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EU:n tarkastajat: Kreikalle annettavan teknisen avun olisi
keskityttävä kestäviin uudistuksiin
Euroopan tilintarkastustuomioistuin katsoo, että Kreikan kaltaisille kriisissä oleville maille
annettavan teknisen avun olisi keskityttävä kestäviin uudistuksiin ja toiminnan jatkuvuuden
edistämiseen lujittamalla kansallista hallintoa. Tarkastajat suosittavat Euroopan komission
vuonna 2011 perustamaa Kreikka-työryhmää koskevassa uudessa kertomuksessa, että
vastaavien elinten toiminnan olisi tulevaisuudessa perustuttava strategiaan, jonka yhteydessä
on määritetty selkeät tavoitteet. Tekninen apu olisi asetettava painopisteeksi ja apu olisi
keskitettävä.
Työryhmä keskittyi Kreikan julkishallinnon uudistukseen, verotusjärjestelmän parantamiseen ja kasvun
palauttamiseen liiketoimintaympäristöä edistämällä. Tarkastajat arvioivat, oliko työryhmä täyttänyt
toimeksiantonsa ja oliko Kreikalle annettu apu edistänyt uudistusprosessia vaikuttavalla tavalla. Tarkastajat
saivat evidenssiä komissiolta, palveluntarjoajilta, Kreikan viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä.
“Työryhmä osoittautui onnistuneeksi monimutkaisen teknisen avun toimittamismekanismiksi, mutta
joidenkin hankkeiden suunnittelussa oli puutteita ja uudistuksen edistämisen osalta saavutettiin vain
vaihtelevia tuloksia,” toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Baudilio Tomé Muguruza.
Tarkastajat havaitsivat, että Kreikan viranomaisille annettiin teknistä apua toimeksiannon mukaisesti,
mutta apu ei aina edistänyt uudistuksia riittävästi. Tarkastajat toteavat kuitenkin, että heidän arvionsa on
suhteutettava Kreikan häilyvään poliittiseen tilanteeseen. Kriisin edellyttämä kiireellinen toiminta merkitsi,
että työryhmä perustettiin erittäin nopeasti ja analysoimatta perusteellisesti eri vaihtoehtoja. Työryhmällä
ei myöskään ollut erillistä budjettia. Työryhmällä ei ollut kattavaa strategia-asiakirjaa avun toimittamista tai
prioriteeteistä päättämistä varten.
Avun toimittaminen oli relevanttia ja tapahtui pitkälti ohjelmavaatimusten mukaisesti. Työryhmä kehitti
avun toimittamiseen joustavan ja monipuolisen järjestelmän. Hanketasolla ilmeni kuitenkin puutteita:
palveluntarjoajien valintamenettelyjen yhteydessä ei aina arvioitu perusteellisesti saatavilla olevia
vaihtoehtoja, ja joissakin pitkän aikavälin apua koskevissa sopimuksissa ei ilmaistu selkeästi, mitä palveluita
oli määrä toimittaa.
Tarkastajat totesivat, että edistyksen seurantajärjestelmä oli vaikuttava, mutta ulkoisten palveluntarjoajien
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tekemään työhön kohdistettujen tarkastusten laajuus vaihteli huomattavasti. Työryhmä ei myöskään
systemaattisesti seurannut, kuinka Kreikan viranomaiset noudattivat suosituksia, eikä myöskään teknisen
avun laajempia vaikutuksia.
Vaikutus uudistuksen edistymiseen oli vaihteleva, sillä täytäntöönpano ei ollut työryhmän valvottavissa ja
siihen vaikuttivat myös ulkoiset tekijät. Rakenteellisten menojen alalla edistys oli hyvää, mutta tekninen
apu oli vain osittain vaikuttavaa julkishallinnon ja verouudistuksen aloilla.

Suositukset
Tarkastajat suosittavat seuraavaa: teknisestä avusta vastaavan yksikön toiminnan olisi perustuttava
strategiaan, jonka yhteydessä on määritetty selkeät tavoitteet; tekninen apu olisi asetettava painopisteeksi
ja pantava täytäntöön sovellettavan lainsäädännön mukaisesti; tekninen apu olisi keskitettävä kansallisten
hallintojen toimintavalmiuksien lujittamiseen, ja avun tavoitteena olisi oltava toiminnan jatkuvuus ja
uudistusten kestävyys.
Lisäksi tarkastajat suosittavat, että komissio
•
perustaisi ulkoisen asiantuntijajoukon, jonka jäseniä voitaisiin siirtää tapauskohtaisesti
jäsenvaltioissa toteutettaviin teknisen avun hankkeisiin
•
pyrkisi yhdenmukaistamaan teknisen avun yhteistyökumppaneiden määrän varmistaakseen
johdonmukaisuuden ja vähentääkseen toimintapolitiikan koordinointitarvetta
•
valitsisi palveluntarjoajat vertailevan analyysin perusteella ja määrittäisi annettavan teknisen avun
sisällön selkeästi
•
varmistaisi, että teknisen avun täytäntöönpanoa seurataan ja arvioidaan systemaattisesti ja että
kertyneitä kokemuksia hyödynnetään prosessissa.

Toimittajille tiedoksi
Vakavaan taloudelliseen kriisiin ajautunut Kreikka pyysi keväällä 2010 taloudellista apua kansainväliseltä
yhteisöltä. Euroalueen jäsenvaltiot ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) vastasivat pyyntöön
perustamalla talouden sopeutusohjelman. Kesällä 2011 Euroopan komissio käynnisti teknisen avun
ohjelman, jonka koordinointi annettiin Kreikka-työryhmäksi kutsutulle elimelle. Tarkoituksena oli tukea
komission ja Kreikan viranomaisten sopimien uudistusten täytäntöönpanoa. Kreikka-työryhmä keskittyi
tukemaan talouden sopeutusohjelmien yhteydessä edellytettyjen uudistusten täytäntöönpanoa ja
nopeuttamaan EU-varojen hyödyntämistä. Teknistä apua antoivat työryhmän jäsenet sekä muiden
jäsenvaltioiden virkamieskuntaa, kansainvälisiä organisaatioita ja yksityistä sektoria edustavat asiantuntijat.
Apua annettiin eri muodoissa. Se vaihteli paikan päällä olevien asiantuntijoiden Kreikan viranomaisille
antamasta jatkuvasta tuesta tutkimuksiin, raportteihin ja erityistyöryhmien toimintaan.

Erityiskertomus nro 19/2015 ”Kreikalle annettavan teknisen avun toimittamista on pyrittävä parantamaan
kiinnittämällä enemmän huomiota tuloksiin” on saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä.
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