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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 5. toukokuuta 2022 

EU:n tarkastajien toiminta vuonna 2021: EU:n 
tuloksellisuuden tarkastaminen on tärkeämpää 
kuin koskaan 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut vuotuisen 
toimintakertomuksensa 2021. Kertomuksessa luodaan yleiskatsaus 
tilintarkastustuomioistuimen työhön vuonna 2021. Siinä annetaan tietoa toimielimen johdosta, 
henkilöstöstä ja varainkäytöstä sekä kuvataan, miten tilintarkastustuomioistuimen 
900 työntekijää jatkoivat edelleen sellaisten riippumattomien ja objektiivisten kertomusten 
laatimista, jotka käsittelivät EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä. Jäsenvaltioilla 
on tällä hetkellä ratkaistavanaan monia odottamattomia haasteita. Niinpä onkin ratkaisevan 
tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin osoittaa selkeästi, miltä osin EU:n toimii hyvin ja mitä 
voitaisiin tehdä paremmin. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin esittää suosituksia sellaisten 
merkittävien muutosten tekemisestä, joiden avulla EU voisi hyödyntää koko potentiaalinsa. 
Tämän työn ansiosta EU voi aiemman työnsä pohjalta parantaa varainhoitoaan ja varmistaa, 
että EU:n menoilla saadaan tuloksia aikaan. 

Vuonna 2021 EU:n tarkastajat jatkoivat työskentelyään covid-19-pandemiaan liittyvien 
matkustus- ja kansanterveydellisten rajoitusten alaisina. Heidän mahdollisuutensa toimittaa 
tarkastuksia paikan päällä olivat edelleen erittäin rajallisia. Tarkastajat kuitenkin mukautuivat 
uuteen tilanteeseen. He muuttivat nopeasti työskentelymenetelmiään ja oppivat nopeasti 
käyttämään uusia välineitä, joilla he kykenivät tarjoamaan tehokkaita julkisen tarkastuksen 
palveluita EU:ssa. 
Tämän tuloksena EU:n tarkastajat tekivät oikea-aikaisia ja merkityksellisiä johtopäätöksiä ja 
antoivat täsmällisiä ja relevantteja suosituksia. Tilintarkastustuomioistuin toimitti vuoden 2021 
aikana 55 julkaisua, joiden joukossa oli 32 erityiskertomusta ja katsausta. Erityiskertomuksissa ja 
katsauksissa käsiteltiin monia haasteita, joita EU:lla oli eri meno- ja politiikanaloillaan. Tarkastajat 
käsittelivät muun muassa yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) ja ilmastonmuutosta, saastuttaja 
maksaa -periaatetta, sähköistä liikkuvuutta, Euroopan raja- ja merivartiovirastoa Frontexia, EU:n 
yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa laittomien muuttajien palauttamisessa, 
verotietojen vaihtoa, kestävää rahoitusta, rahanpesua ja disinformaatiota. He julkaisivat myös 
kaksi covid-19-pandemiaan liittyvää kertomusta: katsauksen, joka koski EU:n kansanterveydellisiä 
toimia pandemian torjumiseksi, sekä tarkastuskertomuksen, jossa käsiteltiin lentomatkustajien 
oikeuksia pandemian aikana. 
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Tilintarkastustuomioistuimen julkaisut – tarkastuskertomukset, katsaukset ja lausunnot – 
muodostavat olennaisen osan EU:n tilivelvollisuusketjua. Ne auttavat Euroopan parlamenttia ja 
neuvostoa seuraamaan ja valvomaan EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista ja 
pitämään tilivelvollisina EU:n talousarvion hallinnoinnista vastaavia tahoja, ensisijaisesti 
Euroopan komissiota. 

”Covid-19-pandemiakaan ei ole vielä jäänyt taakse, kun toinen hirvittävä kriisi on äkillisesti 
puhjennut EU:n rajojen tuntumassa”, toteaa tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-
Heiner Lehne. “Nämä ovat synkkiä aikoja Euroopalle. Nyt jos koskaan EU:n on osoitettava 
yhtenäisyyttä ja kykyä saada tuloksia aikaan. Myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
tehtävä on nyt tärkeämpi kuin koskaan: tämä mielessämme teemme vastaisuudessakin työtä sen 
arvioimiseksi, mikä on EU:n toimien lisäarvo.” 

Joulukuussa 2021 julkaistussa tilintarkastustuomioistuimen työohjelmassa 2022+ selostetaan 
tulevien vuosien tarkastusten painopisteet. Lisäksi siinä annetaan tarkempia tietoja 
79 erityiskertomuksesta ja katsauksesta, jotka tilintarkastustuomioistuin aikoo julkaista. 
Työohjelmassa vahvistetaan neljä keskeistä strategista alaa: EU:n taloudellinen kilpailukyky; EU:n 
kyky selviytyä turvallisuuteensa kohdistuvista uhkista sekä vapauteen, demokratiaan ja 
oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvien eurooppalaisten arvojen kunnioittaminen; ilmastonmuutos, 
ympäristö ja luonnonvarat; finanssipolitiikka ja julkinen talous unionissa. Edellä mainituista 
79 kertomuksesta 16:ssa tutkitaan kysymyksiä, jotka liittyvät covid-19-pandemian torjuntaan 
EU:ssa. Niissä käsitellään esimerkiksi rokotteiden hankintaa. Lisäksi useissa tarkastuksissa 
tarkastetaan elpymis- ja palautumistukivälinettä (Next Generation EU -aloite), jonka 
perustamisen tarkoituksena on auttaa Eurooppaa selviytymään pandemian seurauksista. 

 

Taustaa  

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n riippumaton, ulkoisesta tarkastuksesta vastaava 
elin. Se on sijoittautunut Luxemburgiin ja ollut toiminnassa vuodesta 1977 lähtien. Toimielimessä 
työskentelee noin 900 henkilöä, jotka edustavat kaikkia EU:n kansallisuuksia. Vuonna 2021 
tilintarkastustuomioistuin otti palvelukseensa 80 uutta työntekijää. Lisäksi se järjesti 
korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille 56 harjoittelujaksoa, jotka kestivät 3–5 kuukautta. 
Noin puolet tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä on naisia. Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen talousarvio vuonna 2021 oli noin 153,7 miljoonaa euroa, eli sen 
menojen osuus on alle 0,1 prosenttia EU:n kaikista menoista ja noin 1,5 prosenttia EU:n 
hallintomenoista.  

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on 
- tarkastaa, että EU:n tilinpito on kunnossa ja EU soveltaa varainhoitosääntöjään oikein; 

varmistaa, että EU:n toimintapolitiikat ja ohjelmat saavuttavat niille asetetut tavoitteet ja 
tuottavat vastinetta rahalle 

- pyrkiä osaltaan parantamaan EU:n varainhoitoa sekä edistämään tilivelvollisuutta ja 
avoimuutta 

- varoittaa riskeistä, tuottaa varmuutta, tuoda esiin puutteita ja saavutuksia sekä opastaa 
EU:n päätöksentekijöitä ja lainsäätäjiä 

- esittää huomautuksensa ja suosituksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
kansallisille hallituksille ja parlamenteille sekä suurelle yleisölle. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen toimintakertomus 2021 löytyy 
tilintarkastustuomioistuimen sivustolta eca.europa.eu 24:llä EU:n kielellä. 
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Toimintakertomuksessa selostetaan perinpohjaisesti tilintarkastustuomioistuimen laatimia 
tarkastuskertomuksia ja julkaisuja. Siinä annetaan tietoa tarkastuksista, jotka 
tilintarkastustuomioistuin teki jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa. Lisäksi kuvataan, 
miten tilintarkastustuomioistuin piti yhteyttä keskeisiin sidosryhmiinsä vuonna 2021. 
Kertomuksessa annetaan tietoa myös tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä, hallinnosta ja 
varainhoidosta. 

  

Lehdistö – yhteydenotot 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lehdistöpalvelu: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 551 502 
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 553 547  
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