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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 1. lokakuuta 2022 

Tony Murphy aloittaa Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen presidenttinä  
Tony Murphy aloittaa tänään tehtävänsä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uutena 
presidenttinä. Toimikausi on kolmivuotinen, ja se voidaan uusia. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet valitsivat 20. syyskuuta toimielimen presidentiksi 
irlantilaisen Tony Murphyn. Hänen toimikautensa alkaa 1. lokakuuta 2022 ja päättyy 30. syyskuuta 
2025. Murphy seuraa tehtävässä Klaus-Heiner Lehneä, joka toimi presidenttinä vuodesta 2016 
alkaen. 

Dublinin Cabrasta kotoisin olevasta Murphystä tuli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
vuonna 2018. EU:n talousarviota koskevasta vuosikertomuksesta vastaavana jäsenenä hän on 
vastannut lähinnä tilintarkastuksista. Murphyn johdolla on lisäksi tehty tarkastuksia, jotka ovat 
liittyneet lapsiköyhyyteen sekä EU:n koheesiopolitiikan alan varainkäytön sääntöjenmukaisuuteen. 
Aikaisemmin Tony Murphy toimi IV jaoston (markkinoiden sääntely ja kilpailukykyinen talous) 
johtajana sekä kabinettipäällikkönä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen kabinetissa. 
Tony Murphy aloitti uransa 1970-luvun lopulla tarkastajana Irlannin ylimmässä tarkastuselimessä 
Dublinissa. Murphyn ansioluettelo löytyy kokonaisuudessaan täältä. 

”Valinta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentiksi on suuri kunnia. Haluan kiittää 
tilintarkastustuomioistuimen jäseniä heidän minulle osoittamastaan luottamuksesta,” Tony 
Murphy totesi pian valintansa jälkeen. “Tiedostan vahvasti tehtävän mukanaan tuoman suuren 
vastuun. Keskityn jatkamaan työtämme, jolla edistetään tilivelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä 
kaikentyyppisten EU:n toimien yhteydessä. Tämä on tärkeää sekä kansalaisten EU:ta kohtaan 
tunteman luottamuksen että EU:n varainhoidon kannalta.” 

Tony Murphystä tulee Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 12. presidentti aikana, jolloin koko 
EU ja erityisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuin ovat mittavien haasteiden edessä. Yksi 
kaikkein keskeisimmistä tilintarkastustuomioistuimen tehtävistä Murphyn toimikaudella on 
varmistaa, että 1,8 biljoonan euron EU-budjettia hallinnoidaan moitteettomasti ja tuloksekkaasti. 
Lisäksi on varmistettava, että NextGenerationEU -paketti edistää tehokkaasti talouden elpymistä 
27 jäsenvaltiossa. 

Taustaa  

Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin riippumaton ulkoinen tarkastaja. 
Tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja lausunnot muodostavat olennaisen osan EU:n 
tilivelvollisuusketjua. Niiden avulla varmistetaan EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien 
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täytäntöönpanosta vastaavien tahojen – komission, muiden EU:n toimielinten ja elinten sekä 
jäsenvaltioiden hallitusten – tilivelvollisuus. Tilintarkastustuomioistuin varoittaa riskeistä, tuottaa 
varmuutta, tuo esiin puutteita ja hyviä käytäntöjä sekä opastaa päätöksentekijöitä ja lainsäätäjiä 
EU:n toimintapolitiikkojen ja ohjelmien hallinnoinnin parantamisessa. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 27 jäsentä valitsevat keskuudestaan presidentin kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Presidentti toimii ”ensimmäisenä vertaistensa 
joukossa”. Hän vastaa toimielimen strategiasta, suunnittelusta ja toiminnanohjauksesta, 
viestinnästä, suhteista tiedotusvälineisiin, oikeudellisista kysymyksistä sekä sisäisestä 
tarkastuksesta. Presidentti myös edustaa toimielintä ulkoisissa yhteyksissä. 

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, puhelin: (+352) 621 552 224 
Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 553 547  
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