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EU:n tarkastajien vuoden 2020 
työohjelma: painopisteenä EU:n 
toiminnan tuloksellisuus 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut ensi vuoden työohjelmansa. Siitä 
ilmenevät tilintarkastustuomioistuimen tulevat tarkastusprioriteetit. Ne pitävät sisällään 
monia erilaisia aihepiirejä ja kuvastavat EU:n suurimpia haasteita ja keskeisiä huolenaiheita: 
luonnonvarojen kestävää käyttöä, kasvua ja osallisuutta, muuttoliikettä, turvallisuutta ja 
maailmanlaajuista kehitystä, sisämarkkinoita sekä tilivelvollista ja tehokasta EU:ta. Tarkastajat 
tutkivat näitä aihealueita selvittääkseen, saako EU aikaan tulokset, joiden tuottamiseen se on 
sitoutunut. 

Vuoden 2020 työohjelmassa annetaan lisätietoja niistä noin 41 kertomuksesta, jotka 
tilintarkastustuomioistuin aikoo julkaista ensi vuonna. Aiheita valitessa on otettu huomioon, 
mitkä ovat pääasialliset EU:n varainkäyttöön ja toimintapolitiikkojen toteuttamiseen liittyvät 
riskit. Tarkastajat aikovat ensimmäistä kertaa laatia vuosikertomuksen myös EU:n 
toimintapolitiikkojen tuloksellisuudesta. Se julkaistaan EU:n talousarviota, Euroopan 
kehitysrahastoja, yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa, EU:n virastoja, yhteisyrityksiä ja Eurooppa-
kouluja koskevien vuosikertomusten lisäksi. Tarkastajat antavat lausuntoja myös uudesta tai 
päivitetystä EU:n lainsäädännöstä, joka vaikuttaa varainhoitoon.  

“EU:n vuosittaisen talousarvion kokonaismäärä, suunnilleen 140 miljardia euroa, voi kuulostaa 
suurelta, mutta se vastaa vain noin yhtä prosenttia kaikkien EU:n jäsenvaltioiden 
yhteenlasketusta bruttokansantulosta”, toteaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
presidentti Klaus-Heiner Lehne. ”Sitäkin tärkeämpää siis on, että talousarviovarat käytetään 
vaikuttavalla tavalla. Tästä syystä tilintarkastustuomioistuimen työ painottuu enenevässä määrin 
sen arvioimiseen, saavutetaanko EU:n toimintapolitiikoilla ja ohjelmilla niille asetetut tavoitteet ja 
luodaanko niillä lisäarvoa. Tilintarkastustuomioistuin ei tyydy arvioimaan ainoastaan sitä, onko 
sääntöjä noudatettu.” 
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EU:n tarkastajat ovat valinneet kestävyyden tulevan vuoden työnsä keskiöön. Siksi he arvioivat 
edelleen vuonna 2020, torjuuko EU ilmastonmuutosta asianmukaisesti. Tarkastajat laativat 
kertomukset muun muassa torjunta-aineiden käytöstä, pakkausmuovijätteestä, 
meriympäristöstä, maatalouden biodiversiteetistä ja pölyttäjistä. Lisäksi he ottavat huomioon 
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja käsittelevät ensi vuoden aikana tarkastuksissaan 17 
tavoitteesta kaikkia kolmea lukuun ottamatta. 

Tilintarkastustuomioistuimen prioriteetteihin kuuluvat vuonna 2020 myös tarkastustehtävät, 
jotka koskevat koheesiopolitiikkaa, kasvua ja osallisuutta. Tarkastajat tutkivat erityisesti 
investointeja EU:n alueita yhdistäviin tieinfrastruktuureihin, EU:n rahoitusta kulttuurin alalla ja 
toimenpiteitä, joilla torjutaan lasten köyhyyttä. Tarkastuskohteena on myös 
varmennusjärjestelmä, jota Euroopan komission soveltaa koheesioalalla ohjelmakaudella 2014–
2020. Tarkastajat perehtyvät lisäksi EU:n ulkosuhde- ja turvallisuuspolitiikkaan etenkin 
tarkastuksissa, joiden aiheena ovat Frontexin uusi tehtävä Euroopan raja- ja merivartiovirastona 
sekä oikeusvaltioperiaate Ukrainassa ja kyberturvallisuus EU:ssa. 

Tarkastajat aikovat lisäksi tutkia sisämarkkinoiden toiminnan ja rahaunionin kestävyyden 
kannalta keskeisiä kysymyksiä, kuten pankeille rahoituskriisin seurauksena annettua valtiontukea 
koskevaa EU:n valvontaa, sekä verotietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken ja EU:n 
avaruusresursseja.  

Painopistealalla “vastuunalainen ja tehokas unionin rahoitus ja hallinto” tarkastajat tutkivat EU:n 
vastausta Kiinan silkkitietä koskevaan aloitteeseen ja etenkin EU:n ja Aasian yhteyksiä koskevaa 
strategiaa. He arvioivat lisäksi esimerkiksi Euroopan investointineuvontakeskusta ja kolmansien 
maiden maksuosuuksia EU:n talousarvioon.  

Tilintarkastustuomioistuin voi vuoden 2020 työohjelman kattaman laajan aihevalikoiman ansiosta 
laatia jatkossakin EU:n kansalaisille ja päätöksentekijöille riippumattomia kertomuksia EU:n 
tulevaisuuden kannalta keskeisen tärkeistä aiheista. Siten tilintarkastustuomioistuin tuo esiin, 
mitkä vaihtoehdot ovat toimivia ja mitkä eivät. 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n riippumattomana ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin osallistuu EU:n 
varainhoidon parantamiseen ja edistää tilivelvollisuutta ja avoimuutta. Tilintarkastustuomioistuin 
varoittaa riskeistä, antaa varmennuksen ja tuo esiin niin puutteita kuin saavutuksiakin.  

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset ja lausunnot muodostavat olennaisen osan 
EU:n tilivelvollisuusketjua. Niiden avulla pidetään tilivelvollisina EU:n toimintapolitiikkojen ja 
ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavat tahot eli komissio, muut EU:n toimielimet ja elimet sekä 
jäsenvaltioiden viranomaiset. Lisäksi ne auttavat EU:n kansalaisia ymmärtämään selkeämmin, 
miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 

Vuoden 2020 työohjelma on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla eca.europa.eu 
23:lla EU:n kielellä. 
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