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Tarkastajat: olisi toivottavaa kytkeä EU:n rahoitus 
oikeusvaltioperiaatteeseen, mutta se edellyttäisi parempia 
kriteereitä ja enemmän suojatoimia 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaiseman lausunnon mukaan Euroopan komission 
suunnitelmat vähentää EU:n rahoitusta mailta, jotka eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta, edellyttävät 
parempia kriteereitä ja selkeämpiä suojatoimia EU:n ohjelmien edunsaajien osalta.  

Tarkastajat suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen, jonka tarkoituksena on suojata EU:n talousarviota 
oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvilta yleisiltä puutteilta, joilla voi olla kielteinen vaikutus 
unionin varainhoidon moitteettomuuteen ja EU:n rahoituksen tuloksellisuuteen. Tarkastajat toteavat, että 
ehdotetun mekanismin tavoite, soveltamisala ja toimenpiteet ovat tarkemmat kuin nykyisessä järjestelmässä ja 
että sen soveltaminen on nopeampaa. He suosittelevat kuitenkin, että komissio erittelisi selkeästi, mitä 
ohjeistolähteitä se käyttää, ja että kriteereitä, menettelyjä ja toimenpiteiden laajuutta olisi täsmennettävä. 

Komissio laati Euroopan parlamentin pyynnöstä ehdotuksen asetukseksi unionin talousarvion suojaamiseksi 
silloin, kun jäsenvaltioissa esiintyy oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvia yleisiä puutteita. Yleisiä 
puutteita ovat muun muassa seuraavat: vaarannetaan tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus; laiminlyödään 
viranomaisten mielivaltaisten tai laittomien päätösten ehkäiseminen ja oikaiseminen sekä kyseisistä päätöksistä 
rankaiseminen; rajoitetaan oikeussuojakeinojen saatavuutta ja tehokkuutta; rajoitetaan lainrikkomisiin liittyvän 
tutkinnan, syyttämisen ja rankaisemisen tehokkuutta. 

“Veronmaksajien varojen suojaaminen kuuluu tilintarkastustuomioistuimen tehtäviin unionin tarkastajana. 
Tilintarkastustuomioistuin kannattaa ehdotuksen tarkoitusta, sillä mekanismi EU:n talousarvion suojaamiseksi 
tällaisilta ennakoimattomilta tilanteilta on tarpeellinen”, toteaa lausunnosta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Annemie Turtelboom. “Ehdotusta on kuitenkin vielä parannettava, sillä 
vallitsevissa olosuhteissa on erityisen tärkeää, että toimenpiteet perustuvat selkeisiin ja täsmällisiin kriteereihin.”  

Tarkastajat panevat merkille, että ehdotuksessa ei yksiselitteisesti tarkenneta, mitä ohjeistolähteitä komissio 
aikoo hyödyntää arvioita tehdessään. He katsovat, että tarkentaminen voisi parantaa ehdotetun mekanismin 
läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja tarkastettavuutta. Ehdotetun asetuksen mukaan EU:n varojen leikkaaminen ei 
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myöskään vaikuttaisi julkisten elinten velvoitteeseen toteuttaa EU:n ohjelmia. Tarkastajat tuovat kuitenkin esiin, 
että ehdotetussa asetuksessa ei säädetä, mitä velvoitteen täyttäminen varmistettaisiin. 

Ehdotuksessa todetaan, että komission olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta. Tärkeille välietappeja 
koskeville päätöksille, kuten menettelyn käynnistämiselle tai toimenpiteiden laajuuden määrittämiselle, ei 
kuitenkaan ole asetettu selkeitä kriteereitä. Tämä ei mahdollista säännösten johdonmukaista soveltamista. 

Jos maksuihin käytettäisiin keskeytettyjen tai vähennettyjen EU:n varojen sijasta kansallisia varoja, niiden olisi 
oltava peräisin kyseisen jäsenvaltion kansallisesta talousarviosta. Tästä aiheutuu jäsenvaltioille 
talousarviovaikutuksia varsinkin, jos keskeytykset tai vähennykset ovat huomattavia. 

Tarkastajat suosittelevat, että Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pyytävät Euroopan komissiota 
 
• asettamaan selkeät ja täsmälliset kriteerit, joiden avulla määritellään, milloin on kyse 

oikeusvaltionperiaatteen noudattamiseen kohdistuvasta yleisestä puutteesta, ja määritetään toimenpiteiden 
laajuus 
 

• täsmentämään perusteet, joiden avulla jäsenvaltioille asetetaan määräajat, ja ottamaan soveltuvissa 
tapauksissa komission osalta käyttöön vastaavat määräajat 

 
• osoittamaan, miten lopullisten edunsaajien oikeutettuja etuja suojattaisiin 
  
• arvioimaan toimenpide-ehdotuksista päättäessään vaikutukset, joita EU:n rahoituksen vähentämisestä 

aiheutuu kansalliseen talousarvioon. 
 
• selkeyttämään säännöksiä, jotka liittyvät Euroopan syyttäjänvirastoon. 
 

Toimittajille tiedoksi 

Unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö ja Euroopan neuvoston 
laatimat asiakirjat, jotka perustuvat pitkälti Venetsian komission asiantuntemukseen, selittävät oikeusvaltion 
perusmerkitystä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuna EU:n yhteisenä arvona. 

Oikeusvaltioperiaatteisiin kuuluvat muun muassa laillisuus (joka merkitsee läpinäkyvää, vastuuvelvollista, 
demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia), oikeusvarmuus, toimeenpanovallan käyttäjien 
mielivaltaisuuden kielto, riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet, tehokas tuomioistuinvalvonta 
(perusoikeuksien kunnioittaminen mukaan lukien) ja yhdenvertaisuus lain edessä. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EU:n taloushallinnon parantamiseen antamalla lausuntoja uusista 
lainsäädäntöehdotuksista tai lainsäädännön tarkistamisehdotuksista, joilla on taloudellista vaikutusta. 
Lausuntoja hyödyntävät työssään lainsäädäntävallan käyttäjät – Euroopan parlamentti ja neuvosto. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 1/2018, jonka aiheena on 2 päivänä 
toukokuuta 2018 esitetty ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin 
talousarvion suojaamisesta tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen 
jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, on tällä hetkellä saatavilla 
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tilintarkastustuomioistuimen sivustolla eca.europa.eu englanniksi. Muut kieliversiot julkaistaan 
lähiaikoina. 
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