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Lukijalle 

 

Euroopan unionin (EU) riippumattomana ulkoisena tarkastajana 
tilintarkastustuomioistuin tarkastaa, onko EU:n varat kerätty ja 
käytetty sääntöjen ja säännösten mukaisesti ja onko ne kirjattu oikein. 
EU:n voidaan katsoa saavan aikaan suurimman vaikutuksen 
sääntelytoimilla ja kansainvälisten sopimusten avulla esimerkiksi 
kaupan alalla. EU:n vuosittaisen talousarvion kokonaismäärä, noin 
140 miljardia euroa, voi kuulostaa suurelta, mutta talousarvioksi 
määrä on pieni. Se vastaa vain noin yhtä prosenttia kaikkien EU:n 
jäsenvaltioiden bruttokansantulosta. Jäsenvaltioiden julkiset menot 
ovat kaikkiaan 50 kertaa suuremmat. Sitäkin tärkeämpää siis on, että  

 
 
EU:n 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.  

Tämä työ on vuonna 2019 tärkeämpää kuin koskaan. EU:n vuosien 
2021–2027 monivuotista rahoituskehystä (MRK) koskevat neuvottelut 
viedään päätökseen vuoden loppuun mennessä, Yhdistynyt 
kuningaskunta on vetäytynyt EU:sta ja Euroopan parlamenttiin on 
valittu uudet jäsenet.  

Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 työohjelma kattaa laajan 
kirjon aiheita, jotka kuvastavat EU:n edessä tällä hetkellä olevia 
haasteita. Työohjelmassa käsitellään sellaisia keskeisiä aihepiirejä kuin 
luonnonvarojen kestävä käyttö, kasvu ja osallisuus, muuttoliike, 
turvallisuus ja maailmanlaajuinen kehitys, sisämarkkinat sekä 
tilivelvollinen ja tehokas EU. Tilintarkastustuomioistuin jatkaa työtään 
kaikilla näillä aloilla selvittääkseen, tuottaako EU lupaamansa tulokset. 

Tilintarkastustuomioistuin on valinnut tarkastustehtävänsä arvioimalla 
EU:n varainkäyttöön ja toimintapolitiikkojen toteuttamiseen 
kohdistuvat pääasialliset riskit. Lisäksi se on ottanut huomioon sille 
esitetyt ehdotukset.  
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Monet vuodeksi 2019 valituista tarkastustehtävistä, jotka koskevat 
muun muassa muuttajien sisäisiä siirtoja ja valtiontukia pankeille 
EU:ssa, ovat erityisen tärkeitä. Tilintarkastustuomioistuin aikoo saada 
näitä aiheita koskevan työnsä päätökseen riittävän ajoissa, että niistä 
laaditut kertomukset voidaan julkaista ennen vuoden 2019 loppua. 
Lisäksi tarkoituksena on saada vuoden mittaan valmiiksi useita muita 
tarkastuksia ja arviointeja. 

Jäljempänä luetellaan erityiskertomukset ja yleisluonteisiin 
tarkastuksiin perustuvat julkaisut, jotka tilintarkastustuomioistuin 
aikoo julkaista vuonna 2019.  

Tilintarkastustuomioistuin katsoo voivansa vuoden 2019 työohjelman 
kattaman laajan aihevalikoiman ansiosta edelleen laatia EU:n 
kansalaisille ja institutionaalisille sidosryhmilleen sekä kumppaneilleen 
niin EU:n kuin jäsenvaltioidenkin tasolla riippumattomia ja objektiivisia 
kertomuksia EU:n tulevaisuuden kannalta tärkeistä aiheista. Siten 
tilintarkastustuomioistuin tuo esiin, mitkä vaihtoehdot ovat toimivia ja 
mitkä eivät.  

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
presidentti 
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Vuonna 2019 julkaistavat erityiskertomukset ja muut tuotteet 
Prioriteettiluokka Tarkastustehtävän nimi Tehtävän tavoite 

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastomuutoksen torjuminen 

Erittäin tärkeä 

Torjunta-aineet Tarkastuksessa arvioidaan, ovatko torjunta-aineiden kestävään käyttöön liittyvät EU:n toimet tuloksellisia. 

Investoinnit vihreään energiaan Ehdotetussa tarkastuksessa analysoidaan, sovelletaanko EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa selkeitä 
“vihreitä” kriteereitä, kun investointeja koskevia päätöksiä tehdään. 

Tärkeä 

Luomuelintarvikkeet Tarkastuksessa keskitytään luonnonmukaisten tuotteiden tuotantoa, jalostusta, jakelua ja tuontia koskevaan 
valvontajärjestelmään. 

Valtioiden rajat ylittävät 
terveydenhoitopalvelut 

Tarkoituksena on tutkia, miten vaikuttavasti komissio seuraa ja valvoo rajat ylittävästä terveydenhuollosta 
annetun direktiivin täytäntöönpanoa, mitä tuloksia on saatu aikaan toistaiseksi, millainen toimintakehys on 
luotu ja mitä täytäntöönpanon tukitoimia EU osarahoittaa. 

Ilmastoa ja energiaa koskeva tutkimus 
ja innovointi Tarkastuksessa arvioidaan komission tukea energian varastointia koskevaan tutkimukseen ja innovointiin. 

Tulojen vakauttaminen YMP:n 
yhteydessä 

Tarkastuksessa keskitytään YMP:n yhteydessä ehdotettuihin riskienhallintavälineisiin (joita ovat muun 
muassa vakuutukset, keskinäiset rahastot ja tulonvakautusvälineet) ja etenkin niiden toteuttamiseen sekä 
täydentävyyteen/synergioihin muihin toimenpiteisiin nähden. 

Kasvihuonekaasuinventaariot Tutkitaan järjestelmä, jolla EU kerää ja tarkastaa tietoja kasvihuonekaasupäästöistä ja hillintätoimista sekä 
raportoi näistä tiedoista. 

Ydinturvallisuus Tutkitaan, millaisia valmisteluja komissio ja jäsenvaltiot ovat toteuttaneet ydinturvallisuuden, 
säteilysuojelun, ydinmateriaalivalvonnan, radioaktiivisen jätteen hallinnan ja ydinturvan aloilla. 

Ajoneuvojen päästöjen mittaamista 
koskeva EU:n järjestelmä 

Tarkoituksena on hahmottaa ajoneuvojen päästöihin liittyviä ongelmia ja institutionaalisten tahojen 
vastauksia niihin. 

 Mikrobilääkeresistenssi Ehdotetun tarkastuksen tavoitteena on kartoittaa kasvavaa mikrobilääkeresistenssin uhkaa koskevat EU:n 
tason torjuntatoimet ja arvioida toimien vaikuttavuutta.  
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Prioriteettiluokka Tarkastustehtävän nimi Tehtävän tavoite 

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja ilmastomuutoksen torjuminen 

 Euroopan ympäristötilinpito Tarkastuksessa keskitytään pääasiassa komission rooliin Euroopan ympäristötilinpidon hallinnoijana. 
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Prioriteettiluokka Tarkastustehtävän nimi Tehtävän tavoite 

Yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevat investoinnit 

Erittäin tärkeä 

Euroopan alueita yhdistävät tiet 

Ehdotetussa tarkastuksessa pyritään arvioimaan, miten tietyissä tiehankkeissa saavutetaan asetetut 
strategiset tavoitteet. Näitä tavoitteita ovat alueiden välisten yhteyksien vahvistaminen sekä keinojen 
tarjoaminen nykyisten liikennevirtojen pullonkaulojen vähentämiseen. Tämä auttaa tavaroita ja ihmisiä 
liikkumaan optimaalisesti. 

EU:n kulttuuri-investoinnit Ehdotetun tarkastuksen tarkoituksena on arvioida kulttuurin alalla myönnetyn EU:n rahoituksen 
vaikuttavuutta ja täydentävyyttä. 

Tärkeä 

ERI-rahastojen täytäntöönpanokulut 
vuosina 2014–2020 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko koheesiopolitiikan täytäntöönpanon kustannuksista olemassa luotettavaa 
tietoa, sekä tämän tiedon hyödyntämistä komissiossa ja jäsenvaltioissa. 

Koheesioalan petokset Arvioidaan, hallinnoivatko ohjelmista vastaavat viranomaiset EU:n koheesiopolitiikan menoihin liittyvää 
petosten torjuntatoimenpidettä asianmukaisesti. 

Tuulivoima ja aurinkosähkö 
Arvioidaan tuulivoiman ja aurinkosähkön tuottamista koskevien EU:n ja kansallisten strategioiden 
suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä se, tuetaanko strategioita vaikuttavasti EU:n ja kansallisilla 
oikeudellisilla kehyksillä ja rahoituksella. 

SESARin käyttöönotto 

Tarkastuksessa arvioidaan, onko EU:n tarpeen osallistua SESAR-hankkeen (yhtenäisen eurooppalaisen 
ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan tutkimushanke) käyttöönottovaiheeseen, miten osallistuminen 
suunniteltiin, kuinka käyttöönottovaiheeseen osoitettua EU:n rahoitusta on hallinnoitu ja missä määrin 
ilmaliikenteen hallinta on tosiasiassa on tehostunut Euroopassa.  

Innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto (INEA) 

Viraston kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin mitata arvioimalla seuraavia osa-alueita: strategia 
ja toimeksianto, hallinto ja ohjelmien hallinnointi, hallintomenot sekä henkilöstöhallinto. 

Vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) 

Arvioidaan, onko FEAD-rahasto suunniteltu vaikuttavaksi EU:n välineeksi, jolla lievennetään köyhyyttä ja 
edistetään vähävaraisimpien ihmisten sosiaalista osallisuutta.  

Koheesioalalla saadut kokemukset 
Ehdotetussa aihekohtaisessa katsauksessa tehdään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen koheesioalan 
erityiskertomuksissa kausilta 2007–2013 ja 2014–2020 esitetyistä keskeisistä tarkastushavainnoista, jotka 
ovat edelleen ajankohtaisia, ja analysoidaan niitä. 
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Prioriteettiluokka Tarkastustehtävän nimi Tehtävän tavoite 

Muuttoliike, turvallisuus ja kestävän kehityksen maailmanlaajuiset haasteet 

Erittäin tärkeä 

Muuttajien sisäiset siirrot 

Ehdotetussa tarkastuksessa pyritään arvioimaan komission roolia neuvoston päätöksillä 2015/1523 ja 
2015/1601 perustetun, hätätilanteessa sovellettavan sisäisten siirtojen järjestelmän (kiintiöt) 
toteuttamisessa. Lisäksi kohdistetaan perusteellista seurantaa erityiskertomukseen nro 6/2017 ”EU-tason 
ratkaisu pakolaiskriisiin: hotspot-lähestymistapa”. 

Talousarviotukeen liittyvien tietojen 
laatu 

Ehdotetussa tarkastuksessa arvioidaan, ovatko tuloksellisuustiedot, joita komissio hyödyntää maksaessaan 
budjettituen vaihtelevat erät, luotettavia ja ovatko komission lausunnot budjettituen vaikuttavuudesta 
perusteltuja. 

Puolustus 
Ehdotetussa aihekohtaisessa katsauksessa arvioidaan EU:n puolustuspolitiikkaa ja sitä koskevia yhteistyö- ja 
hallinnointijärjestelyjä, saavutettuja tuloksia sekä puolustusalaan liittyvillä rahoitusvälineillä aikaansaatua 
lisäarvoa. 

Tärkeä Rajavalvonta (sisäiseen turvallisuuteen 
liittyvät tietotekniset järjestelmät) 

Tarkastuksessa arvioidaan, huolehtivatko jäsenvaltiot ja EU:n elimet yhdessä siitä, että korkean 
turvallisuuden tason ylläpitämiseen rajoilla tarvittavat välineet ja tiedot ovat käytettävissä (hallinnointi, 
koordinointi ja yhteistyö). Siinä keskitytään rajavartijoiden käytettävissä olevaan informaatioon ja välineisiin 
ja siihen, vastaavatko tietojärjestelmät rajavartijoiden tarpeita (tietojen saanti, koulutus ja tuki). 
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Prioriteettiluokka Tarkastustehtävän nimi Tehtävän tavoite 

Toimivat sisämarkkinat ja kestävä rahaunioni 

Erittäin tärkeä Valtiontuet pankeille EU:ssa Ehdotetun tarkastuksen tarkoituksena on arvioida valtiontukia ja rahastotukia koskevien EU:n menettelyjen 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

Tärkeä 

Verkkokaupan alttius veropetoksille Arvioidaan, ovatko sääntelykehys ja valvontakehys, jotka komissio ja jäsenvaltiot ovat luoneet verkkokaupan 
alv:n ja tullimaksujen keräämistä varten, tehokkaita ja varmistetaanko niillä EU:n talousarvion suojaaminen. 

Riskipääoma Arvioidaan komission roolia eri ohjelmien riskipääomaa käyttävien rahoitusvälineiden hallinnoinnissa. 

EU:n laajuiset EPV:n stressitestit Arvioidaan, onko EU:n laajuisista pankkien stressitesteistä tullut vaikuttavampia ja tehokkaampia. 

EU:n kilpailupolitiikka Tarkoituksena on arvioida EU:n kilpailupolitiikan toteutusta fuusioiden, kartellien ja kilpailunrajoitusten 
osalta. 

Finanssivakaus EU:ssa 

Tarkastetaan, miten vaikuttavia ovat komission toimet, joilla arvioidaan kansallisten julkisen talouden 
kehysten suunnittelua ja toteutusta. Kehyksillä on tarkoitus edistää vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteiden 
saavuttamista jäsenvaltioissa talouspolitiikan ohjauspaketin, budjettikuripaketin ja finanssipoliittisen 
sopimuksen vaatimusten mukaisesti. 

Pk-yritysten innovointitoimet 

Ehdotetussa tarkastuksessa arvioidaan, miten hyvin komissio on hallinnoinut H2020-tutkimusrahoitusta, jolla 
tuetaan menestyksekästä innovointia pk-yrityksissä. Tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota EU:n 
tason lisäarvoon kohdistuvien riskien arvioimiseen sekä täydentävyyteen muiden EU:n ja kansallisten 
ohjelmien ja rahastojen kanssa. 
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Prioriteettiluokka Tarkastustehtävän nimi Tehtävän tavoite 

Vastuunalainen ja tehokas unionin rahoitus ja hallinto 

Erittäin tärkeä 

Eettinen toimintakehys tarkastukseen 
valituissa EU:n toimielimissä 

Arvioidaan, onko valituissa EU:n toimielimissä asianmukainen eettinen toimintakehys. 
Tilintarkastustuomioistuin perehtyy lakisääteisiin eettisiin vaatimuksiin, eettisten toimintakehysten 
täytäntöönpanon valvontaa koskeviin menettelyihin sekä henkilöstön tietämykseen ja käsitykseen näistä 
toimintakehyksistä. 

Sääntelyn parantaminen 
Ehdotetussa aihekohtaisessa katsauksessa kootaan yhteen tilintarkastustuomioistuimen tarkastus- ja 
arviointitehtävien tulokset, jotka liittyvät sääntelyn parantamista koskeviin aloitteisiin, joita komissio on nyt 
esittänyt seuraavan vaalikauden alkua (vuoden 2019 jälkipuoliskoa) ajatellen. 

Tärkeä 

EU:n henkilöstösääntöjen uudistus Arvioidaan, saatiinko henkilöstösääntöjen tarkistamisella vuonna 2014 aikaan tehostumisvaikutuksia 
komissiossa. 

Julkinen osallistuminen EU:n 
lainsäädäntöön 

Arvioidaan, ovatko komission järjestämät julkiset kuulemiset vaikuttavia. Tarkastuksessa keskitytään julkisiin 
kuulemisiin sovellettavien komission toimintakehysten rakenteeseen ja toteuttamiseen. 

Kestävyysraportointi 
Ehdotetussa tarkastuksessa arvioitaisiin, raportoivatko komissio ja muut EU:n toimielimet ja virastot 
kestävyydestä ja Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävän kehityksen tavoitteista jäsennellyllä ja 
strategisesti mielekkäällä tavalla. 
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Tilintarkastustuomioistuin 

 
 
Tilintarkastustuomioistuimen kollegio kokouksessaan 12. heinäkuuta 2018. 

Tilintarkastustuomioistuin on EU:n ulkoinen tarkastaja, 
joka osallistuu EU:n varainhoidon kehittämiseen, edistää 
tilivelvollisuutta ja avoimuutta sekä toimii unionin kansalaisten 
taloudellisten etujen riippumattomana valvojana.  

Tilintarkastustuomioistuin varoittaa riskeistä, antaa varmuuden ja 
tuo esiin puutteita sekä saavutuksia.  

 
 
Lisäksi se opastaa, miten EU:n poliittiset päättäjät ja lainsäätäjät 
voivat parantaa EU:n toimintapolitiikkoja ja ohjelmia.  

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. 

Tilintarkastustuomioistuin haluaa työllään auttaa kansalaisia 
ymmärtämään paremmin, miten EU ja sen jäsenvaltiot vastaavat 
nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. 
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Tuotokset 

Tilintarkastustuomioistuin laatii seuraavia 
asiakirjoja:  

 vuosikertomuksia EU:n talousarviosta ja Euroopan 
kehitysrahastoista; vuosikertomuksissa esitetään tarkastuslausuma 

 erityiskertomuksia, joita julkaistaan tarkastuskohteeksi valituilta 
aloilta pitkin vuotta lähinnä tuloksellisuuden tarkastusten 
perusteella  

 lausuntoja, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto käyttävät 
hyväksyessään EU:n säännöksiä ja päätöksiä  

 erityisvuosikertomuksia, joissa annetaan 
tilintarkastuslausuntoja kustakin EU:n virastosta ja elimestä  

 yleisluonteisiin tarkastuksiin perustuvia julkaisuja, joita ovat 
muun muassa yleiskatsaukset ja aihekohtaiset katsaukset sekä 
nopeat tilannearviot  

 vuotuisia toimintakertomuksia, joissa esitetään tietoja 
tilintarkastustuomioistuimen vuotuisesta toiminnasta. 



YHTEYDENOTOT EU:HUN

Käynti tiedotuspisteessä
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy verkosta: http://europa.eu/contact

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä
— soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 678 910 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun),
— soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai
— sähköpostitse: http://europa.eu/contact 

TIETOA EU:STA

Verkkosivut
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, http://europa.eu 

EU:n julkaisut
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata EU Bookshopista, osoitteesta http://publications.europa.eu/eubookshop. Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean 
kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen tiedotuspisteeseen (ks. http://europa.eu/contact).

EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1951 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa http://eur-lex.europa.eu

EU:n avoin data
EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/euodp) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista 
että ei-kaupallista käyttöä varten.
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