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I.

Johdanto

1. Pääsihteerin vuotuinen toimintakertomus on keino varmistaa johdon tilivelvollisuus paitsi

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sisällä myös ulospäin budjettivallan käyttäjiä kohtaan.
Varainhoitoasetuksen 74 artiklan 9 kohdan mukaisesti toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa
tietoja resurssien hallinnoinnista, mukaan lukien järjestelmät, sekä sisäisten valvontajärjestelmien
tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta.

II. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
pääsihteeristö: toimintaympäristö ja
tärkeimmät saavutukset vuonna 2020
2.1

Pääsihteeristön esittely

2. Pääsihteeristön tehtävänä on antaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käyttöön sellaiset

asianmukaiset resurssit, palvelut ja tilat, jotka tilintarkastustuomioistuin tarvitsee täyttääkseen
tehtävänsä ja saavuttaakseen strategiset tavoitteensa. Pääsihteeri vastaa tilintarkastustuomioistuimen
hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, talousarviosta, kieli- ja julkaisupalveluista, koulutuksesta ja
kehittämisestä, digitaalisesta työympäristöstä, turvallisuudesta ja toiminnan jatkuvuudesta (tilat,
työterveyshuolto jne.).

3. Pääsihteeristön organisaatioon kuuluu kolme osastoa:
a)

henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osasto (SG1–DHR), joka vastaa
rekrytoinnista, urakehityksestä, koulutuksesta, virkamatkoista, henkilöstöhallinnosta,
turvallisuudesta ja työterveyshuollosta

b)

tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osasto (SG2–DIWI ), joka vastaa fyysisestä
työympäristöstä (rakennuksista, teknisistä tiloista, toimistoista, logistiikasta), digitaalisesta
työympäristöstä (tietoteknisistä laitteista, palveluista ja välineistä) sekä kirjastosta

c)

kääntämisen, kielipalvelujen ja julkaisujen osasto (SG3–TLSPD), joka tarjoaa käännös-, kieli- ja
julkaisupalveluja tilintarkastustuomioistuimessa.

4. Pääsihteeri valvoo myös tilintarkastustuomioistuimen sihteeristöä, joka huolehtii erityisesti
tilintarkastustuomioistuimen kokousten sujuvasta valmistelusta ja seurannasta.

5.

Vuonna 2020 pääsihteeristön palveluksessa oli 331 työntekijää, ja se hallinnoi lähes koko
tilintarkastustuomioistuimen talousarviota (151 862 000 euroa). Talousarvion toteuttaminen oli
tyydyttävää, kun otetaan huomioon viime vuoden poikkeukselliset olosuhteet, ja lopullisista
määrärahoista sidottiin 95,7 prosenttia. Maksut olivat yhteensä 137 132 963 euroa ja lopulliset
kokonaismäärärahat 152 237 000 euroa.
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6. Henkilöstö jakautuu kolmen osaston kesken seuraavasti:
Kaavio 1 — Henkilöstöjakauma pääsihteeristössä

Lähde: DHR-osasto.

7. Lisäksi DIWI-osaston palveluksessa on huomattava määrä ulkoisia palveluntarjoajia, jotka

työskentelevät tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkahankkeiden parissa. Vuonna 2020 tällaisia
ulkopuolisia työntekijöitä oli 77 [joista kaikki eivät olleet kokopäivätoimisia].

2.2

Vuoden tärkeimmät tapahtumat

8. Suurin haaste vuonna 2020 oli covid-19-kriisi, joka keskeytti tilintarkastustuomioistuimen

työohjelman toteuttamisen ja pakotti toimielimen miettimään uudelleen painopisteitään siten, että
toiminnan jatkuvuus varmistettiin samalla kun tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja henkilöstön
turvallisuus taattiin. Tilanteen pahentuessa ensisijaisena tavoitteena oli ottaa nopeasti käyttöön sellaiset
tekniset järjestelyt, joiden avulla tilintarkastustuomioistuimen koko henkilöstö saattoi tehdä etätyötä.
Tilintarkastustuomioistuimen oli myös noudatettava kansallisten viranomaisten antamia ohjeita, ja
vaikka toiminnan jatkuvuutta koskevia toimintaperiaatteita ei otettu virallisesti käyttöön,
kriisinhallintakomitea alkoi kokoontua säännöllisesti hallitakseen ja seuratakseen toimielimen riskejä
kokonaisuutena.

9. Covid-19-kriisin alkuvaiheista lähtien tilintarkastustuomioistuin on noudattanut ohjeita, joita
toimielimen isäntämaan Luxemburgin hallitus on antanut lukuisten julkisten elintensä kautta.
Tilintarkastustuomioistuimen toiminnan jatkuvuutta koskevan suunnitelman mukaan tärkein tällainen
elin on kansallisen suojelun korkean tason komitea (High Commission for National Protection, HCPN).
Luxemburgin hallitus kokonaisuudessaan (mukaan lukien terveysministeriö ja Legilux) on kuitenkin
soveltanut kriisitilanteen menettelyjä ja viestinyt EU:n toimielinten kanssa.
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10. Tilintarkastustuomioistuin on myös hyödyntänyt laajaa tietolähteiden kirjoa arvioidakseen

toimintansa jatkuvuuteen kohdistuvaa mahdollista riskiä. Näihin tietolähteisiin kuuluvat seuraavat:
a)

kansainväliset asiantuntijaelimet, kuten Maailman terveysjärjestö (WHO),
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) ja Santé Publique France

b)

eurooppalaisten toimielinten väliset verkostot, kuten toimielinten välinen lääketieteellinen
lautakunta (Interinstitutional Medical Board, IMB) ja toimielinten turvallisuusryhmä
(Institutional Security Group)

c)

toimielinten välinen epävirallinen toiminnan jatkuvuuden hallintaverkosto

d)

hallintojohtajien kokous Luxemburgissa (CALux)

e)

toimielinten välinen tietojenvaihto- ja koordinointiryhmä.

11. Tekniset järjestelyt, joiden avulla kaikki tilintarkastustuomioistuimen henkilöstön jäsenet ja
ulkopuolisten IT-alihankkijoiden työntekijät saattoivat siirtyä etätyöhön, toteutettiin jo 16. maaliskuuta.
Nämä järjestelyt kattoivat esimerkiksi siirtymisessä tarvitut infrastruktuurit, laitteet ja käyttöoikeudet.
Työjärjestelyt muutettiin nopeasti kansanterveydellisen tilanteen mukaisiksi. Etätyö tehtiin pakolliseksi
kaikille työntekijöille, jotka eivät olleet kriittisissä tehtävissä, ja etätyöpäivien enimmäismäärästä
luovuttiin. Etätyö on siitä lähtien ollut sääntönä.
12. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi toteutettiin seuraavia lisätoimenpiteitä:
a)

otettiin käyttöön poikkeusmenettely, jonka mukaisesti tilintarkastustuomioistuin pystyi
hyväksymään virallisia asiakirjoja

b)

lisättiin huomattavasti verkossa toteutettavia koulutuksia, keskusteluja ja alustuksia,
pyrkimyksenä sopeutua sataprosenttiseen etätyöhön

c)

tarkastusten hallinnointijärjestelmässä otettiin käyttöön erityinen koodi sellaisten
tarkastushenkilöstön jäsenten osalta, jotka eivät kyenneet tekemään työtä perheeseen liittyvien
velvollisuuksien vuoksi (esim. kotikoulun pitäminen); lisäksi tarjottiin mahdollisuus
erityissääntöjen soveltamiseen sellaisten henkilöstön jäsenten osalta, joilla oli erityistarpeisia
lapsia huollettavanaan.

13. Hallinto toteutti nopeita toimenpiteitä henkilöstön suojaamiseksi. Se
a)

perusti covid-19-kriisiin liittyviä teknisiä kysymyksiä käsittelevän työryhmän, jonka tehtävänä oli
antaa neuvoja tilintarkastustuomioistuimen kriisinhallintakomitealle

b)

keskeytti kaikki virkamatkat alueille, joilla covid-19-riski oli suuri

c)

otti käyttöön suojatoimia

d)

pani esille runsaasti informaatiota tarpeesta noudattaa hygieniatoimenpiteitä (esim.
henkilöstötiedotteissa sekä julisteissa, joita oli sijoitettu tilintarkastustuomioistuimen rakennusten
wc-tiloihin); tilintarkastustuomioistuimen turvallisuushenkilöstö teki säännöllisesti tähän asiaan
liittyviä tarkastuksia

e)

asetti käytettäväksi käsihuuhteita tilintarkastustuomioistuimen kolmen rakennuksen tärkeimmissä
tiloissa

f)

asensi suojaavia pleksilasipaneeleja tiloihin, joissa liikkui paljon ihmisiä (kuten
vastaanottopisteeseen, DIWI-palvelupisteeseen, henkilöstöasioiden palvelupisteeseen, ruokalaan
ja kahvilaan), sekä kaikkiin yhteiskäytössä oleviin toimistoihin
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g)

rajoitti pääsyä konferenssi- ja kokoushuoneisiin ja järjesti ravintolatilat niin, että niissä
noudatettiin tiukkoja hygieniaan ja etäisyyksiin liittyviä järjestelyjä

h)

tehosti toimistojen ja riskialttiiden kohteiden (kuten wc-tilojen ja ovenkahvojen) siivousta

i)

salli ruokalassa ja kahvilassa vain noutopalvelun.

14. Sisäinen kriisiviestintä aloitettiin nopeasti, jotta henkilöstölle voitiin tiedottaa kattavasti ja

avoimesti pandemiaan liittyvistä terveysriskeistä. Kriisin alkamisen jälkeen DHR-osasto ja pääsihteeri
ovat lähettäneet 70 tiedotuslehteä. Lisäksi on toimitettu henkilöstötiedotteita ja perustettu
covid-19-aiheinen intranet-sivusto.

15. Covid-19-pandemian aiheuttama äkillinen häiriö vaikutti talousarvion toteuttamiseen. Ihmisten

välisestä vuorovaikutuksesta tuli lähes pelkästään virtuaalista, minkä seurauksena tiettyjä budjettikohtia
käytettiin vähemmän. Nämä liittyivät esimerkiksi virkamatkoihin, sähköön ja veteen yms. hyödykkeisiin,
tulkkaukseen, julkaisuihin sekä kokousten ja konferenssien järjestämiseen. Samaan aikaan syntyi uusia
hankintatarpeita, ja budjettivallan käyttäjät sallivat, että käyttämättömiä määrärahoja siirrettäisiin
uusiin tarpeisiin. Kriisin myötä IT-kulut lisääntyivät, tarkastajille oli perustettava uusia pääsyoikeuksia
erityisiin tietokantoihin, terveyden suojaamiseksi oli hankittava välineitä, ja uusi
turvallisuusinvestointihanke käynnistettiin (lisätietoja kuluista on talousarvion toteuttamisselvityksessä
vuodelta 2020).

8

III. Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja
yleispalveluiden osasto (SG1–DHR)
16. Henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja yleispalveluiden osasto (DHR-osasto) vastaa
henkilöstöresursseista, rahoituksesta, työterveyshuollosta, turvallisuudesta, tapahtumista ja
protokollasta sekä joistakin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yleispalveluista. Se hallinnoi lähes
89,3:a prosenttia tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta. Määrä oli 135 981 000 euroa kaikkiaan
152 237 000 eurosta (eli koko toimielimen talousarviosta vuonna 2020). Osaston hallinnoima määrä
koostuu lähinnä tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja henkilöstön palkoista.
Budjettikohdat
Palkat
Virkamatkat
Työterveyshuolto ja sosiaaliset
palvelut
Muu henkilöstö
Täydennyskoulutus

Varainhoitovuoden
määrärahat
(euroa)
126 237 000
3 130 000

Maksut
(euroa)
123 775 121,27
605 152,96

560 000
2 067 000
721 000

264 248,68
1 604 598,05
394 814,04

Toteutusprosentti
(maksut/
määrärahat)
98,05 %
19,33 %

47,19 %
77,63 %
54,76 %
Ajoneuvot/kuljetukset
496 000
333 389,96
67,22 %
Kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset
371 000
106 236,95
28,64 %
Edustuskulut
213 000
31 007,88
14,56 %
Muut hallintomenot
2 028 000
1 440 690,57
71,04 %
Kokoukset, tapahtumat ja konferenssit
158 000
34 995,35
22,15 %
YHTEENSÄ
135 981 000
128 590 256
94,56 %
Huom. Yksittäisten lukujen summa ei välttämättä vastaa taulukossa esiintyvää yhteenlaskettua määrää,
sillä tämä määrä on pyöristetty.

17. Covid-19-pandemia on vaikuttanut kaikkien niiden toimien talousarvioon, joissa ollaan tekemisissä
ihmisten kanssa. Nämä budjettikohdat koskevat esimerkiksi virkamatkoja, edustamista, kokouksia ja
konferensseja.
18. DHR-osasto oli tärkeä toimija covid-19-kriisin hallinnassa, sillä se huolehti työterveyshuollosta,
turvallisuudesta, työajanseurannasta, virkamatkojen hallinnoinnista ja covid-19-pandemiaan liittyvästä
viestinnästä henkilöstölle.
19. Työterveyshuolto onnistui organisoimaan työnsä nopeasti uudelleen etätyömallin mukaisesti. Se

jatkoi päivittäisiä hallinnollisia ja työterveyteen liittyviä tehtäviään samalla kun se antoi toimielimelle
asiantuntijaneuvoja ja avusti vaikeuksissa olevia työntekijöitä. Yhdessä hankintatiimin kanssa
työterveyshuolto organisoi kiireellisen menettelyn, jossa tilintarkastustuomioistuimeen hankittiin
henkilönsuojaimia ja toimielimen toiminta saatettiin Luxemburgin sääntöjen mukaiseksi.
Työterveyshuolto järjesti myös kausi-influenssarokotuskampanjan, jossa noin 300 työntekijää sai
rokotuksen tiukkojen hygieniakäytäntöjen vallitessa.
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20. Jopa näinä haastavina aikoina DHR-osasto pystyi nopeasti mukauttamaan menettelyjään uuteen

tilanteeseen ja saavutti suurimman osan suunnitelluista tavoitteistaan. Sen tärkeimmät saavutukset
olivat seuraavat:
a)

avoinna olevien toimien osuus oli 2,34 prosenttia eli osuus onnistuttiin pitämään selvästi kolmen
prosentin tavoitetta pienempänä

b)

julkaistuaan avoimiin toimiin liittyviä ilmoituksia osasto toteutti 25 valintamenettelyä ja käynnisti
seitsemän erilaisiin tehtäviin liittyvää kiinnostuksenilmaisupyyntöä

c)

uusien tulokkaiden vastaanottamiseen liittyviä menettelyjä mukautettiin ottamalla syyskuusta
lähtien käyttöön uusi hybridimenettely, johon kuului sekä henkilökohtaisia tapaamisia
tilintarkastustuomioistuimen tiloissa että Teams-kokouksia

d)

osasto kehitti uusien tulokkaiden portaalia, joka on määrä ottaa käyttöön vuoden 2021
alkupuolella ja jossa automatisoidaan perehdyttämisprosessin hallinnollinen osa.

21. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto tilintarkastustuomioistuimen rekrytoinneista.
Palvelukseen otettujen
määrä vuonna 2020
Jäsenet
Virkamiehet
Väliaikainen henkilöstö
Sopimussuhteinen
henkilöstö
Kansalliset asiantuntijat
Harjoittelijat
YHTEENSÄ

Palvelukseen otettujen määrä
vuonna 2019
3
18
21

2
17
33

20
3
50
115

21
6
55
134

22. Vuosi 2020 toi mukanaan merkittävän muutoksen täydennyskoulutukseen. Sulkutoimet aiheuttivat

monia haasteita, mutta samalla ne loivat mahdollisuuksia ja avasivat uusia ovia oppimiselle. Tätä taustaa
vasten täydennyskoulutustiimi alkoi pohtia, miten tilintarkastustuomioistuimessa opitaan ja kehitytään
tulevaisuudessa. Tiimi työskenteli yhdessä ulkopuolisen konsultin kanssa kehittääkseen
tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle elinikäisen oppimisen ohjelman. Keskeisiä kehitystapahtumia
vuonna 2020 olivat seuraavat:
a)

nopea siirtyminen verkko-opiskeluun sulkutoimien seurauksena

b)

koulutustarjonnan jatkuva monipuolistuminen

c)

täydennyskoulutuksen kasvava merkitys henkilöstöhallintoprosessien ja osaamisen johtamisen
tukijana.

23. Yhteistyö palkkatoimiston (PMO) kanssa sujui saumattomasti vuonna 2020: sekä

tilintarkastustuomioistuimen että komission tiimit hallinoivat taloudellisia oikeuksia ja palkanmaksua
samoilla IT-välineillä (Sysper, Nap ja SAP), joita käytettiin etäyhteyksin.

24. Taloushallinnon osalta osasto pyrki erityisesti varmistamaan, että kutakin vuoden 2020

budjettikohtaa varten oli hyvissä ajoin riittävät määrärahat. Vuoden 2021 talousarvio laadittiin ja
toimitettiin ajoissa, ja SAP-ohjelmasta siirryttiin onnistuneesti SAP-HANA-ohjelmaan syyskuussa 2020.
Paperiton työnkulku laskusta maksuun on käytössä kaikilla osa-alueilla.
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25. Varainhoitoasetuksen 116 artiklassa asetetaan määräajat sopimuksiin liittyvien maksujen

suorittamiselle. Näiden määräaikojen noudattamista valvotaan kirjanpito- ja johdon tietojärjestelmän
avulla. Vuonna 2020 tällaisten maksujen suorittamiseen kului keskimäärin 11 päivää (11,2 päivää
vuonna 2019). Näiden maksujen saajat eivät esittäneet viivästyskorkovaatimuksia vuonna 2020, kuten
eivät aiempinakaan vuosina.

26. Turvallisuushenkilöstö keskittyi koko kriisin ajan varsinkin toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen,
mutta samalla se jatkoi päivittäisten tehtäviensä hoitamista eli valvoi pääsyä rakennuksiin ja varmisti,
että kaikkia teknisiä laitteita valvottiin koko ajan.
27. Tapahtuma-, vierailu- ja protokollatiimi pyrki noudattamaan kansallisia covid-19-asetuksia ja kävi

tästä syystä läpi ja mukautti menettelyjään siten, että tapahtumia voitiin järjestää sekä fyysisinä paikan
päällä että hybridimallin mukaisesti (hybridimallissa tapahtumat voidaan järjestää paitsi fyysisinä paikan
päällä myös etäyhteyksin).
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IV. Tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin
osasto (SG2–DIWI)
28. Tietotekniikan, työympäristön ja innovoinnin osasto (DIWI-osasto) vastaa Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen digitaalisesta työympäristöstä (tietotekniset laitteet, palvelut ja välineet) ja
fyysisestä työympäristöstä (rakennukset, tekniset tilat, toimistot ja logistiikka). Osasto hallinnoi myös
tilintarkastustuomioistuimen kirjastoa.
29. Tietotekniikan alalla vuotta 2020 leimasi voimakkaasti covid-19-kriisi. DIWI-osasto järjesti
etäyhteydet kaikille käyttäjille (myös ulkopuolisille alihankkijoille) niin, että etätyö oli mahdollista
sulkutoimien ensimmäisestä päivästä alkaen. Vuonna 2013 tilintarkastustuomioistuimessa toteutettiin
hanke, jossa kaikille henkilöstön jäsenille annettiin kannettava tietokone. Tuon vuoden jälkeen koko
henkilöstö on voinut tehdä etätyötä käyttämällä kannettavia tietokoneita ja muodostamalla yhteyden
OTP-laitteiden avulla. Vuonna 2019 tehdyn etätyötä koskevan uuden päätöksen nojalla hankittiin lisää
rajoittamattomia VPN-käyttöoikeuksia, jotka aktivoitiin niinkin pian kuin 11. maaliskuuta 2020. Kun
etätyö oli 16. maaliskuuta mennessä tullut pakolliseksi tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle ja
ulkoisille palveluntarjoajille, kaikilla käyttäjillä oli etätyön edellyttämä täysimääräinen välineistö. Lisäksi
IT-infrastruktuuria oli parannettu ja käyttöoikeuksia aktivoitu, jotta kasvanutta samanaikaisten
yhteyksien määrää voitiin tukea.
30. DIWI-osasto otti myös Microsoft Teams -sovelluksen käyttöön erittäin nopeasti. Tämä helpotti

työskentelemistä yhdessä sekä sisäisesti että ulkoisten sidosryhmien kanssa – ja erityisesti
videoneuvottelujen järjestämistä. Uusia hybridikokousratkaisuja kehitettiin erityisesti
tilintarkastustuomioistuimen kollegion ja hallintoasioiden komitean kokouksia varten. Yhtä
kokoushuonetta muutettiin tällaisia hybridikokouksia varten, ja muita kokoushuoneita puolestaan
mukautettiin lehdistötilaisuuksia, verkkoseminaareja, koulutusta ja muita tapahtumia varten ja tällöin
otettiin huomioon myös tulkkauksen tarve.

31. Vuotta 2020 leimasi pandemia, mutta lisäksi vuoden aikana vahvistettiin digitaaliseen
tarkastukseen liittyviä toimia:
a)

ECALab julkaisi toimintakertomuksensa

b)

ECA Journal -julkaisusta ilmestyi massadataa ja digitaalista tarkastusta käsittelevä numero

c)

siirtymä toimeenpanovirastojen digitaaliseen tarkastukseen eteni

d)

ECALab antoi tukea 12 tarkastustehtävässä

e)

TINA-foorumi käynnistettiin. Kyseessä on tilintarkastustuomioistuimen ja EU:n jäsenvaltioiden
ylimpien tarkastuselinten uusi tiedonjako- ja yhteistyöväline, jonka aiheena on
tarkastustoimintaan liittyvä teknologia ja innovointi (TINA = Technology and Innovation for Audit).

32. DIWI-osasto osallistui myös digitaalisen ohjauskomitean toimintaan ja osastolle esitetyn pyynnön

mukaisesti varsinkin ponnahdusvalikkoja käsittelevien työryhmien työhön sekä kehittämissuunnitelman
valmisteluun. Tammikuussa julkaistusta uudesta intranet-sivustosta on muodostunut keskitetty portaali,
jonka kautta tilintarkastustuomioistuimen digitaaliset palvelut ja informaatio ovat saatavilla. Tämä on
helpottanut sovellusten luomista mobiililaitteille ja parantanut tietojen saatavuutta
tilintarkastustuomioistuimessa.
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33. BibliotECA-discovery on uusi kirjaston hallinnointijärjestelmä, joka otettiin käyttöön huhtikuussa, ja

AWARE on tilintarkastustuomioistuimen menetelmiin ja ohjeistuksiin liittyvä alusta, joka otettiin
käyttöön toukokuussa. Niiden 31 tietosolun lisäksi, joita tuetaan Sharepoint-ryhmäsivustojen avulla,
BibliotECA-discovery ja AWARE ovat keskeisiä uusia järjestelmiä, joiden avulla tilintarkastustuomioistuin
pitää huolta tietämyksenhallinnastaan.

34. Kyberturvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja tätä varten otettiin käyttöön välineitä, joilla
parannettiin turvallisuusongelmien seurantaa ja ennaltaehkäisyä sekä vahvistettiin toiminnan
jatkuvuutta. Kriittisten järjestelmien käytettävyyttä koskevan keskeisen tuloksellisuusindikaattorin arvo
oli 99,97 prosenttia. Tällä osa-alueella valittiin uusi järjestelmä turvallisuuden seuraamiseksi ja uhkien
jäljittämiseksi ja hankittiin ohjelmisto toimielimen mobiililaitteiden suojaamiseksi uhkilta. Useita
tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä verkkoseminaareja toteutettiin, ja niissä käsiteltiin muun muassa
IT-turvallisuutta etätyön aikana. Tilintarkastustuomioistuimen kyberturvallisuusvälineitä päivitettiin
niiden suojaamiseksi havaituilta haavoittuvuuksilta.
35. Rakennusinfrastruktuurin osalta edistyttiin siten, että K2-rakennuksen peruskorjaus aloitettiin,

K3-rakennuksen autotallin sisäänkäynti valmistui ja EMAS-sertifiointi saatiin uudistetuksi hyvissä ajoin.
Tiloista vastaava tiimi valmisteli toimen, jonka aiheena oli henkilöstön palaaminen rakennukseen, ja
toimen onnistumisesta saatiin lokakuussa 2020 vahvistukseksi erityinen covid-19-turvallisten tilojen
merkki (COVID-19 Safe Zone label).

36. Haasteeksi muodostui myös se, miten organisoida palaaminen tilintarkastustuomioistuimen
tiloihin kesäkuun puoliväliin mennessä. Tämä edellytti uutta riskianalyysiä, uusia menettelyjä ja uusia
toimenpiteitä. Lisäksi oli otettava käyttöön digitaalisia ratkaisuja, joilla varmistettiin
tilintarkastustuomioistuimen päätöksentekoprosessin jatkuvuus. Kyseiset ratkaisut koskivat asiakirjojen
saatavuutta, epävirallisia videokokouksia ja hybridikokouksia sekä sähköisiä äänestysmenetelmiä.
37. DIWI-osasto hallinnoi 9,7:ää prosenttia tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta. Se käytti
vuonna 2020 määrärahoja seuraavasti:

Varainhoitovuoden
Toteutusprosentti
määrärahat
Maksut
(maksut/
(euroa)
(euroa)
määrärahat)
Tietotekniikka
10 093 000
5 561 329,26
55,10 %
Kirjasto ja arkistot
590 000
433 005,89
73,39 %
Rakennukset ja tilat
4 038 000
1 971 591,57
48,83 %
YHTEENSÄ
14 721 000
7 965 927
54,11 %
Huom. Yksittäisten lukujen summa ei välttämättä vastaa taulukossa esiintyvää yhteenlaskettua määrää,
sillä tämä määrä on pyöristetty.
Budjettikohdat

38. Rakennusten ja tilojen osalta tehtiin määrärahasiirtoja, jotka koskivat siivous-

ja kunnossapitotoimia (782 975 euroa), rakennusten turvallisuutta ja valvontaa (569 018 euroa) ja
energiankulutusta (206 273 euroa). Tietotekniikan osalta siirrettiin 4 732 154 euron määrärahat
vuodelle 2021 sellaisten suunniteltujen maksujen kattamiseksi, jotka koskevat keskeisiä
tietotekniikkahankkeita. Kirjaston osalta siirrettiin 156 994 euron määrärahat.
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V. Kääntämisen, kielipalvelujen ja julkaisujen
osasto (SG3–TLSPD)
39. Vuonna, johon covid-19-kriisi vaikutti dramaattisesti, työtä jatkettiin ilman merkittäviä häiriöitä, ja
erityistoimenpiteistä huolimatta kääntämisen, kielipalvelujen ja julkaisujen osasto (TLSPD-osasto)
onnistui kääntämään ja julkaisemaan kaikki vuoden aikana pyydetyt tuotteet. Osasto sai
97,71 prosenttia käännöksistä valmiiksi pyydettyyn määräaikaan mennessä eli 95 prosentin
tuloksellisuusindikaattori ylitettiin selvästi.
40. TLSPD-osaston vuonna 2020 kääntämien ja revisoimien sivujen kokonaismäärä oli 234 414 sivua.

Kun sivumäärä vuonna 2019 oli 223 468 sivua, kasvua edellisestä vuodesta oli 4,9 prosenttia. Osaston
sisällä käännettyjen sivujen määrä kasvoi 8,9 prosenttia, mikä korvasi 7,12 prosentin vähennyksen
ulkoistettujen sivujen määrässä. Tämä näyttää johtuvan pääasiassa sulkutoimista ja siitä, että henkilöstö
käytti vähemmän lomapäiviä. Näin käännöksiä voitiin tehdä enemmän talon sisällä. Vastaanotettujen
käännöspyyntöjen kokonaismäärä oli 2 862 (kasvua vuoden 2019 luvusta, joka oli 2 489).

41. Kääntäjillä on edelleen tärkeä tehtävä myös itse tarkastustoiminnassa, sillä he antavat apua

kielellisissä kysymyksissä tarkastuskäyntien aikana. Lisäksi he editoivat perusteellisesti lähes kaikki
tilintarkastustuomioistuimen julkaisujen englanninkieliset tekstit ja auttavat niiden kirjoittamisessa.
Englannin kielitiimi on nyt keskeinen toimija kertomuksen laatimisen kaikissa vaiheissa – tarkastuksen
ennakkoesittelyn laatimisesta aina lehdistötiedotteeseen, jolla lopputuotteen julkaisemisesta
ilmoitetaan. Englannin kielitiimin jäsen osallistuu lisäksi järjestelmällisesti kaikkiin vuosikertomusten
lukuja koskeviin kuulemismenettelykokouksiin, joissa hän auttaa tekstin muuttamiseen liittyvissä
kielellisissä kysymyksissä.

42. TLSPD-osasto hallinnoi alle yhtä prosenttia tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta. Se käytti

vuonna 2020 kyseisiä määrärahoja seuraavasti:

Budjettikohdat

Varainhoitovuoden
määrärahat
(euroa)

Maksut
(euroa)

Toteutusprosentti
(maksut/
määrärahat)

Ulkoistaminen ja toimielinten
välinen yhteistyö

657 000,00

414 026,77

63,02 %

Tulkkaus

232 000,00

20 924,00

9,02 %

Julkaisutoiminta

271 000,00

88 423,32

32,63 %

YHTEENSÄ
1 160 000
523 374
45,12 %
Huom. Yksittäisten lukujen summa ei välttämättä vastaa taulukossa esiintyvää yhteenlaskettua määrää,
sillä tämä määrä on pyöristetty.

43. Pandemia lopetti fyysiset kokoukset ja siten tulkkien käytön. Julkaisutoiminnan käyttämättömät

määrärahat siirrettiin muiden alojen, kuten tietotekniikan ja työterveyshuollon, kiireellisiin tarpeisiin.
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VI. Hankinnat pääsihteeristössä
44. Vuonna 2020 Euroopan tilintarkastustuomioistuin hyödynsi varainhoitoasetuksen liitteessä I

olevan 11.1 kohdan c alakohdan mukaista neuvottelumenettelyä tehdäkseen yhden sellaisen
sopimuksen, jonka arvo oli yli 60 000 euroa. Sopimus koski valikoitujen henkilönsuojainten hankintaa, ja
sen kokonaisarvo oli 123 090,20 euroa. Luxemburgin hallitus on määrännyt, että kasvomaskien käyttö
on pakollista kaikissa yleisölle avoimissa paikoissa, suljettuihin tiloihin sijoittuvissa toiminnoissa sekä
julkisessa liikenteessä. Tilintarkastustuomioistuin päätti hankkia kiireellisesti henkilönsuojaimia
ollakseen hyvin valmistautunut rakennustensa mahdolliseen uudelleenavaamiseen (vuoden 2020
toukokuun lopussa tai kesäkuun puolivälissä) ja estääkseen covid-19:n leviämisen tiloissaan.

45. Tilintarkastustuomioistuin lähetti tarjouspyynnön seitsemälle yritykselle. Vain kaksi pyynnön
saaneista yrityksistä vastasi. Sopimus, jonka arvo oli 123 090 euroa, tehtiin Praxisdienst GmbH:n kanssa.
46. Luettelo varainhoitovuoden sopimuksista on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen

verkkosivustolla viimeistään 30. kesäkuuta 2021. Luettelossa ovat mukana myös ne
neuvottelumenettelyin tehdyt sopimukset, joiden arvo oli 15 000–60 000 euroa.

47. Kaikkiin neuvottelumenettelyihin sovellettiin tilintarkastustuomioistuimen tiukkoja sisäisen
valvonnan menettelyjä, joilla varmistettiin laillisuus, sääntöjenmukaisuus ja moitteeton varainhoito.
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VII. Pääsihteeristön sisäisen valvonnan
järjestelmien tehokkuus ja vaikuttavuus
7.1

Pääsihteeristön sisäisen valvonnan järjestelmät ja niiden
tärkeimmät muutokset vuonna 2020

48. Pääsihteeristön toimintaa säätelevään oikeudelliseen kehykseen kuuluvat
o

varainhoitoasetus

o

henkilöstösäännöt

o

tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehys

o

tilintarkastustuomioistuimen työjärjestys

o

talousarvion toteuttamisesta annetut sisäiset säännöt

o

edelleenvaltuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän tehtävien ja vastuiden kuvaus

o

kaikki päätökset, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen inhimillisten, aineellisten ja
taloudellisten resurssien käyttöä.

49. Tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan kehystä päivitettiin vuonna 2020 sen jälkeen kun

varainhoitoasetusta oli tarkistettu vuonna 2018 ja sisäisen valvonnan yhtenäisestä COSO-kehyksestä oli
annettu uusi versio (COSO = Internal Control – Integrated Framework by the Committee of Sponsoring
Organisations of the Treadway Commission). Tarkistetussa tilintarkastustuomioistuimen sisäisen
valvonnan kehyksessä siirrytään standardeihin perustuvasta järjestelmästä periaatteisiin perustuvaan
järjestelmään, jossa annetaan enemmän painoarvoa ammatilliselle arvioinnille. Kehyksessä ei muutettu
merkittävästi pääsihteeristön sisäisen valvonnan järjestelmiä, mutta siinä kiinnitettiin aiempaa
enemmän huomiota siihen, että sisäisen valvonnan puutteet arvioidaan ja niistä tiedotetaan
asianmukaisesti. Vaatimus koskee sekä taloudellisia prosesseja että muita kuin taloudellisia prosesseja.

50. Tilintarkastustuomioistuimen sisäisen valvonnan järjestelmä koostuu menettelyistä (jotka

DIWI-osaston osalta perustuvat COBIT 5 -standardeihin), johdon toteuttamasta valvonnasta,
ennaltaehkäisemiseen ja havaitsemiseen tähtäävistä kontrolleista sekä tietojärjestelmiin sisältyvistä
automaattisista kontrolleista, jotka kattavat kaikki pääsihteeristön tärkeimmät toimintaprosessit.
Järjestelmä varmistaa laillisuuden, sääntöjenmukaisuuden ja moitteettoman varainhoidon ja auttaa
kutakin osastoa saavuttamaan operatiiviset tavoitteensa. Vuonna 2020 hallinnon organisaatiorakenne
pysyi vakaana, ja niistä harvoista muutoksista, jotka tehtiin, tiedotettiin oikea-aikaisesti. Sisäisen
valvonnan järjestelmä ei muuttunut merkittävästi vuonna 2020.

51. Varainhoidon prosesseja hallinnoidaan SAP:n avulla, joka mahdollistaa sen, että tulojen ja menojen

hyväksyjän tehtävät eriytetään asianmukaisesti tapahtumien alullepanon, tarkastamisen ja validoinnin
osalta. Järjestelmä kattaa budjettihallinnon, määrärahojen varaamisen, sitoumukset, ostotilaukset sekä
sopimusten ja laskujen valvonnan varainhoitoasetuksen ja tilintarkastustuomioistuimen sisäisten
sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. Järjestelmässä on myös automaattisia kontrolleja, joilla
ehkäistään virheitä taloudellisten tietojen käsittelyssä. Lisäksi sekä prosesseja alulle panevat työntekijät
että tarkastuksia suorittavat työntekijät käyttävät tarkistuslistoja arvioidakseen, ovatko
talousarviositoumukset ja maksumääräykset varainhoitoasetuksen mukaisia.
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52. DHR-osasto ja DIWI-osasto laativat valvontaohjelmat, joiden tarkoituksena oli arvioida

varainhoitoasetuksen ja tilintarkastustuomioistuimen päätösten noudattamista sekä seurata,
saavuttivatko osastot operatiiviset tavoitteensa. TLSPD-osaston valvontajärjestelmä keskittyy
käännösten laatuun.

53. DHR-osaston vuoden 2020 valvontaohjelmassa otettiin huomioon covid-19-pandemian seuraukset.

Ohjelma perustui vuotta 2020 koskeneeseen riskianalyysiin, vuodelta 2019 tehtyjen tarkastusten
tuloksiin, PMO:n kanssa käytyihin keskusteluihin sekä sisäisten ja ulkoisten tarkastajien suosituksiin.
Jälkitarkastusohjelmassa keskitytään pääasiassa taloudellisiin riskeihin, sillä suurin osa
tilintarkastustuomioistuimen talousarviosta kuuluu DHR-osaston vastuulle. Jälkitarkastukset koskivat
seuraavia seikkoja:
1)

osaston johtajan hallinnoimista budjettikohdista suoritettujen maksujen laillisuus ja
sääntöjenmukaisuus

2)

virkamatkat, joiden kulut PMO on korvannut tilintarkastustuomioistuimen virkamatkaoppaan ja
sen soveltamista koskevan tilintarkastustuomioistuimen päätöksen perusteella

3)

matkatoimiston kirjoittamat matkaliput, joita ei ollut käytetty

4)

tilintarkastustuomioistuimen jäsenten virkamatkakulujen ja edustuskulujen ylimääräiset
ristiintarkastukset, joilla pyritään havaitsemaan, onko ateriakuluja mahdollisesti korvattu kahteen
kertaan; lisäksi seurattiin virka-autojen polttoaineenkulutusta

5)

henkilöstön jäsenten henkilökansioihin sisällytettyjen asiakirjojen oikeellisuus ja täydellisyys

6)

henkilöstön poissaolot ja työajat

7)

käteiskassa.

54. Ennakkotarkastuksissa tutkitaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten virkamatka- ja

edustuskuluja. Ohjelma kattaa myös PMO:n tarkastukset, jotka koskevat tilintarkastustuomioistuimen
palkanmaksua ja sen henkilöstön taloudellisia oikeuksia.

55. DIWI-osaston vuoden 2020 jälkitarkastussuunnitelma perustui tuloksiin, jotka saatiin vuoden 2021
riskirekisterin uudelleentarkastelusta ja vuonna 2019 toteutetusta prosessien kypsyysarvioinnista.
Lisäksi otettiin huomioon sisäisen tarkastuksen suositusten seurantatoimet sekä tarkastustoimet, jotka
ulkoinen tarkastaja toteuttaa osana vuotuista IT-tarkastusta. Valvontaohjelma käsitti neljä kohtaa:
1)

järjestelmä, jolla hallinnoidaan fyysistä pääsyä tilintarkastustuomioistuimen rakennuksiin

2)

sisäisen tietämyksen katoamisen ja tiedon vähenemisen riski

3)

arvoltaan vähäisiä hankintoja koskevan 15 000 euron enimmäismäärän noudattaminen

4)

selvitykset siitä, että sulkutoimien ja etätyön alkamisen jälkeen hankitut hyödykkeet on toimitettu.

56. TLSPD-osastossa tarkastukset koskevat käännösten laatua, ja jos arviointi on kielteinen, määrätään
seuraamuksia. Varainhoidon jälkitarkastuksia ei sisällytetty suunnitelmiin, sillä alan menot olivat
luonteeltaan yksinkertaisia. Kaikki menot perustuvat toimielinten yhteisiin hankintasopimuksiin tai
ulkoistamisvälineisiin.
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7.2

Riskinhallintaa koskeva yleiskatsaus ja covid-19-pandemian
vaikutukset riskianalyysiin

57. Osana pääsihteeristön vuotuista sisäisen valvonnan sykliä käydään vuosittain läpi myös kunkin

osaston riskinarviointi. Tämän läpikäynnin pohjalta laaditaan riskinhallinnan toimintasuunnitelmia, jotka
otetaan huomioon sekä ennakkotarkastusten että jälkitarkastusten suunnittelussa ja
täytäntöönpanossa. Tarkastusten tulokset puolestaan otetaan huomioon vuotuiseen
toimintakertomukseen sisältyvässä valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän vuotuisessa lausumassa
sekä seuraavan vuoden riskinarvioinneissa. Sisäisten valvontajärjestelmien suunnittelussa otetaan
asianmukaisesti huomioon myös kustannustehokkuus.

58. Vuoden 2020 riskinarviointisyklissä tunnistettiin alun perin seuraavat monialaiset riskit
pääsihteeristön kolmella osastolla:
a)

brexit-tilanne, joka voisi johtaa resurssien puutteeseen tai muihin kielteisiin vaikutuksiin

b)

varainhoitoasetuksen noudattamatta jättäminen

c)

riippuvuus ulkoistamisesta, myös komission suuntaan

d)

henkilöstökysymykset: ongelmat, jotka liittyvät tulevien rekrytointitarpeiden arvioimiseen tai
työntekijöiden houkuttelemiseen ja heidän palveluksessa pitämiseensä; se, että kääntämisestä
vastaavat esimiehet eivät enää kykene huolehtimaan käännösten laadunvarmennuksesta.

e)

tietosuoja-asetuksen noudattamatta jättäminen tai tietosuojaloukkaukset

f)

tietoteknisiin välineisiin liittyvät ongelmat

g)

tietämyksenhallinta: riittävän sisäisen tietämyksen ylläpitäminen tai kehittäminen epäonnistuu.

59. Maaliskuussa 2020 covid-19-pandemia kuitenkin jätti tämän vuonna 2019 tehdyn analyysin

varjoonsa, ja DHR-osasto ja DIWI-osasto päivittivät riskirekisterinsä. TLSPD-osaston ei tarvinnut tarkistaa
riskinarviointiaan.

60. DHR-osasto, joka vastaa turvallisuus- ja terveystoimista, lisäsi rekisteriin uuden riskin, jossa oli kyse
tartunnoista työpaikalla. Tämä riski arvioitiin alhaiseksi edellyttäen, että Luxemburgin hallituksen
antamia suosituksia pandemian hillitsemiseksi noudatetaan ja että työntekijöiden käytettävissä on
asianmukaisia suojakeinoja (kuten kasvosuojuksia ja käsihuuhteita). Muut riskit DHR-osaston rekisterissä
eivät muuttuneet, vaikka tiimit paneutuivatkin syvällisesti covid-19-pandemiasta johtuviin ongelmiin.
61. DIWI-osasto, joka vastaa laaja-alaisista tietotekniikka- ja rakennushankkeista, sisällytti
vuoden 2020 riskirekisteriinsä kriittisiä riskejä, jotka heijastelivat osaston tämänhetkisiä
epävarmuustekijöitä. Talouden ja poliittisen tilanteen epävakauteen liittyvä yleinen riski, joka johtui
brexitistä ja joka oli aiemmin arvioitu kriittiseksi, päivitettiin covid-19-pandemian huomioon ottamiseksi.
Rekisteriin lisättiin uusi riski, joka koski covid-19-pandemian vaikutuksia K2-hankkeeseen. Riski liittyi
siihen, että nykyiset olosuhteet vaarantavat peruskorjauksen loppuunsaattamisen ajoissa.
62. TLSPD-osaston ei tarvinnut tarkistaa riskinarviointiaan. Sen riskirekisterissä keskitytään käännösten
ja julkaisujen laatuun ja välineisiin.
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7.3

Sisäisen valvonnan järjestelmien tehokkuuden ja vaikuttavuuden
tarkistaminen

63. Tammikuussa 2021 kaikki osastot tutkivat ennakko- ja jälkitarkastustensa tuloksia ja päivittivät

riskinarviointinsa ja riskinhallinnan toimintasuunnitelmansa. Jälkitarkastuksissa ei tullut ilmi sisäisen
valvonnan järjestelmiin liittyviä merkittäviä puutteita. Osastojen johtajat kävivät läpi myös kaikkien
avoinna olevien sisäisen tarkastuksen suositusten tilanteen varmistaakseen, että suositukset pannaan
täytäntöön vaadituissa määräajoissa. Ennen kuin valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä allekirjoitti
varainhoitoasetuksen 74 artiklan 9 kohdan mukaisen lausuman, hän tarkasteli tietoja, joita kukin johtaja
oli sisällyttänyt laatimaansa sisäistä valvontaa koskevaan kertomukseen.

64. DHR-osaston ennakkotarkastuksissa, jotka koskivat tilintarkastustuomioistuimen jäsenten
virkamatkoja, kävi ilmi, että virkamatkojen määrä oli vähentynyt 76,5 prosenttia verrattuna
vuoteen 2019. Sama suuntaus havaittiin jäsenten edustuskuluissa ja autonkuljettajien virkamatkoissa.
Ennakkotarkastuksissa, jotka koskivat virka-autojen polttoainetyyppejä ja polttoaineen kulutusta, ei
tullut esiin ongelmia.
65. DHR-osaston tekemissä jälkitarkastuksissa, jotka koskivat SAP-ohjelmaa, tarkastettiin 120 maksua,

jotka oli poimittu satunnaisotannalla 1 270 maksun joukosta. Tarkastuksissa havaittiin 12 virhettä.
Kolmen maksun osalta ei ollut noudatettu sääntöä, jonka mukaan oikeudellista sitoumusta ei saa tehdä
ennen rahoitussitoumusta. Muut virheet liittyivät maksujen viivästymisiin, jotka johtuivat lähinnä
tavarantoimittajista. Tiimit tuntevat hankinta- ja maksumenettelyt, eikä etätyöolosuhteilla ole ollut
vaikutusta toimintaprosessien toteuttamiseen. Maksut suoritetaan laillisesti ja täsmällisesti, ja niihin
liitetään asianmukaiset asiakirjat. SAP-järjestelmä ja sen automaattiset kontrollit sekä se, että
hallintoavustajat ovat perehtyneet kyseiseen välineeseen vuodesta 2008, auttoivat pitämään
toimintaprosessit käynnissä tavalliseen tapaan pandemian aikana.

66. PMO:n jälkitarkastusten tulokset olivat kaiken kaikkiaan myönteisiä. Taloudellisten oikeuksien

ennakkotarkastuksissa ei ilmennyt erityisiä ongelmia. Perheavustuksista oli yleensä asianmukaisesti
vähennetty samanlaiset avustukset, jotka oli saatu muista lähteistä. Tarkastukset, jotka koskivat 232:ta
koulutusilmoitusta, johtivat etuuksien takaisinperintään vain kolmessa tapauksessa. Kaikki edeltävien 12
kuukauden ajalta havaitut poikkeavuudet, jotka tulivat esiin palkkamenojen vaihtelua koskevassa
analyysissä, selitettiin ja perusteltiin.

67. Myöskään DHR-osaston tarkastuksissa, jotka koskivat PMO:n maksamia virkamatkakuluja, ei

ilmennyt merkittäviä ongelmia. Suurin osa havaituista virheistä koski päivärahojen laskentaa ja
matkakulujen korvaamista sellaisten virkamatkojen osalta, joihin liittyi yksityisiä järjestelyjä. Kuten joka
vuosi, virkamatkoja koskevien tarkastusten tulokset annetaan tiedoksi henkilöstölle, ja tällä kertaa
niiden mukana annetaan ohjeet siitä, millaisia virkamatkoihin liittyviä asiakirjoja on ladattava
MIPS-järjestelmään.

68. Tilintarkastustuomioistuimen analyysi, joka koski virkamatkamääräysten ja -laskujen validointia,

osoitti, että edelleenvaltuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät noudattivat asianmukaisesti
tilintarkastustuomioistuimen päätöksiä. Lisäksi vain 20 virkamatkaa oli validoitu sen jälkeen kun
tilintarkastustuomioistuimen jäsen tai henkilöstön jäsen oli jo lähtenyt matkalle. Nämä tapaukset on
sisällytetty tilintarkastustuomioistuimen poikkeusrekisteriin kohdassa, joka koskee oikeudellista
sitoumusta ei saa tehdä ennen rahoitussitoumusta -sääntöä.

69. Sulkutoimet ja niitä seuranneet yleiset etätyöolosuhteet vaikuttivat henkilöstökansioiden

hallinnointiin. PMO lähetti tammikuussa 2021 tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöltä saamansa
henkilökohtaiset asiakirjat sisällytettäväksi henkilökansioihin. Nyttemmin käytössä on uusi menettely.
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70. Myös DIWI-osaston ennakkotarkastuksissa, jotka koskivat SAP-järjestelmään sisältyviä taloudellisia

transaktioita, havaittiin vähemmän virheitä kuin viime vuonna. Yhteensä 2 058 SAP-tapahtumasta, joihin
sisältyi ostotilauksia, maksupyyntöjä ja laskuja, vain 35 palautettiin korjattavaksi. Pääasiallisia syitä olivat
dokumentointiin liittyvät ongelmat, ostotilausten puuttuvat tiedot ja laskujen tarkastamisessa
tapahtuneet virheet.

71. Arvoltaan erittäin vähäisiä sopimuksia käytiin läpi sen varmistamiseksi, että varainhoitoasetusta oli
noudatettu (asetuksen liitteessä I oleva 14.4 kohta). Jälkitarkastuksissa ei havaittu arvoltaan erittäin
vähäisten hankintojen osalta merkittäviä virheitä tai puutteita, vaan todettiin, että 15 000 euron
kynnysarvoa oli noudatettu
72. DIWI-osaston jälkitarkastukset osoittivat erityisesti sen, että Zeus–järjestelmään, jonka avulla
fyysistä pääsyä tilintarkastustuomioistuimen rakennuksiin hallinnoidaan, kohdistuu kriittinen riski, jonka
vuoksi järjestelmä on korvattava. Yhden komponentin vikaantuminen voisi johtaa järjestelmän
osittaiseen sulkeutumiseen ilman että järjestelmää voitaisiin mitenkään korjata.
73. DIWI-osasto kävi läpi tietämyksen siirtoa ja havaitsi, että prosessia voidaan parantaa. Yksi
keskeisistä seikoista on se, että esimiehen olisi osallistuttava järjestelyihin, joissa tietämystä siirretään
henkilöltä toiselle, ja valvottava, että siirto toteutuu.
74. TLSPD-osaston tekemissä, käännösten laatua koskevissa jälkitarkastuksissa ei tullut esiin sellaisia
vakavia ongelmia, jotka edellyttäisivät merkittäviä riskinvähentämistoimenpiteitä.
7.4

Pääsihteeristön sisäisen valvonnan järjestelmiä koskevat
johtopäätökset

75. Vuodelta 2020 tehdyt ennakko- ja jälkitarkastukset osoittavat, että pääsihteeristön sisäisen

valvonnan järjestelmä toimii tehokkaasti ja asianmukaisesti ja että taloudelliset ja muut riskit ovat
hallinnassa sen osastoissa. Tarkastuksissa havaittiin lähinnä joitakin ei-olennaisia virheitä, minkä lisäksi
joitakin menettelyjä on tarkistettava ja tietoteknisiä välineitä korvattava. Tilintarkastustuomioistuimen
sisäisen tarkastuksen mukaan pääsihteeristön kontrollien kustannustehokkuus on tyydyttävää, sillä
sisäisen valvonnan tehtäviin on osoitettu yhteensä 14,7 kokoaikaista työntekijää (mukaan lukien
0,2 kokoaikaista työntekijää PMO:ssa). Tarkastukset osoittavat myös, että hallintojärjestelmä, joka
perustuu integroituun ohjelmistoon ja sisältää huomattavan määrän automaattisia kontrolleja, on
vankalla pohjalla.

76. Sisäisen tarkastuksen kertomuksessa esitettiin sisäisen valvonnan osalta yleisesti ottaen
myönteinen johtopäätös: useimmilla sellaisilla pääsihteeristön työn osa-alueilla, jotka olivat riskialttiita,
oli otettu käyttöön luotettavat kontrollit, ja ennakkotarkastukset ja jälkitarkastukset oli edelleenkin
eriytetty asianmukaisesti eri henkilöstön jäsenille. Merkittäviä puutteita ei havaittu.
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VIII. Vuoden 2018 vastuuvapauspäätöksen
seuranta
77. Euroopan parlamentti myönsi 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden 1 varainhoitovuoden 2018
talousarvion toteuttamisesta. Seuraavassa esitetään selvitys jatkotoimista, jotka toteutettiin
vastuuvapauspäätöksessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Hallintomenojen tarkastaminen (vastuuvapauspäätöksen kohdat 5 ja 15)
78. Kohta 5: Hallintomenojen virhetasot ovat olleet olennaisuusrajan alapuolella useiden vuosien ajan,
ja tarkastusriskiä tällä osa-alueella pidetään vähäisenä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin kohdentaa
tarkastusresurssit yleisen riskinarvioinnin perusteella tarkastuslausumatyönsä
virhealttiimmille osa-alueille.

79. Hallintomenoihin liittyvässä tarkastuslausumatyössä tilintarkastustuomioistuin on kuitenkin

useiden vuosien ajan tutkinut muutakin kuin pelkästään tapahtumien edustavia otoksia, sisäisen
valvonnan järjestelmiä, vuotuisia toimintakertomuksia ja muita hallintojärjestelyjä. Vaikka tämäkin työ
jo kattaa monia eri aiheita, vuoden 2018 tarkastuslausuman yhteydessä tilintarkastustuomioistuin
analysoi lisäksi julkisia hankintamenettelyjä, jotka koskivat ihmisten ja tilojen turvallisuuteen liittyviä
urakoita ja palveluita. Vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuin valitsi tarkastuksensa lisäaiheeksi
sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän sekä kyseisiin työntekijöihin liittyvät maksut vuosina
2012–2018 kaikissa toimielimissä ja elimissä. Toinen sisäisen valvonnan järjestelmiin liittyvä aihe, jota
tilintarkastustuomioistuin tarkasti vuodelta 2019, kattoi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, Euroopan
alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontajärjestelmät. Tämä tutkimus oli
ensimmäinen sellaisten tarkastusten ketjussa, jotka tulevat kattamaan kaikki toimielimet ja elimet.

80. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että edellä selostetun työn eri osatekijöiden myötä

tilintarkastustuomioistuin tulee muutaman vuoden sykleissä käyneeksi läpi hallintomenojen puutteet
kaikissa toimielimissä. Tämä lähestymistapa vastaa täysin hallintomenojen tarkastusalan riskiprofiilia.

81. Kohta 15: Tarkastettujen tapahtumien määrä on edustava suhteessa monivuotisen

rahoituskehyksen otsakkeeseen ja kuvastaa kyseisen alan riskiä. Jos tarkastettavien tapahtumien
määrää tällä alalla lisättäisiin merkittävästi, tarvittaisiin lisäresursseja, jotka eivät välttämättä olisi
oikeassa suhteessa riskiin. Kohtaan 5 annetun vastauksen lisäksi tilintarkastustuomioistuin haluaa
kuitenkin huomauttaa, että vuoden 2020 tarkastuslausuman osalta tilintarkastustuomioistuin on
kasvattanut monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 tapahtumaotosta 48:aan.

82. Olisi myös muistettava, että tilintarkastustuomioistuin tutkii tämän alan erityisaiheita

säännöllisesti tuloksellisuutta ja säännönmukaisuuta koskevissa tarkastuksissaan.
Tilintarkastustuomioistuin on esimerkiksi tutkinut kiinteistöhallintoa (erityiskertomus 34/2018),
henkilöstösääntöjen vuonna 2014 tehdyn tarkistuksen täytäntöönpanoa (erityiskertomus 15/2019) sekä
EPSOn avoimia kilpailuja ja valintamenettelyjä (erityiskertomus 23/2020).

1

Euroopan parlamentin päätös 2019/2059 (DEC).
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83. Siitä näkemyksestä, että tilintarkastustuomioistuimen olisi annettava EU:n toimielimistä

samanlainen erillinen vuosikertomus kuin EU:n virastoista, tilintarkastustuomioistuin haluaa
huomauttaa, että perussopimusten vaatimusten mukaan tilintarkastustuomioistuimen on annettava
tarkastuslausuma, joka kattaa toimielimet ja elimet, kun taas useimpien virastojen
perustamisasetuksissa säädetään, että tilintarkastustuomioistuimen on annettava niistä erillinen
tarkastuslausunto.

Tilintarkastustuomioistuimen vastuuvapausmenettelyn aikataulu
(vastuuvapauspäätöksen kohta 7)
84. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut noudattamaan lainsäätäjän asettamia määräaikoja, jotka
liittyvät vastuuvapauden myöntämiseen. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii esittämään
vuosikertomuksensa mahdollisuuksien mukaan tätäkin aikaisemmin vaarantamatta kuitenkaan
tarkastustyön laatua.
Palkkatoimistoon (PMO) liittyvät menot (vastuuvapauspäätöksen
kohta 8)
85. PMO:n palveluista maksettiin 216 732 euroa vuonna 2017, 268 610 euroa vuonna 2018 ja

293 238 euroa vuonna 2019. Kuten vuosina 2017 ja 2018, palvelut koskivat myös vuonna 2019
tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja henkilöstön eläkkeitä, korvauksia, taloudellisia oikeuksia,
palkkamenoja ja virkamatkakuluja. Menot kasvoivat vuonna 2018 kahdesta syystä:
i) tilintarkastustuomioistuin ulkoisti virkamatkojen hallinnoinnin PMO:lle 1. maaliskuuta 2017 ja
ii) vuonna 2018 virkamatkojen määrä kasvoi. PMO:n palveluihin liittyvien menojen hienoinen kasvu
vuonna 2019 selittyy palveluiden hintojen nousulla (2 prosenttia) sekä toiminnan hienoisella
lisääntymisellä (PMO käsitteli suuremman määrän asioita). Luvut, jotka mainitaan
vastuuvapauspäätöksen kohdassa 8, kuvastavat talousarvioon sisällytettyä määrää. Vuoden 2021 alussa
budjettikohta 1655 siirrettiin komissiolle, jotta se voisi toimia suoraan budjettivallan käyttäjänä.
Tilintarkastustuomioistuin ei enää maksa PMO:n laskuja.
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Virka-autojen käyttö (vastuuvapauspäätöksen kohta 10)
86. Sen jälkeen kun uudet säännöt ovat tulleet voimaan, virka-autojen käyttöön liittyvissä menoissa on

havaittu huomattavia säästöjä. Tästä on osoituksena se, että sellaiset ylimääräiset kulukorvaukset, jotka
liittyvät ajoneuvon käyttämiseen muihin tarkoituksiin kuin työtehtävien suorittamiseen, ovat
vähentyneet.

Kaavio 2 – Virka-autoihin liittyvien kulukorvausten vaihtelut (2016–2020)

Lähde: DHR-osasto.

87. Myös polttoaineen kulutuksessa on toteutunut merkittäviä säästöjä. Vuosi 2020 oli kuitenkin
poikkeuksellinen terveystilanteen ja matkustusrajoitusten vuoksi.

Kaavio 3 – Polttoainekorttimenot (2013–2020)

Lähde: DHR-osasto.

88. Virka-autojen yksityiskäytössä ei tapahtunut muutoksia vuonna 2020.
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Keskeiset tuloksellisuusindikaattorit (vastuuvapauspäätöksen kohta 11)
89. Tilintarkastustuomioistuin hyväksyi tammikuussa 2021 uuden strategian kaudelle 2021–2025.

Tilintarkastustuomioistuin pohtii parhaillaan, onko sen tarpeen arvioida uudelleen
tuloksellisuusindikaattoreitaan ja/tai mukauttaa ne entistä paremmin strategisten tavoitteidensa
mukaisiksi. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin selvittää myös, kuinka parhaiten mitata
lisäarvoa, jota tilintarkastustuomioistuimen työ tuottaa tilintarkastustuomioistuimen institutionaalisille
sidosryhmille eli Euroopan parlamentille, neuvostolle ja kansallisille parlamenteille.

90. Vuosina 2018–2020 tilintarkastustuomioistuin keräsi kyselytutkimusten avulla sidosryhmiltä
näkemyksiä tilintarkastustuomioistuimen kertomusten vaikutuksesta ja hyödyllisyydestä.
Tilintarkastustuomioistuin lähetti näitä kyselyjä kaikille kertomustensa vastaanottajille, kuten Euroopan
parlamentin jäsenille ja Euroopan parlamentin valiokuntien sihteeristöille. Tilintarkastustuomioistuin
julkaisi tulokset toimintakertomuksissaan. Vuoden 2020 osalta 75 prosenttia vastaajista ilmoitti, että
tilintarkastustuomioistuimen kertomusten vaikutus oli erittäin suuri tai suuri (2019: 81 prosenttia,
2018: 78 prosenttia). Lisäksi 84 prosenttia vastaajista piti tilintarkastustuomioistuimen työtä erittäin
hyödyllisenä tai hyödyllisenä (2019: 88 prosenttia, 2018: 87 prosenttia).
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten läsnäolo kokouksissa
(vastuuvapauspäätöksen kohdat 17 ja 18)
91. Kohta 17: Tilintarkastustuomioistuin pitää säännöllisesti kirjaa jäsentensä osallistumisesta

tilintarkastustuomioistuimen, hallintoasioiden komitean ja jaostojen kokouksiin.
Tilintarkastustuomioistuimen vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2020 sisältää ensimmäistä kertaa
tätä koskevia tietoja. Tilintarkastustuomioistuin julkaisee tulevinakin vuosina tilastoja jäsenten
osallistumisesta kokouksiin.

92. Kohta 18: Tilintarkastustuomioistuimen jäsenillä ei ole oikeutta vuosilomaan. Tilanne on tältä osin

sama kuin muillakin vastaavassa asemassa olevilla henkilöillä EU:n toimielimissä.
Tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut sisäisissä säännöissään menettelyn, jonka mukaisesti
tilintarkastustuomioistuimen, jaoston tai komitean kokouksissa puheenjohtajana toimiva
tilintarkastustuomioistuimen jäsen kirjaa jäsenten läsnäolot ja poissaolot. Jäsenen poissaolo voidaan
hyväksyä, jos hän esittää siitä perustellun kirjallisen pyynnön. Hyväksyttäviä poissaolon syitä ovat
sairaus, vakava perhetilanne, ylivoimainen este tai virkamatka. Tilintarkastustuomioistuimen sihteeristö
pitää rekisteriä näistä tiedoista sekä mahdollisista asiakirjoista, jotka koskevat poissaolojen syitä.

Tilintarkastustuomioistuimen eettiset toimintapuitteet
(vastuuvapauspäätöksen kohdat 28, 30 ja 31)
93. Kohta 28: Tilintarkastustuomioistuin päivitti joulukuussa 2020 tilintarkastustuomioistuimen

eettisiä toimintapuitteita jäsentensä osalta. Muutoksissa otettiin huomioon suositukset, jotka Puolan ja
Kroatian ylimmät tarkastuselimet olivat antaneet vuonna 2019 toteutetun etiikkaa koskevan
vertaisarvioinnin yhteydessä. Lisäksi otettiin huomioon Euroopan parlamentin suositukset.
Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on nyt toimitettava sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus, joka olisi
uusittava joka vuosi. Tilintarkastustuomioistuimen presidentti tarkastelee näitä ilmoituksia oikeudellisen
yksikön avustuksella ja ottaa tarvittaessa eettisen komitean mukaan asioiden käsittelyyn.

94. Kohta 30: Vuonna 2021 tilintarkastustuomioistuin päivittää eettiset toimintapuitteet koko

henkilöstönsä osalta. Päivittämisen yhteydessä käydään läpi myös etiikkaan liittyvä informaatio ja
viestintä.
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95. Kohta 31: Vertaisarviointikertomuksen suositukset on otettu huomioon jo joulukuussa 2020, kun
eettiset puitteet päivitettiin jäsenten osalta. Tilintarkastustuomioistuin on kertomuksen suositusten
pohjalta parhaillaan päivittämässä eettisiä toimintapuitteita myös henkilöstönsä osalta.
Tilintarkastustuomioistuin antaa Euroopan parlamentille tiedon tuloksista aikanaan.

Työtaakan jakautuminen (vastuuvapauspäätöksen kohta 34)
96. Päällikköasemassa olevat virkamiehet vastaavat työnjaosta tilintarkastustuomioistuimessa. Heille

on annettu tähän liittyvää ohjeistusta virallisessa ohjeasiakirjassa, jonka aiheena on yhtäläisten
mahdollisuuksien edistäminen (Guide to promoting equal Opportunities). Ohjeasiakirjassa on osio, jossa
käsitellään tulossuuntautuneen työympäristön luomista, ja toinen osio, jossa käsitellään työntekijöiden
oikeudenmukaista kohtelua. Asiakirjassa kannustetaan päälliköitä tutustumaan työskentelymalleihin,
joiden mukaisesti heidän henkilöstönsä jäsenet tekevät työtään, ja mukauttamaan työnjako vastaavasti.
Päälliköitä kannustetaan myös hakemaan ulkopuolista tukea, jos joku ryhmän jäsenistä
lakkaa osallistumasta ryhmän työhön tai jos hän muuttaa työskentelymalliaan (esim.
aloittaa osa-aikatyön). Vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuimen koulutustoiminto käynnisti johtavassa
asemassa oleville virkamiehille suunnatun pakollisen harjoituskurssin, joka perustui ohjeasiakirjan
sisältöön. Kurssia järjestettiin myös vuonna 2020.

97. Vuosina 2018 ja 2019 tilintarkastustuomioistuimen päälliköt osallistuivat etätyöntekijöiden
johtamista koskevaan pakolliseen koulutukseen. Koulutuksessa käsiteltyihin aiheisiin kuului myös
työtaakan jakaminen tasapainoisesti ja oikeudenmukaisesti.
98. Jos henkilöstön jäsenet tuntevat, että heidän työtaakkansa on liiallinen, he voivat ottaa yhteyttä

henkilöstökomiteaan, yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevään pariteettikomiteaan, työterveyshuoltoon,
henkilöstöhallintotiimiin, moninaisuudesta ja osallisuudesta vastaavaan virkamieheen tai
tilintarkastustuomioistuimen työpsykologiin.

Sukupuolijakauma (vastuuvapauspäätöksen kohdat 40 ja 41)
99. Kohta 40: Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä oli 31. joulukuuta 2019 naisia 51 prosenttia
(samoin vuonna 2018). Tilintarkastustuomioistuimen tarkastajista ja hallintovirkamiehistä oli naisia
44,2 prosenttia (45 prosenttia vuonna 2018), joten naisten ja miesten osuus oli lähes yhtä suuri.
Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto siitä, miten päälliköiden sukupuolijakauma on viime
vuosina kehittynyt tilintarkastustuomioistuimessa.

Kaavio 4 – Sukupuolijakauma päällikkötasolla (vuosina 2010–2020)

Lähde: DHR-osasto.
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Kaavio 5 – Sukupuolijakauma päällikkötasolla 31.12.2020
Erittely päällikköaseman mukaan

Lähde: DHR-osasto.

100. Kohta 41:

Tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuimen 27 jäsenestä kahdeksan on naisia
(vuonna 2016 heitä oli neljä).

Jatkokoulutus ja yhteistyö yliopistojen kanssa (vastuuvapauspäätöksen
43 kohta)
101. Tilintarkastustuomioistuin jatkoi vuonna 2020 yhteistyötään Lorrainen yliopiston (Nancy ja Metz,
Ranska), yliopistollisen Eurooppa-instituutin (Firenze, Italia) ja muiden johtavien yliopistojen kanssa.
Tilintarkastustuomioistuin tutkii parhaillaan mahdollisuuksia perustaa uusia kumppanuuksia Saksassa ja
Alankomaissa.

K1-rakennus (vastuuvapauspäätöksen kohta 44)
102. Tilintarkastustuomioistuin käynnisti vuonna 2018 K1-rakennusta koskevan alustavan tutkimuksen
yhteistyössä Luxemburgin viranomaisten kanssa. Tilintarkastustuomioistuin tarkasteli eri vaihtoehtoja,
jotka sille esitettiin kesäkuussa 2019, ja päätti käynnistää toteutettavuustutkimuksen vuoden 2021
ensimmäisellä neljänneksellä. Tutkimuksen tulosten on määrä olla käytettävissä vuoden 2021 loppuun
mennessä. Tilintarkastustuomioistuin antaa parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle tiedon
kaikista ratkaisuista ja niihin liittyvistä talousarviolaskelmista.

103. Elokuussa 2019 kaksi lasielementtiä putosi K1-rakennuksen julkisivusta. Tämän onnettomuuden
seurauksena rakennettiin turva-alue rakennuksen ympärille. Tilintarkastustuomioistuin käynnisti
tutkimuksen julkisivun tilan arvioimiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden määrittämiseksi. Tutkimuksen
tulosten perusteella tilintarkastustuomioistuin toteuttaa vuonna 2021 eräitä ennaltaehkäiseviä töitä,
joiden määrärahat ovat noin 250 000 euroa.
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Avoimen lähdekoodin ohjelmistot (vastuuvapauspäätöksen kohta 47)
104. Tilintarkastustuomioistuimen tietotekniikkajärjestelmät perustuvat vankkoihin

arkkitehtuuriperiaatteisiin, joissa otetaan huomioon kustannus-hyöty-lähestymistapa samalla tavalla
kuin toimielinten yhdessä hankkimissa yleisissä teknologioissa. Näiden kriteerien perusteella
tilintarkastustuomioistuin on päättänyt ottaa käyttöön joitakin maksuttomia avoimen lähdekoodin
ohjelmistoja ja muodostaa niistä keskeisen ainesosan toimielimen ohjelmistosalkussa. Sen ajatuksen
osalta, että tilintarkastustuomioistuin toimisi ilmaisten avoimen lähdekoodin ohjelmistojen toimittajana,
tilintarkastustuomioistuin haluaa korostaa, että toimielimen ohjelmistokehitys on hyvin vähäistä, sillä
tilintarkastustuomioistuin soveltaa periaatetta, jonka mukaan se käyttää ohjelmistoja uudelleen
mieluummin kuin ostaa niitä ja ostaa ohjelmistoja mieluummin kuin rakentaa niitä itse.

Yhteistyö muiden EU:n toimielinten ja elinten kanssa
(vastuuvapauspäätöksen 48 kohta)
105. Tilintarkastustuomioistuin osallistuu useisiin pysyviin ja tilapäisiin komiteoihin ja työryhmiin,
joissa EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä, vaihtavat tietoja ja parhaita käytäntöjä ja kehittävät
mahdollisuuksien mukaan yhteisiä ratkaisuja. Tilintarkastustuomioistuin aikoo hyödyntää kaikki
mahdollisuudet yhteistyöhön muiden EU:n toimielinten ja elinten kanssa.

27

IX. Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän
lausuma
Valtuutetun tulojen ja menojen hyväksyjän ominaisuudessa minä, Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeri,
o

vahvistan allekirjoituksellani, että tässä kertomuksessa esitetyt tiedot ovat todenperäiset ja
oikeelliset

o

totean saaneeni kohtuullisen varmuuden siitä, että
—

tässä kertomuksessa kuvattuihin toimiin kohdennetut varat on käytetty aiottuihin
tarkoituksiin ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti

—

käytössä olevat valvontamenettelyt tarjoavat tarvittavat takuut tilien perustana olevien
toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta ja niiden avulla varmistetaan, että
petosväitteet tai petosepäilyt käsitellään asianmukaisella tavalla ja

—

valvontamenettelyihin liittyvät kulut ja hyödyt ovat oikeasuhteiset.

Tämä varmuus perustuu omaan arviooni ja käytössäni oleviin tietoihin, kuten edelleenvaltuutettujen
tulojen ja menojen hyväksyjien kertomuksiin ja lausumiin, sisäisen tarkastajan kertomuksiin ja ulkoisen
tarkastajan kertomuksiin edellisiltä varainhoitovuosilta.
Vakuutan, että tiedossani ei ole mitään tähän kertomukseen sisältymättömiä asioita, jotka voisivat
vahingoittaa toimielimen etuja.
Tehty Luxemburgissa 19. helmikuuta 2021.

Zacharias Kolias
Pääsihteeri
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Liite – Selvitys varainhoitovuoden 2020
talousarvio- ja varainhallinnosta
Pääset tutustumaan asiakirjaan napsauttamalla tästä.
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