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ALKUSANAT 

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat vuonna 2022 kohdanneet 
uuden kriisin: Venäjän Ukrainaan vastaan käymän hyökkäyssodan 
aiheuttaman valtavan energia-, turvallisuus- ja muuttoliikekriisin. 
Samaan aikaan unioniolla on edelleen ratkottavana 
maailmanlaajuisen pandemian ja nopean ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia haasteita. Kaikki nämä tapahtumat vaikuttavat 
merkittävällä tavalla Euroopan unionin kansalaisten elämään sekä 
unionin taloudelliseen tilanteeseen ja maailmanlaajuisiin suhteisiin. 

Euroopan unionin riippumattomana ulkoisena tarkastajana 
tilintarkastustuomioistuin selvittää, onko EU:n varat kerätty ja 
käytetty asiaankuuluvien sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja 
onko niillä saatu aikaan tavoitellut tulokset. Tehtävä kattaa myös 
kaikki uudet toimenpiteet, joilla kansalaisia autetaan selviytymään 
nykyisten lukuisten kriisien haittavaikutuksista. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen työohjelma 2023+ on laadittu näitä 
erityisiä haasteita silmällä pitäen. Työohjelmassa esitetään luettelo 
82 erityiskertomuksesta ja katsauksesta, jotka 
tilintarkastustuomioistuin aikoo julkaista pääasiassa vuosina 2023 ja 
2024. 

Energiakriisi on koetellut jäsenvaltioiden ja niiden yritysten ja 
kansalaisten taloutta erityisen raskaasti. EU pyrkii myös 
eturintamaan toimissa, joilla torjutaan maailmanlaajuista 
ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen, ympäristön ja 
luonnonvarojen strategisella painopistealalla 
tilintarkastustuomioistuin suunnittelee toteuttavansa 
21 tarkastusta, joissa käsitellään moninaisia aihealueita, kuten 
energiaturvallisuutta, saastumista, ilmastotoimia ja kestävää 
elintarviketuotantoa. 
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Tarkastustyömme kattaa myös turvallisuuden ja muuttoliikkeen 
alat. Meillä on 14 tarkastustehtävää strategisella painopistealueella 
unionin kyky selviytyä turvallisuuteensa kohdistuvista uhkista 
sekä vapauteen, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyvien eurooppalaisten arvojen kunnioittaminen. Tarkastuksissa 
käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Euroopan 
ulkosuhdehallinnon panos yhteisessä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa, sotilaallinen liikkuvuus ja pakolaisapu. 

Next Generation EU -aloitteen (NGEU) avulla annetaan merkittäviä 
määriä lyhytaikaista rahoitusta, jolla autetaan korjaamaan 
koronaviruspandemiasta aiheutuneita taloudellisia ja sosiaalisia 
vahinkoja. Aloite on edelleen tilintarkastustuomioistuimen 
asialistan kärjessä. Seuraavien kahden vuoden aikana aiomme 
julkaista 12 tarkastuskertomusta, joissa käsitellään NGEU-aloitetta 
ja erityisesti elpymis- ja palautumistukivälinettä. Toisella 
merkittävällä horisontaalisella alalla eli petostentorjunnan alalla 
tehdään kolme tarkastusta. Lisäksi teemme tarkastuksia monilla 
muilla tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2021–2025 strategiassa 
määritetyillä aloilla. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uutena presidenttinä 
haluan korostaa, että pyrimme jatkossakin edistämään EU:n varojen 
moitteetonta ja vaikuttavaa käyttöä riippumattoman, objektiivisen 
ja ammattimaisen tarkastustyömme avulla. Tämä työohjelma 
auttaa meitä vaativassa tehtävässämme. 

Tony Murphy 
Presidentti 
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi Tuote Tehtävän tavoite 

Horisontaalinen ala: 
NGEU-aloite 

2023 

Koronaviruksen vaikutusten 
lieventämistä koskevat 
investointialoitteet  
(CRII ja CRII+) sekä koheesiota 
ja Euroopan alueita tukeva 
elpymisapu (REACT-EU-väline) 

Erityiskertomus 

Tarkastuksessa selvitetään, mukauttiko komissio vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikkaa vaikuttavalla tavalla CRII- ja CRII+ -aloitteiden ja REACT-EU -
välineen avulla. Lisäksi arvioidaan, ottiko komissio nopeasti käyttöön Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) varoja pandemian torjumiseksi. 

Komission elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
valvontarakenne 

Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko komission valvontajärjestelmän avulla mahdollista 
varmistaa elpymis- ja palautumistukivälineen maksujen sääntöjenmukaisuus ja EU:n 
taloudellisten etujen suojaaminen. 

Komission  
velanhallintajärjestelmät Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, onko komissio kehittänyt vaikuttavia järjestelmiä 

NGEU-välineen velkarahoituksen hallinnoimiseen. 

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
tuloksellisuus 

Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, soveltuuko elpymis- ja palautumistukivälineen 
seurantakehys tuloksellisuuden mittaamiseen. 

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
rahoituksen käyttöaste 

Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan yhtä elpymis- ja palautumistukivälineen keskeistä 
tavoitetta – nopeutta – tutkimalla, kuinka etupainotteista välineen rahoitus on 
todellisuudessa ollut. Tarkastuksessa arvioidaan, missä määrin välineen kautta 
annettua rahoitusta on käytetty jäsenvaltioiden uudistuksiin ja investointeihin. 

Kaksinkertainen rahoitus Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot ottaneet käyttöön vakaat 
hallinto- ja valvontajärjestelmät, joiden avulla vältetään menojen kaksinkertainen 
rahoitus elpymis- ja palautumistukivälineestä ja koheesiopolitiikan ohjelmista.  
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi Tuote Tehtävän tavoite 

Horisontaalinen ala: 
NGEU-aloite 

2024 

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
digitalisaatio 

Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, edistivätkö kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin 
sisältyvät digitaaliset investoinnit ja uudistukset vaikuttavalla tavalla EU:n 
digitaalistrategiaa ja digitaalista siirtymää. 

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
valvontajärjestelmät 
jäsenvaltioissa 

Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko jäsenvaltioiden ehdotetut valvontajärjestelmät, joilla 
hallinnoidaan elpymis- ja palautumistukivälineestä saatuja varoja, suunniteltu 
asianmukaisesti siten, että niillä suojataan EU:n taloudellisia etuja. 

Kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen 
perustuva uusi omien varojen 
lähde 

Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko komissio kehittänyt asianmukaiset puitteet 
kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien uusien omien varojen 
hallinnointiin ja muun muassa jäsenvaltioiden maksuosuuksien keräämiseen ja 
todentamiseen.  

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
mukaiset uudistukset 1 

Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, edistävätkö yksittäisillä elpymis- ja palautumistukivälineen 
piiriin kuuluvilla aloilla toteutetut uudistukset kestokykyä ja lähentymistä. 

Vihreiden toimien seuranta 
NGEU-aloitteessa Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka hyvin NGEU-aloitteeseen kuuluva elpymis- ja 
palautumistukiväline sopii yhteen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
ilmastotavoitteiden kanssa ja edistää niiden saavuttamista. 

Elpymis- ja 
palautumistukivälineen 
mukaiset uudistukset 2 

Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, edistävätkö yksittäisillä elpymis- ja palautumistukivälineen 
piiriin kuuluvilla aloilla toteutetut uudistukset kestokykyä ja lähentymistä. 



 6 

 

Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi  Tuote Tehtävän tavoite 

Horisontaalinen ala: 
Petostentorjunta 

 

2023 

Eturistiriidat Erityiskertomus 

Tarkastuksessa tutkitaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot laatineet vaikuttavia 
toimintapolitiikkoja ja menettelyjä, joiden avulla puututaan yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) ja koheesiopolitiikan maksuihin liittyviin 
eturistiriitakysymyksiin. 

Horisontaalinen ala: 
Petostentorjunta 

 

2024 

Petostentorjuntastrategia Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla komission 
vuoden 2019 petostentorjuntastrategialla on torjuttu EU:n menoihin kohdistuvia 
petoksia. 

Tuonnin 
arvonlisäveropetokset Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, varmistaako EU vaikuttavalla tavalla taloudellisten 
etujensa suojelun tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittajat käyttävät alv:oon liittyviä 
erityisiä tuontimenettelyjä. 
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi Tuote Tehtävän tavoite 

Unionin taloudellinen 
kilpailukyky 

2023 

Energiaunioni Erityiskertomus 

Tarkastuksessa tutkitaan, kuinka Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto (ACER) valvoo, että sähkömarkkinasäännöt pannaan täytäntöön 
johdonmukaisella ja vaikuttavalla tavalla ja miten markkinoiden tarkasteltavuutta 
(REMIT) ja mahdollista väärinkäyttöä valvotaan energian sisämarkkinoiden alalla. 

Koulujen digitalisointi Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan koulujen digitalisointiin annetun EU-tuen vaikuttavuutta. 

Valtuutetut talouden toimijat Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, tuettiinko valtuutettuja talouden toimijoita (AEO) 
koskevalla EU:n ohjelmalla onnistuneesti laillista kauppaa ja toimitusketjun 
turvallisuutta.  

Tavoitteena olla maailman 
toiseksi suurin 
paristontuottaja  
vuoteen 2024 mennessä 

Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka riittäviä ovat olleet välineet, joilla komissio on 
tukenut akkujen arvoketjua, ja missä määrin näitä välineitä on pantu täytäntöön tähän 
mennessä. Lisäksi arvioidaan välineiden vaikutusta, mikäli se on mitattavissa. 

Unionin taloudellinen 
kilpailukyky 

2024 

Vedynsiirto Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla komission strategia edistää 
liikenteen vetyinfrastruktuuria EU:ssa ja kuinka tehokkaasti EU:n yhteisrahoitus tukee 
liikenteen vetyinfrastruktuurin kehittämistä ja oikea-aikaista käyttöönottoa 
jäsenvaltioissa. 

Tekoäly Erityiskertomus 
Tarkastuksessa analysoidaan, hyödynnetäänkö EU:ssa ja erityisesti EU:n teollisuudessa 
tekoälyyn liittyviä investointeja, jotka EU on tehnyt pääasiassa Horisontti 
2020 -ohjelman kautta.  

Digitaaliset maksut Erityiskertomus 

Tarkastuksessa tutkitaan, edistävätkö digitaalisten maksujen kehys ja siihen liittyvät 
EU:n elinten toimet kyseisten maksujen turvallisuutta ja tehokkuutta. Tarkastuksessa 
keskitytään EU:n tason tavoitteisiin, kuten jäsenvaltioiden rajat ylittävien palvelujen 
helpompaan tarjoamiseen, kilpailun edistämiseen, talousrikollisuuden estämiseen, 
kuluttajansuojan edistämiseen sekä rahoitusvakauden varmistamiseen. 

Ammattipätevyyksien 
tunnustaminen EU:ssa Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, onko työntekijöiden ammattipätevyyksien ja akateemisten 

tutkintojen vastavuoroiselle tunnustamiselle edelleen esteitä EU:n sisämarkkinoilla. 
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi  Tuote Tehtävän tavoite 

Valtiontuki kriisien aikana Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka komissio on mukauttanut valtiontukisääntöjä 
elpymis- ja palautumistukivälineen ja koheesiorahoituksen yhteydessä 
varmistaakseen, että EU:n valtiontukisääntöjä sovelletaan vaikuttavalla tavalla, kun 
niillä korjataan EU:n yrityksiin kohdistuneita vääristäviä taloudellisia vaikutuksia, jotka 
ovat johtuneet covid-19-pandemiasta ja Venäjän Ukrainaan hyökkäämisestä. Lisäksi 
tutkitaan, kuinka jäsenvaltiot ovat soveltaneet näitä sääntöjä ja väliaikaisia 
poikkeuksia. 

Nuorisolle tarkoitettu tuki Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja 
nuorisotyöllisyysaloite tukeneet vaikuttavalla tavalla nuorten työllisyyttä ja 
työllistettävyyttä. 

Geoblokkaus Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan lainsäädäntökehyksen sekä komission ja jäsenvaltioiden 
toteuttamien toimien vaikuttavuutta rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin esteiden 
poistamisessa ja kuluttajien oikeuksien suojaamisessa. 

Yksityiset eläkkeet Erityiskertomus 
Tarkastuksessa tutkitaan, pystyttiinkö EU:n toimilla varmistamaan vaikuttavalla tavalla 
eläkejärjestelmien kestävyys tukemalla yksityisiä eläkkeitä, jotka käsittävät 
lisäeläkkeet (toinen pilari) ja yksilölliset eläkejärjestellyt (kolmas pilari). 
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi  Tuote Tehtävän tavoite 

Unionin kyky selviytyä 
turvallisuuteensa 

kohdistuvista uhkista sekä 
vapauteen, demokratiaan ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyvien eurooppalaisten 
arvojen kunnioittaminen 

 

2023 

Elintarvikeketju covid-19-
pandemian aikana Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot reagoineet asianmukaisesti 

covid-19-pandemiaan pitääkseen yllä elintarviketurvaa koko EU:ssa. 

Kehitysavun 
ohjelmasuunnittelu Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU kohdentanut vuosien 2021–2027 kehitysapunsa 
hyvin määritellyn strategian perusteella ja onko se kehittänyt laadukkaita 
tukiohjelmia. 

Valmistelutoimi – 
Puolustusalan tutkimus 
(PADR) 

Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, testattiinko puolustusalan tutkimusta koskevalla 
valmistelutoimella vaikuttavasti mekanismeja, joilla rahoitettaisiin ja edistettäisiin 
yhteistyötä tutkimus- ja teknologia-alan toimijoiden välillä EU:n jäsenvaltioissa. 

Spotlight-aloite Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n osallistuminen EU:n ja YK:n yhteiseen Spotlight-
aloitteeseen tehokas tapa puuttua maailmanlaajuisesti väkivaltaan, joka kohdistuu 
naisiin ja tyttöihin. 

Euroopan ulkosuhdehallinto Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko Euroopan ulkosuhdehallinnolla hyvät valmiudet 
edistää vaikuttavalla tavalla yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) 
johdonmukaisuutta. 

Vammaisten yhdenvertainen 
kohtelu Erityiskertomus Tarkastuksessa tutkitaan, edistettiinkö EU:n vammaisstrategialla ja EU:n rahoituksella 

vammaisten henkilöiden tarpeisiin vastaamista. 
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi  Tuote Tehtävän tavoite 

Unionin kyky selviytyä 
turvallisuuteensa 

kohdistuvista uhkista sekä 
vapauteen, demokratiaan ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen 
liittyvien eurooppalaisten 
arvojen kunnioittaminen 

 

2024 

Muuttoliikkeen perimmäiset 
syyt Afrikassa Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n Afrikka-hätärahaston kautta toteutetuilla 

hankkeilla saavutettu tavoitellut tulokset kunnioittaen samalla perusihmisoikeuksia.  

Turkin-pakolaisavun 
koordinointiväline Erityiskertomus 

Seurantatarkastuksessa selvitetään, onko erityiskertomuksessa 27/2018 esitetyt 
suositukset pantu täytäntöön, ja arvioidaan, millaisia tuloksia on saatu aikaan Turkin-
pakolaisavun koordinointivälineen ensimmäisen tukierän yhteydessä toteutetussa 
kehitysyhteistyön toimintalohkossa. 

Kansalaisten, tasa-arvon, 
perusoikeuksien ja arvojen 
ohjelma 

Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, tarkistaako komissio vaikuttavalla tavalla, että 
kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman puitteissa jaetut 
EU-varat palvelevat tarkoitustaan eli EU:n arvojen edistämistä.  

Sotilaallinen liikkuvuus Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko toimintasuunnitelma sotilaallisesta liikkuvuudesta 
edennyt tavoitteessaan edistää nopeita ja sujuvia sotilaallisia liikkeitä EU:ssa ja sen 
ulkopuolella. Kyseinen toimintasuunnitelma on edellytyksenä EU:n strategiselle 
riippumattomuudelle. 

Oikeusvaltioperiaate EU:ssa Erityiskertomus 
Tarkastuksessa tutkitaan, suojataanko uudella oikeusvaltioperiaatetta koskevalla 
ehdollisuusmekanismilla EU:n taloudellisia etuja vaikuttavalla tavalla, jos 
oikeusvaltioperiaatetta rikottaisiin koheesiopolitiikan alalla. 

Koheesiopoliittinen tukitoimi 
Euroopan pakolaisten 
auttamiseksi (CARE) 

Erityiskertomus 
Tarkastuksessa tutkitaan, käyttivätkö jäsenvaltiot EU:n koheesiopolitiikan 
CARE/FAST -tukitoimien varoja vaikuttavalla, tehokkaalla ja taloudellisella tavalla 
tukeakseen ihmisiä, jotka pakenevat Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäyssotaa. 

Pakolaisten kotouttaminen 
EU:hun Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, olivatko turvapaikka-, maahanmuutto- ja ja 
kotouttamisrahastosta rahoitetut hankkeet tehokkaita ja pystyttiinkö niiden avulla 
kotouttamaan kolmansien maiden kansalaisia vaikuttavalla tavalla. 

Raportointi 
oikeusvaltionperiaatteen 
noudattamisesta 

Katsaus Katsaus sisältää yleisesityksen oikeusvaltioperiaatetta koskevasta 
tarkastelukierroksesta painottaen erityisesti vuotuista oikeusvaltiokertomusta. 
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi  Tuote Tehtävän tavoite 

Ilmastonmuutos, ympäristö ja 
luonnonvarat 

 

2023 

Ilmastonmuutos ja kehitysapu Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla maailmanlaajuinen 
ilmastonmuutosliittouma+ (GCCA+), joka on keskeinen ilmastonmuutoksen torjunnan 
aloite EU:n ulkoisessa toiminnassa, on auttanut kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevia maita lieventämään riskejä ja sopeutumaan muutoksiin.  

Maaperän suojelu ja 
lannankäsittely Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, antavatko yhteinen maatalouspolitiikka ja asiaan liittyvät 
nitraattidirektiivin säännökset EU:lle mahdollisuuden saavuttaa tilanne, jossa 
maaperän hoito on kestävää ja liiallisten lietelantakeskittymien muodostuminen estyy. 

Vaaralliset jätteet Katsaus 
Katsauksessa selostetaan, mikä on nykytilanne vaarallisten jätteiden tuottamisen, 
uudelleenkäytön, kierrätyksen ja merkintöjen osalta EU:ssa. Lisäksi käsitellään 
kyseisten jätteiden siirtoja kolmansiin maihin. 

Intermodaalinen 
tavaraliikenne Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, onko intermodaalista tavaraliikennettä koskeva EU:n 

sääntely- ja rahoitustuki ollut vaikuttavaa tähän mennessä. 

Ilmastotavoitteet Erityiskertomus 
Tarkastuksessa selvitetään, missä määrin vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteet 
on saavutettu, ja arvioidaan, tarjoaako EU:n ilmastotoimien ja energiakysymysten 
hallintakehys vakaan perustan vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiselle. 

Eläinkuljetukset Katsaus Katsauksessa käsitellään jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä elävien eläinten 
kuljetuksia ja analysoidaan eläinkuljetusten pääasiallisia syitä. 

Kiertotalous Erityiskertomus Tarkastuksessa tutkitaan, onko tuki, jota Euroopan aluekehitysrahastosta on 
myönnetty kiertotalouden suunnittelu- ja tuotantovaiheille, ollut vaikuttavaa. 
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi  Tuote Tehtävän tavoite 

Valtamerienergia ja 
yhdennetty meripolitiikka Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan meriympäristön suojelua ja merellä tuotettavan uusiutuvan 

energian kehitystä merten aluesuunnittelun puitteissa. 

Älykkäät kaupungit Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko kärkihankkeet edistäneet vaikuttavalla tavalla EU:n 
kaupunkien muuttamista älykkäämmiksi. 

Vesiviljely Erityiskertomus 

Tarkastuksessa tutkitaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot asettaneet oikeanlaiset 
ehdot vesiviljelysektorin kestävän kasvun tukemiselle, ovatko ne saavuttaneet 
tavoitteensa ja ovatko jäsenvaltiot varmistaneet, että EU-varoja käytetään 
vaikuttavalla tavalla. 

Biopolttoaineet Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan kestävien biopolttoaineiden käyttöönottoon myönnettävää 
EU:n tukea. Tarkastuksessa selvitetään, onko tuen seurauksena alettu käyttää kestäviä 
energialähteitä ja onko biopolttoaineiden käyttö lisääntynyt olennaisesti. 
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Strateginen painopiste 
ja suunniteltu julkaisuvuosi Tehtävän nimi  Tuote Tehtävän tavoite 

Ilmastonmuutos, ympäristö ja 
luonnonvarat 

 

2024+ 

Autojen hiilidioksidipäästöt Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko autojen päästöraportointi luotettavaa ja 
mahdollistaako se asiaan liittyvien sakkojen asianmukaisen ja oikea-aikaisen 
kantamisen. Lisäksi arvioidaan valmistajille tarjotun joustavuuden vaikutuksia ja 
tutkitaan massadatan avulla laboratoriotestipäästöjen ja todellisten päästöjen välistä 
eroa. 

Energian toimitusvarmuus  
unionissa Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko EU:n infrastruktuuriin, tukkumarkkinoille ja 
kehittämissuunnitelmiin kohdistamat tuet ja investoinnit saaneet aikaan sen, että EU 
on saavuttamassa sähkön ja kaasun toimitusvarmuuden vuosien 2030 ja 2050 
ilmastotavoitteiden mukaisesti. 

YMP:n strategiasuunnitelmat Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko jäsenvaltioiden hyväksymien strategiasuunnitelmien 
rakenne ja sisältö yhteensopiva ympäristöystävällisempää YMP:tä koskevan 
politiikkatavoitteen kanssa. 

Meriveden laatu Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka johdonmukaisia ja vaikuttavia ovat olleet toimet, 
joilla EU on pyrkinyt vähentämään merten saastumista. Lisäksi tutkitaan, hyödyntääkö 
EU aiempia hyviä kokemuksia saavuttaakseen unionin merivesien saasteettomuutta 
koskevan vuoden 2030 tavoitteen.  

Ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan EU:n sopeutumisstrategian täytäntöönpanoa ja selvitetään, 
onko sopeutumiseen tarkoitetun rahoituksen valtavirtaistamisessa EU:n 
talousarviossa otettu huomioon ilmastonmuutoksen nykyiset vaikutukset ja/tai 
ennakoidut tulevat vaikutukset. 

Luonnonmukainen viljely Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan luonnonmukaiseen viljelyyn annettua EU:n tukea 
tutkimalla, miten sen avulla on edistetty EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden 
saavuttamista. 

Kaupunkien saastuminen Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla EU:n säännöt ja EU:n 
rahoittamat hankkeet edistävät ilmansaasteen sekä melu- ja valosaasteen torjuntaa 
kaupungeissa. 
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Kaasuinfrastruktuuri Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, edistävätkö EU:n koheesiopolitiikan, Verkkojen 
Eurooppa -välineen sekä elpymis- ja palautumistukivälineen kautta rahoittamat 
investoinnit kaasun kuljetus- ja varastointi-infrastruktuuriin vaikuttavalla tavalla 
kaasun saantiin liittyvää EU:n energiavarmuutta.  

Älykkäät verkot ja mittarit Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, edistääkö EU vaikuttavalla tavalla älykkäiden verkkojen ja 
mittareiden käyttöönottoa; kyseiset verkot ja mittarit ovat keskeisiä tekijöitä EU:n 
vuosien 2030 ja 2050 ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumisen kannalta. 

Energiavaroja koskeva 
suunnittelu Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko komissio ottanut käyttöön riittävät 
seurantajärjestelmät, joilla varmistetaan, että energiavarojen suunnittelu 
jäsenvaltioissa on vaikuttavaa ja EU:n energiavarmuuskehyksen mukaista. Lisäksi 
arvioidaan, koordinoiko komissio vaikuttavalla tavalla energiaunionin tavoitetta 
monipuolistaa kaasutoimituksia ja pitää yllä varmuusvarastoa. 
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Unionin finanssipolitiikka ja 
julkinen talous 

 

2023 

EU:n pankkivalvonta Erityiskertomus Tarkastuksessa pyritään hankkimaan varmuutta siitä, että Euroopan keskuspankin 
valvonta, joka koskee merkittäviä luottolaitoksia, on operatiivisesti tehokasta.  

Talouden ohjausjärjestelmä Katsaus 

Katsauksessa käydään läpi tilintarkastustuomioistuimen aikaisempaa tarkastustyötä ja 
määritetään, miten talouden ohjausjärjestelmää voitaisiin mahdollisesti muuttaa 
uusien tosiasioiden ja pandemiasta ja Ukrainan sodasta johtuvien seurausten valossa. 
Katsauksessa yksilöidään EU:n talouspolitiikan koordinointiin tulevaisuudessa liittyviä 
riskejä, haasteita ja mahdollisuuksia parhaillaan käytävän talouspolitiikan 
koordinoinnin uudistuskeskustelun yhteydessä. Uudistus hyvin todennäköisesti 
toteutetaan vuoden 2023 aikana. 

Talousarviogalaksi 2021+ Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan EU:n rahoitusrakenteen nykyistä mallia ja muutoksia, jotka 
johtuvat vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja NGEU-välineestä. 

Ulkomaiset suorat sijoitukset Erityiskertomus 
Tarkastuksessa hankitaan alustavasti tietoja siitä, miten vaikuttavasti ulkomaisten 
suorien sijoitusten seurantamekanismeista annettu asetus (EU) 2019/452 on pantu 
täytäntöön.  

EU-rahoituksen 
takaisinperintä Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan komission järjestelmiä, joilla varmistetaan, että EU perii 

sääntöjenvastaisesti käytetyt varat takaisin vaikuttavasti ja ripeästi. 

Unionin finanssipolitiikka ja 
julkinen talous 

 

2024 

Haitallinen verokilpailu EU:ssa Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan komission politiikka- ja sääntelytoimenpiteitä veropetosten 
ja veronkierron torjumiseksi EU:ssa. Arvioinnin kohteena ovat kyseisten 
toimenpiteiden suunnittelu, täytäntöönpano ja vaikuttavuus.  

Euroopan strategisten 
investointien rahasto (ESIR) Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka tuloksekkaasti ESIR-rahasto on kokonaisuutena 
katsoen onnistunut mobilisoimaan lisää investointivaroja ja yksityistä pääomaa 
markkinahäiriöiden yhteydessä ja optimaalista heikommissa investointitilanteissa ja 
vauhdittanut näin talouskasvua.  
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Muu 

 

2023 

EU-varojen hallinnoinnin 
digitalisointi Katsaus Katsauksessa analysoidaan EU-varojen hallinnoinnin ja valvonnan digitalisointia, siihen 

liittyviä riskejä ja haasteita sekä sen vaikutuksia tarkastustoimintaan.  

Viiniala Erityiskertomus 
Tarkastuksessa tutkitaan, onko viiniviljelmien rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin 
siirtymistä koskeva EU:n kehys parantanut viininviljelijöiden kilpailukykyä ja heidän 
toimintansa kestävyyttä. 

Lainsäätäjien lobbaus Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n avoimuusrekisterin avulla mahdollista varmistaa 
vaikuttavalla tavalla lobbaustoiminnan läpinäkyvyys EU:n politiikoissa ja 
päätöksenteossa. 

Julkiset hankinnat Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot yksilöineet sisämarkkinoilla 
tehtävien julkisten hankintojen läpinäkyvyyttä ja kilpailukykyä haittaavat esteet ja 
pyrkineet poistamaan ne vaikuttavalla tavalla. 

Koheesiomenojen 
sääntöjenmukaisuus  Katsaus 

Katsauksessa esitetään yleiskuva tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavainnoista, 
jotka koskevat EU:n koheesiopolitiikan menojen sääntöjenmukaisuutta kaudella 2014–
2020. 

Muu 

 

2024+ 

Covid ja EU:n virastot Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, miten Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan 
tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) vastasivat covid-19-pandemian 
aiheuttamaan haasteeseen ja olivatko niiden toteuttamat toimet 
tarkoituksenmukaisia. Tarkastuksessa muun muassa tutkitaan mainittujen virastojen 
kykyä sopeuttaa työkäytäntöjään ripeästi ja vaikuttavalla tavalla. 

Kuluttajien luottamus 
elintarvikkeisiin Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka vaikuttavia EU:n toimet ovat olleet pyrittäessä 
varmistamaan, että elintarvikevalmisteiden merkinnät vastaavat niiden sisältöä 
eivätkä johda kuluttajia harhaan. Tarkastuksessa arvioidaan lisäksi, säädetäänkö 
nykyisessä lainsäädännössä nykypäivän kuluttajien vaatimista tiedoista. 
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Liikenneturvallisuus Erityiskertomus Tarkastuksessa arvioidaan toimia, joilla EU pyrkii saavuttamaan tavoitteensa vähentää 
liikennekuolemat lähes nollaan vuoteen 2050 mennessä (“Vision Zero”). 

Terveydenhuollon 
digitalisointi Erityiskertomus 

Tarkastuksessa tutkitaan digitaalisen terveydenhuollon ja eurooppalaisen terveysdata-
avaruuden valmistelutoimia sekä asiaan liittyviä ohjelmia. Tarkastuksessa arvioidaan 
tähän mennessä saavutettuja tuloksia sekä sitä, miten elpymis- ja 
palautumistukivälineen suunnitellut menot ja monivuotisen rahoituskehyksen menot 
täydentävät toisiaan. 

Etähallinnointi Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun 
operaatioiden pääosaston (ECHO) etähallinnoinnin avulla toimittama humanitaarinen 
apu ollut perusteltua, vaikuttavaa ja tehokasta.  

Rikkomusmenettelyt Erityiskertomus 
Tarkastuksessa arvioidaan, miten Euroopan komissio valvoo EU:n lainsäädännön 
soveltamista jäsenvaltioissa ja erityisesti miten rikkomusmenettelyt edistävät EU:n 
lakien täytäntöönpanon valvontaa ja noudattamista. 

Terveydenhoitojärjestelmät 
kumppanimaissa Erityiskertomus 

Tarkastuksessa arvioidaan, kuinka tehokkaasti ja vaikuttavasti EU tukee kehitysmaiden 
terveydenhoitojärjestelmiä. Tarkastuksessa perehdytään muun muassa taloudelliseen 
ja hallinnolliseen tukeen, jota komissio on antanut maailmanlaajuisissa 
terveydenhoitoalaan liittyvissä aloitteissa. 

EU:n toimielinten 
hallinnollinen tuloksellisuus Katsaus Katsauksessa tutkitaan nykyisiä hallinnollisia tuloskehyksiä EU:n toimielimissä ja 

arvioidaan erityisesti niiden kattavuutta. 
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TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 

Tilintarkastustuomioistuin on EU:n ulkoinen tarkastaja. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimeen kuuluu yksi jäsen kustakin 
jäsenvaltiosta, ja heitä avustaa noin 950 työntekijää, jotka edustavat 
kaikkia EU:n kansallisuuksia. Tilintarkastustuomioistuin aloitti 
toimintansa vuonna 1977, ja siitä tuli EU:n toimielin vuonna 1993. Sen 
toimipaikka on Luxemburgissa. 

Tilintarkastustuomioistuimen arvot ovat riippumattomuus, rehellisyys, 
objektiivisuus, läpinäkyvyys ja ammattimaisuus.  

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävä: Riippumattoman, 
ammattimaisen ja vaikuttavan tarkastustyön avulla 
tilintarkastustuomioistuin arvioi EU:n toimien taloudellisuutta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta. 
Tämä työ auttaa parantamaan EU:n tilivelvollisuutta, läpinäkyvyyttä ja 
varainhoitoa ja lisää siten kansalaisten luottamusta EU:hun. 
Tilintarkastustuomioistuin pyrkii vastaamaan vaikuttavalla tavalla EU:n 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin nopeasti muuttuvassa ympäristössä. 

Tilintarkastustuomioistuimen visio: Tilintarkastustuomioistuin pyrkii 
toimimaan julkishallinnon tarkastuksen eturintamassa. Se on mukana 
rakentamassa selviytymiskykyisempää ja kestävämpää Euroopan 
unionia, joka pitää kiinni perustanaan olevista demokraattisista 
arvoista. 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset, katsaukset ja 
lausunnot muodostavat olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua. 
Tilintarkastustuomioistuimen tuotosten avulla varmistetaan niiden 
tahojen tilivelvollisuus, jotka vastaavat EU:n toimintapolitiikkojen ja 
ohjelmien täytäntöönpanosta. Kyseisiä tahoja ovat komissio, muut 
EU:n toimielimet ja elimet sekä kansalliset viranomaiset. 

Tilintarkastustuomioistuin haluaa työllään auttaa EU:n kansalaisia 
ymmärtämään selkeämmin, miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 
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TILINTARKASTUSTUOMOISTUIMEN TUOTOKSET 
Tilintarkastustuomioistuimen työhön perustuvia julkaisuja ovat 

— vuosikertomus, joka sisältää tarkastuslausuman sekä omat lukunsa monivuotisen rahoituskehyksen eri aloista, elpymis- ja 
palautumistukivälineestä ja tuloksellisuusnäkökohdista 

— erityisvuosikertomukset, joissa annetaan tilintarkastuslausunnot kustakin EU:n virastosta ja elimestä 

— erityiskertomukset, joita julkaistaan tarkastuskohteeksi valituilta aloilta pitkin vuotta lähinnä tuloksellisuustarkastusten perusteella 

— katsaukset, jotka ovat kuvailevia informatiivisia analyysejä EU:n toimintapolitiikkojen tai hallinnoinnin eri osa-alueilta 

— lausunnot, joita Euroopan parlamentti ja Eurooppa-neuvosto hyödyntävät hyväksyessään EU:n lakeja ja päätöksiä. 
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