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Komissio hyväksyi kesäkuussa 2005 suunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen 
kehittämiseksi. Komission tavoitteena oli täyttää sitoumuksensa saada 
tilintarkastustuomioistuimelta myönteinen tarkastuslausuma (DAS) ennen toimikautensa 
päättymistä. Toimintasuunnitelman täytäntöönpano alkoi vuonna 2006.

Tässä työasiakirjassa on ensinnäkin tarkoitus arvioida saavutettua edistystä ja komission 
suunnitelmaa toteuttaessaan aikaansaamia tuloksia. Toiseksi siinä tuodaan esiin yhdennetyn 
sisäisen valvonnan kehyksen tulevaisuutta koskevia ongelmia ja kysymyksiä.

1. Suunnitelma yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi: tausta, sisältö 
ja saavutukset

1.1. Tausta

Vuonna 2005 komissio päätti ryhtyä toimiin saadakseen myönteisen tarkastuslausuman 
(DAS). Marraskuussa 2010 Euroopan tilintarkastustuomioistuin totesi kymmenennen kerran, 
että se ei ollut saanut riittävää varmuutta kaikista Euroopan unionin yleisen talousarvion eri 
osioista suoritetuista maksuista. Lisäksi vuoden 2003 vastuuvapauden 
myöntämismenettelyssä parlamentti ja neuvosto kehottivat komissiota toteuttamaan toimia 
tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Lisäksi vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen toteuttaminen 
mahdollisti oikeusperustojen muuttamisen ja tarjosi siten tilaisuuden ottaa käyttöön uusia 
viputekijöitä myönteisen tarkastuslausuman saamiseksi.

Myönteisen tarkastuslausuman saamiseksi komissio keskitti toimensa sisäisen valvonnan 
kehyksen parantamiseen. Miksi?

Ensinnäkin seurannan ja sisäisen valvonnan järjestelmät eivät antaneet 
tilintarkastustuomioistuimelle riittäviä takeita, joiden perusteella se olisi voinut antaa 
myönteisen tarkastuslausuman tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta.

Toiseksi, vuonna 2004 antamassaan erityiskertomuksessa tilintarkastustuomioistuin 
huomautti EU:ssa käytettävän sisäisen tarkastuksen kehyksen puutteista ja antoi neuvoja 
tarkastusmallin parantamiseksi.

Kolmanneksi, komissio sai selvän poliittisen toimeksiannon uudistaa sisäisen tarkastuksen 
mallia. Wynnin mietinnössä vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2003 
parlamentti kehotti selväsanaisesti komissiota laatimaan toimintasuunnitelman yhteisön 
sisäisen valvonnan kehyksen täytäntöönpanosta.

Vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuodelta 2003 koskevassa suosituksessaan 
Euroopan parlamentille myös neuvosto kehotti komissiota jatkamaan ponnistuksiaan selvän ja 
kattavan tarkastus- ja valvontastrategian kehittämiseksi.

1.2. Sisältö

Suunnitelmalla on tarkoitus kaventaa nykyisen tarkastuskehyksen ja tilintarkastus-
tuomioistuimen laatiman tarkastusmallin välistä kuilua. Tilintarkastustuomioistuimen 
ehdottama "yhtenäinen tarkastusmalli" perustuu yhdennettyyn valvontaketjuun, jossa toimijat 
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toimivat yhteisten periaatteiden pohjalta ja vastaavat omasta valvonnastaan kussakin prosessin 
vaiheessa.

Tällaisen mallin täytäntöönpano edellyttää, että komissio toteuttaa tarvittavat toimet omalla 
tasollaan, mutta myös jäsenvaltioiden on osallistuttava täysimääräisesti uudistukseen, koska 
ne käsittelevät tällä hetkellä 80 prosenttia EU:n varoista yhteisen hallinnoinnin nojalla.

Puuteanalyysin perusteella komissio päätti toteuttaa 16 konkreettista toimenpidettä, jotka 
jakautuivat neljään aiheeseen.

Ensimmäinen aihe koskee yksinkertaistamista ja yhteisiä valvontaperiaatteita (toimenpiteet 
1–4). Toimenpiteellä 1, joka koskee yksinkertaistamista, pyritään ehkäisemään laittomuuksia 
ja sääntöjenvastaisuuksia, jotka johtuvat vaikeuksista kelpoisuusehtojen soveltamisessa. 
Toimenpiteet 2 ja 3 koskevat yhteisten periaatteiden määrittämistä ja komission ja 
jäsenvaltioiden käyttämien valvontastrategioiden esitystavan yhdenmukaistamista. 
Tavoitteena on osoittaa selvemmin ja kattavammin, että käytössä on sellaiset valvonta- ja 
tarkastusjärjestelmät, joilla sääntöjenvastaisuuksien riskiä voidaan hallita asianmukaisesti. 
Tämän aiheen viimeisessä toimenpiteessä käynnistetään vuoropuhelu parlamentin ja 
neuvoston kanssa sellaisista tilien perustana oleviin toimiin liittyvistä riskeistä, joita voidaan 
pitää hyväksyttävinä, jotta tilintarkastustuomioistuin saa selkeämpää tietoa vastuuvapauden 
myöntäjien odotuksista.

Toinen aihe koskee johdon lausumia ja tarkastusten perusteella saatavaa varmuutta 
(toimenpiteet 5–8). Tavoitteena on antaa riittävä varmuus tilien perustana olevien toimien 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta kaikilla EU:n talousarvion toteutuksen tasoilla. 
Tähän sisältyy jokaisen toimijan vastuun lisääminen, ja sen avulla komission on omalla 
tasollaan helpompi osoittaa, että EU:n varoja hallinnoidaan asianmukaisesti. Tavoitteensa 
saavuttamiseksi parlamentti ehdotti, että jäsenvaltioiden olisi toimitettava etukäteisilmoitus 
järjestelmiensä sääntöjenmukaisuudesta sekä jälkikäteen annettava tarkastuslausuma, jotka 
annetaan jäsenvaltion korkeimmalla poliittisella tasolla. Sen ehdotusta vastustettiin kuitenkin 
jonkin verran talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa (Ecofin). Näiden erilaisten kantojen 
yhteensovittamiseksi komissio ehdotti, että kullekin toiminta-alalle nimetään kansallinen 
koordinointielin, joka toimittaa yhteenvetokertomuksia toiminnallisen tason johdon 
lausumista (toimenpide 5). Komissio halusi myös tutkia, onko johdon lausumista hyötyä 
silloin, kun on kyse muusta kuin jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toteutettavasta tai 
epäsuorasta keskitetystä hallinnoinnista (toimenpide 6). Komissio ilmaisi myös haluavansa 
edistää laajemmin riippumattomien tarkastusten ja kansallisten korkeimpien tarkastuslaitosten 
roolia lisävarmuuden saamiseksi tilien perustana olevista toimista (toimenpiteet 7 ja 8).

Kolmas aihe koskee mahdollisimman hyvän valvonnan tason saavuttamista lisäämättä tähän 
käytettäviä resursseja (toimenpiteet 9–11). Tätä varten toimintasuunnitelmassa kehotetaan 
ensinnäkin parantamaan valvontaelinten välistä koordinointia, jotta kaksinkertaisen työn riski 
olisi mahdollisimman pieni. Tarkemmin sanottuna tämä toimenpide sisältää tarkastus- ja 
seurantatulosten vaihtamisen tarkastajien välillä, yhteisen tarkastusstrategian määrittelyn ja 
tarkastusten suunnittelun paremman koordinoinnin (toimenpide 9). Toimintasuunnitelmassa 
keskitytään kustannus-hyöty-lähestymistapaan tilien perustana oleviin toimiin liittyvän 
virheriskin hallitsemisessa. Tavoitteena on saavuttaa asianmukainen tasapaino tarkastusten 
kustannusten ja hyötyjen välillä (toimenpiteet 10 ja 11).
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Toimintasuunnitelman neljäs ja viimeinen aihe koskee EU:n politiikan keskenään hyvin 
erilaisia osa-alueita ja sisältää näin ollen toimenpiteitä, joilla pyritään korjaamaan 
alakohtaisia puutteita (toimenpiteet 12–16). Tunnistettuaan ensin kunkin toiminta-alan 
puutteet komission yksiköt toteuttivat toimia näiden puutteiden korjaamiseksi vuotuisia 
toimintasuunnitelmia hyödyntäen ja raportoivat saavutetusta edistyksestä vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan (toimenpide 12). Toiseksi, useilla toimenpiteillä pyrittiin antamaan 
lisäohjeita rakennerahastoja varten, jotka ovat altteimpia virheriskille (toimenpiteet 13–15). 
Näihin aloitteisiin kuuluu komission ehdotus tehdä lisäanalyyseja valvontajärjestelmän 
nykyisistä puutteista, jotta tehostetaan nykyistä ohjeistusta ja edistetään luottamussopimuksia, 
joissa jäsenvaltiot sitoutuvat antamaan tarkastuksiin perustuvan varmuuden vuosittain 
(toimenpiteet 13–15). Viimeisellä toimenpiteellä on tarkoitus antaa yhteiset suuntaviivat 
kutakin toiminta-alojen ryhmää varten (toimenpide 16).

1.3. Toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa saavutettu edistys

Saavutettua edistystä on mitattava seuraavien kahden kriteerin perusteella: 
toimintasuunnitelman täytäntöönpano ja sen vaikutus tilien perustana olevien toimien 
virheiden vähentämiseen.

 Toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa saavutettu edistys

Edellisessä arvioinnissaan1 komissio katsoi, että toimintasuunnitelma oli saatu kaikilta osin 
päätökseen vuoden 2009 alkuun mennessä. Suunnitelman täytäntöönpano viivästyi 
alkuperäisestä aikataulusta, jossa määräajaksi oli asetettu vuoden 2007 loppu.

Komission lausuma vaatii kuitenkin hieman selvennystä.

Ensinnäkin, vaikka alkuperäisistä 16 toimenpiteestä 13 oli todella saatu päätökseen, kolmea ei 
voitu toteuttaa tai niitä jatkettiin muilla tavoin. Ensimmäinen näistä kolmesta toimenpiteestä 
oli sisäistä valvontaa koskevien yhteisten periaatteiden määrittäminen varainhoitoasetuksen 
tarkistusehdotuksessa (toimenpide 2). Koska komissio ei saavuttanut poliittista 
yksimielisyyttä sisäistä valvontaa koskevien erityisten säännösten sisällyttämisestä 
ehdotukseen, tämän toimenpiteen tavoite saavutettiin varainhoitoasetuksen 28 a artiklan 
nojalla, jossa vahvistetaan periaate vaikuttavan ja tehokkaan valvontajärjestelmän 
soveltamisesta talousarvion toteutuksen yhteydessä. Toinen toimenpide koskee toimielinten 
välistä vuoropuhelua virheriskistä (toimenpide 4). Koska hyväksyttävän riskin käsitettä ei 
voitu sisällyttää varainhoitoasetukseen, komissio päätti saattaa tämän toimenpiteen 
päätökseen määrittelemällä "virheisiin liittyvän jäännösriskin" käsitteen ja keskittämällä 
toimensa rahoitusoikaisuihin ja takaisinperintöihin virheitä havaittaessa. Kolmannessa 
toimenpiteessä oli määrä tutkia, onko johdon lausumista hyötyä silloin, kun on kyse muusta 
kuin jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toteutettavasta tai epäsuorasta keskitetystä 
hallinnoinnista (toimenpide 6). Se peruutettiin, mutta sitä jatkettiin muulla tavoin.

Toiseksi, joitakin niistä toimenpiteistä, joiden katsotaan olevan loppuun saatettuja, voidaan 
pitää pettymyksinä odotuksiin nähden. Esimerkiksi vuosiksi 2007–2013 ehdotettujen 

                                               
1 Ks. komission tiedonanto "Vaikutustenarviointikertomus komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn 
sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi", COM(2009)0043.
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säännösten yksinkertaistaminen ei ole ollut niin laajaa kuin toivottiin, koska 
toimintasuunnitelman laatimisen ja näiden säännösten hyväksymisen välinen aika oli liian 
lyhyt merkittävien muutosten aikaansaamiseksi. Toinen esimerkki on tilien perustana olevien 
toimien hyväksyttävä virheriski. Keskustelu tästä asiasta jatkuu, mutta toistaiseksi siinä ei ole 
päästy tyydyttävään ratkaisuun.

 Toimintasuunnitelman vaikutus tilien perustana olevien toimien virheiden 
vähentämiseen

Toimintasuunnitelman vaikutusta ei voida pitää täysin tyydyttävänä. Komissio ei tähän 
mennessä ole vieläkään saanut tilintarkastustuomioistuimelta myönteistä tarkastuslausumaa. 
Se on saanut kielteisen tarkastuslausuman 18 vuonna peräkkäin.

Vuoden 2011 tarkastuslausumassaan tilintarkastustuomioistuin totesi, että yleisesti maksuissa 
oli merkittäviä virheitä. Se katsoi myös, että valvontajärjestelmät olivat yleisesti ottaen vain 
osittain tehokkaita. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan varainhoito oli asianmukaista ja 
sisäinen valvonta tehokasta vain hallintomenojen, ulkosuhteiden, kehitysavun ja 
laajentumispolitiikan aloilla.

Lisäksi vuoden 2010 tarkastuslausumaan verrattuna ei ollut havaittavissa merkittävää 
parannusta. Tilien perustana olevien toimien kokonaisvirheosuus oli kasvanut 3,7 prosentista 
3,9 prosenttiin. Vaikka tämä osuus on pienentynyt aluepolitiikassa, se on kasvanut maatalous-
ja maaseudun kehittämispolitiikassa.

Näin ollen voi olla, että ohjelmakauden alussa saavutettu edistys on nyt saavuttanut rajansa, 
vaikka komissio on jatkuvasti korostanut, että tuloksia ei saavutettaisi välittömästi.

2. Kuulemistilaisuus 22. huhtikuuta 2013: tärkeimmät haasteet

2.1.  Vuoden 2011 vastuuvapauden seuranta

Toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi on vain yksi 
kysymys keskusteltavaksi: miksi komissio ei saanut myönteistä tarkastuslausumaa?

Epäonnistuiko toimintasuunnitelma? Oliko se huonosti rajattu vai toteutettiinko se huonosti?

Mitä komissio aikoo tehdä nyt?

Yhdennetystä sisäisestä valvonnasta keskustellaan kuitenkin myös osana täysistunnossa 
huhtikuussa 2013 hyväksytyn, varainhoitovuotta 2011 koskevasta vastuuvapaudesta annetun 
päätöslauselman seurantaa. Päätöslauselmassa annetaan komissiolle joitakin uusia ohjeita.

Kolmella ensimmäisellä tässä viimeisimmässä vastuuvapauden myöntämistä koskevassa 
päätöslauselmassa komissiolta vaaditulla ensisijaisella toimella on tarkoitus saada aikaan 
uutta edistystä tarkastuslauselmakysymyksessä.

Tiedonanto EU:n talousarvion puolustamisesta, joka on ensimmäinen ensisijainen toimi, antaa 
komissiolle mahdollisuuden osoittaa sen järjestelmän suojaavan tehokkaasti EU:n 
talousarviota.
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Toiseksi, varainhoidosta vastaavien komission yksikköjen parhaiden käytäntöjen vaihdolla, 
jota parlamentti vaati, on todennäköisesti myönteinen vaikutus virheiden osuuteen. 
Kolmannen ensisijaisen toimen, taloudellisen tuloksen arvioinnin, suhteen parlamentti 
suosittaa painokkaasti, että komissio siirtyy kohti uutta tuloksiin perustuvaa kulttuuria.

2.2. Yksinkertaistamisen vaatimus

Yksinkertaistamisen vaatimuksen osalta (ks. edellä toimenpiteet 1–3) on kiistatonta, että tätä 
periaatetta olisi sovellettava seuraavalla ohjelmakaudella (2014–2020). On sanomattakin 
selvää, että yksinkertaistaminen on kaikkien päätöksentekoon osallistuvien toimielinten 
yhteinen tehtävä ja että myös parlamentin on pidettävä mielessä tämä ehdoton vaatimus.

2.3. Johdon lausumat ja tarkastusten perusteella saatava varmuus

Uudella varainhoitoasetuksella otetaan käyttöön erityisiä johdon lausumia ja tarkastusten 
perusteella saatavaa varmuutta koskevia välineitä eri tasojen vuosittaisten lausumien 
muodossa.

Jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on toimitettava vuosittain tilityksen yhteydessä johdon 
vahvistuslausuma, lopullisista tarkastuskertomuksista ja tarkastuksista laadittu vuotuinen 
yhteenveto sekä riippumattoman tarkastuselimen lausunto (uuden varainhoitoasetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 59 artikla).

Jäsenvaltiot voivat myös antaa asianmukaisella tasolla allekirjoitettuja vapaaehtoisia lausumia 
näiden tietojen perusteella.

Näiden lausumien laatu on erittäin tärkeä seikka, sillä vastuuvapausmenettelyt ovat 
osoittaneet, että ensimmäinen ongelma, johon nykyisessä vuotuisten yhteenvetojen 
järjestelmässä törmätään, koskee jäsenvaltioiden toimittamien lukujen luotettavuutta.

Parlamentti on useaan otteeseen pitänyt valitettavana, että vuosien 2007–2013 rahoituskehystä 
koskevan toimielinten välisen sopimuksen tuloksena lainsäädäntöön sisällytetyt vuotuiset 
yhteenvedot eivät ole antaneet arvokasta tietoa edunsaajien sääntöjenmukaisuuden tai tulosten 
arvioimiseksi. Vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuodelta 2011 koskevaan päätökseen 
liittyvässä päätöslauselmassaan parlamentti pyytää komissiota analysoimaan kansallisten 
valvontajärjestelmien vahvuuksia ja heikkouksia saatujen vuotuisten yhteenvetojen 
perusteella ja kehottaa sitä ryhtymään välittömiin toimiin sen varmistamiseksi, että seuraavat 
vuotuiset yhteenvedot ovat hyödyllisiä edunsaajien tulosten arvioimiseksi.

Parlamentti kehottaa lisäksi komissiota laatimaan lyhyellä aikavälillä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa kansallisten johdon lausumien mallin, joka tekee niistä merkityksellisiä 
ja vertailukelpoisia, ja auttamaan jäsenvaltioita toimittamaan uuden varainhoitoasetuksen 
(EU, Euratom) N:o 966/2012 59 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja vapaaehtoisia johdon 
vahvistuslausumia edistämällä parhaita käytäntöjä.

2.4. Hyväksyttävä virheriski sekä sääntöjenmukaisuuden tarkastukset ja 
toiminnantarkastukset
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"Hyväksyttävän virheriskin" käsite otettiin ensi kertaa käyttöön EU:n tasolla 
tilintarkastustuomioistuimen yhtenäistä tarkastusmallia koskevassa lausunnossa (lausunto nro 
2/2004). Tilintarkastustuomioistuimen mukaan "kaikki valvontajärjestelmät perustuvat 
tarvittavien tarkastusten toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten ja tarkastuksilla 
saavutettavan hyödyn väliseen kompromissiin. Yhteisön kannalta hyötynä on varojen 
menettämisen riskin pieneneminen ja virheriskin rajoittaminen hyväksyttävälle tasolle."

Komissio sisällytti tilintarkastustuomioistuimen ehdotukset toimintasuunnitelmaansa 
yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi ja huomautti tiedonannossaan 
"Tavoitteena yhteisymmärrys hyväksyttävän virheriskin käsitteestä" (COM(2008)0866), että 
uusia valvontastrategioita määriteltäessä olisi pidettävä mielessä lisätarkastuksista aiheutuva 
kustannusten kasvu.

Yhdenmukaisessa 2 prosentin viitearvossa eli olennaisuusrajassa ei oteta huomioon eri 
toimien erilaisia riskiprofiileja. Komission mukaan budjettivallan käyttäjä saattaisi päätyä 
johonkin muuhun olennaisuusrajaan, jos analyysissa otettaisiin huomioon poliittiset realiteetit, 
toimien hyödyt, ominaisriskit, mahdollisuus rationalisoida toimintaa entisestään sekä 
virheiden vähentämisestä lisätarkastuksilla aiheutuva kustannusten kasvu.

Tähän asti parlamentti on katsonut, että hyväksyttävään virheriskiin perustuva lähestymistapa 
ei saisi olla erillinen ja kapea-alainen tekninen väline. Sen olisi oltava kiinteä osa talousarvion 
kokonaishallinnointia ja sillä olisi edistettävä talousarvion järkiperäisempää ja joustavampaa 
toteuttamista antamalla toteuttamisesta vastaaville toimijoille enemmän toimintavaraa ja 
ottamalla erityisesti huomioon valvonnan kustannukset riippumatta siitä, suorittaako 
valvonnan komissio vai jäsenvaltiot.

Tämä varovainen asenne on samansuuntainen parlamentin jatkuvasti ilmaiseman kannan 
kanssa, jonka mukaan virheiden osuutta olisi jatkuvasti pienennettävä.

Viimeisimmässä vastuuvapauden myöntämistä koskevassa päätöslauselmassa parlamentti 
ilmaisi tyrmistyksensä maksujen todennäköisimmän virhetason noususta, mikä merkitsee 
täyskäännöstä aiempien vuosien myönteisestä kehityksestä. Tästä syystä se kehotti komissiota 
toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet sellaisen kehityksen aikaansaamiseksi, jossa virhetaso 
laskee jatkuvasti. Parlamentti katsoo myös, että tämän tavoitteen saavuttaminen on keskeistä 
pyrittäessä saamaan tulevaisuudessa EU:n varoista täysi hyöty ja edistymään kohti myönteistä 
tarkastuslausumaa.

Parlamentin myönteistä asennetta alinta hyväksyttävää virhetasoa kohtaan täydentää jossain 
määrin uusi kehitys, jossa toiminnantarkastukset lisääntyvät.

Vastuuvapauden myöntämistä koskevassa toiminnassaan parlamentti ottaa huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen analyysin ja keskittyy "saamaan tuloksia talousarviosta".

SEUT-sopimuksen 318 artiklan mukaan komission on esitettävä unionin varoja koskeva 
arviointikertomus, joka perustuu saavutettuihin tuloksiin; perussopimuksen mukaan tämä on 
yhdessä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten kanssa tärkeä osatekijä parlamentin 
arvioinnissa sen päättäessä vastuuvapauden myöntämisestä. Säännönmukaisuuden 
tarkastuksia siis täydennetään yhä useammin tuloksiin perustuvalla lähestymistavalla.
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Toisin sanoen perinteistä tarkastuslausumien lähestymistapaa, joka perustuu 
säännönmukaisuuden tarkastuksiin ja EU:n toimien suhteellisten kustannusten 
määrittämiseen, täydennetään saavutettuihin tuloksiin perustuvilla toiminnantarkastuksilla.

Molempia lähestymistapoja olisi sovellettava edelleen, eli vähennettävä EU:n toimien 
kustannuksia ja maksimoitava niillä saavutettavat hyödyt. Viimeisimmässä vastuuvapauden 
myöntämistä koskevassa mietinnössään parlamentti noudatteli tilintarkastustuomioistuimen 
suosituksia toimien tulosten mittaamisesta selvillä tavoitteilla ja eurooppalaisen lisäarvon 
indikaattoreilla ja vaati, että vaikutuksia kuvaaviin indikaattoreihin olisi liitettävä määräaikoja 
ja määrällisiä tavoitteita. Parlamentti korosti myös tarvetta varmistaa komission yksiköiden 
toimintasuunnitelmissa hahmoteltujen ja vuotuisissa toimintakertomuksissa raportoitujen 
tavoitteiden ja indikaattorien johdonmukaisuus.

2.5. Säännönmukaisuuden tarkastukset ja toiminnantarkastukset: saman kolikon kaksi 
puolta

Kustannukset ja tulokset ovat kiinteä osa parlamentin vastuuvapauden myöntämisen 
yhteydessä suorittamaa poliittista arviointia. Tämän arvioinnin olisi perustuttava nykyistä 
virallisempaan malliin. Nykyinen toiminnantarkastuksiin perustuva käytäntö voi siten olla 
käännekohta vastuuvapauden myöntämisen ja tarkastuslauselmakysymyksen historiassa. 
Kysymys kuuluu, olisiko toiminnan arviointiin perustuva lähestymistapa mahdollista 
virallistaa tarkistuslauselmaa varten käytettyä mallia vastaavaksi malliksi.

Edistyminen tähän suuntaan on mahdollista vain kaikkien sidosryhmien, eli 
tilintarkastustuomioistuimen ja budjettivallan käyttäjän, mutta myös kansallisten hallitusten ja 
hallintojen, korkeimpien tarkastuslaitosten ja kansallisten parlamenttien, varauksettoman 
yhteistyön avulla.

Lisätietoja: Valvontajärjestelmät – Euroopan komissio

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – Euroopan parlamentti

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


