
Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 1

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

Euroopan tilintarkastustuomioistuin vastaa Euroopan unionin talouden tarkastamisesta. EU:n
ulkoisena tarkastajana se osaltaan kehittää unionin varainhoitoa ja toimii sen kansalaisten
taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 285–287 artikla

RAKENNE

A. Jäsenet
1. Jäsenten määrä
Tilintarkastustuomioistuimessa on yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta (Nizzan sopimuksella
virallistettiin siihen asti käytössä ollut menettely) eli tällä hetkellä 28 jäsentä.
2. Kelpoisuusvaatimukset
Jäseniltä vaaditaan seuraavaa:
— he kuuluvat tai ovat kuuluneet kotimaassaan ulkopuolisiin tilintarkastuselimiin taikka ovat

erityisen päteviä tähän tehtävään

— heidän riippumattomuutensa on kiistaton.

3. Nimittämismenettely
Neuvosto nimittää tilintarkastustuomioistuimen jäsenet
— määräenemmistöllä

— kunkin jäsenvaltion oman suosituksen perusteella

— Euroopan parlamenttia kuultuaan.

B. Toimikausi
1. Kesto
Jäsenten toimikausi on kuusi vuotta, ja sama henkilö voidaan nimittää uudeksi toimikaudeksi.
Presidentin toimikausi on kolme vuotta, ja sama henkilö voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.
2. Asema
Jäsenillä on samat erioikeudet ja vapaudet kuin Euroopan unionin tuomioistuimen tuomareilla.
3. Tehtävät
Jäsenten on hoidettava tehtäväänsä täysin riippumattomina. Tämä merkitsee, että
— he eivät saa pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään ulkopuoliselta taholta
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— heidän on pidätyttävä kaikesta, mikä on ristiriidassa heidän tehtävänsä kanssa

— he eivät saa harjoittaa muuta palkallista tai palkatonta ammattitoimintaa

— unionin tuomioistuin voi erottaa heidät, jos he eivät noudata näitä ehtoja.

C. Organisaatio
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenet valitsevat keskuudestaan presidentin kolmen vuoden
toimikaudeksi, joka voidaan uusia.
Tilintarkastustuomioistuin on jakautunut viiteen jaostoon, joista kukin vastaa tietyistä
meno- ja tuloaloista. Jokaisella jaostolla on kaksi vastuualuetta: ensimmäinen liittyy
erityiskertomusten, erityisvuosikertomusten ja lausuntojen hyväksymiseen ja toinen
liittyy huomautusluonnosten laatimiseen EU:n yleistä talousarviota ja Euroopan
kehitysrahastoa koskevia vuosikertomuksia varten sekä lausuntoluonnosten laatimiseen
tilintarkastustuomioistuimen kollegion hyväksyttäväksi.
Jaostoja avustaa kaksi monialaista komiteaa:
— tarkastusten laatua valvova komitea, jonka vastuualueeseen kuuluvat

tilintarkastustuomioistuimen tarkastusperiaatteet, -standardit ja menetelmät, tarkastustyön
tuki- ja kehitystoimet sekä tarkastusten laadun valvonta ja

— hallintoasioiden komitea, joka käsittelee kaikki hallinnolliset asiat ja tekee päätöksiä
viestintään ja strategiaan liittyvissä kysymyksissä.

TOIMIVALTA

A. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset
1. Vastuuala
Tilintarkastustuomioistuimen toimivaltaan kuuluu unionin ja sen elinten kaikkia tuloja ja
menoja koskevien tilien tarkastaminen. Tarkastusten tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus
seuraavista:
— unionin tilien luotettavuus

— tilien perustana olevien toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus sekä

— varainhoidon moitteettomuus.

2. Tarkastusmenetelmät
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoiminta on jatkuvaa, ja tarkastus voidaan toimittaa
ennen varainhoitovuoden tilinpäätöstä. Tarkastus toimitetaan asiakirjojen perusteella ja
tarvittaessa paikalla
— unionin toimielimissä

— unionin puolesta sen tuloja tai menoja hoitavissa elimissä tai laitoksissa

— unionin talousarviosta tuloja saavien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden
toimitiloissa.

Jäsenvaltioissa tarkastus toimitetaan yhdessä toimivaltaisten kansallisten elinten tai laitosten
kanssa. Näiden elinten on annettava tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki
asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen sen tehtävän suorittamiseksi.



Faktatietoja Euroopan unionista - 2017 3

Tilintarkastustuomioistuimella ei ole tutkintavaltuuksia. Siksi se raportoi Euroopan
petostentorjuntavirastolle (OLAF) tapauksista, joihin liittyy korruptiota tai varojen
väärinkäyttöä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja OLAF tutkii tällaiset tapaukset.
3. Muut tehtävät
Tarkastuksen suoritettuaan tilintarkastustuomioistuin antaa parlamentille ja neuvostolle
vuotuisen tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee
— tarkastuslausuman sisältävän vuosikertomuksen, joka koskee EU:n talousarvion

toteuttamista kunakin varainhoitovuonna ja joka toimitetaan muille unionin
toimielimille ja julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdessä toimielinten
tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin antamien vastausten kanssa

— tarkastuslausuman Euroopan kehitysrahastosta

— erityiskertomuksia kiinnostavista aiheista, etenkin moitteettomaan varainhoitoon liittyvistä
seikoista

— erityisvuosikertomuksia EU:n elimistä

— yleiskatsauksia, joissa käsitellään laajemmin tilintarkastustuomioistuimen tehtäviin
välittömästi liittyviä kysymyksiä sen omien selvitysten ja kokemuksen perusteella.

B. Lausunnonantotoimivalta
Muut toimielimet voivat SEUT:n 287 artiklan 4 kohdan mukaisesti pyytää
tilintarkastustuomioistuimelta lausuntoa, kun ne katsovat sen tarpeelliseksi.
Tilintarkastustuomioistuimen lausunto on pakollinen, kun neuvosto
— antaa varainhoitosääntöjä, joissa vahvistetaan talousarvion laatimista ja toteuttamista sekä

tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt

— vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyn, joita noudattaen unionin omat varat
annetaan komission käyttöön

— antaa sääntöjä varainhoidon valvojien, tulojen ja menojen hyväksyjien ja tilinpitäjien
toiminnasta tai

— hyväksyy petostentorjuntatoimia.

TARKASTUSLAUSUMA JA VIRHETASO

Vuonna 2016 virhetaso jäi alle kahden prosentin olennaisuusrajan noin puolessa EU:n
tarkastetuista menoista. Sen vuoksi tilintarkastustuomioistuin antoi vuoden 2016 maksuista
varauman sisältävän lausunnon kielteisen lausunnon sijaan. Tämä on ensimmäinen
varauman sisältävä lausunto sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin alkoi antaa vuotuisia
tarkastuslausumia vuonna 1994. Kaiken kaikkiaan viimeisten kymmenen vuoden aikana on
tapahtunut selvää parannusta: Vuosien 2006 ja 2011 välisenä aikana komissio on onnistunut
parantamaan varainhoitoa siten, että vuonna 2006 maksujen virhetaso oli 7 prosenttia ja
vuonna 2011 se oli enää 3,9 prosenttia. Virhetaso nousi kuitenkin 4,8 prosenttiin vuonna
2012 mutta laski 4,7 prosenttiin (4,5 prosenttiin[1]) vuonna 2013, 4,4 prosenttiin vuonna
2014, 3,8 prosenttiin vuonna 2015 ja 3,1 prosenttiin vuonna 2016. Vuonna 2016 tarkastajat
antoivat EU:n tilien luotettavuudesta puhtaan tarkastuslausunnon eli hyväksyivät tilit, kuten

[1]Vuoden 2013 luku on laskettu uudelleen, jotta se vastaisi varainhoitovuotta 2014 koskevan vuosikertomuksen
rakennetta ja kyseisiä vuosia voitaisiin verrata toisiinsa.
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on tapahtunut joka vuosi vuodesta 2007 lähtien. Vuonna 2016 tulojen virhetaso ei ollut
olennainen. Menojen osalta huomattavana syynä virhetasoon ovat erot järjestelmissä, joista
toiset perustuvat kulujen korvaamiseen ja joissa unioni korvaa edunsaajille tukikelpoisia
menoja näiden antamien ilmoitusten perusteella ja toiset perustuvat tukioikeuksiin siten,
että maksut suoritetaan edellytysten täyttyessä. Esimerkiksi ”taloudellisen, sosiaalisen ja
alueellisen yhteenkuuluvuuden” alalla arvioitu virhetaso oli 4,8 prosenttia ja ”luonnonvarojen,
maaseudun kehittämisen, ympäristön, ilmastotoimien ja kalastuksen” alalla se oli 4,9 prosenttia
(kummallakin alalla kyseessä on kulujen korvaaminen), kun taas tukioikeuksiin perustuvien
menojen virhetaso on alle kaksi prosenttia.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Tilintarkastustuomioistuin perustettiin vuonna 1977 Euroopan parlamentin aloitteesta, ja siitä
tuli unionin täysivaltainen toimielin vuonna 1993 Tilintarkastustuomioistuin on alusta lähtien
avustanut parlamenttia ja neuvostoa talousarvion toteuttamisen valvonnassa.
Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus ja erityisvuosikertomukset muodostavat perustan
parlamentin vuotuiselle vastuuvapausmenettelylle, jonka kuluessa parlamentti arvioi
poliittisesti tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia. Tilintarkastustuomioistuimen jäseniä
kutsutaan esittelemään sen kertomuksia valiokuntien kokouksiin ja vastaamaan parlamentin
jäsenten kysymyksiin.
Tilintarkastustuomioistuin ja parlamentin talousarvion valvontavaliokunta järjestävät vuosittain
useita kokouksia, joissa valiokunnan jäsenet keskustelevat tilintarkastustuomioistuimen
jäsenten kanssa muun muassa poliittisista painopisteistä, tilintarkastustuomioistuimen
vuotuisesta työohjelmasta ja yhteistyön yksityiskohtaisista järjestelyistä. Lisäksi parlamentti
antaa näihin kysymyksiin liittyviä ehdotuksia tilintarkastustuomioistuinta koskevassa
vuotuisessa vastuuvapauspäätöslauselmassaan.
Talousarvion valvontavaliokunta myös kuulee tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaita.
Tilintarkastustuomioistuimen asiantuntemuksesta on apua parlamentin jäsenille myös
varainhoitoa koskevan lainsäädännön laatimisessa.
Rudolfs Verdins
10/2017
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