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Tarkastajat antavat puhtaat paperit EU:n kaikille 41 
virastolle yhtä lukuun ottamatta 
Euroopan tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut 41 Euroopan unionin viraston vuoden 2017 tilit 
ja antanut puhtaan tarkastuslausunnon virastojen tilien perustana olevista tuloista. 
Tilintarkastustuomioistuin antoi myös tilien perustana olevien maksujen osalta puhtaan lausunnon 
kaikkien virastojen osalta yhtä lukuun ottamatta – Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston 
kohdalla havaittiin useita ongelmia. EU:n virastot suorittavat erityisiä teknisiä, tieteellisiä tai 
hallinnollisia tehtäviä ja auttavat näin EU:n toimielimiä, kun nämä suunnittelevat ja toteuttavat 
toimintapolitiikkoja. 

EU:n virastot sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa ja niissä työskentelee noin 10 000 työntekijää. Kaikkien 
EU:n virastojen vuoden 2017 talousarvion kokonaismäärä (lukuun ottamatta yhteistä 
kriisinratkaisuneuvostoa SRB:tä) oli 3,5 miljardia euroa, joka vastaa noin 2,7:ää prosenttia EU:n koko 
talousarviosta. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston vuoden 2017 talousarvio oli 6,6 miljardia, joka 
rahoitettiin luottolaitosten suorittamilla maksuosuuksilla.  

“EU:n virastot ovat tärkeä osa EU:n institutionaalista toimintarakennetta ja tuovat EU:n lähemmäksi 
kansalaisia ja yrityksiä. Varainhoitovuoden 2017 tarkastuksessa saatiin vahvistus aiempina vuosina 
raportoiduille myönteisille tuloksille. Parantamisen varaa on kuitenkin yhä, pääsiassa varainhoidon 
moitteettomuuden alalla,” toteaa virastojen vuosittaisista tarkastuksista vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rimantas Šadžius. 

Tilintarkastustuomioistuin antoi puhtaat tarkastuslausunnot kaikille virastoille lukuun ottamatta 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa (EASO), jonka tilien perustana olevien maksujen osalta se 
antoi kielteisen tarkastuslausunnon. Tarkastajat kiinnittivät huomiota EASOn kriittiseen 
henkilöstötilanteeseen, joka heidän mukaansa on huonontunut eksponentiaalisesti ja muodostaa 
merkittävän riskin viraston toiminnalle. Lisäksi tarkastajat tuovat esiin, että EASOn maksut ovat olleet 
kautta linjan sääntöjenvastaisia, mikä osoittaa, että sisäiset kontrollit ovat riittämättömät pääasiassa 
julkisten hankintojen ja rekrytointimenettelyjen kohdalla. Muiden virastojen tapauksessa maksujen 
laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta koskevien huomautusten lukumäärä on vähentynyt aiempiin 
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vuosiin verrattuna, mikä tarkastajien mukaan osoittaa, että virastot ovat jatkuvasti pyrkineet 
noudattamaan oikeudellista kehystä ja etenkin varainhoitoasetusta ja henkilöstösääntöjä.  

Kaksi Lontoossa sijaitsevaa virastoa, Euroopan lääkevirasto (EMA) ja Euroopan pankkiviranomainen 
(EPV) lähtevät Yhdistyneestä kuningaskunnasta vuonna 2019. Tilintarkastustuomioistuin käsittelee 
kertomuksessa vaikutuksia, joita aiheutuu näiden kahden viraston nykyisistä vuokrajärjestelyistä 
Lontoossa ja tulojen mahdollisesta vähenemisestä Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta.  

(Osittain) omarahoitteisten Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ja yhteisen kriisinratkaisuneuvoston 
(SRB) kohdalla tarkastajat korostavat perittävien maksujen virheellisen laskemisen riskiä virastojen 
nykyisissä valvontakehyksissä. 

Moitteettoman varainhoidon osalta todetaan, että virastot ovat edistyneet yhteensopiviin 
tietotekniikkajärjestelmiin siirtymisessä hyvin. Tarkastajat olivat käsitelleet aihetta viime vuoden 
tarkastuksessa. Virastot ovat myös edistyneet hyvin sähköisen hankintamenettelyn käyttöönotossa, 
tarkoituksena tehokkuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen. Yhteensä 14 viraston kohdalla tarkastajat 
kuitenkin havaitsivat puutteita joissakin julkisten hankintojen menettelyissä, mikä herätti kysymyksen 
siitä, tuottavatko kyseiset hankintamenettelyt rahalle parhaan mahdolliseen vastineen. 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n 41 virastoa suorittavat erityisiä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä ja auttavat näin EU:n 
toimielimiä, kun nämä suunnittelevat ja toteuttavat toimintapolitiikkoja. Ne voivat vaikuttaa 
merkittävästi toimintapolitiikkojen laatimiseen, päätöksentekoon sekä ohjelmien täytäntöönpanoon 
eri aloilla, kuten terveys, turvallisuus, turvajärjestelyt, vapaus ja oikeus.  

Hajautettuja virastoja on 32, ja niillä on keskeinen asema EU:n toimintapolitiikkojen valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa. Ne huolehtivat esimerkiksi teknisistä, tieteellisistä, operatiivisista ja/tai 
sääntelyyn liittyvistä tehtävistä. Kuusi komission toimeenpanovirastoa on perustettu ennalta 
määrätyksi ajaksi huolehtimaan yhden tai useamman unionin ohjelman täytäntöönpano- ja 
operatiivisista tehtävistä. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttiin on koottu unionin 
innovaatiovalmiuksia avustuksin tukevia tiede-, liiketoiminta- ja koulutusalan resursseja. Euratomin 
hankintakeskus perustettiin tukemaan Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 
päämäärien toteuttamista. Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) tavoitteena on varmistaa lähellä 
kaatumista olevien pankkien asianmukainen kriisinratkaisu siten, että reaalitalouteen ja julkiseen 
talouteen kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman pieniä. 

 

EU:n virastot ja muut elimet 

ACER Energia-alan 
sääntelyviranomaisten 
yhteistyövirasto 

Ljubljana, 
Slovenia 

BEREC-virasto Euroopan sähköisen 
viestinnän 
sääntelyviranomaisten 
yhteistyöelimen virasto 

Riika, Latvia 

CdT Euroopan unionin elinten 
käännöskeskus 

Luxemburg, 
Luxemburg 
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Cedefop Euroopan ammatillisen 
koulutuksen 
kehittämiskeskus 

Thessaloniki, 
Kreikka 

CEPOL Euroopan unionin 
lainvalvontakoulutusvirasto 

Budapest, Unkari 

Chafea Kuluttaja-, terveys- ja 
elintarvikeasioiden 
toimeenpanovirasto 

Luxemburg, 
Luxemburg 

CPVO Yhteisön kasvilajikevirasto Angers, Ranska 

EACEA Koulutuksen, 
audiovisuaalialan ja 
kulttuurin 
toimeenpanovirasto 

Bryssel, Belgia 

EASA Euroopan 
lentoturvallisuusvirasto 

Köln, Saksa 

EASME Pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä vastaava 
toimeenpanovirasto 

Bryssel, Belgia 

EASO Euroopan turvapaikka-
asioiden tukivirasto 

Valletta, Malta 

EPV Euroopan 
pankkiviranomainen 

Lontoo, 
Yhdistynyt 
kuningaskunta 

ECDC Euroopan tautienehkäisy- 
ja -valvontakeskus 

Tukholma, Ruotsi 

ECHA Euroopan kemikaalivirasto Helsinki, Suomi 

EYK Euroopan ympäristökeskus Kööpenhamina, 
Tanska 

EFCA Euroopan 
kalastuksenvalvontavirasto 

Vigo, Espanja 

EFSA Euroopan 
elintarviketurvallisuusvirano
mainen 

Parma, Italia 

EIGE Euroopan tasa-
arvoinstituutti 

Vilna, Liettua 

EIOPA Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomainen 

Frankfurt, Saksa 

EIT Euroopan innovaatio- ja 
teknologiainstituutti 

Budapest, Unkari 

EMA Euroopan lääkevirasto Lontoo, 
Yhdistynyt 
kuningaskunta 

EMCDDA Euroopan huumausaineiden 
ja niiden väärinkäytön 
seurantakeskus  

Lissabon, 
Portugali 

EMSA Euroopan 
meriturvallisuusvirasto 

Lissabon, 
Portugali 

ENISA Euroopan unionin verkko- ja 
tietoturvavirasto 

Heraklion, 
Kreikka 
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ERA Euroopan unionin 
rautatievirasto 

Valenciennes, 
Ranska 

ERCEA Euroopan 
tutkimusneuvoston 
toimeenpanovirasto 

Bryssel, Belgia 

ESMA Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranom
ainen 

Pariisi, Ranska 

ETF Euroopan koulutussäätiö Torino, Italia 

EUIPO Euroopan unionin 
teollisoikeuksien virasto 

Alicante, Espanja 

eu-LISA Vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alan laaja-alaisten 
tietojärjestelmien 
operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaava 
eurooppalainen virasto 

Tallinna, Viro 

EU-OSHA Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto 

Bilbao, Espanja 

ESA  Euratomin hankintakeskus Luxemburg, 
Luxemburg 

Eurofound Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiö 

Dublin, Irlanti 

Eurojust Euroopan unionin 
oikeudellisen yhteistyön 
yksikkö 

Haag, 
Alankomaat 

Europol Euroopan poliisivirasto Haag, 
Alankomaat 

FRA Euroopan 
perusoikeusvirasto 

Wien, Itävalta 

Frontex Euroopan raja- ja 
merivartiovirasto  

Varsova, Puola 

GSA Euroopan GNSS-virasto Praha, Tšekin 
tasavalta 

INEA Innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanovirasto 

Bryssel, Belgia 

REA Tutkimuksen 
toimeenpanovirasto 

Bryssel, Belgia 

SRB Yhteinen 
kriisinratkaisuneuvosto 

Bryssel, Belgia 

 

”Yhteenveto EU:n virastojen tarkastuksesta 2017” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
(eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. Varsinainen EU:n virastoja koskeva vuosikertomus vuodelta 2017 
on nyt saatavilla englannin kielellä, ja muut kieliversiot julkaistaan lähiaikoina. 
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