokansantulosta.
On tärkeää, että EU:n talousarviovarat käytetään vaikuttavasti, mutta meidän on myös suhtauduttava realistisesti
siihen, mitä meille uskottujen varojen avulla voidaan saada aikaan. EU voi toivoa voittavansa tai palauttavansa
kansalaistensa luottamuksen ainoastaan, jos se vastaa luomiinsa odotuksiin.
Osoittakaamme heille, että seisomme lupaustemme takana ja että pidämme lupauksemme toimien tehokkaasti ja
merkityksellisesti.
Kiitokset kuulijoille.
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