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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 15. joulukuuta 2021 

Covid-19-toimet ja ilmastopolitiikka ovat EU:n 
tarkastajien työohjelman ytimessä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut työohjelmansa vuodelle 2022 ja sen 
jälkeisille vuosille. Ohjelmassa luetellaan osa-alueet, joita tilintarkastustuomioistuin pitää 
strategisina, ja selostetaan tarkastusten painopisteet. Ohjelma kattaa laajan kirjon aiheita, 
jotka heijastelevat EU:n keskeisiä haasteita ja merkittävimpiä huolenaiheita. Tärkeimpiä 
näiden aiheiden joukossa ovat EU:n toimet covid-19-pandemian ja ilmastonmuutoksen 
torjumiseksi. Tarkastajat tutkivat näitä ja muita aihealueita selvittääkseen, käyttääkö EU 
veronmaksajien rahoja vaikuttavalla tavalla ja täyttääkö se näin tehtävänsä ja sitoumuksensa. 

Maailmanlaajuinen covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen suuresti Euroopan kansalaisten 
elämään, ja näin tulee olemaan vielä jonkin aikaa. Samalla EU on myös muuttamassa käytännön 
toimiksi pyrkimyksiään, jotka koskevat ilmastonmuutoksen torjumista sekä siirtymistä 
nykyaikaisempaan, resurssitehokkaampaan ja kilpailukykyisempään talouteen. Tämän 
seurauksena covid-19-pandemian jälkeisille elvytysohjelmille ja ilmastonmuutoksen 
torjuntatoimille tullaan osoittamaan ennennäkemätön määrä EU:n rahoitustukea.  

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työohjelma 2022+ on laadittu näitä erityisiä haasteita 
silmällä pitäen. Ohjelmassa luetellaan 79 erityiskertomusta ja katsausta, jotka EU:n tarkastajat 
aikovat julkaista lähivuosina. Kertomukset ja katsaukset liittyvät strategisiin painopistealoihin. 
Esimerkiksi meno- ja politiikka-alalla, joka koskee EU:n toimia covid-19-pandemian torjumiseksi ja 
kriisin jälkeisen elpymisen vauhdittamiseksi, aiotaan laatia 16 kertomusta. Niissä käsitellään 
muun muassa covid-19-rokotehankintoja ja liikkumisvapautta pandemian aikana. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin aikoo lisäksi julkaista joukon kertomuksia tarkastustuloksista, jotka 
koskevat EU:n elpymis- ja palautumistukivälinettä. Tästä välineestä myönnetään 672,5 miljardin 
euron edestä avustuksia ja lainoja investointien ja uudistusten tukemiseksi. Tämän alan osalta 
painopiste on vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Ilmastonmuutoksen, ympäristön ja 
luonnonvarojen alalla tilintarkastustuomioistuin laatii 17 kertomusta, joissa käsitellään muun 
muassa biopolttoaineita, energiaverotusta, laitonta kalastusta ja eläinkuljetuksia.  

Myös monia muita EU:n menoihin ja toimintapolitiikkoihin liittyviä osa-alueita tarkastetaan. 
Painopistealalla, joka koskee turvallisuutta ja eurooppalaisia arvoja, tarkastajat tutkivat muun 
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muassa EU:n ulkoisia toimia. He arvioivat esimerkiksi, kuinka EU pyrkii puuttumaan 
muuttoliikkeen perimmäisiin syihin Afrikassa, ja analysoivat rahoitustukea, jota EU myöntää 
turvapaikanhakijoiden ylläpitoon Turkissa. Tarkastajat tutkivat tällä painopistealalla kuitenkin 
myös sisäisiä kysymyksiä, kuten yhteisen maatalouspolitiikan maksuihin liittyviä petoksia tai 
oikeusvaltioperiaatteen toteutumista EU:ssa.  

Tarkastajat tutkivat myös EU:n talouden kilpailukykyyn liittyviä keskeisiä kysymyksiä, kuten 5G-
matkapuhelinverkon turvallisuutta, akkutuotantoa ja EU:n mikrosiruteollisuuden kehittämistä. 
Finanssipolitiikan alalla he tutkivat erityisesti EU:n pankkivalvontaa ja sijoitusrahastojen 
sisämarkkinoita.  

Kun tilintarkastustuomioistuimen aihevalikoima on näin laaja, se voi jatkossakin laatia EU:n 
kansalaisille ja päätöksentekijöille riippumattomia kertomuksia, jotka kattavat EU:n 
tulevaisuuden kannalta keskeisen tärkeitä aiheita. Tarkastajat tuovat tällöin esiin, mikä toimii 
hyvin ja mikä ei. Vuoden 2021 aikana Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi 
32 tarkastuskertomusta ja katsausta, joiden aiheet vaihtelivat ympäristöstä verotukseen, 
liikkuvuudesta rahanpesuun ja muuttoliikkeestä kuluttajien oikeuksiin. 

 

Taustaa 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee riippumatonta ja ammattimaista tarkastustyötä, jolla 
on suuri vaikutus. Työnsä avulla tarkastajat arvioivat EU:n toimien taloudellisuutta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta. Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskertomukset ja lausunnot ovat olennainen osa EU:n tilivelvollisuusketjua, ja niiden 
avulla EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavat tahot (Euroopan 
komissio, muut EU:n elimet ja jäsenvaltioiden hallinnot) asetetaan vastuuseen toiminnastaan. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen julkaisut auttavat EU:n kansalaisia ymmärtämään 
selkeämmin, miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 

Työohjelma 2022+ on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla eca.europa.eu 23:lla EU:n 
kielellä. 
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