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VARAINHOIDON VALVONTA

Unionin talousarviovarojen käyttöä valvovat kaikki EU:n toimielimet sekä jäsenvaltiot.
Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan parlamentti toimittavat eri tasoilla
yksityiskohtaisia tarkastuksia. Parlamentti tarkastelee vuosittain talousarvion
toteuttamista ja myöntää vastuuvapauden komissiolle, muille unionin toimielimille ja
unionin erillisvirastoille.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287, 317, 318, 319, 322
ja 325 artikla

— Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046,
annettu 18. heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU)
N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013,
(EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU
muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta; katso
erityisesti moitteettoman varainhoidon periaatetta sekä tuloksellisuutta käsittelevä
II osaston 7 luku sekä ulkoista tarkastusta ja vastuuvapautta käsittelevä XIV osasto

— Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission
välinen toimielinten sopimus, tehty 16. joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä
uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien
varojen käyttöönottamiseksi, III osa

— Euroopan parlamentin työjärjestyksen II osan 6 luvun 99, 100 ja 104 artikla, V osan
2 luvun 134 artikla ja liite V

TAVOITTEET

Tavoitteena on varmistaa talousarviotapahtumien ja varainhoidon
valvontajärjestelmien laillisuus, oikeellisuus ja moitteettomuus sekä unionin
talousarviovarojen moitteeton hoito (taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus).
Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan parlamentti valvovat myös tavoitteiden
saavuttamista (tuloksellisuuskriteerit).
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SAAVUTUKSET

A. Valvonta jäsenvaltioissa
Tulojen ja menojen alustava valvonta kuuluu suurelta osin kansallisille viranomaisille.
Ne ovat säilyttäneet toimivaltansa etenkin perinteisten omien varojen (1.4.1)
osalta, sillä niillä on tällä osa-alueella tarvittavat menettelyt maksujen keruuta ja
valvontaa varten. Varainhoidon valvontaan kuuluu myös sääntöjenvastaisuuksien ja
petosten torjunta (1.4.6). Yhteistyössä hallinnoitavien välineiden, kuten Euroopan
aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston (jotka yhdessä muodostavat
rakennerahastot) sekä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston)
ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston),
toimintamenojen valvonnasta vastaavat niin ikään ensisijaisesti jäsenvaltioiden
viranomaiset.
B. Valvonta unionissa
1. Sisäinen valvonta
Unionin toimielimissä valvontaa harjoittavat tulojen ja menojen hyväksyjät ja tilinpitäjät
sekä kunkin toimielimen sisäinen tarkastaja.
2. Ulkoinen valvonta tilintarkastustuomioistuimessa (1.3.12)
Ulkoisesta valvonnasta vastaavat kansalliset tarkastuselimet ja Euroopan
tilintarkastustuomioistuin, joka toimittaa budjettivallan käyttäjälle vuosittain
yksityiskohtaisia kertomuksia SEUT:n 287 artiklan mukaisesti. Niihin kuuluvat
— lausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta

ja sääntöjenmukaisuudesta (ns. tarkastuslausuma)

— vuosikertomus, joka koskee yleisen talousarvion toteuttamista ja kattaa kaikkien
toimielinten ja virastojen talousarviot

— unionin virastoja ja elimiä käsittelevät erityisvuosikertomukset

— erityisiä kysymyksiä käsittelevät erityiskertomukset (tuloksellisuuden ja
säännönmukaisuuden tarkastukset)

— lausunnot (uusista tai muutetuista säädöksistä, joilla on merkittävä vaikutus EU:n
varainhoitoon)

— katsaukset, joissa käsitellään toimintapoliittisia ja hallinnollisia aiheita,
analysoidaan tarkastamatta olevia alueita tai asioita tai luodaan tietopohja tiettyjä
aiheita varten

— vuosia 2019 ja 2020 koskevien vastuuvapausmenettelyjen yhteydessä
tilintarkastustuomioistuin julkaisi kaksivuotisena kokeiluhankkeena kertomuksen
EU:n talousarvion tuloksellisuudesta.

Tilintarkastustuomioistuin laatii kertomuksia myös anto- ja ottolainaustoiminnasta
ja Euroopan kehitysrahastosta (EKR), joka sisällytettiin EU:n talousarvioon
vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.4.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.3.12.pdf
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3. Poliittinen valvonta Euroopan parlamentissa
Euroopan parlamentissa talousarvion valvontavaliokunta vastaa parlamentin kannan
valmistelusta ja erityisesti seuraavista:
— EU:n ja EKR:n (vuoteen 2020 asti) talousarvion toteuttamisen valvonta

— vastuuvapauspäätösten valmistelu, mukaan lukien sisäinen
vastuuvapausmenettely

— unionin, sen toimielinten ja sen rahoittamien elinten tilien ja taseiden päättäminen,
esittäminen ja tarkastus

— Euroopan investointipankin (1.3.15) rahoitustoiminnan valvonta

— unionin eri rahoitusmuotojen kustannustehokkuuden seuranta unionin politiikan
toteutuksessa

— tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittäminen ja sen kertomusten käsittely

— unionin talousarvion toteuttamiseen liittyvien petosten ja sääntöjenvastaisuuksien
käsittely ja tällaisten tapausten torjumiseen ja niitä koskevaan syytteeseenpanoon
liittyvät toimet sekä unionin taloudellisten etujen suojelu yleensä.

VASTUUVAPAUSMENETTELY

Parlamentti myöntää komissiolle vuosittain neuvoston suosituksesta vastuuvapauden
varainhoitovuoden n-2 talousarvion toteuttamisesta tutkittuaan sitä ennen
komission pääosastojen toimintakertomukset, talousarviota koskevan vuotuisen
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen, arviointikertomuksen (SEUT:n 318 artikla),
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen sekä komission ja muiden toimielinten
vastaukset parlamentin kysymyksiin (SEUT:n 319 artikla). Talousarvion
valvontavaliokunnan jäsenet laativat parlamentin kannan tilintarkastustuomioistuimen
erityiskertomuksiin. Yleensä kanta esitetään työasiakirjoissa, jotka antavat suuntaa
myös vastuuvapausmenettelystä vastaavalle yleisesittelijälle. Komissio ja muut
toimielimet ovat velvollisia toimimaan parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmissa
esitettyjen huomautusten mukaisesti (SEUT:n 319 artiklan 3 kohta ja
varainhoitoasetuksen 262 artikla). Parlamentti myöntää vastuuvapauden vuosittain
myös muille toimielimille ja erillisvirastoille. EU:n yleisen talousarvion pääluokan I
(Euroopan parlamentti) toteuttamista koskeva vastuuvapauspäätös ja päätöslauselma
osoitetaan parlamentin puhemiehelle.
Yleensä parlamentti käsittelee vastuuvapausmietintöjä täysistunnossa ennen
toukokuun 15. päivää (varainhoitoasetuksen 260 artikla). Vastuuvapauden
myöntämisestä äänestetään poikkeustapauksia lukuun ottamatta toukokuun
täysistunnossa tai, jos vastuuvapauden myöntämistä lykätään, lokakuun
täysistunnossa. Jos vastuuvapauden myöntämistä koskeva ehdotus ei saa taakseen
enemmistöä tai jos parlamentti päättää lykätä vastuuvapauspäätöstä, se ilmoittaa
asianomaisille toimielimille tai virastoille, miksi päätöstä on lykätty. Näiden on
ryhdyttävä viipymättä toimiin poistaakseen vastuuvapauspäätöksen tiellä olevat esteet.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.3.15.pdf
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Talousarvion valvontavaliokunta esittää kuuden kuukauden kuluessa uuden mietinnön,
johon sisältyy uusi ehdotus vastuuvapauden myöntämisestä tai epäämisestä.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

A. Toimivallan lisääntyminen
Vuosina 1958–1970 parlamentille ilmoitettiin neuvoston päätöksistä, jotka koskivat
vastuuvapauden myöntämistä komissiolle talousarvion toteuttamisesta. Vuonna 1971
se sai valtuudet myöntää vastuuvapauden yhdessä neuvoston kanssa. Kesäkuun
1. päivänä 1977 tuli voimaan 22. heinäkuuta 1975 tehty ns. toinen budjettisopimus,
ja siitä lähtien parlamentti on myöntänyt vastuuvapauden yksin neuvoston antaman
suosituksen perusteella. Lisäksi parlamentti kuulee asiasta vastaavien valiokuntiensa
kautta komission jäsenehdokkaita, ja talousarvion valvontavaliokunta kuulee
tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaita, esivalinnan läpäisseitä ehdokkaita
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) pääjohtajan toimeen ja OLAFin
valvontakomitean jäseniä. Näitä toimia ei voida täyttää ilman parlamentissa järjestettyjä
kuulemisia. Komissio nimittää OLAFin pääjohtajan parlamenttia ja neuvostoa
kuultuaan. OLAFin valvontakomitean jäsenet nimitetään parlamentin, neuvoston ja
komission yhteisellä sopimuksella.
B. Vastuuvapauden myöntämisoikeuden hyödyntäminen
Parlamentti voi päättää lykätä vastuuvapauden myöntämistä komissiolle, jos se
on tyytymätön joihinkin seikkoihin talousarvion toteutuksessa. Vastuuvapauden
epäämistä voidaan pitää komissiolle osoitettuna kehotuksena erota. Näin tapahtuikin
joulukuussa 1998. Kun vastuuvapauden myöntämistä koskeva päätöslauselmaesitys
oli hylätty täysistunnossa toimitetussa äänestyksessä, perustettiin viiden
riippumattoman asiantuntijan ryhmä, joka antoi selvityksen väitteistä, jotka koskivat
petoksia, epäkohtia ja nepotismia komissiossa. Tämä johti koko komission eroon
16. maaliskuuta 1999.
Varainhoitovuosien 2011 ja 2012 vastuuvapausmenettelyjen yhteydessä parlamentti
lisäsi kaksi uutta osatekijää menettelyyn, jolla komissiolle myönnetään vastuuvapaus
unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta. Ne ovat menojen laillisuuden ja
sääntöjenmukaisuuden tarkistaminen, joka tehdään rinnan tuloksellisuuden arvioinnin
kanssa (SEUT:n 318 artiklassa määrätään saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin
varoja koskevasta arviointikertomuksesta), ja mahdollisuus liittää vastuuvapauden
myöntämistä koskevaan päätökseen tiettyjä politiikan aloja koskevia varaumia.
Tilintarkastustuomioistuin joutui vuotta 2019 koskeneessa vastuuvapausmenettelyssä
ensimmäistä kertaa neljään vuoteen antamaan kielteisen lausunnon tilien
perustana olevien menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. EU:n
talousarvion yleistä tuloksellisuutta käsitelleessä ensimmäisessä kertomuksessaan
tilintarkastustuomioistuin kuitenkin katsoi, että käytössä olevat menettelyt olivat
tyydyttäviä. Parlamentti kannatti tilintarkastustuomioistuimen ehdotusta, jonka mukaan
komission olisi edelleen parannettava tietojen laatua, ja korosti, että tulos- ja
vaikutusindikaattorit soveltuvat tuloksellisuuden mittaamiseen paremmin kuin panos-
ja tuotosindikaattorit.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
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Perussopimuksissa viitataan vain vastuuvapauden myöntämiseen komissiolle, mutta
avoimuuden ja demokraattisen valvonnan varmistamiseksi parlamentti myöntää
vastuuvapauden erikseen myös muille toimielimille ja elimille sekä kullekin virastolle tai
vastaavalle yksikölle (erillisvirastoja ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia
koskevat vastuuvapaussäännökset on vahvistettu niiden perustamisasetuksissa).
Huhtikuun 2009 täysistunnossa parlamentti lykkäsi varainhoitovuotta 2007
koskevassa vastuuvapausmenettelyssä vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle,
koska neuvosto oli kieltäytynyt antamasta parlamentille asiaa koskevia tietoja.
Kyseisestä vuodesta lähtien vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle on aina
lykätty ja se on evätty. Vuotta 2019 koskeneen vastuuvapausmenettelyn aikana
parlamentti tarkasteli myös Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvio-
ja varainhallinnon puutteita ja piti viraston antamia selityksiä riittämättöminä.
Parlamentti päätti keväällä 2021 lykätä vastuuvapauden myöntämistä Frontexille
21. päivään lokakuuta 2021, jolloin täysistunto äänesti sen puolesta, että virastolle
myönnettiin vastuuvapaus, mutta 90 miljoonaa euroa eli noin 12 prosenttia viraston
kokonaistalousarviosta otettiin varaukseen. Nämä varat voidaan vapauttaa vain, jos
Frontex täyttää tietyt edellytykset. Sen on nimitettävä puuttuvat 20 perusoikeusvalvojaa
ja kolme varapääjohtajaa, joilla on oltava riittävä pätevyys näihin tehtäviin,
sekä perustettava mekanismi, jolla ilmoitetaan vakavista vaaratilanteista EU:n
ulkorajoilla, ja toimiva perusoikeuksien seurantajärjestelmä. Vuoden 2020 talousarviota
koskevan vastuuvapausmenettelyn yhteydessä parlamentti lykkäsi päätöstään
Frontexin tilien päättämisestä, koska Frontex ei sen mielestä ollut täyttänyt
parlamentin lokakuussa 2021 asettamia edellytyksiä. Lisäksi viraston oli vielä
käsiteltävä havaintoja, joita OLAF oli tehnyt häirintää, väärinkäytöksiä ja muuttajien
pakkokäännytyksiä koskevassa tutkimuksessaan. Viraston oli myös raportoitava
parlamentille edistymisestään näissä asioissa.
Kuten edellä todettiin, komission, muiden toimielinten ja erillisvirastojen
on annettava selvitykset toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet
parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmissa esitettyjen huomautusten perusteella.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, jotka ne puolestaan ovat
toteuttaneet parlamentin huomautusten perusteella, ja komission on otettava ne
huomioon omassa jatkoselvityksessään (varainhoitoasetuksen 262 artikla).
C. Muut välineet
Parlamentin valiokunnat varmistavat osaltaan, että unionin varoja käytetään
tehokkaasti ja Euroopan veronmaksajien etujen mukaisesti. Talousarvion
valvontavaliokunnan jäsenet ovat usein tavanneet jäsenvaltioiden parlamenttien
vastaavien valiokuntien jäseniä sekä kansallisten tarkastusviranomaisten ja
tullilaitosten edustajia. Yksittäiset jäsenet ovat käyneet paikan päällä selvittämässä
tapauskohtaisten ongelmien taustoja.
Lissabonin sopimuksella lujitettiin valvontajärjestelyjä, joissa keskitytään unionin
ohjelmilla saavutettuihin tuloksiin, ja velvoitettiin komissio esittämään parlamentille
ja neuvostolle kattava arviointikertomus, jossa otetaan huomioon niiden vuotuisessa
vastuuvapausmenettelyssä antamat huomautukset.
Lisätietoja tästä aiheesta on talousarvion valvontavaliokunnan verkkosivustolla.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fi
https://www.europarl.europa.eu/committees/fi/cont/home/highlights
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