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EU:n tarkastajat: Euroopan komission on edelleen 
vahvistettava hallintotapaansa 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Euroopan komission on 
edelleen vahvistettava hallintotapaansa koko toimielimessä, jotta se voisi käsitellä keskeisiä riskejä. 
Tarkastajat toteavat, että komission viimeaikaisilla organisaatiouudistuksilla on jossakin määrin pyritty 
vähentämään ns. siilokulttuuria, mutta useilla aloilla komissio poikkeaa kansainvälisestä parhaasta 
käytännöstä tai ei noudata sitä täysin. 

Tarkastajat tutkivat komission hallintojärjestelyjä painopisteenään tarkastus, varainhoito ja valvonta ja arvioivat, 
olivatko ne parhaan käytännön mukaisia ja täyttivätkö ne toimielimen tarpeet. Komissio hyväksyi vuonna 2000 
Santerin komission eron jälkeen valkoisen kirjan ”Komission hallintouudistus”, jonka tarkoituksena oli uudistaa 
komission hallintotapaa. Paras käytäntö on kuitenkin sittemmin kehittynyt. Vaikka joitakin toimia on toteutettu, 
tarkastajat havaitsivat usealla alalla, että komissio poikkeaa kansainvälisestä tai julkisille elimille tarkoitetusta 
parhaasta käytännöstä tai ei noudata sitä täysin. 

"Asianmukainen hallinto on ensisijainen tavoite sekä julkisella että yksityisellä sektorilla", toteaa kertomuksesta 
vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Lazaros S. Lazarou. "Komission nykyinen hallintotapa on toimiva, 
mutta sitä on tarpeen päivittää. Komission on toimittava roolimallina hallinnon alalla ja oltava ensimmäisten 
joukossa kehittämässä parhaita käytäntöjä." 

Tarkastajat sanovat, että viimeaikaisissa organisaatiouudistuksissa on alettu käsitellä joitakin siilokulttuurin 
riskejä, mutta komission on edelleen vahvistettava hallintotapaansa koko toimielimessä. 

Tarkastajat panevat merkille, että komission oma tarkastusosasto keskittyy sisäiseen valvontaan, mutta vastuu 
komission ulkopuolella käytettyjen varojen valvonnasta on yksittäisillä osastoilla ja yksiköillä. Tämä rajoittaa 
sisäisen tarkastuksen seurantakomitean saatavilla olevia tietoja. Komission sisäisen tarkastuksen 
seurantakomitean rooli ja sen kokoonpano ovat rajoitetumpia kuin vastaavien kansainvälisten elinten 
tarkastuskomiteoissa. 

Tarkastajat myöntävät, että komissio on viime aikoina alkanut liittää tilinpäätökseensä muuta kuin taloudellista 
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informaatiota. Komissio kuitenkin esittää edelleen tilinpäätöksen yhteydessä vähemmän muuta kuin 
taloudellista informaatiota kuin siihen verrattavissa olevat muut organisaatiot. 

Tarkastajat suosittavat, että komission olisi 

• selitettävä, miksi se on joissakin tapauksissa päättänyt olla soveltamatta parasta käytäntöä 

• pyydettävä sisäisen tarkastuksen osastoa tekemään enemmän korkean tason hallintokysymyksiä 
koskevaa työtä 

• saatettava päätökseen sisäisen valvonnan kehyksen yhdenmukaistaminen hyvää hallintotapaa koskevien 
periaatteiden kanssa 

• aikaistettava tilinpäätöksen julkaisemista 

• koottava jo saatavilla olevat tiedot yhdeksi tilivelvollisuutta koskevaksi kertomukseksi (tai kertomusten 
sarjaksi), joka annetaan tarkastettavaksi oikea-aikaisesti  

• julkaistava johdonmukaisiin menetelmiin perustuva vuotuinen virhetasoarvio 

• päivitettävä ja julkaistava hallintojärjestelynsä säännöllisesti 

• muutettava sisäisen tarkastuksen seurantakomitea tarkastuskomiteaksi, jonka jäsenistä valtaosa on 
riippumattomia ulkoisia jäseniä, ja laajennettava sen toimivaltuuksia. 

Erityiskertomus nro 27/2016: “Euroopan komission hallintotapa - paras käytäntö?” on saatavilla 23:lla EU:n 
kielellä. 

 


