
KERTOMUS

yhteisen kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä kriisinratkaisu-
neuvoston vastaus

(2017/C 417/42)

JOHDANTO

1. Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (jäljempänä ”kriisinratkaisuneuvosto”) perustettiin yhteisestä kriisinratkaisumeka-
nismista annetulla asetuksella (EU) N:o 806/2014 (”kriisinratkaisumekanismista annettu asetus”) (1). Brysselissä sijaitsevan 
kriisinratkaisuneuvoston tehtävänä on varmistaa, että luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten (jäljempänä 
”luottolaitokset”) kriisinratkaisu sujuu hallitusti ja vaikuttaa mahdollisimman vähän osallistuvien pankkiunionin 
jäsenvaltioiden reaalitalouteen ja valtiontalouteen.

2. Kriisinratkaisuneuvosto vastaa kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen nojalla perustetun kriisinratkaisura-
haston (jäljempänä ”rahasto”) hallinnoinnista ja tukee yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Rahasto kootaan vähitellen 
kaudella 2016–2023 ja sen on saavutettava 31. joulukuuta 2023 mennessä tavoitteensa, joka on vähintään prosentti 
kaikkien Euroopan pankkiunionin luottolaitosten suojattujen talletusten määrästä.

3. Kriisinratkaisuneuvostolla on oma talousarvio, joka ei ole osa EU:n talousarviota. Maksuosuudet kerätään 
pankkiunioniin osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta luottolaitoksilta. Vuoden 2015 talousarviossa oli vain osa 1 
(hallinnollinen talousarvio). Vuoden 2016 talousarviossa oli osa 1, jonka määrä oli 65 miljoonaa euroa, ja osa II 
(luottolaitosten maksuosuudet rahastoon), jonka määrä oli 11 800 miljoonaa euroa.

4. Taulukossa esitetään kriisinratkaisuneuvoston avainluvut (2).

Taulukko

Kriisinratkaisuneuvoston avainluvut

2015 2016

Talousarvio (miljoonaa euroa)

Osa 1 (kriisinratkaisuneuvoston hallinnollinen talousarvio) 22 65

Osa II (rahaston talousarvio) 0 11 800

Henkilöstö 31. joulukuuta (1) 108 180

(1) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Kriisinratkaisuneuvoston toimittamat tiedot.

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

5. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja kriisinratkaisuneuvoston valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynne-
tään muiden tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.
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(1) EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1.
(2) Lisätietoja kriisinratkaisuneuvoston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: www.srb.europa.eu.

http://www.srb.europa.eu


LAUSUNTO

6. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (1) ja kertomukset talousarvion toteuttamis-
esta (2) 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.

Tilien luotettavuus

Lausunto tilien luotettavuudesta

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä 
varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot kriisinratkaisuneuvoston taloudellisesta 
asemasta 31 päivältä joulukuuta 2016 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista 
mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta kriisinratkaisuneuvoston varainhoitoasetuksen ja komission 
tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin 
julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana 
olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut

Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana 
olevat maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

10. Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja kriisinratkaisuneuvoston varainhoitoasetuksen mukaisesti 
tilinpäätöksen laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta 
sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän velvollisuuteen kuuluu suunnitella, ottaa 
käyttöön ja ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja esittää tilinpäätös, jossa ei ole 
petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että 
tilinpäätöksessä mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat niitä sääntelevien normien mukaisia. Kriisinratkai-
suneuvoston toimiva johto on viime kädessä vastuussa tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta.

11. Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida kriisinratkaisuneuvoston kykyä jatkaa 
toimintaansa. Toimivan johdon on tuotava tarvittaessa esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava 
tilinpäätös toiminnan jatkuvuuden periaatteen pohjalta.

12. Hallintoelinten vastuulla on valvoa organisaation tilinpäätösraportointia.
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(1) Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä 
yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

(2) Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion 
liitetiedot.



Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

13. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko kriisinratkaisuneuvoston 
tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa 
tarkastuksensa perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille vastuuvapauden myöntäville 
viranomaisille tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan 
ole tae siitä, että tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja 
noudattamatta jättämiset voivat johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai 
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

14. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä 
luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä 
johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 
tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden kannalta. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet, mutta tarkoituksena ei ole esittää lausuntoa sisäisten 
kontrollien vaikuttavuudesta. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja 
toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilien yleisen esittämistavan arvioiminen.

15. Tulojen alalla tarkistetaan tarvittaessa (1) kriisinratkaisuneuvoston maksuosuuksien ja muiden tulojen laskemiseen 
ja keräämiseen sovellettavat menettelyt. Tilintarkastustuomioistuin tarkisti rahaston maksuosuudet luottolaitosten 
kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kautta välittämien tietojen perusteella. Tarkastuksessa ei arvioitu tietojen 
luotettavuutta. Tarkastus ei myöskään koskenut rahaston maksuosuuksia, joihin haetaan hallinnollista muutosta tai 
joiden osalta on käynnissä joidenkin luottolaitosten ja kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten välinen oikeudenkäynti 
tai joidenkin luottolaitosten ja kriisinratkaisuneuvoston oikeudenkäynti Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa, 
jotta tarkastus ei vaikuttaisi millään tavoin näiden käsittelyjen osapuolten asemaan. Tarkkoja tietoja hallinnollisista 
muutoksenhauista tai oikeudenkäynneistä esitetään kriisinratkaisuneuvoston tilinpäätöksen 7 kohdassa.

16. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on 
kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikentyyppiset maksut siinä vaiheessa, kun 
maksu on suoritettu. Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että varat on käytetty 
asianmukaisesti, ja kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy tositteen ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä 
joko samana vuonna tai myöhemmin.

17. Kriisinratkaisuneuvoston varainhoitoasetuksen 102 artiklan 1 kohdan mukaisesti tilintarkastustuomioistuin on 
tätä kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan ottanut kriisinratkaisuneuvoston tilien osalta huomioon riippumatto-
man ulkopuolisen tarkastajan suorittaman tarkastustyön.

Tietyn seikan painottaminen

18. Asettamatta kyseenalaiseksi kohdissa 6–17 esittämiään lausuntoja tilintarkastustuomioistuin haluaisi painottaa, 
että rahaston maksuosuudet on laskettu luottolaitosten kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kautta kriisinratkai-
suneuvostolle toimittamien tietojen perusteella. Kriisinratkaisumekanismista annetussa asetuksessa ei kuitenkaan säädetä 
kattavasta ja johdonmukaisesta valvontajärjestelmästä, jolla varmistettaisiin tietojen luotettavuus. Lisäksi tilintarkastus-
tuomioistuin panee merkille, että oikeudellisessa kehyksessä säädetty maksuosuuksien laskentamenetelmä on erittäin 
monimutkainen, ja pitää tätä riskinä laskelmien oikeellisuuden kannalta. Kriisinratkaisuneuvosto ei myöskään voi antaa 
tarkkoja luottolaitoskohtaisia tietoja riskiarvioinnin piiriin kuuluvista maksuosuuslaskelmista, sillä ne liittyvät toisiinsa ja 
sisältävät luottamuksellista tietoa muista luottolaitoksista. Tämä saattaa vaikuttaa laskelmien avoimuuteen.
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(1) Kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset laskivat kriisinratkaisuneuvostolle vuonna 2016 siirretyt rahaston vuoden 2015 
maksuosuudet. Tämän vuoksi ne eivät kuulu tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen piiriin.



19. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET TILIEN LUOTETTAVUUDESTA

20. Tilinpitäjä ei vielä ole hyväksynyt kriisinratkaisuneuvoston kirjanpitojärjestelmää.

21. Kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen 92 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tilintarkastustuomioistuin 
raportoi erityisesti kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission ehdollisista vastuista, jotka ovat aiheutuneet niiden 
suorittaessa tämän asetuksen mukaisia tehtäviään. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee aiheesta erillisen kertomuksen.

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA

Osa 1 (kriisinratkaisuneuvoston hallinnollinen talousarvio)

22. Käytettävissä olevien määrärahojen täytäntöönpanoaste oli alhainen: 62 prosenttia (2015: 67 prosenttia) tai 35 
miljoonaa euroa (2015: 15 miljoonaa euroa). Tämä johtuu pääasiallisesti kriisinratkaisuneuvoston toiminnan luonteesta ja 
käytössä olevasta talousarvion oikeudellisesta kehyksestä. Vuonna 2016 ei toteutettu kriisinratkaisuja, vaikka talous-
arviomäärärahat on tarkoitettu kriisinratkaisuneuvoston päivittäiseen toimintaan ja kriisinratkaisutapausten hallinnointiin. 
Määrärahat jäivät käyttämättä, joten jatkossa luottolaitosten maksuosuudet pienenevät.

23. Siirrettyjen sidottujen määrärahojen määrä talousarvion osastossa 2 (hallintomenot) oli 3,1 miljoonaa euroa eli 35 
prosenttia (vuonna 2015: 3,3 miljoonaa euroa eli 70 prosenttia) kaikista sidotuista määrärahoista. Ne koskivat lähinnä 
vuonna 2016 tehtyjä IT-sopimuksia (1,9 miljoonaa euroa) ja vuonna 2016 suoritettuja turvapalveluja, joita ei ollut vielä 
laskutettu ja maksettu (0,6 miljoonaa euroa).

24. Talousarvion osastossa 3 (toimintamenot) siirrettiin sidotuista määrärahoista seuraavalle varainhoitovuodelle 
5,3 miljoonaa euroa eli 66 prosenttia (2015: 1,6 miljoonaa euroa eli 40 prosenttia). Ne koskivat pääasiassa Euroopan 
keskuspankin suorittamia palveluja (1,9 miljoonaa euroa), oikeudellisia palveluja (1,5 miljoonaa euroa) ja IT-sopimuksia 
(1,3 miljoonaa euroa), jotka on maksettava vuonna 2017. Näin suuren määrän siirtäminen seuraavalle varainhoitovuodelle 
on vastoin vuotuisperiaatetta.

25. Heinä-lokakuussa 2016 kriisinratkaisuneuvosto sitoi kaksi miljoonaa euroa oikeudellisia palveluja koskeviin 
hankintoihin, joista ei ollut tehty rahoituspäätöksiä ja joita ei ollut suunniteltu vuotuisessa työohjelmassa eikä 
talousarviossa.

Osa II (rahaston talousarvio)

26. Soveltamalla Euroopan keskuspankin määräämää negatiivista talletuskorkoa vuonna 2016 rahasto maksoi 
kansallisille keskuspankeille negatiivista korkoa 24 miljoonaa euroa. Tämä vähensi tulevia kriisinratkaisuja varten 
käytettävissä olevaa maksuosuuksien kertymää.

MUITA HUOMAUTUKSIA

27. Kriisinratkaisuneuvoston on nopeutettava rekrytointiaan, asetettava hakijoille selkeät kynnysarvovaatimukset ja 
määritettävä valintakomiteoiden jäsenten tehtävät ja vastuualueet paremmin.

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka kriisinratkaisuneuvosto on toteuttanut tilintarkastustuomioistui-
men aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ MUGU-
RUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 19. syyskuuta 2017 pitämässään 
kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

presidentti 
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LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2015

Kriisinratkaisuneuvosto aloitti toimintansa vuonna 2015 ja perusti 
vaiheittain sisäisen valvontaympäristönsä. Useita olennaisia menet-
telyjä ja kontrolleja on kuitenkin vielä suunnittelematta, hyväksy-
mättä tai toteuttamatta. Näihin kuuluvat muun muassa 
riskienhallinta- ja valvontastrategia, sisäisen valvonnan standardit, 
sisäisen valvonnan järjestelmän asianmukaista toimintaa koskeva 
säännöllinen arviointi ja petostentorjuntastrategia.

Kesken

2015

Kriisinratkaisuneuvoston talousarvio rahoitetaan luottolaitosten 
maksuosuuksien avulla. Vuonna 2015 talousarvion suuruus oli 22 
miljoonaa euroa. Kriisinratkaisuneuvosto sitoi talousarviosta 67 
prosenttia ja käytti siitä 45 prosenttia. Alhainen täytäntöönpanoaste 
johti huomattavaan talousarvioylijäämään (7,7 miljoonaa euroa).

Ei relevantti

2015

Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen 
osuus oli suuri osastossa 2 (hallintomenot): niiden määrä oli 
3,6 miljoonaa euroa (70,4 prosenttia). Siirrot liittyivät lähinnä 
sopimuksiin, joita tehtiin vuonna 2015 kriisinratkaisuneuvoston 
uusiin toimitiloihin liittyen (esim. tietotekniikkainfrastruktuuri, 
turvallisuusinfrastruktuuri ja toimistolaitteet) mutta joihin liittyviä 
palveluita ja tavaroita ei ollut toimitettu kokonaisuudessaan tai 
laskutettu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Ei relevantti

2015

Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen 
osuus oli suuri osastossa 3 (toimintamenot): niiden määrä oli 
0,6 miljoonaa euroa (40,3 prosenttia). Siirrot koskivat lähinnä 
maksuosuuksien keruuhankkeeseen liittyviä konsulttipalveluja, joita 
ei ollut toimitettu kokonaisuudessaan tai laskutettu vuoden 2015 
loppuun mennessä.

Ei relevantti

2015

Kriisinratkaisuneuvosto teki vuonna 2015 Brysselin uuden päätoi-
mipaikan tiloista ainakin 15 vuotta kattavan sopimuksen, jonka 
kokonaisarvo on vähintään 42,4 miljoonaa euroa. Hankintamenet-
tely dokumentoitiin heikosti ja hankintailmoitus rajoitti toimipaikan 
sijainnin yhdelle Brysselin kalleimmista alueista ja sulki näin pois 
mahdolliset edullisemmat vaihtoehdot.

Ei relevantti
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KRIISINRATKAISUNEUVOSTON VASTAUS

18. Kriisinratkaisuneuvosto toteaa, että direktiivi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisuke-
hyksestä sekä kriisinratkaisuasetus sisältävät velvoitteen jäsenvaltioille perustaa asianmukainen sääntely-, kirjanpito- ja 
raportointikehys muun muassa maksuosuuksien täsmällisyyden varmistamiseksi. Lisäksi suurin osa laskelmaan vaadituista 
tiedoista on peräisin sovellettavista valvontaraportointivaatimuksista. Lisäksi kriisinratkaisuneuvosto on ottanut 
toimivaltansa puitteissa käyttöön useita suojatoimenpiteitä luottolaitosten antamien tietojen oikeellisuuden tarkastamiseksi. 
Lisäksi, vaikka luottamuksellisuusnäkökohdat vaikuttavat laskelman avoimuuteen, laskentamenetelmä julkistetaan täysin, ja 
kriisinratkaisuneuvosto antoi kansallisille sääntelyviranomaisille kaikki tiedot, jotka voitiin jakaa asetuksen mukaisesti.

20. Kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy huomautuksen. Vaikka kriisinratkaisuneuvosto käyttää Euroopan komission 
kirjanpitojärjestelmää, ensimmäinen nimenomaan kriisinratkaisuneuvostoa koskevien ominaisuuksien vahvistus suunni-
teltiin tehtäväksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Kuitenkin, koska kriisinratkaisuneuvosto käynnistää uuden järjestelmän 
hallinnollisten osuuksien laskentaan ja laskutukseen vuoden 2017 viimeisellä tai vuoden 2018 ensimmäisellä 
neljänneksellä, se suorittaa tehokkuussyistä yhden vahvistuksen, joka kattaa kaikki kirjanpitomenetelmät, vuoden 2018 
ensimmäisellä puoliskolla.

22. Kriisinratkaisuneuvosto myöntää haasteet, jotka tulevat sen kriisinhallintatehtävän myötä, ja ryhtyy toimenpiteisiin 
avoimuuden lisäämiseksi talousarvion toteuttamisesta raportoinnissa. Vuonna 2017 kriisinratkaisuneuvosto on uudistanut 
talousarviorakennettaan selkeän eron saamiseksi suunniteltujen menoerien ja satunnaisten menojen välille. Tämä kuvastaa 
paremmin ”normaaleihin” toimintoihin liittyvää talousarvion toteutusta ja kriisitilanteen talousarvion toteutusta 
(varatalousarvio). Uutta rakennetta on jo käytetty vuoden 2018 talousarvioesityksessä.

23. Kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy huomautuksen. Vaikka osa II osaston mukaisista maksuista riippuu useiden 
komission yksiköiden laskutuksesta (infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto Brysselissä, mukaan lukien turvallisuuspalvelut, 
henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosasto jne.), useat tieto- ja viestintätekniikkahankkeiden hankintame-
nettelyt käynnistettiin vasta myöhemmin vuoden aikana. Kriisinratkaisuneuvoston käynnistysvaiheen vuoksi tieto- ja 
viestintätekniikkahankkeita ei ollut mahdollista linjata täysin budjettijakson kanssa.

24. Tiukan kustannusten kattamisen periaatteensa vuoksi EKP voi laskuttaa kriisinratkaisuneuvostoa vasta 31. 
joulukuuta jälkeen kunakin vuonna. Tämä seikka tekee EKP:n palveluihin liittyvien määrärahojen siirroista väistämättömiä.

Oikeudellisista palveluista siirretty summa vastaa ratkaisu- ja oikeusjuttuihin liittyviä poikkeuksellisia ja ennakoimattomia 
kustannuksia. Tämäntyyppisten kustannusten siirto on odotettavissa, ja sitä on pidettävä suoraan tarjottujen palvelujen 
ominaisluonteeseen ja kriisinratkaisuneuvoston kriisinhallintarooliin liittyvänä.

Kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy tietotekniikkasopimuksia koskevan kommentin huomautuksessa 24 annetun vastauksen 
mukaisesti.

25. Kriisinratkaisuneuvosto toteaa, että rahoituspäätös vuotuisen työohjelman liitteen I muodossa kattoi kaikki 
toiminnalliset kulut kriisinratkaisuneuvoston varainhoitoasetuksen mukaisesti. Kriisinratkaisuneuvosto kuitenkin toteaa, 
että kohdennus toimintoihin rahoituspäätöksen sisällä ei vastannut hankittujen palvelujen alaa. Kyseiset palvelut hankittiin 
rahastoon liittyvään oikeudelliseen puolustukseen, kun taas rahoituspäätöksessä osoitettiin varat konsultointiin 
ratkaisuvalmiudessa.

26. Kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy huomautuksen. Huolimatta pyynnöistä eurojärjestelmälle olla soveltamatta 
negatiivisia korkoja kriisinratkaisuneuvostoon rahastolle koitui negatiivisia korkoja sen keskuspankkitileillä. Kriisinratkai-
suneuvosto on säännöllisesti arvioinut vaihtoehtoja käteistileille määräaikaistalletusten muodossa, mutta ne eivät tarjonneet 
taloudellisesti houkuttelevaa vaihtoehtoa. Syyskuussa 2016 kriisinratkaisuneuvosto otti käyttöön sijoitusstrategian, joka 
toteutetaan asteittain. Nykyisissä markkinaolosuhteissa ei kuitenkaan ole mahdollista rakentaa salkkua, joka tarjoaa 
positiivisen odotetun tuoton hyväksyttävällä riskitasolla ja täyttää likviditeettitarpeet.

27. Kriisinratkaisuneuvosto hyväksyy huomautuksen ja on jo ryhtynyt toimenpiteisiin korjatakseen puutteensa vuoden 
2017 kuluessa. Kriisinratkaisuneuvosto on luonnostellut ja toteuttanut rekrytointioppaan, joka määrittelee valintapaneelin 
jäsenten roolit ja vastuut ja sisältää ohjeet vähimmäiskynnyksistä. 
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