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Arvoisa puhemies,  

arvoisat parlamentin jäsenet.  

Neuvoston puheenjohtajavaltion edustajat,  

arvoisa komissaari Oettinger. 

Hyvät naiset ja herrat,  

Olen iloinen voidessani tänään esitellä teille arvostetun kollegani Lazaros Lazaroun kanssa Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2018, jotta tämänvuotinen 

vastuuvapausmenettely voi käynnistyä. Mistä siis aion puhua tänä iltapäivänä? Aion kuvata lyhyesti EU:n varainhoidon 

tilannetta. Tilintarkastustuomioistuin arvioi vuosikertomuksessaan ja etenkin tarkastuslausumassaan, käytettiinkö 

talousarviovarat, joista te parlamentin jäseninä päätitte viime vuodeksi, laillisesti, sääntöjenmukaisesti ja tietenkin 

vaikuttavasti.  

Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut EU:n konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018. 

Näkemyksemme mukaan tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot EU:n taloudellisesta 

asemasta. Tilinpäätös ei sisällä olennaisia virheellisyyksiä. Tämä tarkoittaa, että annoimme tilinpäätöksestä 

vakiomuotoisen lausunnon. 

Toiseksi on syytä tuoda esiin, että EU:n talousarvion tulojen osalta virhetasoa ei havaittu olennaiseksi.  

Kolmanneksi mainittakoon, että menojen osalta arvioimme virhetason olevan 2,6 prosenttia1. Toisin sanoen 

tilintarkastustuomioistuin arvioi, että 2,6:tta prosenttia maksuista ei olisi pitänyt suorittaa EU:n talousarviosta, koska 

varojen käyttö ei ollut EU:n sääntöjen mukaista. Tämä kokonaisarvio vie kuitenkin huomion tärkeästä näkökohdasta, 

nimittäin siitä, että varojen maksamisperuste vaikuttaa virheriskiin huomattavasti.  

Noin puoleen2 EU:n talousarvion menoista sovelletaan monimutkaisia sääntöjä. Kyse on pääasiassa maksuista, jotka 

perustuvat kulujen korvaamiseen. Tällöin edunsaajien on esitettävä tukihakemus, joka sisältää heille aiheutuneet 

tukikelpoiset kulut. Tuetut hankkeet saattavat liittyä tutkimukseen, työllisyyteen tai alueelliseen ja maaseudun 

kehittämiseen taikka kehityshankkeisiin EU:n ulkopuolisissa maissa. Tällaisten menojen arvioitu virhetaso on 

4,5 prosenttia.  

Toisaalta virheriski on pienempi menoissa, joihin sovelletaan yksinkertaisempia sääntöjä. Tässä tapauksessa 

tarkoitetaan pääasiassa menoja, jotka perustuvat tukioikeuksiin. Edunsaajille myönnetään tukea, jos he täyttävät 

                                                      
1 Alempi virheraja: 1,8 prosenttia, arvioitu virhetaso: 2,6 prosenttia, ylempi virheraja: 3,4 prosenttia. 

Vuosikertomuksen kohta 1.15. 
2 Eli 50,6 prosenttiin. 
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tietyt ehdot. Tällaisia maksuja ovat muun muassa viljelijöille maksettavat suorat tuet, hallintomenot, apurahat 

opiskelijoille ja budjettituki EU:n ulkopuolisille maille. Virhetaso ei siis ole olennainen noin 50 prosentissa 

tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta perusjoukosta.  

Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin antoimenoista varauman sisältävän tarkastuslausunnon kolmantena 

peräkkäisenä vuonna. Tällaisen lausuman merkitys on ”kyllä, mutta…”. On rohkaisevaa, että komissio ja jäsenvaltiot 

ovat pysyneet kahtena edeltävänä vuonna havaitun edistyksen tasolla. Tarkastajat toivat esiin eräitä myönteisiä 

seikkoja vähäriskisistä osa-alueista, mutta samaan aikaan suuririskisillä osa-alueilla on yhä vakavia ongelmia, jotka on 

ratkaistava. 

Tulevaisuudessa tilintarkastustuomioistuin aikoo monivuotisen strategiansa mukaisesti perustaa tarkastuslausumansa 

varmentavaan tarkastustapaan. Tämä merkitsee, että aiomme käyttää antamamme varmuuden perustana 

vahvistuslausumaa, jonka komissio laatii itse toimittamiensa tarkastusten ja yhteisen hallinnoinnin tapauksessa 

kansallisten tarkastusten pohjalta.  

Tilintarkastustuomioistuin siis edistyy komission kanssa tekemässään työssä pyrkiessään luomaan olosuhteet, jotka 

mahdollistavat varmentamiseen perustuvan toimintatavan, ja haluankin tässä yhteydessä kiittää tuesta komissaari 

Günther Oettingeriä. Vien toki mielelläni tätä hanketta eteenpäin myös hänen seuraajansa kanssa. Olen vakuuttunut, 

että tie aukeaa tekemällä. Ryhtymällä konkreettisiin toimiin – jotka tosin saattavat alkuun olla vaatimattomia – 

saavutamme tämän varsin järkeenkäyvän tavoitteen ja voimme luottaa toisten tarkastajien jo tekemään työhön. 

Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, vuosikertomuksemme on saatavilla kaikilla EU:n kielillä. Sen eri luvuissa 

kuvataan perusteellisemmin johtopäätöksiä ja suosituksia, joita olemme antaneet monivuotisen rahoituskehyksen 

kunkin otsakkeen osalta. Minulla oli jo kaksi viikkoa sitten tilaisuus käsitellä kutakin lukua yksityiskohtaisesti 

talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Teistä monet olivat tuolloin paikalla, joten en käsittele asiaa nyt tarkemmin. 

Hyvät naiset ja herrat,  

On kuitenkin eräs asia, jota en edelleenkään voi korostaa liikaa: olemme risteyskohdassa – uusi vaalikausi, yksi 

jäsenvaltio eroamassa EU:sta ja muut 27 jäsenvaltiota loppusuoralla monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 

käytävissä neuvotteluissa. Tänään kuvailemani tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö osoittaa, että EU:n julkisten 

varojen käyttö on monista jäljellä olevista ongelmista huolimatta johdonmukaisesti kolmantena peräkkäisenä vuonna 

täyttänyt korkeat tilivelvollisuutta ja avoimuutta koskevat vaatimukset. Odotamme työnsä aloittavan komission ja 

jäsenvaltioiden jatkavan eteenpäin tällä tiellä. Toivomme kaikkien läsnäolijoiden huolehtivan siitä, että näin myös 

tapahtuu. 

Kiitokset kuulijoille.  


