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ALKUSANAT

Tämän seurauksena covid-19-pandemian jälkeisille elvytysohjelmille
ja ilmastonmuutoksen torjuntatoimille tullaan osoittamaan
ennennäkemätön määrä EU:n rahoitustukea. Sen lisäksi, että
vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä on
sovittu tavanomaisista talousarviovaroista, EU on käynnistänyt
Euroopan unionin elpymisvälineen (Next Generation EU, NGEU).
Merkittävä osa NGEU-aloitteesta on osoitettu vihreään siirtymään.
Euroopan unionin riippumattomana ulkoisena tarkastajana
tilintarkastustuomioistuin selvittää, onko EU:n varat kerätty ja
käytetty sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja onko menoilla saatu
aikaan tuloksia eurooppalaisen veronmaksajan hyväksi. Tämä
tehtävä kattaa myös uudet toimenpiteet, joilla kansalaisia autetaan
selviytymään pandemian haittavaikutuksista ja ilmastonmuutoksen
aiheuttamista haasteista.

Maailmanlaajuinen covid-19-pandemia haittaa edelleen suuresti
ihmisten elämää Euroopan unionissa. Vaikka pahimmasta on päästy
yli, meidän on tulevina vuosina kohdattava vielä pandemian
jälkimainingit.
Samaan aikaan EU on asettautunut eturintamaan toimissa, joilla
torjutaan maailmanlaajuista ilmastonmuutosta ja pyritään
siirtymään nykyaikaiseen, resurssitehokkaaseen ja kilpailukykyiseen
talouteen.

Tilintarkastustuomioistuimen työohjelma 2022+ on laadittu näitä
erityisiä haasteita silmällä pitäen. Meno- ja politiikka-alalla, joka
koskee EU:n toimia covid-19-pandemian torjumiseksi ja kriisin
jälkeisen elpymisen vauhdittamiseksi, tilintarkastustuomioistuin
aikoo julkaista 16 kertomusta. Niissä käsitellään esimerkiksi covid19-rokotteiden hankintaa ja lisäksi raportoidaan joukosta
tarkastuksia, jotka koskevat elpymis- ja palautumistukivälinettä.
Ilmastonmuutoksen, ympäristön ja luonnonvarojen alalla tarkastajat
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aikovat laatia 17 kertomusta, jotka koskevat muun muassa
ilmastotoimien valtavirtaistamista ja biopolttoaineita.
Tilintarkastustuomioistuin kattaa kuitenkin myös monia muita EU:n
meno- ja politiikka-aloja. Tässä asiakirjassa esitetään luettelo
79 erityiskertomuksesta ja katsauksesta, jotka tarkastajat aikovat
julkaista vuonna 2022 ja sen jälkeisinä vuosina.
EU:n kansalaiset sekä tilintarkastustuomioistuimen institutionaaliset
sidosryhmät ja kumppanit EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla voivat
luottaa siihen, että tilintarkastustuomioistuin tulee tekemään
riippumattomia ja objektiivisia tarkastuksia ja laatimaan niistä

kansalaisten ja sidosryhmien käyttöön kertomuksia, joissa
käsitellään Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta keskeisiä
kysymyksiä. Tarkastajat tulevat edelleenkin tuomaan esiin
havaitsemiaan uhkia ja mahdollisuuksia. Näin he osaltaan auttavat
Euroopan unionia sen tavoitteiden saavuttamisessa.

Klaus-Heiner Lehne
presidentti
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Tarkastustehtävän otsikko

Tarkastustuotteen tyyppi ja
tarkastustehtävän tavoite

Covid-19-rokotehankinnat

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko EU onnistunut pyrkimyksissään hankkia covid-19-rokotteita riittävästi ja vaikuttavalla
tavalla.

Euroopan rakenne- ja
investointirahastot sekä elpymis- ja
palautumistukiväline

Katsaus, jossa analysoidaan, millaisia riskejä ja mahdollisuuksia julkisten investointien rahoituksen näkökulmasta liittyy
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) ja elpymis- ja palautumistukivälineen koordinointiin.

Elpymis- ja palautumistukiväline –
komission valvontajärjestelmän
suunnittelu

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko komission valvontajärjestelmän avulla mahdollista varmistaa elpymis- ja
palautumistukivälineen maksujen sääntöjenmukaisuus ja suojata EU:n taloudellisia etuja.

Kansalliset elpymis- ja
palautumissuunnitelmat

Tarkastus, jossa arvioidaan elpymis- ja palautumistukivälineen yhteydessä toimitettujen kansallisten elpymis- ja
palautumissuunnitelmien hyväksymisprosessia.

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

Tarkastus, jossa selvitetään, mukauttiko komissio CRII- ja CRII+ -aloitteiden ja REACT-EU-välineen avulla vaikuttavasti
vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikkaa ja ottiko se nopeasti käyttöön ERI-rahastojen varoja covid-19-pandemian
torjumiseksi.

Eurooppalainen hätätilasta
aiheutuvien työttömyysriskien
lieventämisen tilapäinen tukiväline
(SURE-väline)

Tarkastus, jossa analysoidaan, suojattiinko SURE-välineellä – työntekijöiden tulotuen ja itsenäisten ammatinharjoittajien
ansionmenetyskorvausten avulla – vaikuttavasti työpaikkoja ja vältettiinkö näin turhia irtisanomisia covid-19-kriisin
aikana.

Komission velanhallintajärjestelmät

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko komissio kehittänyt vaikuttavia järjestelmiä NGEU-välineen velkarahoituksen
hallinnoimiseksi.

EU:n toimielinten ja elinten
häiriönsietokyky

Tarkastus niiden hallinnollisten toimenpiteiden arvioimiseksi, joita EU:n toimielimet ja elimet toteuttivat toimintansa
jatkuvuuden varmistamiseksi covid-19-kriisin aikana.
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Tarkastustehtävän otsikko

Vapaa liikkuvuus – vaihe I

Tarkastus, jossa selvitetään, ryhtyikö komissio vaikuttaviin toimiin suojatakseen liikkumisvapautta ja sen osana
Schengenin sopimuksen toimivuutta covid-19-kriisin yhteydessä helmikuun 2020 ja syyskuun 2021 välisenä aikana.

Vapaa liikkuvuus – vaihe II

Tarkastus, jossa täydennetään liikkumisvapautta koskevan tarkastuksen vaihetta I ja arvioidaan kyseisen vapauden
toteutumista covid-19-kriisin oloissa.

Elintarvikeketju covid-19-pandemian
aikana

Tarkastus, jossa arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot reagoineet asianmukaisesti covid-19-pandemiaan pitääkseen
yllä elintarviketurvaa koko EU:ssa.

EU:n virastojen toimet pandemian
torjumiseksi

Tarkastus, jossa arvioidaan, miten Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)
vastasivat covid-19-pandemian aiheuttamaan haasteeseen ja olivatko niiden toteuttamat toimet tarkoituksenmukaisia.

Elpymis- ja palautumistukivälineen
käyttöaste

Tarkastus, jossa arvioidaan yhtä elpymis- ja palautumistukivälineen keskeisistä tavoitteista – maksujen ripeää
suorittamista. Missä määrin jäsenvaltiot tosiasiassa käyttivät elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta
etupainotteisesti ja toteuttivat sen avulla uudistuksia ja investointeja?

Elpymis- ja palautumistukivälineen
tuloksellisuus

Tarkastus, jossa arvioidaan komission seurantamekanismien tarkoituksenmukaisuutta. Jäsenvaltioiden elpymis- ja
palautumissuunnitelmissa on vahvistettu välitavoitteet ja tavoitearvot, joiden avulla mitataan elpymis- ja
palautumistukivälineen tuloksellisuutta. Tarkastuksessa selvitetään, miten komissio seuraa välitavoitteiden ja
tavoitearvojen saavuttamista.

Jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät,
jotka liittyvät elpymis- ja
palautumistukivälineeseen

Tarkastus sen arvioimiseksi, onko jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät, joilla hallinnoidaan elpymis- ja
palautumistukivälineestä saatuja varoja, suunniteltu asianmukaisesti siten, että niillä suojataan EU:n taloudellisia etuja.

Elpymis- ja palautumistukivälineen
täytäntöönpano jäsenvaltioissa

Tarkastus, jossa arvioidaan elpymis- ja palautumissuunnitelmien täytäntöönpanoa pienessä joukossa jäsenvaltioita.
Tarkastuksessa keskitytään kunkin maan kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien keskeisiin toimintapoliittisiin
tavoitteisiin. Tilintarkastustuomioistuimella on elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanon elinkaaren aikana
mahdollisuus kattaa tämän tyyppisillä tarkastuksilla asteittain kaikki 27 kansallista elpymis- ja palautumissuunnitelmaa.

2022

EU:n toimet covid-19pandemian torjumiseksi ja
kriisin jälkeisen elpymisen
vauhdittamiseksi
2023+

Tarkastustuotteen tyyppi ja
tarkastustehtävän tavoite
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Horisontti 2020 -puiteohjelman
laajentaminen

Tarkastus, jossa analysoidaan, millaisilla Horisontti 2020 -ohjelman toimilla on pyritty kaventamaan tutkimus- ja
innovointikuilua innovaatiojohtajien ja heikosti innovoivien välillä Euroopassa ja näin lisäämään osallistumista Horisontti
2020 -puiteohjelmaan ja edistämään eurooppalaisen tutkimusalueen rakentamista.

Pk-yritysten kilpailukyky

Tarkastus, jossa arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot varmistaneet EAKR:n tuen tulossuuntautuneen
hyödyntämisen siten, että pk-yrityksistä tulee kilpailukykyisempiä ja ne ovat valmiimpia kohtaamaan tulevaisuuden.

5G-verkkojen turvallisuus

Tarkastus, jossa arvioidaan, toteuttaako EU turvalliset 5G-verkot oikea-aikaisesti ja koordinoidusti.

Pk-yritysten kansainvälistäminen

Tarkastus, jossa tutkitaan EU:n tukiohjelmia pk-yritysten kansainvälistämiseksi.

Energiaunioni

Tarkastus, jossa tutkitaan, kuinka Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) valvoo,
onko sähkömarkkinasääntöjen täytäntöönpano johdonmukaista ja vaikuttavaa ja seurataanko energian sisämarkkinoiden
alalla markkinoiden väärinkäyttöä ja avoimuutta.

Massadata maatalouden ja
maaseudun kehittämisen
pääosastolla

Tarkastus, jossa arvioidaan, miten komissio käyttää tietoja ja data-analytiikkaa yhteisen maatalouspolitiikan
analysoinnissa ja miten se on valmistautunut hyödyntämään massadataa enemmän.

Teollis- ja tekijänoikeudet

Tarkastus, jossa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla komissio on kehittänyt teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvää EU:n
toimintapolitiikkaa ja suojannut teollis- ja tekijänoikeuksia sisämarkkinoilla.

Sähköinen hallinto

Tarkastus, jossa arvioidaan EU:n sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman 2016–2020 suunnittelua, vaikuttavuutta ja
seurantaa. Suunnitelmaan sisältyy laaja kirjo toimia, ja tilintarkastustuomioistuin rajaa tästä syystä arvionsa toimiin,
jotka kohdistuvat yrityksiin.

Koulujen digitalisointi

Tarkastus, jossa arvioidaan koulujen digitalisointiin kohdistetun EU-tuen vaikuttavuutta.
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Tavoitteena: maailman toiseksi
suurin paristontuottaja vuoteen 2024
mennessä

Tarkastus, jossa arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot toimineet vaikuttavalla tavalla kehittääkseen EU:hun akkujen
arvoketjun, joka olisi maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen ja resurssitehokas.

Suorat ulkomaiset sijoitukset

Tarkastus, jossa hankitaan ensimmäistä kertaa tietoja siitä, miten vaikuttavasti ulkomaisten suorien sijoitusten
seurantamekanismeista annettu asetus (EU) 2019/452 on pantu täytäntöön.

Valtuutetut talouden toimijat

Tarkastus, jossa tutkitaan, varmistavatko komissio ja jäsenvaltiot, että valtuutettuja talouden toimijoita koskeva ohjelma
saavuttaa tavoitteensa eli lisää kansainvälisen toimitusketjun turvallisuutta ja edistää kauppaa samalla kun se varmistaa
tulojen täysimääräisen kantamisen.

Mikrosiruteollisuus

Tarkastus, jossa arvioidaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot tukeneet vaikuttavalla tavalla EU:n maailmanlaajuisesti
kilpailukykyistä mikrosiruteollisuutta.

Vedyn käyttö liikenteessä

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

Ammattipätevyyksien tunnustaminen
EU:ssa

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko työntekijöiden ammattipätevyyksien ja akateemisten tutkintojen vastavuoroiselle
tunnustamiselle edelleen esteitä EU:n sisämarkkinoilla.

Tekoäly

Tarkastus, jossa analysoidaan, hyödynnetäänkö EU:ssa ja erityisesti EU:n teollisuudessa kaupallisesti tekoälyyn liittyviä
investointeja, jotka komissio on tehnyt pääasiassa Horisontti 2020 -ohjelman kautta.

Sähköinen koheesio ja strategisten
hallinnollisten valmiuksien
kehittäminen

Tarkastus, jossa arvioidaan, hyödyntävätkö komissio ja jäsenvaltiot täysimääräisesti sähköisen koheesion tarjoamia
mahdollisuuksia soveltaakseen strategista lähestymistapaa hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen koheesiopolitiikan
alalla.
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Oikeusvaltioperiaate Länsi-Balkanin
maissa

Tarkastus, jossa arvioidaan, edistikö EU:n tuki Länsi-Balkanille vaikuttavalla tavalla oikeusvaltioperiaatteen parempaa
toteuttamista alueella.

EU:n toimielinten suojaaminen
hakkeroinnilta

Tarkastus, jossa arvioidaan, ovatko EU:n toimielimet ja virastot valmiita käsittelemään kyberhäiriöitä.

Eturistiriidat

Tarkastus, jossa tutkitaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot ottaneet käyttöön vaikuttavia toimintapolitiikkoja ja
menettelyjä, joiden avulla ratkaistaan yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) ja koheesiopolitiikan maksuihin liittyvät
eturistiriitakysymykset.

YMP ja petostentorjuntatoimenpiteet

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko komissio toteuttanut asianmukaisia toimia YMP:n menoihin liittyvien petosten
torjumiseksi ja onko se havainnut maananastukseen liittyvät riskit ja vastannut niihin asianmukaisesti.

Kehitysavun ohjelmasuunnittelu

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

Rajat ylittävä yhteistyö
naapurialueiden kanssa

Tarkastus, jossa arvioidaan, ovatko Euroopan naapuruusvälineen (ENI) rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat lisänneet
vaikuttavalla tavalla alueellista yhteistyötä EU:n ulkorajoilla.
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Puolustusalan tutkimusta koskeva
valmistelutoimi

Tarkastus sen arvioimiseksi, testattiinko puolustusalan tutkimusta koskevalla valmistelutoimella vaikuttavasti
mekanismeja, joilla rahoitettaisiin ja edistettäisiin yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden toimijoiden välillä.

Spotlight-aloite

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

Vammaisten yhdenvertainen kohtelu

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko EU edistänyt vaikuttavalla tavalla vammaisten yhdenvertaista kohtelua.

Euroopan ulkosuhdehallinto

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

Puuttuminen muuttoliikkeen
perimmäisiin syihin Afrikassa

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko EU:n Afrikka-hätärahaston avulla toteutetuilla hankkeilla saavutettu suunnitellut
tulokset kunnioittaen samalla perusihmisoikeuksia.

Turkin-pakolaisavun
koordinointiväline

Seurantatarkastus, jossa 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.

Oikeusvaltioperiaate EU:ssa

Tarkastus, jossa tutkitaan, suojataanko uudella oikeusvaltioperiaatetta koskevalla ehdollisuusmekanismilla EU:n
taloudellisia etuja vaikuttavalla tavalla, jos oikeusvaltioperiaatetta rikottaisiin koheesiopolitiikan alalla.
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Maaseudun monipuolistamiseen ja
infrastruktuureihin kohdistuvien
investointien kestävyys

Tarkastus, jossa tutkitaan, ovatko komissio ja jäsenvaltiot pyrkineet ohjaamaan maaseudun kehittämiseen kohdistettuja
investointeja sellaisiin hankkeisiin, joista on pitkäaikaista hyötyä. Tarkastus koskee erityisesti maaseudun
monipuolistamiseen ja infrastruktuureihin liittyviä investointeja.

Energiaverotus ja tuet

Katsaus, jossa tutkitaan, miten energiaverotus ja tukipolitiikka edistävät EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Siirtymävaiheessa olevat
kivihiilialueet

Tarkastus, jossa hankitaan tietoa siitä, kuinka EU:n rahoitus on edistänyt sosiaalis-taloudellista siirtymää alueilla, joilla
hiiliteollisuus on ollut laskusuunnassa, sekä siitä, ovatko komissio ja keskeiset kansalliset/alueelliset viranomaiset
hallinnoineet rahoitusta vaikuttavimmalla mahdollisella tavalla.

Laiton kalastus

Tarkastus, jossa arvioidaan, kohdistuvatko laittoman kalastuksen torjumiseen tarkoitetut EU:n toimet keskeisiin riskeihin
ja edistetäänkö niillä merten kestävyyttä.

Ilmastotoimien valtavirtaistaminen

Tarkastus, jossa arvioidaan, antaako komissio raporteissaan relevanttia ja luotettavaa tietoa ilmastomenoista ja siitä,
miten kaudelle 2014–2020 asetetussa 20 prosentin valtavirtaistamistavoitteessa on edistytty.

Maaperän suojelu ja lannankäsittely

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

Intermodaalinen tavaraliikenne

Tarkastus, jossa arvioidaan, ovatko EU:n rahoittamat hankkeet edistäneet vaikuttavalla tavalla kestävää multimodaalista
tavaraliikennettä.
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Kiertotalous

Tarkastus, jossa tutkitaan, onko tuki, jota Euroopan aluekehitysrahastosta on myönnetty kiertotalouden suunnittelu- ja
tuotantovaiheille, ollut vaikuttavaa.

Ilmastonmuutos ja kehitysapu

Tarkastus, jossa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla maailmanlaajuinen ilmastonmuutosliittouma+ (Global Climate
Change Alliance Plus, GCCA+), joka on keskeinen ilmastonmuutoksen torjunnan aloite EU:n ulkoisessa toiminnassa, on
auttanut kaikkein heikoimmassa asemassa olevia maita lieventämään riskejä ja sopeutumaan muutoksiin.
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Ilmastotavoitteet

Tarkastus, jossa selvitetään, missä määrin vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteet on saavutettu, ja arvioidaan,
tarjoaako EU:n ilmastotoimien ja energiakysymysten hallintakehys vankan perustan vuoden 2030 tavoitteiden
saavuttamiselle.

Valtamerienergia ja yhdennetty
meripolitiikka

Tarkastus, jossa arvioidaan, ovatko EU:n yhdennetty meripolitiikka ja EU:n rahoittamat aloitteet edistäneet
valtamerienergia-alan kestävää kasvua.

Älykkäät kaupungit

Tarkastus, jossa arvioidaan i) EU:n rahoittamien tutkimushankkeiden vaikuttavuutta ja ii) sitä, miten kyseiset hankkeet
ovat edistäneet pyrkimystä kehittää älykkäämpiä kaupunkeja. Tarkastuksessa arvioidaan myös, onko Horisontti
Eurooppa -puiteohjelman suunnittelussa (myös virkamatkojen osalta) otettu huomioon aiemmat kokemukset.

Eläinkuljetukset

Tarkastus, jossa tutkitaan, miten EU:n säännöt ovat vaikuttaneet elävien eläinten kuljetukseen.

Kalanviljely

Tarkastus, jossa arvioidaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) vesiviljelyhankkeille myöntämää tukea ja
määritetään hankkeiden tulokset ja kustannukset sekä niiden kestävyys ympäristön kannalta.

Vaarallinen jäte

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

Biopolttoaineet

Tarkastus, jossa arvioidaan kestävien biopolttoaineiden käyttöönottoon myönnettävää EU:n tukea. Tarkastuksessa
selvitetään, onko tuen seurauksena alettu käyttää kestäviä energialähteitä ja onko biopolttoaineiden käyttö lisääntynyt
olennaisesti.

Autojen hiilidioksidipäästöt ja
massadata

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko autojen päästöraportointi luotettavaa ja mahdollistaako se asiaan liittyvien sakkojen
asianmukaisen ja oikea-aikaisen keräämisen. Lisäksi arvioidaan valmistajille tarjotun joustavuuden vaikutuksia ja
tutkitaan massadatan avulla laboratoriopäästöjen ja todellisten päästöjen välistä eroa.
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Talousarviogalaksi 2021+

Tarkastus, jossa arvioidaan EU:n rahoitusrakenteen nykyistä mallia, mukaan lukien muutoksia, jotka johtuvat vuosien
2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja NGEU-välineestä.

BKTL-tietojen todentaminen

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko komissio hallinnoinut bruttokansantulotietojen (BKTL-tietojen) tarkastussykliä vuosien
2016–2019 osalta vaikuttavasti ja tehokkaasti.

EU:n pankkivalvonta

Tarkastus, jonka avulla pyritään hankkimaan varmuutta siitä, että Euroopan keskuspankin valvonta, joka koskee
merkittäviä luottolaitoksia, on operatiivisesti tehokasta.

Sijoitusrahastojen sisämarkkinat

Tarkastus, jossa arvioidaan, missä määrin sijoitusrahastojen sisämarkkinat on saatu asianmukaisesti käyntiin ja
suojaavatko kyseiset sisämarkkinat sijoittajia ja rahoitusvakautta.

EU-rahoituksen takaisinperintä

Tarkastus, jossa arvioidaan takaisinperintään liittyviä valvontamenettelyjä komission ja jäsenvaltioiden tasolla.
Tarkastuksessa selvitetään, miten menettelyillä varmistetaan, että sääntöjenvastaisesti käytetyt EU:n varat peritään
tehokkaasti ja oikea-aikaisesti takaisin.

Kierrättämättömään
muovipakkausjätteeseen perustuvat
uudet omat varat

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko komissio kehittänyt asianmukaiset puitteet kierrättämättömään
muovipakkausjätteeseen perustuvien uusien omien varojen hallinnoimiseksi, mukaan lukien jäsenvaltioiden
maksuosuuksien kerääminen ja todentaminen.

Haitallinen verokilpailu EU:ssa

Tarkastus, jossa arvioidaan komission politiikka- ja sääntelytoimenpiteitä veropetosten ja veronkierron torjumiseksi
EU:ssa. Arvion kohteena ovat kyseisten toimenpiteiden suunnittelu, täytäntöönpano ja vaikuttavuus.
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Ulkoiset konsultit

Tarkastus, jossa arvioidaan, saako komissio rahalle vastinetta ja pystyykö se suojaamaan etujaan, kun se osoittaa
tehtäviä toimeksisaajien palveluksessa työskenteleville konsulteille.

Leader-aloite

Tarkastus, jossa selvitetään, onko Leader / yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen perustuva lähestymistapa
edistänyt paikallista kehitystä ja ovatko komissio, jäsenvaltiot ja paikalliset toimintaryhmät hallinnoineet
lähestymistapaan liittyviä kustannuksia ja riskejä hyvin.

Luotettavat tilastot

Tarkastus, jossa arvioidaan, kuinka vaikuttavalla tavalla komissio on tuottanut korkealaatuisia eurooppalaisia tilastoja.

Talouden toimijoiden asettaminen
mustalle listalle

Tarkastus, jossa arvioidaan, onko komissio ottanut käyttöön hyvin toimivan poissulkemisjärjestelmän varmistaakseen,
että EU:n varoja ei päädy epäluotettaville vastaanottajille.

Julkiset hankinnat

Katsaus, jossa TED-tietokannan (Tenders Electronic Daily) tietojen avulla analysoidaan EU:n laajuisia suuntauksia ja
maakohtaisia näkökohtia.

EU-varojen hallinnoinnin digitalisointi

Katsaus, jossa analysoidaan EU-varojen hallinnoinnin ja valvonnan digitalisointia, siihen liittyviä riskejä ja haasteita sekä
sen vaikutuksia tarkastustoimintaan.

Lainsäätäjien lobbaus

Tarkastus, jossa arvioidaan EU:n avoimuusrekisteriä. Tarkastajat selvittävät, onko kyseisen välineen avulla mahdollista
kohdistaa vaikuttavaa julkista valvontaa sellaiseen lobbaustoimintaan, jonka tavoitteena on vaikuttaa EU:n
päätöksentekoon.

Koheesiopolitiikan hallinto ja
valvonta

Tarkastus, jossa arvioidaan, kyetäänkö jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten tekemillä tarkastuksilla (ns. ensimmäisen
tason hallinnon tarkastuksilla) täysin vaikuttavalla tavalla estämään koheesiopolitiikan varainkäyttöön liittyviä virheitä.

Viiniala

Tarkastus, jossa selvitetään, missä määrin yhteisen maatalouspolitiikan tuki EU:n viinialalle on auttanut parantamaan
kyseisen alan kilpailukykyä ja häiriönsietokykyä.

Muut alat
2022

Muut alat
2023+
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Klaus-Heiner LEHNE
Saksa

Ladislav BALKO
Slovakia

Lazaros S. LAZAROU
Kypros

Pietro RUSSO
Italia

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Espanja

Iliana IVANOVA
Bulgaria

Alex BRENNINKMEIJER
Alankomaat

Nikolaos MILIONIS
Kreikka

Bettina JAKOBSEN
Tanska

Samo JEREB
Slovenia

Jan GREGOR
Tšekki

Mihails KOZLOVS
Latvia

Rimantas ŠADŽIUS
Liettua

Leo BRINCAT
Malta

João FIGUEIREDO (kuollut 29.6.2021)
Portugali

Juhan PARTS
Viro

Ildikó GÁLL-PELCZ
Unkari

Eva LINDSTRÖM
Ruotsi

Tony MURPHY
Irlanti

Hannu TAKKULA
Suomi

Annemie TURTELBOOM
Belgia

Viorel ȘTEFAN
Romania

Ivana MALETIĆ
Kroatia

François-Roger CAZALA
Ranska

Joëlle ELVINGER
Luxemburg

Helga BERGER
Itävalta

Marek OPIOŁA
Puola

Tilintarkastustuomioistuin on EU:n ulkoinen tarkastaja. Euroopan
tilintarkastustuomioistuimeen kuuluu yksi jäsen kustakin
jäsenvaltiosta, ja heitä avustaa noin 900 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 siten lisää 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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Tilintarkastustuomioistuimen työhön perustuvia julkaisuja ovat
—

vuosikertomus EU:n talousarviosta; vuosikertomuksessa esitetään tarkastuslausuma

—

erityisvuosikertomukset, joissa annetaan tilintarkastuslausunto jokaisesta EU:n virastosta ja elimestä

—

vuosikertomus EU:n talousarvion toteuttamisen tuloksellisuudesta

—

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 säännöksiä ja päätöksiä.

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG
Puh. +352 4398-1
Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/Pages/ContactForm.aspx
Verkkosivut: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu).
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