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EU:n tarkastajien toiminta vuonna
2020: melkoisia muutoksia työhön ja
työmatkoihin
Vuosi 2020 oli ainutlaatuinen. Sen aikana koettiin erityisen hankalia hetkiä ja toisinaan myös
epävakautta. Vaikeudet eivät kuitenkaan missään vaiheessa muodostuneet täysin
ylipääsemättömiksi. Euroopan tilintarkastustuomioistuin selviytyi erittäin hyvin kaikista
haasteistaan, mikä käy ilmi tänään julkaistusta tilintarkastustuomioistuimen
toimintakertomuksesta.
Covid-19-kriisi, joka puhkesi vuoden 2020 alkupuolella, ei estänyt Euroopan
tilintarkastustuomioistuinta tarkastamasta EU:n toimien tuloksellisuutta ja
sääntöjenmukaisuutta. Toiminnan jatkuvuudesta pidettiin huolta läpi koko vuoden.
Tilintarkastustuomioistuin toimitti edelleenkin EU:n kansalaisten ja päätöksentekijöiden käyttöön
riippumattomia arvioita, jotka koskivat keskeisen tärkeitä aiheita ja joissa kiinnitettiin huomiota
siihen, mikä oli toiminut hyvin ja mikä ei.
Vuonna 2020 EU:n tarkastajat tutkivat monia niistä haasteista, joita EU kohtaa varainkäyttönsä
eri osa-alueilla. Näitä osa-alueita olivat, muutamia mainitaksemme, ympäristö (viljelyalueiden
biologinen monimuotoisuus, kasvinsuojeluaineet, ilmastotoimiin liittyvät menot ja
meriympäristö), liikenne (kaupunkialueiden ruuhkat, tiet ja liikennehankkeet eri puolilla
Eurooppaa), sosiaaliset kysymykset (lasten köyhyys ja kulttuuri-investoinnit) sekä talous
(kilpailupolitiikka, pääomamarkkinaunioni ja kaupan suojatoimet).
Tilintarkastustuomioistuin osoitti myös joustavuutta, sillä se muokkasi työohjelmaansa niiden
uusien tilanteiden ja muuttuvien olosuhteiden mukaiseksi, jotka johtuivat covid-19-pandemiasta.
Tällöin erityisesti muutettiin eräiden meneillään olleiden tarkastustehtävien laajuutta, ja lisäksi
tilintarkastustuomioistuin käynnisti hyvin tiukan aikataulun mukaisesti työt kahden tärkeän
katsauksen laatimiseksi. Katsaukset koskivat EU:n toimia covid-19-kriisin torjumiseksi, toinen
talouden ja toinen kansanterveyden näkökulmasta.

Vuotuinen toimintakertomus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu.
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Vaikka mahdollisuudet tehdä tarkastuksia paikan päällä vähenivät erittäin merkittävästi, EU:n
tarkastajat onnistuivat yleisesti ottaen julkaisemaan kaikki vuosikertomukset virallisten
määräaikojen sisällä. Lisäksi he julkaisivat 32 erityiskertomusta ja katsausta.
Tilintarkastustuomioistuin antoi myös 11 lausuntoa, jotka koskivat pääasiassa vuosien 2021–2027
monivuotista rahoituskehystä sekä Next Generation EU -aloitetta.
”Myös meille EU:n tarkastajille on olemassa aika ennen ja jälkeen covid-19-kriisin. Vuosi 2020 on
muuttanut työtapaamme. Vuosi 2020 on ollut käännekohta myös EU:n talouden kannalta:
seuraavien seitsemän vuoden aikana EU pystyy käyttämään 1,8 biljoonaa euroa, joista
750 miljardia euroa käytetään suoraan covid-19-kriisin torjumiseen. Olemme saamassa
merkittäviä uusia vastuita”, sanoo Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti KlausHeiner Lehne. ”Voitte olla varmoja siitä, että teemme kaikkemme, jotta täytämme jatkossakin
tehtävämme EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana ja suojelemme EU:n veronmaksajien
etua.”
Vuonna 2020 EU:n tarkastajat ovat myös katsoneet hyvin tarkasti tulevaisuuteen ja
valmistautuneet siihen, mitä tuleman pitää. Tilintarkastustuomioistuin laati uuden strategian
vuosille 2021–2025. Strategia ohjaa tarkastajien toimintaa seuraavien viiden vuoden ajan.
Tilintarkastustuomioistuimen työohjelmassa 2021+ tuodaan esiin tarkastuksen painopisteitä ja
luetellaan 73 erityiskertomusta ja katsausta, jotka on määrä julkaista vuosina 2021 ja 2022. Tänä
vuonna käynnistettävistä tarkastustehtävistä joka neljäs tulee koskemaan covid-19-pandemian
torjumiseksi toteutettuja EU:n toimia sekä Next Generation EU -aloitteen täytäntöönpanoa.

Taustaa
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n ulkoisesta tarkastuksesta vastaava riippumaton
toimielin, joka sijaitsee Luxemburgissa. Se on toiminut vuodesta 1977 lähtien. Sen palveluksessa
on noin 900 työntekijää. Kaksi kolmasosaa tilintarkastustuomioistuimen työvoimasta on
tarkastajia, jotka edustavat EU:n kaikkia kansallisuuksia. Noin puolet henkilöstöstä on naisia.
Tilintarkastustuomioistuimen talousarvio vuodelle 2020 oli noin 152 miljoonaa euroa, eli sen
osuus on alle 0,1 prosenttia EU:n kaikista menoista ja noin 1,5 prosenttia EU:n hallintomenoista.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset, katsaukset ja lausunnot muodostavat
olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua. Ne auttavat Euroopan parlamenttia ja neuvostoa
seuraamaan ja tarkastamaan EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista ja pitämään
EU:n talousarvion hallinnoinnista vastaavia tahoja tilivelvollisina erityisesti vuotuisen
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä.
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2020 toimintakertomus löytyy
tilintarkastustuomioistuimen sivustolta eca.europa.eu 23:lla EU:n kielellä.
Toimintakertomuksessa selostetaan, mitä tarkastuskertomuksia ja julkaisuja
tilintarkastustuomioistuin laati, mitä tarkastuksia tehtiin jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa
maissa sekä millaista oli vuorovaikutus keskeisten sidosryhmien kanssa vuonna 2020. Lisäksi
kertomuksessa annetaan tietoa tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä, hallinnosta ja
varainhoidosta.
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