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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 8. marraskuuta 2022 

EU:n tarkastajien arvioitavana ovat elpyminen, 
energia, ilmasto, turvallisuus ja monia muita 
aiheita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään julkaissut työohjelmansa vuodelle 2023 ja sen 
jälkeisille vuosille. Ohjelmassa selostetaan tarkastusten lähitulevaisuuden painopisteet. 
Ohjelma kattaa laajan kirjon aiheita, jotka heijastelevat EU:n keskeisiä, lukuisten kriisien 
mukanaan tuomia haasteita ja huolenaiheita. Tarkastajat arvioivat jatkossakin, käyttääkö EU 
veronmaksajien rahoja vaikuttavalla tavalla saavuttaakseen toivotut tulokset. 

Tilintarkastustuomioistuimen työohjelma 2023+ sisältää luettelon 82 aiheesta, jotka liittyvät 
strategisiin painopistealoihin. Esimerkiksi 12 tarkastusta kattaa pandemian torjuntaan osoitetun 
800 miljardin euron Next Generation EU -elpymispaketin keskittyen pääosin elpymis- ja 
palautumistukivälineeseen. Ilmastonmuutoksen, ympäristön ja luonnonvarojen alalla 
työohjelmassa luetellaan 21 tarkastusta. Niissä käsitellään muun muassa energiaturvallisuutta, 
saastumista, eläinkuljetuksia ja kestävää elintarviketuotantoa. Tilintarkastustuomioistuin tutkii 
myös EU:n ulkoisia toimia, kuten pakolaisapua, sotilaallista liikkuvuutta ja yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa. 

”Jokaiseen EU:n kansalaiseen ja jäsenvaltioon kohdistuu nyt useiden kriisien vaikutuksia: 
maailmanlaajuinen pandemia, nopea ilmastonmuutos ja sittemmin Venäjän Ukrainaa vastaan 
aloittaman hyökkäyssodan aiheuttama valtava energia-, turvallisuus- ja muuttoliikekriisi”, sanoo 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Tony Murphy. ”EU:n riippumattomana 
tarkastajana selvitämme, onko EU:n varat käytetty vaikuttavalla tavalla siten, että niillä autetaan 
selviytymään näiden useiden kriisien vaikutuksista.” 

Tarkastajat tutkivat myös EU:n talouden kilpailukykyyn liittyviä keskeisiä kysymyksiä, kuten 
akkutuotantoa, tekoälyyn liittyviä investointeja ja vedynsiirron edistämistä. Finanssipolitiikan 
alalla he arvioivat erityisesti EU:n pankkivalvontaa, verokilpailua EU:ssa ja Euroopan strategisten 
investointien rahaston toiminnan tuloksellisuutta. Tarkastusten kohteena on myös monia muita 
keskeisiä EU:hun liittyviä aiheita, kuten lobbaustoiminnan läpinäkyvyys EU:n päätöksenteossa, 
oikeusvaltioperiaate, liikenneturvallisuus ja terveydenhuollon digitalisointi. Lisäksi kolme 
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tarkastusta liittyy petostentorjuntaan: EU:n toimet eturistiriitoihin puuttumiseksi, EU:n 
petostentorjuntastrategia ja EU:n toimet tuonnin arvonlisäveropetosten torjumiseksi. 

Taustaa 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee riippumatonta ja ammattimaista tarkastustyötä, jolla 
on suuri vaikutus. Työnsä avulla tarkastajat arvioivat EU:n toimien taloudellisuutta, 
vaikuttavuutta, tehokkuutta, laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta. Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuskertomukset ja lausunnot ovat olennainen osa EU:n tilivelvollisuusketjua, ja niiden 
avulla EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien täytäntöönpanosta vastaavat tahot (Euroopan 
komissio, muut EU:n elimet ja jäsenvaltioiden hallinnot) asetetaan vastuuseen toiminnastaan. 
Lisäksi tilintarkastustuomioistuimen julkaisut auttavat EU:n kansalaisia ymmärtämään 
selkeämmin, miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 

Työohjelma 2023+ on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla eca.europa.eu. 

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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