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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 28. toukokuuta 2020 

Tarkastajat aikovat arvioida EU:n kansanterveyden ja talouden 
aloilla toteuttamia covid-19-toimia 
 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tänään tarkistanut vuoden 2020 työohjelmaansa 
painottaakseen covid-19-pandemiaan liittyviä seikkoja. Tilintarkastustuomioistuin on 
mukauttanut useiden käynnissä olevien tarkastustehtävien laajuutta, toteutustapaa ja ajoitusta. 
Lisäksi se on päättänyt luopua eräistä tarkastustehtävistä, jotka se alun perin aikoi käynnistää 
vuonna 2020. EU:n ulkoisena tarkastajana tilintarkastustuomioistuin on myös ottanut 
työohjelmaansa kaksi uutta katsausta: yhden EU:n panoksesta kansanterveyden alalla ja toisen 
koronaviruspandemian seurauksena toteutetuista EU:n talouspoliittisista toimista. Kummallakin 
katsauksella pyritään osallistumaan julkiseen keskusteluun siitä, miten EU ja sen jäsenvaltiot ovat 
reagoineet pandemian vaikutuksiin. Lisäksi katsauksia voidaan hyödyntää arvioitaessa saatuja 
kokemuksia ja käytäessä keskustelua siitä, mikä on EU:n ja sen elinten rooli tämän ja tulevien 
kriisien aikana.  

 
Covid-19-pandemiasta on aiheutunut EU:lle ja sen jäsenvaltioille ennennäkemättömiä haasteita 
lukuisilla erilaisilla politiikanaloilla. Tilintarkastustuomioistuin on tarkistanut työohjelmaansa, jotta 
sen työ vuonna 2020 varmasti vastaa näihin haasteisiin niin suurelta osin ja joustavasti kuin 
mahdollista. Tarkastajat ovat mahdollisuuksien mukaan rajanneet uudestaan jo aloittamiaan 
tarkastustehtäviä ja mukauttaneet niiden tarkastustapaa ja aikataulua niin, että jo muuttuneet ja 
edelleen muuttuvat olosuhteet voidaan ottaa huomioon. Tarkastajat ovat myös päättäneet luopua 
neljästä tarkastustehtävästä sekä lisätä työohjelmaan kaksi katsausta, joissa keskitytään 
nimenomaan covid-19-kriisiin. 
 
“Euroopan komissio ja muut EU:n ja kansalliset elimet, joiden vastuulla on panna täytäntöön EU:n 
toimintapolitiikkoja ja ohjelmia, toimivat yhä kriisivaihteella. Olemme tietoisia siitä, että niiden 
mahdollisuudet antaa oma panoksensa tarkastusten osalta ovat tällä hetkellä rajoitetut. 
Tarkastajamme välttävät kaikin tavoin lisäämästä niiden työmäärää ja haittaamasta niiden kriisistä 
johtuvaa kiireellistä työtä,” toteaa tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne. 
“Tarkistamme covid-19-pandemian takia työohjelmaamme, koska haluamme varmistaa, että 
tarkastuksemme ja katsauksemme hyödyttävät julkista keskustelua siitä, kuinka EU ja sen 
jäsenvaltiot ovat onnistuneet reagoimaan pandemian vaikutuksiin.”  
 
Mainitut kaksi uutta katsausta tarjoavat riippumattoman, objektiivisen ja puolueettoman arvion 
EU:n toimista ja roolista kriisin ratkaisemisessa kahdella keskeisellä alalla: 
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- Kansanterveys: EU:n päätöksentekijät ja hallintoelimet eri puolilla Eurooppaa ovat 
ilmoittaneet pitävänsä ensisijaisina toimia, joilla torjutaan covid-19-pandemian vakavia 
taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. EU:n toimet ovat jo julkisuuden valokeilassa, ja EU:n 
lakisääteisten vastuualueiden ja kansalaisten odotusten välillä on jännitteitä. Varmaa on 
myös, että aiheesta tullaan käymään korkeimmilla tahoilla kiihkeää poliittista keskustelua. 
Katsauksessa tutkitaan pääasiassa toimia ja resursseja, joilla komissio ja EU:n virastot ovat 
pyrkineet suojelemaan kansalaisten terveyttä pandemian aikana.  

 
- Talous: Katsauksessa keskitytään toimenpiteisiin ja haasteisiin EU:n talouden koordinoinnin 

näkökulmasta. Katsaus tarjoaa kattavan tilannearvion talouspoliittisista toimista, joilla EU ja 
sen jäsenvaltiot ovat torjuneet pandemiaa. Siinä punnitaan näiden toimien kustannuksia ja 
hallinnointijärjestelyjä. Lisäksi siinä kartoitetaan riskejä ja mahdollisuuksia, joita EU:n 
finanssi- ja talouspoliittisessa koordinoinnissa tulevaisuudessa ilmenee niiden päätösten 
vuoksi, jotka jäsenvaltiot ja EU:n viranomaiset ovat jo tehneet ja joutuvat lähiaikoina 
tekemään.  

 
Molemmissa katsauksissa annetaan yleiskuvaus alalla havaituista tosiseikoista ja tietoa sisältävä 
arviointi merkittävistä varainhoitoa, hallinnointia, avoimuutta ja tilivelvollisuutta koskevista 
kysymyksistä. Katsaukset pohjautuvat pääasiassa julkisesti saatavilla olevaan aineistoon. Ne 
auttavat tunnistamaan erityisiä aiheita, joiden osalta on vielä tarpeen tehdä yksityiskohtaisempaa 
tarkastustyötä. Katsauksia voidaan hyödyntää tulevia tarkastuksia valmisteltaessa. 
 
 
Tilintarkastustuomioistuimen tarkistettu työohjelma vuodelle 2020 on saatavilla verkkosivustolla 
eca.europa.eu. 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimenpiteet COVID-19-pandemian torjumiseksi 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee kaikkensa voidakseen jatkaa julkisen talouden 
tarkastustoimintaa EU:ssa vaikuttavalla tavalla ja tuottaakseen ajankohtaisia tarkastuskertomuksia, 
lausuntoja ja katsauksia COVID-19-pandemian aikana, siinä määrin kuin se on nykyisissä vaativissa 
olosuhteissa mahdollista. Haluamme myös ilmaista kiitollisuutemme kaikille niille, jotka työssään 
pelastavat henkiä ja taistelevat pandemiaa vastaan niin Luxemburgissa ja EU:ssa kuin muuallakin 
maailmassa. Olemme lisäksi sitoutuneet tukemaan Luxemburgin hallituksen toimia kansalaisten 
terveyden suojelemiseksi. Olemme lieventäneet meneillään olevan terveyskriisin vaikutuksia 
henkilöstöömme toteuttamalla varotoimenpiteitä, joilla pienennetään henkilöstön jäseniin ja heidän 
perheisiinsä kohdistuvaa riskiä niin paljon kuin mahdollista. 
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