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EU:n tarkastajat: vuoden 2019 tarkastukset keskittyvät 
EU:n tämänhetkisiin keskeisiin haasteisiin 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut vuoden 2019 työohjelmansa, jossa 
tarkastajat kertovat tarkastustensa painopisteistä ja kertomuksista, jotka he aikovat julkaista 
ensi vuonna. Tarkastukset kattavat laajan kirjon aiheita, jotka kuvastavat EU:n nykyisiä 
haasteita. Enenevässä määrin painotetaan sen arvioimista, saavutetaanko EU:n 
toimintapolitiikoilla ja ohjelmilla niille asetetut tavoitteet ja luodaanko niillä lisäarvoa. 
Tarkastuksissa käsitellään keskeisiä aihepiirejä, kuten luonnonvarojen kestävä käyttö, kasvu 
ja osallisuus, muuttoliike, turvallisuus ja maailmanlaajuinen kehitys, sisämarkkinat sekä 
tilivelvollinen ja tehokas EU.  

Tarkastajat aikovat arvioida maahantulijoihin hätätilanteessa sovellettavan siirtojärjestelmän 
täytäntöönpanoa, rajavalvontajärjestelyjä ja EU:n uutta puolustuspolitiikkaa. Tarkastajat aikovat 
myös tutkia rajat ylittävän terveydenhuollon vaikuttavuutta, hahmottaa EU:n ajoneuvojen 
päästömittaukseen soveltaman lähestymistavan ongelmia ja analysoida, hyödynnetäänkö EU:n 
ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvissä investointipäätöksissä ympäristöä säästäviä kriteereitä. 
Tarkastusten painopisteet kattavat tehtäviä myös seuraavilla aloilla: torjunta-aineet, Euroopan 
alueita yhdistäviä teitä koskevat investoinnit, kulttuurin alalla myönnetty EU:n rahoitus ja 
pankeille osoitetut valtiontuet. 

”Tilintarkastustuomioistuin tutkii kaikkia näitä aloja selvittääkseen, tuottaako EU lupaamansa 
tulokset,” toteaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne. ”Näin 
tilintarkastustuomioistuin voi edelleen laatia EU:n kansalaisille ja institutionaalisille 
kumppaneilleen niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin tasolla riippumattomia ja objektiivisia 
kertomuksia EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisistä aiheista. Tilintarkastustuomioistuin tuo 
kertomuksissaan esiin, mitkä vaihtoehdot ovat toimivia ja mitkä eivät.” 

Tarkastajien työohjelma julkaistaan EU:lle merkittävään aikaan, sillä sen tulevaa pitkän aikavälin 
menosuunnitelmaa (vuodet 2021–2027) koskevat neuvottelut on saatettava päätökseen 
vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi ensi vuonna Yhdistynyt kuningaskunta vetäytyy EU:sta ja 
Euroopan parlamenttiin ja komissioon valitaan uudet jäsenet.  
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Työohjelmassa annetaan lisätietoa noin 35 erityiskertomuksesta ja muista yleisluonteisiin 
tarkastuksiin perustuvista julkaisuista, jotka tarkastajat aikovat julkaista vuonna 2019. Suurin osa 
kertomuksista perustuu tuloksellisuuden tarkastuksiin, joiden kohteet tarkastajat valitsevat EU:n 
varainkäyttöön ja toimintapolitiikkojen toteuttamiseen kohdistuvien pääasiallisten riskien 
arvioinnin perusteella. 

Lisäksi tarkastajat julkaisevat vuosikertomukset EU:n talousarviosta, Euroopan kehitysrahastoista 
ja EU:n virastoista ja yhteisyrityksistä sekä antavat lausuntoja uudesta tai päivitetystä EU:n 
lainsäädännöstä, joka vaikuttaa varainhoitoon.  

Toimittajille tiedoksi 

EU:n vuotuinen talousarvio on noin 140 miljardia euroa. Tämä vastaa noin yhtä prosenttia 
kaikkien EU:n jäsenvaltioiden bruttokansantulosta tai noin kahta prosenttia niiden julkisten 
menojen kokonaismäärästä.  

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, että EU:n 
varat on kerätty ja käytetty sääntöjen mukaisesti, että ne on kirjattu oikein ja että tuloksia on 
saatu aikaan vaikuttavasti ja tehokkaasti. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset 
ja -lausunnot muodostavat olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua ja auttavat kansalaisia 
ymmärtämään paremmin, miten EU ja sen jäsenvaltiot kohtaavat nykyiset ja tulevat haasteet. 

Vuoden 2019 työohjelma on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla eca.europa.eu 
23:lla EU:n kielellä. 
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