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EU:n tarkastajat pyytävät selkeää virallista mandaattia Euroopan 
valuuttarahaston tarkastamiseen 

EU:n tarkastajien tänään julkaisemassa lausunnossa todetaan, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
asema ehdotetun Euroopan valuuttarahaston (EVR) ulkoisena tarkastajana olisi määriteltävä selvemmin. 
Lausunnossa ehdotetaan myös, että Euroopan parlamentti ottaisi rahastoa valvoessaan huomioon Euroopan 
tilintarkastustuomiostuimen suorittaman työn. 

Euroopan komissio on ehdottanut, että perustetaan Euroopan valuuttarahasto korvaamaan nykyinen Euroopan 
vakausmekanismi, joka antaa rahoitustukea vakavista rahoitusongelmista kärsiville euroalueen maille. Euroopan 
vakausmekanismi saa rahoituksensa jäsenvaltioiden välisen sopimuksen kautta eikä se siksi kuulu EU:n 
talousarvion piiriin.  

Lausunnossa tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen mutta painottaa, että se 
olisi toteutettava vankan tilivelvollisuuden pohjalta. Uuteen rahastoon olisi kohdistettava parlamentaarista 
valvontaa, joka perustuu Euroopan tilintarkastustuomioistuimen antamaan ulkoiseen tarkastuslausuntoon. 
Tilivelvollisuuden ja julkisen valvonnan vahvistamiseksi tilintarkastustuomioistuin peräänkuuluttaa selkeää 
virallista menettelyä tarkastuskertomusten käyttöön vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Tällä hetkellä 
komissio ehdottaa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, yksityisten tarkastajien sekä rahaston oman 
tilintarkastuslautakunnan olisi tarkastettava Euroopan valuuttarahaston rahoituksen asianmukaisuus, 
vaatimustenmukaisuus, tuloksellisuus ja riskienhallinta.  

Tilintarkastustuomioistuin kannattaa komission ehdotuksen tavoitetta integroida EVM EU:n oikeusperustaan”, 
toteaa lausunnosta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Alex Brenninkmeijer. “Olisi 
yleensäkin pyrittävä välttämään sitä, että tarkastusvaltuuksia on usealla eri taholla, jotta ristiriitaisten 
lausuntojen, kaksinkertaisen työn tai päällekkäisyyksien riski vähenisi.” 

Kalliiksi käyvän päällekkäisyyden välttämiseksi tilintarkastustuomioistuin toteaa, että sen asema EVR:n 
riippumattomana ulkoisena tarkastajana olisi vahvistettava selkeästi lainsäädännössä. Samalla olisi tehtävä 
selväksi, että yksityisten tarkastusyritysten tai mahdollinen muiden tahojen tarkastustyö olisi luonteeltaan 
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tilintarkastustuomioistuimen työtä täydentävää. Jos asia ei ole riittävän selvä, saattaa syntyä käsitys, että 
tällaiset toimeksiannot rajoittavat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mandaattia ulkoisena tarkastajana.  

Tilintarkastustuomioistuin yksilöi lisäksi joukon nykyisen Euroopan vakausmekanismin tarkastus- ja 
tilivelvollisuusjärjestelyiden keskeisiä haasteita. Vakausmekanismin tilintarkastuslautakunnan jäsenten 
toimikausi esimerkiksi on liian lyhyt, ja tilintarkastuslautakunta raportoi tarkastushavainnoistaan hyvin vähän. 
Lisäksi Euroopan vakausmekanismiin kohdistetaan vain vähän tuloksellisuustarkastuksia ja muita arviointitoimia. 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n johtajat ovat antaneet poliittista ohjausta ehdotetun uudistuksen kaksivaiheisesta etenemisestä. Vuoden 
2018 loppuun mennessä määritetään vahvistetun Euroopan vakausmekanismin (EVM) keskeiset piirteet sekä 
mahdolliset lisätoimet, joilla pyritään vahvistamaan sen asemaa ja hallintoa. Pyrkimyksenä on ottaa huomioon 
komission antama ehdotus siten, että EVM:n hallitustenvälinen luonne säilyy. Pitkällä aikavälillä EVM:n 
jäsenmaat ja EU saattavat harkita EVM:n täysimääräistä sisällyttämistä EU:n oikeusperustaan. 

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 2/2018 ehdotetun Euroopan valuuttarahaston (EVR) 
tilivelvollisuus- ja tarkastusjärjestelyistä on nyt saatavilla englannin kielellä tilintarkastustuomioistuimen 
verkkosivustolla eca.europa.eu – muut kieliversiot julkaistaan lähiaikoina. 
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