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EU:n virastot pitivät tilinsä edelleen järjestyksessä
samalla kun vastasivat pandemiaan joustavasti
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toteaa varainhoitovuoden 2020 osalta toimittamansa EU:n
virastoja koskevan vuotuisen tarkastuksen perusteella, että eri jäsenvaltioissa sijaitsevat EU:n
virastot ovat sopeutuneet hyvin covid-19-pandemian aiheuttamaan ennennäkemättömään
tilanteeseen. Tarkastajat vahvistavat, että virastojen varainhoito on aiempien vuosien tapaan
hyvässä kunnossa, eikä pandemia ole vaikuttanut siihen äärimmäisen voimakkaasti. Joidenkin
virastojen sisäisissä kontrolleissa on kuitenkin yhä puutteita, ja julkisten hankintamenettelyjen
heikkoudet ovat edelleen suurin sääntöjenvastaisuuksien aiheuttaja. Pandemia on jarruttanut
edistymistä myös talousarviohallinnossa ja henkilöstöhallinnossa. Vuonna 2020 joillakin
virastoilla oli rajoitteita näillä aloilla.
”Pandemia on aiheuttanut erityisiä haasteita EU:n virastojen varainhoidossa, sillä nämä toimivat
erilaisissa kansallisissa ympäristöissä ja ovat erityyppisten terveystoimenpiteiden kohteena”,
toteaa vuosikertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen
Alex Brenninkmeijer. ”Havaitsimme kuitenkin, että EU:n virastot ovat noudattaneet
johdonmukaisesti kriisinhallintastrategiaansa, jota Euroopan komissio tukee ja jota koordinoidaan
EU:n virastojen verkostossa. Virastot onnistuivat mukauttamaan työnsä pandemian
aiheuttamaan ennennäkemättömään tilanteeseen ja hoitamaan kirjanpitonsa aiempien vuosien
tapaan asianmukaisesti.”
Tarkastajat tarkastivat 41 EU:n viraston ja unionin muun elimen tilit, jotka sisälsivät
tilinpäätöslaskelmat ja vuoden 2020 talousarvion toteuttamista koskevat kertomukset. Lisäksi
tarkastettiin tilien perustana olevien toimien laillisuus ja sääntöjenmukaisuus. Tarkastajat
vahvistivat kaikkien 41 viraston tilien luotettavuuden ja antoivat puhtaan tarkastuslausunnon
niiden tulojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Virastojen tilien perustana olevien
maksujen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden osalta tarkastajat hyväksyivät kaikkien virastojen
tilit lukuun ottamatta ACERia (energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyö), eu-LISAa
(tietojärjestelmien hallinnointi vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella) ja ENISAa
(kyberturvallisuus). Näiden kolmen viraston osalta tarkastajat antoivat huomautuksia sisältävät
lausunnot. Syynä tähän olivat pääasiassa hankintamenettelyihin liittyneet sääntöjenvastaisuudet
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sekä talousarviotoimien hyväksymistä koskevissa toimivallansiirtomenettelyissä ilmenneet
puutteet.
Lisäksi tarkastajat havaitsivat varainhoitovuoden 2020 osalta tarkastetun tapahtumaotoksen
perusteella 54 puutetta (82 puutetta varainhoitovuoden 2019 osalta). Puutteet liittyivät
pääasiassa sisäisiin kontrolleihin, julkisiin hankintamenettelyihin, henkilöstöresursseihin ja
budjettihallintoon. Budjettihallinnon kohdalla esimerkiksi hallinnoitiin maksuja virheellisesti,
suoritettiin maksuja myöhässä, ilmoitettiin vastaanotettuja maksuosuuksia virheellisesti ja
laskettiin EU:n ulkopuolisten maiden virastojen talousarvioihin suorittamia maksuosuuksia
virheellisesti. Lisäksi tarkastajat huomauttavat, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen
määrärahojen liiallinen määrä voi olla merkki paitsi työohjelmien tai hankintasuunnitelmien
täytäntöönpanon viivästymisestä, myös rakenteellisista ongelmista tai heikosta
talousarviosuunnittelusta.
Julkisiin hankintoihin liittyvät ongelmat ovat edelleen sääntöjenvastaisten maksujen pääasiallinen
lähde: joissakin tarkastetuissa sopimuksissa havaittiin kysymyksiä, jotka liittyivät lähinnä kilpailun
puuttumiseen, tarjoajien arviointiprosessin heikkouksiin ja sopimusten täytäntöönpanoon.
Tarkastajat kehottavat myös vahvistamaan virastojen sisäisiä kontrolleja, erityisesti niitä, joita
sovelletaan ennen kuin toimet hyväksytään.
Tarkastajat täydensivät vuotuista tilintarkastustyötään arvioimalla sitä, miten EU:n virastot ovat
hallinnoineet ja organisoineet covid-19-kriisin vastatoimia. Tarkastajat analysoivat toiminnan
jatkuvuutta koskevia toimenpiteitä, päätöksentekovalmiuksia ja päivittäisiä toimintoja ja
totesivat, että EU:n virastot ovat ottaneet tilanteen huomioon estääkseen pandemiaa
aiheuttamasta äärimmäistä vääristymistä niiden taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi havaittiin, että
virastot ovat jatkaneet toimeksiantojensa hoitamista, vaikkakin hitaammin. Virastojen
työohjelmien ja toimintojen osalta voidaan todeta, että resursseja ja suunniteltuja toimia on
siirretty merkittävästi sellaisten toimien suuntaan, jotka liittyvät covid-19-pandemiaan.
Merkittävimmät esimerkit löytyvät terveyden toimintalohkosta. Tällä alalla EU:n pandemian
torjuntatoimista on tullut pääasiallinen tehtävä alalla toimiville EU:n virastoille (ECDC, EMA).
Lopuksi tarkastajat havaitsivat, että EU:n virastojen henkilöstöhallinnon puutteet olivat yleisesti
lisääntyneet. Erityisesti se, että rekrytointi hidastui vuoden 2020 alussa lähinnä covid-19pandemian vuoksi, aiheutti riskin henkilöstöresurssien kohdalla mahdollisesti tulevaisuudessa
esiintyvistä pullonkauloista.
Taustaa
Asiakirjassa Yhteenveto EU:n virastojen tarkastuksesta varainhoitovuodelta 2020 esitetään
yhteenveto
varainhoitovuoden
2020
tarkastustuloksista,
jotka
koskevat
tilintarkastustuomioistuimen toimivaltaan EU:n varainhoidon ulkoisena tarkastajana kuuluvia
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41:tä EU:n virastoa ja muita EU:n elimiä. ELAa ja EPPOa ei tarkastettu vuonna 2020, koska ne eivät
vielä olleet taloudellisesti riippumattomia.
Yhteenveto sekä varainhoitovuoden 2020 vuosikertomus kokonaisuudessaan ovat saatavilla
englannin kielellä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla. Versiot muilla EU:n
kielillä julkaistaan lähiaikoina.
Lehdistö – yhteydenotot
ECA press office: press@eca.europa.eu
– Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 553 547
– Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 551 502

3

