
FI 

 

 
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen keskeiset tiedot. 
Erityiskertomus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – Tiedottaja  Puh. (+352) 4398 47063 Matkapuhelin: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Lehdistöavustaja Puh. (+352) 4398 45410  Matkapuhelin: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
Sähköposti: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Lehdistötiedote 
Luxemburg, 21. huhtikuuta 2016 

 
 

EU:n tarkastajat: EU:n erillisvirastojen avustuksissa on 
edelleen puutteita 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa tuodaan esiin puutteita tavassa, jolla 
EU:n erillisvirastot hallinnoivat myöntämiään avustuksia. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat 
ovat jo monen vuoden ajan kritisoineet avustusten valvontajärjestelmiä virastoissa. Tarkastuksen 
kohteena olleet virastot yleensä noudattavat nykyisin sääntöjä, mutta puutteita havaittiin tulosten 
seurannassa ja arvioinnissa. Tietyissä tapauksissa valinta- ja myöntämismenettelyt eivät olleet 
kokonaisuudessaan avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaisia. Lisäksi tarkastajat 
varoittavat, että eturistiriitojen riski on yhä olemassa.  

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat tutkivat käytössä olevat järjestelmät ja valvontatoimet 
viidessä eri virastossa: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutissa, Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivassa virastossa (Frontex), Euroopan 
ympäristökeskuksessa, Euroopan elintarviketurvallisuusvirastossa ja Euroopan tautienehkäisy- ja 
valvontakeskuksessa. Näiden viiden viraston yhteisosuus vuosien 2013-2015 avustusrahoituksen 
kokonaismäärästä on hieman yli 90 prosenttia eli 740 miljoonaa euroa. 

Tarkastajat totesivat, että tarkastetut virastot myönsivät ja maksoivat avustuksia yleensä sääntöjen 
mukaisesti, mutta useimmat virastoista eivät tutkineet riittävästi vaihtoehtoisia 
rahoitusmahdollisuuksia. Joissakin tapauksissa avustukset eivät olleet vaikuttavin mahdollinen väline. 
Useimpien tarkastettujen virastojen kohdalla oli parantamisen varaa avustusten 
myöntämismenettelyissä, valvontajärjestelmissä ja tulosten mittaamisessa. Tarkastajien mukaan 
virastot eivät mitanneet riittävästi avustustensa vaikuttavuutta.  

“Avustukset tavallisesti edistivät virastojen toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa”, toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Louis Galea. "Virastot eivät 
kuitenkaan onnistuneet luomaan riittäviä valvonta- ja arviointijärjestelmiä avustuksin rahoitettavia 
toimintojaan varten." 
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Tarkastajat suosittavat, että kaikkien avustuksia myöntävien virastojen olisi  

• ennen avustusmenettelyjen käynnistämistä tutkittava, ovatko avustukset vaikuttavin 
rahoitusväline; yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja suoria myöntämismenettelyjä olisi 
käytettävä aina, kun siihen on perusteita 

• mainittava työohjelmissaan, mitkä toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa avustuksilla, millaisia 
täsmällisiä tavoitteita avustustoimilla on ja mitä tuloksia niiden avulla odotetaan saatavan sekä 
kuinka paljon taloudellisia ja henkilöresursseja suunnitellaan tarvittavan avustustoimien 
toteuttamiseen 

• otettava käyttöön virallisia sisäisiä menettelyjä, joilla suojaudutaan mahdollisilta eturistiriidoilta 
ja taataan avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteiden toteutuminen, kun sovelletaan 
erityisiä avustusmenettelyjä 

• vahvistettava edelleen avustushankkeiden toteuttamista koskevia tarkastusjärjestelmiään 
• luotava tulosten valvonta- ja raportointijärjestelmä, joka perustuu tulos- ja vaikutusperusteisiin 

keskeisiin tulosindikaattoreihin ja jälkiarvioinnin tuloksiin. 

 

Erityiskertomus nro 12/2016 “Erillisvirastot eivät käytä avustuksia aina tarkoituksenmukaisesti tai ilmeisen 
vaikuttavalla tavalla” on saatavilla 23:lla EU:n kielellä osoitteessa eca.europa.eu. 

 


