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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 28. tammikuuta 2021 

EU:n tarkastajat keskittyvät vuonna 2021 toimiin, jotka 
liittyvät covid-19-pandemiaan 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin ilmoittaa tänään julkistamassaan vuoden 2021 
tarkastussuunnitelmassa, että yksi neljästä tilintarkastustuomioistuimen uudesta 
tarkastuksesta kohdistuu tänä vuonna covid-19-pandemian torjumiseksi toteutettuihin EU:n 
toimiin sekä EU:n elpymispakettiin (Next Generation EU). Lisäksi EU:n tarkastajat ovat 
seuraavien viiden vuoden aikana mukana luomassa selviytymiskykyisempää ja kestävämpää 
Euroopan unionia, joka pitää kiinni perustanaan olevista arvoista. Tilintarkastustuomioistuin 
on tänään julkistanut myös uuden strategiansa, joka koskee vuosia 2021–2025. Strategian 
mukaan tarkastajat pyrkivät vastaisuudessakin tuottamaan vahvaa tarkastusvarmuutta 
kansalaisille, parantamaan EU:n toimien tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä tarkastamaan 
EU:n tuloksellisuutta aloilla, jotka ovat merkittävimpiä. 

EU:n uudessa työohjelmassa 2021+, joka kattaa vuodet 2021 ja 2022, luetellaan 
73 erityiskertomusta ja katsausta, jotka tilintarkastustuomioistuin aikoo julkistaa seuraavien 
kahden vuoden aikana. Kertomukset ja katsaukset liittyvät seuraaviin neljään strategiseen osa-
alueeseen:  

• EU:n taloudellinen kilpailukyky ja koheesio  
• ilmastoon ja luonnonvaroihin liittyvät haasteet  
• turvallisuus ja eurooppalaiset arvot 
• finanssipolitiikka ja julkinen talous.  

Näissä julkaisuissa arvioidaan lähinnä EU:n toimien tuloksellisuutta tietyillä valikoiduilla osa-
alueilla. Näitä ovat muun muassa seuraavat: rokotehankinnat, elintarviketurva ja vapaa liikkuvuus 
pandemian aikana, kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmat, koulujen digitalisointi, 
sähköinen hallinto, kiertotalous, ilmastotoimien valtavirtaistaminen, kestävä kalastus, petosten 
torjunta yhteisessä maatalouspolitiikassa, Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex), EU:n 
pankkivalvonta ja lainsäätäjien lobbaus. Tarkastajat ovat valinneet nämä osa-alueet arvioituaan 
keskeisiä riskejä, jotka kohdistuvat EU:n varainkäyttöön ja toimintapolitiikkojen toteuttamiseen.  
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”Työohjelmamme vuodelle 2021 on alku uudelle strategiallemme, joka ohjaa työtämme EU:n 
riippumattomana ulkoisena tarkastajana vuoteen 2025 asti”, toteaa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne. ”EU:n kansalaiset voivat 
vastaisuudessakin luottaa meihin EU:n tulevaisuuden kannalta tärkeissä kysymyksissä: tulemme 
kohdistamaan tarkastuksemme osa-alueisiin, joilla pystymme tuottamaan mahdollisimman 
suurta lisäarvoa. Kerromme, mikä toimii hyvin ja mikä ei. Tämä koskee myös EU:n uusia 
toimenpiteitä, joilla pyritään suojaamaan kansalaisia pandemian haittavaikutuksilta.” 

Seuraavien viiden vuoden aikana tarkastajat myös kehittävät edelleen tarkastustapaansa EU:n 
tilien vahvistamisen ja menojen sääntöjenmukaisuuden tarkastamisen osalta. He ottavat 
huomioon sen, että seuraava monivuotinen rahoituskehys vuosille 2021–2027 ja Next Generation 
EU -elpymisväline tuovat mukanaan kauaskantoisia muutoksia, jotka vaikuttavat EU:n 
talousarvion rahoitukseen ja käyttämiseen. Esimerkiksi uusia omia varoja otetaan käyttöön, ja 
tukikelpoisuussääntöjen sijaan voidaan ryhtyä painottamaan tuloksellisuusnäkökohtia. 
Painopistealueena tulee olemaan myös tiiviimpi yhteistyö niiden EU-elinten kanssa, jotka 
vastaavat petosten havaitsemisesta. Tilintarkastustuomioistuin on entistä enemmän mukana 
toimissa, joilla torjutaan EU:n menoihin ja tulojen keräämiseen kohdistuvia petoksia. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen strategiassa vuosille 2021–2025 arvioidaan myös 
mahdollisia muutoksia tarkastajien omissa valtuuksissa. Toimielimen päätehtävänä on huolehtia 
siitä, että eri elimet, jotka hallinnoivat EU:n varoja ja panevat täytäntöön EU:n 
toimintapolitiikkoja, ovat tilivelvollisia toimistaan. Tilivelvollisuus- ja tarkastusvajeita on kuitenkin 
edelleen. Tilintarkastustuomioistuin aikoo tästä syystä pyytää tulevina vuosina selkeät ja entistä 
laajemmat toimivaltuudet. Näin se voi tarkastaa jo nyt tarkastusten kohteena olevien EU:n 
elinten lisäksi myös sellaisia keskeisiä hallitustenvälisiä rakenteita, jotka ovat merkityksellisiä EU:n 
toiminnan kannalta. 

Taustatietoja 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on tarkastaa, onko EU:n varat kerätty ja 
käytetty sääntöjen ja säännösten mukaisesti, onko ne kirjattu oikein ja onko niitä käytetty 
tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla EU:n kansalaisten etujen mukaisesti. 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomukset ja lausunnot ovat olennainen osa EU:n 
tilivelvollisuusketjua, ja niitä hyödynnetään asettamalla EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien 
täytäntöönpanosta vastaavat tahot vastuuseen toiminnastaan. Näitä tahoja ovat komissio, muut 
EU:n elimet ja jäsenvaltioiden hallinnot. Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen julkaisut auttavat 
EU:n kansalaisia ymmärtämään selkeämmin, miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat nykyisiin ja 
tuleviin haasteisiin. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen strategia vuosille 2021–2025 ja työohjelma 2021+ ovat 
saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) englanniksi. Muut kieliversiot 
julkaistaan lähiaikoina. 
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