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Tiivistelmä
I Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:n varainhoidon ulkoinen tarkastaja . Se
1

toimii tässä ominaisuudessa unionin kansalaisten taloudellisten etujen
riippumattomana valvojana, erityisesti auttamalla kehittämään EU:n varainhoitoa 2.

II Tässä asiakirjassa esitetään yhteenveto varainhoitovuoden 2020

tarkastustuloksista, jotka perustuvat tilintarkastustuomioistuimen vastuulle kuuluvaan
41 3 EU:n viraston ja unionin muun elimen (yhteisnimitys ’virastot’) tarkastukseen.
Tilintarkastustuomioistuin on julkaissut varainhoitovuodelta 2020 EU:n virastojen
osalta vuosikertomuksen, jossa kuvataan kattavasti Euroopan unionin perustamia
virastoja ja esitetään yksityiskohtaiset tulokset tilintarkastustuomioistuimen virastoihin
kohdistamista vuotuisista tarkastuksista.

III Tilintarkastustuomioistuimen virastoihin 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä

varainhoitovuodelta kohdistamassa tarkastuksessa saatiin yleisesti ottaen vahvistus
aiempina vuosina raportoiduille myönteisille tuloksille. Kunkin viraston osalta
laaditussa tarkastuslausumassa annettiin
o

vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto tilien luotettavuudesta kaikkien
virastojen osalta

o

vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto tilien perustana olevien tulojen
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) kaikkien
virastojen osalta

o

vakiomuotoinen (puhdas) tarkastuslausunto virastojen tilien perustana olevien
maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) kaikkien
virastojen osalta lukuun ottamatta ACERia, eu-LISAa ja ENISAa, joiden osalta
annettiin varauman sisältävät lausunnot.

1

SEUT-sopimus, 285–287 artikla (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 169–171).

2

Lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen työstä esitetään toimintakertomuksissa,
vuosikertomuksissa EU:n talousarvion toteuttamisesta, erityiskertomuksissa ja
yleiskatsauksissa sekä lausunnoissa, joita se antaa uudesta tai päivitetystä
EU-lainsäädännöstä ja muista varainhoitoon vaikuttavista päätöksistä
(www.eca.europa.eu).

3

ELAa ja EPPOa ei tarkastettu vuonna 2020, koska ne eivät vielä olleet taloudellisesti
riippumattomia.

5

IV Useimpien virastojen osalta tilintarkastustuomioistuin toi kuitenkin esille

parantamista vaativia osa-alueita tiettyjä seikkoja painottavissa kappaleissa ja muita
seikkoja painottavissa kappaleissa sekä huomautuksissa, jotka eivät aseta
tarkastuslausuntoja kyseenalaisiksi. Ehdotimme myös seuraavia toteutettavia toimia
parannusta vaativilla osa-alueilla:
o

Virastojen olisi talousarvioidensa toteuttamisen yhteydessä sovellettava
vaikuttavia ja tehokkaita sisäisiä kontrolleja. Niiden osana olisi tehtävä
luotettavasti toimivia ennakkotarkastuksia, joiden tarkoituksena on estää virheet
ja sääntöjenvastaisuudet ennen toimien hyväksymistä. Lisäksi silloin kun
ohjelmistolisenssien ja IT-palveluiden hankkimista varten tehdyissä Euroopan
komission puitesopimuksissa ei ole hintaluetteloa, rahalle olisi pyrittävä saamaan
parasta mahdollista vastinetta siten, että virastot tekevät järjestelmällisesti
markkinatutkimuksia ennen tilausasiakirjojen allekirjoittamista.
Markkinatutkimuksissa olisi arvioitava yksityiskohtaisesti, mitä tuotteita ja
palveluita tarvitaan. Lisäksi olisi analysoitava, millaisia ratkaisuja markkinoilla on
saatavilla, ja arvioitava, mitä kyseiset hyödykkeet maksavat.

o

Pääjohtajan vaihtuminen voi aiheuttaa muutoksia viraston valtuutuksiin. Sen
vuoksi virastojen olisi hyväksyttävä sisäisiä sääntöjä, jotka edistävät mielekkäällä
tavalla hallinto- ja valvontajärjestelmiä, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta.

o

Lähes kaikki hankintamenettelyjä koskevat havainnot liittyivät maksujen
sääntöjenvastaisuuteen. Virastojen, joissa ongelmia havaittiin, olisi parannettava
julkisia hankintamenettelyjään ja näin varmistettava, että sovellettavia sääntöjä
noudatetaan täysimääräisesti.

o

Jotta siirtojen liian suuresta määrästä päästäisiin eroon, virastojen, joita ongelma
koskee, olisi parannettava talousarviosuunnitteluaan ja talousarvion
täytäntöönpanosyklejään.

o

Se, että sopimuksissa on erilaisia menetelmiä assosioituneiden maiden
rahoitusosuuksien laskemiseksi, aiheuttaa riskin siitä, että kyseiset
rahoitusosuussopimukset pannaan täytäntöön virheellisesti. Virastoja, joita
ongelma koskee, kehotetaan kuulemaan Euroopan komissiota sen arvioimiseksi,
olisiko sopimukset yhdenmukaistettava komission rahoitusosuussopimusten
kanssa sekä niiden komission laskentamenetelmien kanssa, jotka koskevat
assosioituneiden maiden rahoitusosuuksia.
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Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus
01 EU:n virastot ovat erillisiä oikeushenkilöitä. Ne on perustettu johdetun oikeuden

säädöksellä suorittamaan erityisiä teknisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä, joilla
autetaan EU:n toimielimiä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintapolitiikkojaan.
Virastot, jotka sijaitsevat eri jäsenvaltioissa, voivat vaikuttaa merkittävästi aloihin, jotka
ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan unionin kansalaisten päivittäisessä elämässä.
Tällaisia aloja ovat esimerkiksi terveys, turvallisuus, vapaus ja oikeus. Yksittäisiin
virastoihin viitataan tässä yhteenvedossa kertomuksen lopussa lueteltujen
nimilyhenteiden avulla.

02 Virastoja on kolmea tyyppiä: hajautetut virastot, Euroopan komission

toimeenpanovirastot ja muut elimet. Virastojen välisiä eroja kuvataan jäljempänä.

03 Virastojen lukumäärä on vuosien mittaan kasvanut. Vuoden 2020 loppuun

mennessä niiden määrä oli kasvanut 43:een, kuten kaaviosta 1 käy ilmi. Tähän lukuun
sisältyy myös uusin virasto HADEA (Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden
toimeenpanovirasto), joka perustettiin 1. huhtikuuta 2021 4. Samalla päivämäärällä
Chafea lakkautettiin ja INEA nimettiin uudelleen CINEAksi (Euroopan ilmasto-,
infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto) ja EASME EISMEksi
(Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto).

4

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/173, annettu 12 päivänä helmikuuta 2021
(EUVL L 50, 15.2.2021, s. 9).
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Kaavio 1 – Virastojen lukumäärän kasvu – yleiskatsaus ja aikajana
1958

1 virasto

1975

ESA
Cedefop, Eurofound

3 virastoa

1980

Hajautetut virastot
Toimeenpanovirastot
Muut elimet

1985

1990

EEA, ETF

5 virastoa

7 virastoa

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

11 virastoa
1995

2000
EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EASME*
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

15 virastoa
16 virastoa
21 virastoa
2005

24 virastoa
Cepol, EFCA, Chafea*
28 virastoa
ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
29 virastoa
FRA
32 virastoa
ERCEA, REA, EIT
35 virastoa ACER, BEREC-virasto, Europol
39 virastoa EASO, EPV, EIOPA, ESMA

2010

40 virastoa

eu-LISA

SRB

41 virastoa
2015
42 virastoa

EPPO
ELA

43 virastoa
2020
44 virastoa

4

33

HADEA

7

* Chafea lakkautettiin 1. huhtikuuta 2021, ja samana päivänä INEAsta tuli CINEA ja EASMEsta EISMEA.

* Osa virastoista toimi aiemmin hallitustenvälisinä organisaatioina, joiden asema oli erilainen.
Huomautus: Kaaviossa mainitut vuosiluvut viittaavat vuoteen, jolloin viraston perustamisasetus tuli
voimaan.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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04 Kaikki Euroopan komission toimeenpanovirastot sijaitsevat Brysselissä.

Hajautetut virastot ja muut elimet sijaitsevat eri puolilla EU:ta sen eri jäsenvaltioissa,
kuten kaaviosta 2 käy ilmi. Niiden sijainnista päättää neuvosto tai Euroopan
parlamentti ja neuvosto yhdessä.

Kaavio 2 – Virastojen sijainti eri jäsenvaltioissa
Tanska
EEA

Ruotsi
ECDC

Liettua
EIGE

Latvia
BEREC-virasto

Suomi
ECHA

Viro
eu-LISA

Saksa
EASA, EIOPA

Puola
Frontex

Alankomaat
EMA, Eurojust,
Europol

Tšekki
GSA

Irlanti
Eurofound

Itävalta
FRA

Belgia
EACEA, EASME,
ERCEA, INEA,
REA, SRB,
HaDEA

Slovakia
ELA
Unkari
CEPOL,
EIT

Luxemburg
CdT, Chafea,
EPPO, ESA

Romania
-

Ranska
CPVO, EPV,
ERA, ESMA

Bulgaria
Kypros
-

Portugali
EMCDDA,
EMSA
Espanja
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Italia
EFSA, ETF

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Slovenia
ACER

Malta
EASO

Kroatia
-

Kreikka
Cedefop,
ENISA
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Hajautetut virastot vastaavat alakohtaisiin toimintapoliittisiin
tarpeisiin

05 Hajautettuja virastoja on 33 , ja niillä on keskeinen asema
5

EU:n toimintapolitiikkojen valmistelussa ja täytäntöönpanossa. Ne huolehtivat
erityisesti teknisistä, tieteellisistä, operatiivisista tai sääntelyyn liittyvistä tehtävistä.
Tarkoituksena on vastata alakohtaisiin toimintapoliittisiin tarpeisiin ja tehostaa
eurooppalaista yhteistyötä kokoamalla yhteen EU:n ja kansallisten viranomaisten
teknistä ja erityisalojen asiantuntemusta. Virastot on perustettu määrittelemättömäksi
ajaksi neuvoston tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella.

Euroopan komission toimeenpanovirastot toteuttavat EU:n
ohjelmia

06 Euroopan komission kuusi toimeenpanovirastoa

huolehtivat EU:n ohjelmien
hallinnointi- ja operatiivisista tehtävistä. Toimeenpanovirastot perustetaan määrätyksi
ajaksi.
6

Muilla elimillä on kullakin täsmällinen tehtäväalueensa

07 Neljä muuta elintä ovat Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT),

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO), Euratomin hankintakeskus (ESA) ja yhteinen
kriisinratkaisuneuvosto (SRB). Budapestissä toimiva EIT on riippumaton hajautettu
EU:n elin, joka kokoaa yhteen tiede-, liiketoiminta- ja koulutusalan resursseja.
Pyrkimyksenä on lisätä unionin innovaatiovalmiuksia myöntämällä avustusrahoitusta
alan toimijoille. EIT perustettiin määrittelemättömäksi ajaksi. EPPO on riippumaton
unionin elin, jonka tehtävänä on unionin talousarvioon kohdistuvien rikosten torjunta.
EPPOn toiminta käynnistyi 1. kesäkuuta 2021. Myös Luxemburgissa toimiva ESA
perustettiin määrittelemättömäksi ajaksi. Sen tehtävänä on varmistaa
ydinpolttoaineen säännöllinen ja tasapuolinen toimitus EU:n käyttäjille Euratomin
perustamissopimuksen mukaisesti. Brysselissä sijaitseva SRB on yhteisen
kriisinratkaisumekanismin keskeinen viranomainen Euroopan pankkiunionissa. SRB:n

5

ACER, BEREC-virasto, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EPV, ECDC, ECHA, EEA,
EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, euLISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA.

6

Chafea lakkautettiin 1. huhtikuuta 2021, joten kuusi toimeenpanovirastoa ovat EACEA,
EASME (EISMEA 1. huhtikuuta 2021 alkaen), ERCEA, INEA (CINEA 1. huhtikuuta 2021
alkaen), HADEA (perustettiin 1. huhtikuuta 2021) ja REA.

10
tehtävänä on varmistaa, että lähellä kaatumista olevien tai todennäköisesti kaatuvien
pankkien kriisinratkaisu hoidetaan hallitusti siten, että reaalitaloudelle ja
julkistaloudelle aiheutuu mahdollisimman vähän vahinkoa EU:n jäsenvaltioissa ja
niiden ulkopuolella.

Virastot saavat rahoituksensa eri lähteistä ja monivuotisen
rahoituskehyksen eri otsakkeista

08 Kaikkien virastojen määrärahat vuonna 2020 (ilman SRB:tä) olivat yhteensä

3,7 miljardia euroa. Määrä vastaa 2,2:a prosenttia EU:n vuoden 2020 yleisestä
talousarviosta (2019: 2,2 prosenttia), kuten kaaviosta 3 käy ilmi.

09 SRB:n määrärahat vuonna 2020 olivat 8,1 miljardia euroa (2019: 7,9 miljardia

euroa). Määrärahat saadaan luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten
maksuosuuksista, joilla muodostetaan yhteinen kriisinratkaisurahasto ja rahoitetaan
yhteisen kriisinratkaisuneuvoston hallintomenot.

10 Hajautettujen virastojen ja muiden elinten talousarvioilla katetaan henkilöstö-,

hallinto- ja toimintamenot. Toimeenpanovirastot panevat täytäntöön ohjelmia, jotka
rahoitetaan Euroopan komission talousarviosta. Toimeenpanovirastojen omilla
talousarvioilla, joiden määrärahat vuonna 2020 olivat yhteensä noin 273 miljoonaa
euroa, katetaan vain virastojen henkilöstö- ja hallintomenot. Kuuden
toimeenpanoviraston toteuttama osuus Euroopan komission talousarviosta
(maksusitoumusmäärärahoista) oli vuonna 2020 noin 14,9 miljardia euroa (2019:
13,9 miljardia euroa).

11

Kaavio 3 — Virastojen rahoituslähteet vuonna 2020
EU:n yleinen talousarvio

164,1 mrd. euroa

2,4 mrd. euroa

EU (komissio):
tuet/rahoitusosuudet

0,03 mrd. euroa

Käyttötarkoitukseensa
sidotut tulot

0,9 mrd. euroa

Palkkiot, maksut ja kansallisten
valvontaviranomaisten
maksuosuudet

0,4 mrd. euroa
Muut tulot

14,9 mrd. euroa
Toimeenpanovirastojen
toimintatalousarvio

8,1 mrd. euroa

SRB:n talousarvio yhteensä

Lähde: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodelle 2020, Euroopan unionin
tilinpäätös varainhoitovuodelta 2020 ja toimeenpanovirastojen vuotuiset toimintakertomukset
varainhoitovuodelta 2020 (tiedot Euroopan tilintarkastustuomioistuimen koostamia).

11 Useimmat virastot – mukaan lukien kaikki toimeenpanovirastot – saavat lähes

koko rahoituksensa EU:n yleisestä talousarviosta. Loput virastot rahoitetaan kokonaan
tai osittain toimialoilta perittävillä palkkioilla ja maksuilla sekä virastojen toimintoihin
osallistuvien jäsenvaltioiden suorilla maksuosuuksilla. Kaaviossa 4 esitetään virastojen
talousarviot tulonlähteittäin jaoteltuina.
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Kaavio 4 – Virastojen talousarviot vuodelta 2020 tulonlähteittäin
Virastot kokonaistulojen
mukaisessa
järjestyksessä
(milj. euroa)

Maksuosuudet EU:n
yleisestä talousarviosta

≈ 2 405

Tulot, jotka komissio
on osoittanut
delegoituja tehtäviä
varten

≈ 34

Palkkiot, maksut ja
kansallisten
valvontaviranomaisten
maksuosuudet

≈ 852

Luottolaitosten
maksuosuudet yhteiseen
kriisinratkaisurahastoon ja
yhteiseen
kriisinratkaisuneuvostoon

497,6 EIT
339,2 Frontex
233,4 eu-LISA
149,1 Europol
124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojust
35,4 GSA*
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA
17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 Chafea
7,8 CEPOL
7,8 EIGE
7,1 BEREC-virasto
0,2 ESA
369,5 EMA
128,0 EASA
106,0 ECHA
96,0 EMSA
63,2 EEA
53,6 ESMA

Rahoitettu
EU:n talousarviosta

Osittain
omarahoitteinen

45,9 EPV
30,1 ERA
27,4 EIOPA

≈ 8 104

8 103,7 SRB

Täysin
omarahoitteinen

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 CPVO

* Vuoden 2020 osalta hyväksytty GSA:n lisätalousarvio oli suuruudeltaan 35,4 miljoonaa euroa. GSA:n
lisätalousarvioon sisältyi pm-merkinnällä varustettu budjettikohta koskien operatiivisia toimia, joita
rahoitetaan käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kautta. Maksusitoumusmäärärahoja arvioitiin
olevan vuonna 2020 kaikkiaan 728,6 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoja 1 328,7 miljoonaa euroa.
Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osalta vuonna 2020 toteutuneet menot olivat sitoumusten
osalta 402,1 miljoonaa euroa ja maksujen osalta 753 miljoonaa euroa.
Huomautus: Määriin eivät sisälly muut sekalaiset tulot tai talousarvion varaukset.
Lähde: Virastojen tilinpäätökset vuodelta 2020 (tiedot Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
koostamia).

13

12 Kaaviossa 5 esitetään virastojen talousarviot varainhoitovuodelta 2020.

Talousarviot on jaoteltu menotyypeittäin: osasto 1 (henkilöstökulut), osasto 2
(hallintomenot) ja osasto 3 (toimintamenot yhdessä minkä tahansa muun
talousarviossa käytetyn osaston kanssa). Sen sijaan talousarvioita ei ole jaoteltu
toiminnoittain.
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Kaavio 5 – Virastojen menot vuonna 2020 budjettikohdittain

0%

Osasto 1

Osasto 2

Osasto 3 ja muut

(henkilöstökulut)

(hallintomenot)

(toimintamenot)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

INEA
EASME
ERCEA
REA
EACEA
ETF
ECHA
EIOPA
Chafea
ERA
GSA*
EMCDDA
Eurofound
Cedefop
EPV
ACER
Europol
ESMA
CEPOL
FRA
CdT
ECDC
EASA
ENISA
Eurojust
EFCA
EFSA
BEREC-virasto
EIGE
EU-OSHA
EEA
CPVO
EMA
EMSA
EUIPO
EASO
Frontex
eu-LISA
ESA
EIT
SRB
0%

20 %

40 %
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Talousarvio yhteensä
(milj. euroa)
31,0
49,2
52,2
79,7
50,1
20,4
109,6
28,4
10,8
30,8
35,4
18,0
21,7
17,2
46,7
17,3
149,1
53,9
7,8
24,2
46,8
62,5
183,0
21,7
41,7
16,9
98,9
7,2
7,8
16,1
63,2
20,0
369,7
90,5
464,8
130,4
364,4
233,4
0,2
546,6
8 133,2

100 %

* Vuoden 2020 osalta hyväksytty GSA:n lisätalousarvio oli suuruudeltaan 35,4 miljoonaa euroa. GSA:n
lisätalousarvioon sisältyi pm-merkinnällä varustettu budjettikohta koskien operatiivisia toimia, joita
rahoitetaan käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kautta. Maksusitoumusmäärärahoja arvioitiin
olevan vuonna 2020 kaikkiaan 728,6 miljoonaa euroa ja maksumäärärahoja 1 328,7 miljoonaa euroa.
Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen osalta vuonna 2020 toteutuneet menot olivat sitoumusten
osalta 402,1 miljoonaa euroa ja maksujen osalta 753 miljoonaa euroa.
Huomautus: SRB:n menot jakaantuvat kahteen osaan: osaan I, joka koostuu SRB:n hallintomenoista
(118 miljoonaa euroa), ja osaan II, joka koostuu yhteisen kriisinratkaisurahaston menoista
(8 016 miljoonaa euroa).
Lähde: Talousarviot: Virastojen tilinpäätökset vuodelta 2020 (tiedot Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen koostamia).
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13 Kaaviosta 6 käy ilmi virastokohtainen henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa.

Virastojen henkilöstömäärä oli yhteensä 12 881 7 (2019: noin 11 900), joka on noin
18 prosenttia EU:n toimielinten ja virastojen henkilöstön kokonaismäärästä 8.

Kaavio 6 – Virastokohtainen henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa
Hajautetut virastot
Toimeenpanovirastot
Muut elimet
Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
EASA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
SRB
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
EPV
EEA
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
CEPOL
EFCA
Chafea
EIT
EU-OSHA
CPVO
BEREC-virasto
EIGE
ESA

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen koostamat tiedot.
7

Henkilöstön määrää kuvaavat luvut käsittävät virkojen ja toimien tosiasiallisen lukumäärän
31. joulukuuta 2020. Viroissa ja toimissa työskentelee vakituisia virkamiehiä, väliaikaisia ja
sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

8

Käytetyt luvut perustuvat vakituisten virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten
toimihenkilöiden ja kansallisten asiantuntijoiden lukumäärään (ilmaistuna
kokoaikavastaavina työntekijöinä).
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14 Useimmat virastot eivät pane täytäntöön suuria operatiivisia meno-ohjelmia vaan

hoitavat luonteeltaan teknisiä, tieteellisiä tai sääntelyyn liittyviä tehtäviä. Tämän
seurauksena useimpien virastojen talousarviot koostuvat lähinnä henkilöstö- ja
hallintomenoista (ks. kaavio 5). Virastojen henkilöstö- ja hallintomenot muodostavat
kaiken kaikkiaan noin 10,9 prosenttia EU:n henkilöstö- ja hallintomenojen
kokonaismäärästä (ks. kaavio 7).

Kaavio 7 – EU:n toimielinten ja muiden elinten henkilöstö- ja
hallintomenot* vuonna 2020 (miljoonaa euroa)
(miljoonaa euroa)

Euroopan
tietosuojavaltuutettu

9,4

Euroopan
oikeusasiamies

10,1

Euroopan alueiden
komitea
Euroopan talous- ja
sosiaalikomitea
Euroopan
tilintarkastustuomioistuin
Euroopan ulkosuhdehallinto
Euroopan unionin
tuomioistuin
Euroopan unionin neuvosto

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Euroopan Parlamentti

1 121,0
1 331,2

Virastot
Euroopan komissio

8 485,0

* Henkilöstömenot käsittävät sekä operatiivisen että hallintohenkilöstön menot. Eläkemaksut eivät
sisälly virastoja koskeviin lukuihin (paitsi omarahoitteisten ja osittain omarahoitteisten virastojen
tapauksessa).
Lähde: Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 yleinen talousarvio, Euroopan komission tilinpäätös
varainhoitovuodelta 2020 ja virastojen tilinpäätökset varainhoitovuodelta 2020 (tiedot Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen koostamia).

17

15 EU:n yleisestä talousarviosta suoritetut 2,4 miljardin euron maksuosuudet

sisältyvät monivuotisen rahoituskehyksen eri otsakkeisiin, kuten kaaviosta 8 käy ilmi.

Kaavio 8 — Virastojen rahoitus EU:n yleisen talousarvion monivuotisen
rahoituskehyksen otsakkeiden mukaan jaoteltuna
(miljoonaa euroa)
2 404,9

1 155,4

MRK 1a

Kasvua ja
työllisyyttä edistävä
kilpailukyky

ACER
BEREC-virasto
Cedefop
EASA
EPV
ECHA
EIOPA
EIT
EMSA
ENISA
ERA
ESMA
EU-OSHA
Eurofound
GSA
EACEA
EASME
ERCEA
INEA
REA

58,9

1 169,9

20,4

0,2

MRK 2

MRK 3

MRK 4

MRK 5

Kestävä kasvu:
luonnonvarat

Turvallisuus ja
kansalaisuus

Globaali
Eurooppa

Hallinto

EEA
EFCA

CEPOL
EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
EMCDDA
eu-LISA
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
Chafea

ETF

ESA

Lähde: Virastojen tilinpäätökset vuodelta 2020 (tiedot Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
koostamia).
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Talousarvio- ja vastuuvapausjärjestelyt ovat samanlaisia
kaikissa virastoissa, paitsi EUIPOssa, CPVO:ssa ja SRB:ssä

16 Euroopan parlamentti ja neuvosto vastaavat vuotuisesta talousarvio- ja

vastuuvapausmenettelystä useimpien hajautettujen virastojen ja muiden elinten sekä
kaikkien Euroopan komission toimeenpanovirastojen osalta. Kaaviossa 9 esitetään
vastuuvapausmenettelyn aikataulu.

Kaavio 9 – Vastuuvapausmenettely (useimpien virastojen osalta)
1. Kesäkuuta
n+1 mennessä

15. Marraskuuta
n+1 mennessä

Tilintarkastustuomioistuin
hyväksyy virastoja
koskevat alustavat
huomautuksensa

Tilintarkastustuomioistuin
antaa vuotuisen virastoja
koskevan kertomuksensa sekä
tarkastuslausumansa Euroopan
parlamentille ja neuvostolle

1. Maaliskuuta
n+1 mennessä

1. heinäkuuta
n+1 mennessä

Virastot toimittavat alustavat
tilinpäätöksensä
tilintarkastustuomioistuimelle

Virastot hyväksyvät
lopulliset
tilinpäätöksensä

Helmikuun
puoleenväliin
n+2 mennessä
Neuvosto hyväksyy
vastuuvapaussuosituksensa
ja antaa sen Euroopan
parlamentille

Joulukuun n+1 ja
tammikuun lopun
n+2 välillä
EU:n virastojen johtajia
kuullaan Euroopan
parlamentin talousarvion
valvontavaliokunnassa ja
neuvoston budjettikomiteassa

Maaliskuun loppuun
n+2 mennessä
Euroopan parlamentin
mietinnöt hyväksytään
täysistunnossa –
parlamentti päättää,
myöntääkö se
vastuuvapauden vai
lykkää
vastuuvapauspäätöstään

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

17 Euroopan unionilla on kuitenkin kaksi hajautettua virastoa, jotka ovat täysin

omarahoitteisia (CPVO ja EUIPO). CPVO:n osalta talousarvio- ja
vastuuvapausmenettelystä vastaa viraston hallintoneuvosto ja EUIPOn osalta
budjettikomitea, eivätkä Euroopan parlamentti ja neuvosto niin ollen osallistu
menettelyyn. Vastaavasti SRB:n vuotuinen talousarvio- ja vastuuvapausmenettely on
yksinomaan sen hallintoneuvoston vastuulla.

19

EU:n virastojen verkosto helpottaa virastojen keskinäistä
yhteistyötä sekä niiden yhteydenpitoa sidosryhmiin

18 Virastot perustivat EU:n virastojen verkoston (EUAN-verkosto, EU Agencies

Network) keskinäiseksi yhteistyöfoorumikseen vahvistamaan virastojen näkyvyyttä,
tunnistamaan ja edistämään toimintojen tehostamismahdollisuuksia sekä tuomaan
lisäarvoa. On havaittu, että virastojen on kommunikoitava koordinoidummin
sidosryhmiensä ja suuren yleisön kanssa kysymyksistä, jotka ovat kaikille yhteisiä.
Verkosto on lisäksi väline, jota voidaan hyödyntää ensimmäisenä, kun halutaan kerätä
tietoa kaikilta virastoilta tai jakaa sitä niille. EUAN-verkoston toiminta perustuu
painopisteisiin, joista virastot ovat sopineet viisivuotisessa strategiassa. Lisäksi
vuotuisissa työohjelmissa täsmennetään verkoston toimet ja tavoitteet. Verkosto
hyväksyi vuonna 2020 toisen monivuotisen strategiansa, joka kattaa vuodet 2021–
2027 9. Strategia, jossa on otettu huomioon uuden Euroopan komission poliittinen ja
strateginen ohjaus, rakentuu kahden strategisen pilarin varaan:
o

EUAN-verkosto erinomaisen hallinnollisen osaamisen mallina

o

EUAN-verkosto vakiintuneena institutionaalisena kumppanina.

19 EUAN-verkoston puheenjohtajana toimii vuorotteluperiaatteen mukaisesti

vuosittain eri virasto. Täysistunnot, joita koordinoi yhteinen tukivirasto (Shared
Support Office), pidetään kahdesti vuodessa. Verkostoon kuuluu kymmenen
alaverkostoa (ks. kaavio 10), joista kukin keskittyy tiettyyn teemaan. Alaverkostot
voivat tehdä yhteistyötä myös muiden EU:n toimielinten kanssa, jotka puolestaan
voivat olla alaverkostojen jäseniä. Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu
aktiivisesti joihinkin täysistuntoihin ja alaverkostojen kokouksiin ja jakaa tällöin hyviä
käytäntöjään ja antaa tietoa tarkastusprosesseista ja -tuloksista.

9

EUAN-verkoston strategia vuosiksi 2021–2027, Bryssel, 9.11.2020.
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Kaavio 10 – EUAN-verkoston yhteinen tukivirasto ja alaverkostot
GN

Viherryttämistä
käsittelevä
verkosto

PDN

Tuloksellisuuden
kehittämisverkosto

HCIN

NAPO

Viestintä- ja
tiedotuspäälliköiden
verkosto

EU-ANSA

EU:n virastojen
tiedeneuvonantajien
verkosto

Virastojen
hankintavastaavien
verkosto

EUAN-verkoston
yhteinen
tukivirasto

IAAPN

Virastojen välinen
valitusmenettelyjä
käsittelevä verkosto

ICTAC

Tieto- ja viestintätekniikan
neuvoa-antava komitea

IAAN

Virastojen välinen
tilinpitäjien verkosto

EFRAN

Maksuja perivien
eurooppalaisten virastojen
verkosto

IALN

Virastojen välinen
oikeudellinen verkosto

Lähde: EUAN-verkosto.

20 EUAN-verkoston työssä ja kummassakin monivuotisessa strategiassa ovat

keskeisiä yhteiset palvelut sekä tiedon ja asiantuntemuksen jakaminen. Esimerkkejä
yhteistyöstä ovat yhteiset palvelut seuraavilla aloilla: hätätilanteisiin liittyvä toiminnan
palautuminen, laskentatoimi, yhteiset hankinnat (ks. laatikko 1), covid-19-kysymykset
(ks. laatikko 2) sekä tietosuoja.

21

Laatikko 1
Esimerkki yhteisiin hankintamenettelyihin liittyvästä yhteistyöstä
Yhteiset hankinnat ovat yksi niistä syistä, joiden vuoksi EUAN-verkosto kannustaa
yhteistyöhön. Kuten tilintarkastustuomioistuin raportoi jo vuosikertomuksessaan
2018, hajautetut virastot ja muut elimet sekä EU:n yhteisyritykset (tässä kohdassa
nämä kaikki yhteisnimellä ’EU:n elimet’) ovat tutkineet myös sitä, olisiko yhteisten
hankintamenettelyjen avulla mahdollista saavuttaa suurempaa hallinnollista
tehokkuutta ja suurempia mittakaavaetuja. Vuosina 2014–2020 EU:n elinten
käynnistämien yhteisten tarjouspyyntöjen lukumäärä nousi yhdestä 17:ään, ja
vuoden 2020 loppuun mennessä 64 EU:n elintä oli osallistunut yhteen tai
useampaan yhteishankintaan (ks. kaavio 11). Yhteisillä hankintamenettelyillä
voidaan saavuttaa tehokkuutta ja mittakaavaetuja.

Kaavio 11 – Yhteisten tarjouspyyntöjen lukumäärä
98
87
Osallistuneiden virastojen, elimien ja
yhteisyritysten lukumäärä

74
64

Käynnistettyjen yhteisten
tarjouspyyntöjen lukumäärä

22
2

1
2014

2

2

1
2015

Lähde: EUAN-verkosto.

17

2016

20

17

6
2017

2018

2019

2020
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Laatikko 2
Covid-19-pandemian vastatoimia koskevan tiedon jakaminen
Kun covid-19-pandemia puhkesi, EUAN-verkoston yhteinen tukivirasto koordinoi
aktiivisesti vastatoimia. Verkosto perusti huhtikuussa 2020 neuvoa-antavan
ryhmän, joka käsitteli uusia työtapoja. Tässä epävirallisessa työryhmässä
virastojen resurssijohtajat saattoivat vaihtaa tietoja keskenään. Työryhmä on
perustamisensa jälkeen pitänyt 27 kokousta. Se on auttanut virastoja
yhdenmukaistamaan menettelyjä ja toimintaperiaatteita, jotka koskevat etätyötä
yleisesti mutta myös henkilösuojainten yhteishankintoja ja henkilöstön palaamista
takaisin toimistotyöhön. Lisäksi virastot ovat työryhmän kautta voineet ottaa
koordinoidusti Euroopan komission kanssa esiin tärkeinä pitämiään covid-19aiheisia kysymyksiä.
EU:n oikeusasiamies on tunnustanut EUAN-verkoston toiminnan ansiot, sillä hän
nimesi verkoston – eräiden muiden ohella – palkintoehdokkaaksi hyvää hallintoa
koskevassa kilpailussa vuonna 2021. Ehdokkuus myönnettiin sen työn vuoksi, jota
verkosto oli tehnyt koordinoidakseen EU:n virastojen toteuttamia covid-19-kriisin
vastatoimia 10.
Lähde: EUAN-verkosto ja EU:n oikeusasiamies.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141 316.
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Tilintarkastustuomioistuimen
toimittama tarkastus
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävä

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

tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut 11
o

kaikkien 41 viraston tilinpäätökset, jotka sisältävät tilinpäätöslaskelmat 12 ja
kertomukset talousarvion toteuttamisesta 13 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta, ja

o

tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden.

22 Tilintarkastustuomioistuin antaa tarkastustulostensa perusteella Euroopan

parlamentille ja neuvostolle tai muille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille (ks.
kohta 17) kustakin virastosta yhden tarkastuslausuman, joka koskee viraston tilien
luotettavuutta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta.
Tarvittaessa tilintarkastustuomioistuin täydentää tarkastuslausumia tarkastukseen
perustuvilla merkittävillä havainnoilla.

Tilintarkastustuomioistuin raportoi petosepäilyistä relevanteille
EU:n elimille (OLAF ja EPPO)

23 Tilintarkastustuomioistuin tekee yhteistyötä Euroopan petostentorjuntaviraston

(OLAF) kanssa asioissa, jotka liittyvät petoksiin tai muihin EU:n taloudellisia etuja
vahingoittaviin laittomiin toimiin. OLAF on pyytänyt, että tilintarkastustuomioistuin
toimittaa OLAFille EU:n virastoja koskevia tarkastustietoja, jotka voisivat olla hyödyksi
OLAFin tutkimuksissa. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin kuulee OLAFia kaikista
11

ELAa ja EPPOa ei tarkastettu vuonna 2020, koska ne eivät vielä olleet taloudellisesti
riippumattomia.

12

Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman,
nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.

13

Kertomuksilla talousarvion toteuttamisesta tarkoitetaan kertomuksia, joissa on aggregoitu
kaikki talousarviotapahtumat ja talousarvion liitetiedot.

24
tarkastustyönsä aikana havaitsemistaan petosepäilyistä, vaikka
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksia ei olekaan suunniteltu erityisesti petosten
etsimiseen. Varainhoitovuoden 2020 osalta tällainen yhteistyö laajennettiin myös
vastikään toimintansa aloittaneeseen Euroopan syyttäjänvirastoon (EPPO), joka tutkii
EU:n taloudellisia etuja vahingoittavia rikoksia sekä asettaa niiden tekijät syytteeseen
ja tuomittaviksi. Tilintarkastustuomioistuin raportoi EPPOlle yhtä EU:n virastoa
koskevasta epäilystä ja ilmoitti asiasta myös OLAFille. Ennen EPPOn perustamista
tilintarkastustuomioistuin oli varainhoitovuodesta 2001 alkaen antanut OLAFille tiedot
petosepäilyistä kaiken kaikkiaan kahdeksan muun viraston osalta. Kyseisissä
tapauksissa tilintarkastustuomioistuin epäili, että otokseen poimituissa tapahtumissa
oli syyllistytty yhteen tai useampaan petokseen.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustoimenpiteiden
digitalisointi

24 Tilintarkastustuomioistuin totesi, että EU:n virastojen vuotuinen tarkastus antaa

tilaisuuden testata automaattisia tarkastustoimenpiteitä. EU:n virastojen
tarkastukseen kuuluu noin 200 tarkastustoimenpidettä, jotka kattavat muun muassa
maksut, palkat, hankinnat, talousarvion, palvelukseenoton ja vuotuiset tilinpäätökset.
Tilintarkastustuomioistuin käynnisti vuonna 2019 pilottihankkeen sen selvittämiseksi,
kuinka automatisoida menettelyt, joilla tarkastetaan sitoumusten, maksujen ja
palkkojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus sekä toimitetaan tilien tarkastus. Hanke
koski EU:n kuutta toimeenpanovirastoa. Toisin kuin useimmilla hajautetuilla
virastoilla 14, toimeenpanovirastoilla on samanlaiset hallinnolliset menettelyt ja
tietotekniset järjestelmät (esim. talousarvio-, kirjanpito- ja
henkilöstöhallintojärjestelmät).

25 Vuonna 2020 tilintarkastustuomioistuin jatkoi pilottihankettaan ja paranteli

aiemmin kehittämiään toimeenpanovirastojen tarkastustoimenpiteitä. Näin
menettelyistä tuli tarkempia, ja niiden avulla voitiin vähentää niiden poikkeusten
määrää, jotka tarkastajien oli käytävä läpi. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin otti
käyttöön viisi uutta automatisoitua toimenpidettä, jotka koskivat tilien tarkastamista.
Tässä testissä ei havaittu olennaisia virheitä, mikä oli odotettua. Tarkastajat totesivat
kuitenkin, että jonkin verran aikaa säästyi, kuten kaaviosta 12 käy ilmi. Nämä tulokset
vahvistavat, että kun automatisoituja toimenpiteitä on enemmän ja niiden avulla
toteutetaan yhä suurempi määrä tarkastustehtäviä, huomattavia säästöjä voidaan

14

Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista varainhoitovuodelta 2017,
kohdat 2.26 ja 2.27.

25
saada aikaan. Tätä kehitystä viedään eteenpäin ja sen tuloksia seurataan tulevina
vuosina.

Kaavio 12 – Tilien tarkastamista koskevien testien automatisointi

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Havainnot
Virastoja koskevien vuotuisten tarkastusten tulokset
varainhoitovuodelta 2020 ovat yleisesti ottaen myönteisiä

26 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa, joka koski virastojen tilinpäätöksiä

31. joulukuuta 2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä tilien perustana olevia
tuloja, saatiin yleisesti ottaen vahvistus aiempina vuosina raportoiduille myönteisille
tuloksille. Sen sijaan tilien perustana olevien maksujen osalta tarvitaan joitakin
parannuksia.

Kaavio 13 – Virastojen tilejä sekä tuloja ja maksuja koskevat vuotuiset
tarkastuslausunnot vuosina 2018–2020
41 virastoa
Maksut
Tulot
Tilit

40 | 1
41
41

2018

39 | 2
41
41

2019

38 | 3
41
41

2020

LAUSUNNOT
Vakiomuotoinen (puhdas)
Varauman sisältävä
Kielteinen

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Puhdas lausunto tilien luotettavuudesta kaikkien virastojen
osalta

27 Tilintarkastustuomioistuin antoi varainhoitovuodelta 2020 vakiomuotoisen
(“puhtaan”) tarkastuslausunnon kaikkien virastojen tileistä (ks. kaavio 13).

Tiettyjä seikkoja painottavat kappaleet ovat tärkeitä, jotta lukija voi
saada oikean käsityksen EMAn ja SRB:n tilinpäätöksistä

28 Tiettyjä seikkoja painottavissa kappaleissa kiinnitetään lukijoiden huomio

näkökohtiin, joiden huomioon ottaminen on kyseisten näkökohtien merkittävyyden
vuoksi olennainen edellytys sille, että käyttäjät voivat saada tilinpäätöksistä
asianmukaisen käsityksen. Varainhoitovuoden 2020 osalta tilintarkastustuomioistuin

27
käytti tiettyjä seikkoja painottavaa kappaletta kahden viraston kertomuksissa (EMA ja
SRB).

29 Lontoosta Amsterdamiin siirtyneen EMAn tapauksessa tilintarkastustuomioistuin

kiinnittää huomiota ongelmaan, joka liittyy viraston aiempien, Lontoossa sijainneiden
toimitilojen vuokrasopimukseen. Sopimus on voimassa vuoteen 2039, eikä siihen
sisälly sopimuksen ennenaikaista päättämistä koskevia määräyksiä. Heinäkuussa 2019
virasto teki vuokranantajansa kanssa sopimuksen aiempien toimitilojensa
vuokraamisesta eteenpäin. Virasto vuokrasikin tilat eteenpäin heinäkuusta 2019, ja
sopimusehdot vastaavat päävuokrasopimuksen ehtoja. Alivuokrasopimuksen
voimassaolo päättyy EMAn alkuperäisen vuokrasopimuksen päättyessä. Virasto on yhä
vuokrasopimuksen osapuoli, joten sille saattaa siirtyä vastuu vuokrasopimuksen koko
määrästä, jos alivuokralainen ei pysty huolehtimaan velvoitteistaan. Määrä, joka
koostuu vuokrasopimuksen loppuun mennessä maksettavista vuokrista, niihin
liittyvistä palvelumaksuista ja vuokranantajan vakuutuksesta, oli 31. joulukuuta 2020
yhteensä arviolta 377 miljoonaa euroa.

30 Tilintarkastustuomioistuin toteaa SRB:n tilien osalta, että se ei tarkastanut

maksuosuuksiin liittyviä hallinnollisia muutoksenhakuja ja oikeudenkäyntimenettelyjä,
jotka ovat vireillä joidenkin luottolaitosten, kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten ja
SRB:n välillä, eikä muita oikeudenkäyntimenettelyjä, jotka SRB:tä vastaan on
käynnistetty unionin yleisessä tuomioistuimessa ja Euroopan unionin
tuomioistuimessa. Niiden mahdollista vaikutusta SRB:n tilinpäätökseen 31. joulukuuta
2020 päättyneeltä varainhoitovuodelta arvioidaan (etenkin ehdollisten vastuiden,
varausten ja velkojen osalta) erityisvuositarkastuksessa, jonka
tilintarkastustuomioistuin toimittaa kriisinratkaisumekanismista annetun asetuksen
92 artiklan 4 kohdan mukaisesti erikseen.

31 Tilintarkastustuomioistuin kiinnittää lisäksi huomiota SRB:n lopullisen

tilinpäätöksen liitetietoihin, joissa kuvataan meneillään olevan covid-19-kriisin
mahdollisia vaikutuksia investointisalkkuun.

Muita seikkoja koskevassa kappaleessa käsitellään Chafean kannalta
erityisen keskeistä kysymystä

32 Chafean toiminta lakkautettiin 1. huhtikuuta 2021, ja sen tehtävät on siirretty

muille virastoille. Kuitenkin koska nämä muut virastot ovat EU:n konsolidoituja
yhteisöjä, siirrolla ei ole vaikutusta varojen ja velkojen määriin Chafean
tilinpäätöksessä varainhoitovuodelta 2020.
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’Puhdas’ lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta
ja asianmukaisuudesta kaikkien virastojen osalta

33 Euroopan tilintarkastustuomioistuin antaa vakiomuotoisen (puhtaan)

tarkastuslausunnon tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) kaikkien virastojen osalta.

Tiettyjä seikkoja painottavan kappaleen avulla lukijat saavat paremman
käsityksen SRB:n tuloista

34 Tilintarkastustuomioistuin sisällytti myös SRB:tä koskevaan kertomukseensa

tiettyjä seikkoja painottavan kappaleen, joka koski edellä kohdassa 30 selostettua
kysymystä.

Muita seikkoja koskevissa kappaleissa käsitellään ESMAn ja SRB:n
kannalta erityisen keskeisiä kysymyksiä

35 ESMAn kohdalla luottoluokittajilta perittävät maksut perustuvat kyseisten

toimijoiden tuloihin, mutta näitä tuloja tarkastellaan oikeushenkilön tasolla eikä
konsernitasolla tai toisiinsa etuyhteydessä olevien yksiköiden muodostaman ryhmän
tasolla. Tämä antaa lailliselta vaikuttavan tilaisuuden pienentää tai välttää maksuja
siten, että EU:hun sijoittautuneiden luottoluokittajien tuloja siirretään näiden
lähiyksiköille, jotka ovat sijoittautuneet EU:n ulkopuolelle. Tämän laissa olevan aukon
todennäköistä taloudellista vaikutusta ei tiedetä. ESMA on tietoinen tästä riskistä, ja se
julkaisi 29. tammikuuta 2021 mietinnön 15. Mietinnön mukaan ESMA antoi Euroopan
komissiolle 21. kesäkuuta 2021 teknistä neuvontaa siitä, kuinka asetusta voitaisiin
muuttaa siten, että riskiä kyetään pienentämään.

36 Lisäksi maksut, joita ESMAn perii kauppatietorekistereiltä, lasketaan kunkin

kauppatietorekisterin liikevaihdon perusteella. Maksuja koskevassa asetuksessa ei
säädetä kattavasta ja yhdenmukaisesta valvontakehyksestä, jolla varmistettaisiin
tietojen luotettavuus. Tästä huolimatta kaikki kauppatietorekisterit pystyivät
esittämään riippumattoman tarkastajan lausunnon, jonka mukaan niiden
(maksulaskelmissa käytetty) vuoden 2019 tilinpäätös antoi oikean ja riittävän kuvan.
Riippumattomat tarkastajat olivat kuitenkin kohdistaneet vain rajallisen arvioinnin
kauppatietorekisterien toimittamiin tietoihin, jotka koskivat vuoden 2019 aikana
15

Mietintö ESMA 80–196-5019. Ks. https://www.esma.europa.eu/pressnews/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
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kauppatietorekisteriin ilmoitettujen kauppojen lukumäärää ja rekisteröityjen avoimien
kauppojen lukumäärää ajankohtana 31. joulukuuta 2019. ESMA julkaisi
maaliskuussa 2021 mietinnön 16, jossa ehdotetaan, että kauppatietorekisterien
liikevaihdon määrittämiseen liittyvää menetelmää yksinkertaistetaan siltä osin kuin
sitä käytetään vuotuisten valvontamaksujen laskemisessa. Ehdotuksen mukaan
huomioon otettaisiin ainoastaan tulot, kun taas toimintaa kuvaavat luvut jätettäisiin
laskelman ulkopuolelle.

37 Asettamatta kyseenalaiseksi virallista tarkastuslausuntoaan

tilintarkastustuomioistuin painotti, että SRB:n rahastoon suoritettavat maksuosuudet
on laskettu luottolaitosten SRB:lle toimittamien tietojen perusteella. SRB:n tuloihin
kohdistunut tilintarkastustuomioistuimen tarkastus perustui näihin tietoihin, joiden
luotettavuutta ei kuitenkaan tarkistettu. Yhteisestä kriisinratkaisumekanismista
annetussa asetuksessa ei säädetä kattavasta ja johdonmukaisesta
valvontajärjestelmästä, jolla varmistettaisiin tietojen luotettavuus. SRB kuitenkin tekee
tietojen analyyttisiä ja johdonmukaisuustarkastuksia ja joitakin jälkitarkastuksia
luottolaitosten tasolla. SRB ei myöskään voi antaa tarkkoja luottolaitoskohtaisia tietoja
riskin perusteella mukautetuista maksuosuuslaskelmista, sillä laskelmat liittyvät
toisiinsa ja sisältävät luottamuksellista tietoa muista luottolaitoksista. Tämä vaikuttaa
laskelmien avoimuuteen.

Virastojen tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta annettiin puhdas lausunto ACERia, euLISAa and ENISAa lukuun ottamatta

38 Tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoisen (puhtaan) tarkastuslausunnon

38 viraston tilinpäätösten perustana olevien maksujen laillisuudesta ja
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta) 31. joulukuuta 2020 päättyneeltä
varainhoitovuodelta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että näiden virastojen maksut
olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset (ks. kaavio 13).

39 ACERin osalta tilintarkastustuomioistuin antoi varauman sisältävän lausunnon

niiden havaintojen perusteella, joista se oli raportoinut varainhoitovuoden 2019 osalta.
Tilintarkastustuomioistuin totesi, että useat erillissopimukset, jotka oli tehty ITpalveluita koskeneen puitesopimuksen perusteella, olivat sääntöjenvastaisia, koska
hankintoja ei ollut kilpailutettu. Vuonna 2020 suoritetut sääntöjenvastaiset maksut
16

Mietintö ESMA74-362-1864. Ks. https://www.esma.europa.eu/document/cp-technicaladvice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir.
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olivat 752 654 euroa (3,7 prosenttia vuonna 2020 käytettävissä olleiden
maksumäärärahojen kokonaismäärästä).

40 Eu-LISAn osalta tilintarkastustuomioistuin antoi varauman sisältävän lausunnon

kahden sääntöjenvastaisen hankintamenettelyn perusteella. Eräässä tapauksessa euLISA teki vuonna 2020 erillissopimuksen ohjelmistosta, joka oli erilainen kuin
ohjelmisto, jota toimeksisaaja oli tarjonnut asiaa koskevan puitesopimuksen
yhteydessä. Puitesopimusta ei ole kuitenkaan muutettu. Sellaisen tuotteen hankinta,
joka ei sisälly hintatarjoukseen, hinnalla, joka poikkeaa alun perin tarjotun tuotteen
hinnasta, merkitsee poikkeamaa puitesopimuksesta. Toisessa tapauksessa eu-LISA
allekirjoitti tilauslomakkeen kunnossapitopalveluista, jotka toimitettaisiin neljän
vuoden aikana. Tämä oli vastoin puitesopimuksen säännöksiä, joiden mukaan
palveluista voitiin laskuttaa etukäteen yhden vuoden ajalta. Niiden maksujen
kokonaismäärä, joiden ei katsottu olevan puitesopimuksen säännösten mukaisia, oli
10 405 075 euroa. Määrän osuus kaikista varainhoitovuonna 2020 käytettävissä
olleista maksumäärärahoista on 4,1 prosenttia.

41 ENISAn osalta varauman sisältävä lausunto johtuu erään henkilöstön jäsenen

valtuutuksen puuttumisesta. Kyse oli ajallisesta katkoksesta, sillä edellisen pääjohtajan
eräälle henkilöstön jäsenelle myöntämä väliaikainen valtuutus päättyi ennen kuin
virkaan astunut uusi pääjohtaja oli myöntänyt uuden valtuutuksen. Asianomainen
henkilöstön jäsen hyväksyi kyseisen ajanjakson aikana ilman voimassaolevaa
valtuutusta talousarviositoumuksia 529 120 euron edestä ja maksuja 914 100 euron
edestä (3,5 prosenttia vuonna 2020 käytettävissä olleiden maksumäärärahojen
kokonaismäärästä).

Muita seikkoja koskevissa kappaleissa käsitellään ACERin, ENISAn ja
EASOn kannalta erityisen tärkeitä kysymyksiä

42 Tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota siihen, että ACER ja ENISA eivät

ottaneet käyttöön sisäisiä sääntöjä, joiden avulla olisi pyritty huolehtimaan
valtuutuksien jatkumisesta silloin kun valtuuttavat tai valtuutetut tulojen ja menojen
hyväksyjät jättävät tehtävänsä. Tämä on merkittävä sisäisen valvonnan puute
(lisätietoja, ks. kohta 48 ja sen jälkeiset kohdat).

43 Tilintarkastustuomioistuin panee EASOn osalta merkille, että unionin yleisessä
tuomioistuimessa käsiteltävänä olevalla asialla 17 on merkitystä eräiden

17

Asia T-621/20 (EMCS v. EASO).
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tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunnossa esiin tuotujen kysymysten
kannalta. Vuonna 2020 EASO käynnisti avoimen menettelyn, jonka tarkoituksena oli
hankkia vuokratyöntekijäpalveluita Maltalle viraston päätoimipaikan ja operaatioiden
tueksi. Asiaan 48 kuukauden aikana liittyvä rahamäärä oli kokonaisuudessaan arviolta
27,7 miljoonaa euroa. Hylätyn tarjouksen esittäjä käynnisti lokakuussa 2020 unionin
yleisessä tuomioistuimessa oikeudenkäyntimenettelyn EASOa vastaan ja kyseenalaisti
siinä hankintamenettelyn tuloksen.

44 Tilintarkastustuomioistuin panee EIGEn osalta merkille – vastaavalla tavalla kuin

vuosikertomuksessaan 2019 – että unionin tuomioistuimessa käsiteltävänä olevalla
asialla 18 on merkitystä eräiden tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausunnossa
esiin tuotujen kysymysten kannalta. Asiassa käsitellään useita Liettuan korkeimman
oikeuden esittämiä kysymyksiä, jotka koskevat vuokratyöstä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/104/EY soveltamista EU:n virastoihin 19.
Unionin tuomioistuimen näistä kysymyksistä antamalla tuomiolla voi olla vaikutusta
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kantaan tilapäistyöntekijöiden käytöstä
EIGEssä. Siksi tilintarkastustuomioistuin ei esitä asiaa koskevia huomautuksia eikä
suorita seurantaa aiempina vuosina esittämiensä huomautusten perusteella ennen
kuin unionin tuomioistuin on antanut asiassa lainvoimaisen tuomionsa.

Tilintarkastustuomioistuimen huomautuksissa puututaan
parannuksia edellyttäviin osa-alueisiin 23 virastossa

45 Tarkastuslausuntojensa ja niiden ohessa esitettyjen tiettyjä seikkoja painottavien

kappaleiden ja muita seikkoja koskevien kappaleiden lisäksi tilintarkastustuomioistuin
esitti myös 54 huomautusta, jotka koskivat 23:a virastoa ja niiden parannuksia
edellyttäviä osa-alueita. Vuoden 2019 osalta huomautuksia esitettiin 82. Useimmat
huomautukset koskevat puutteita sisäisessä valvonnassa, julkisissa
hankintamenettelyissä ja talousarviohallinnossa. Julkisiin hankintamenettelyihin
liittyvät puutteet ovat edelleen maksujen sääntöjenvastaisuuden pääasiallinen syy.

46 Kaaviossa 14 ja kaaviossa 15 esitetään erityyppisten huomautusten lukumäärät

41 virastossa. Tiedot kattavat koko kertomuksen, myös tarkastuslausunnot ja niiden
yhteydessä esitetyt tiettyjä seikkoja painottavat tai muita seikkoja koskevat kappaleet.

18

Asia C-948/19 (Manpower Lit).

19
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Kaavio 14 – Huomautusten lukumäärä virastoittain

Hankintamenettelyt
Palvelukseenottomenettelyt
Sisäiset kontrollit

(muut kuin hankinnat, palvelukseenotot)

Budjettihallinto
8

7

6

5

4

3

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.
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Kaavio 15 – Huomautusten lukumäärä usein esiintyvien puutteiden
tyypin mukaan

7
6
5
4
3
2
1

Hankintoihin
liittyvien
puutteiden
määrä

Talousarviohallintoon
liittyvien
puutteiden määrä

Sisäisiin
kontrolleihin
liittyvien
puutteiden määrä

0

Niiden puutteiden
osuus, joiden
seurauksena
maksuista on tullut
sääntöjenvastaisia

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Sisäiset kontrollit ovat kaikkein virhealttein osa-alue

47 Tilintarkastustuomioistuin raportoi sisäisen valvonnan puutteista 13 virastossa

(ACER, CEPOL, EASME, EASO, EPV, EIOPA, EMSA, ESMA, ENISA, ETF, Eurofound,
Frontex ja SRB). Puutteissa oli kyse siitä, että ennakko- ja jälkitarkastukset puuttuivat
(ks. laatikko 3), talousarviositoumuksia ja oikeudellisia sitoumuksia hallinnoitiin
riittämättömästi tai poikkeusrekisteriin ei tehty asianmukaisia merkintöjä.
Kaaviossa 15 esitetään yleisimmät sisäisen valvonnan puutteet, jotka tarkastuksessa
havaittiin.
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Laatikko 3
Esimerkki sisäisen valvonnan puutteesta, joka liittyi
ennakkotarkastuksiin
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuksensa mittaan sisäisen valvonnan
puutteita, jotka liittyivät Euroopan komission vuonna 2018 yli 60 EU-elimen
puolesta allekirjoittaman puitesopimuksen täytäntöönpanoon. Puitesopimuksen
tarkoituksena oli hankkia ohjelmistolisenssejä ja IT-palveluita. Välittäjänä
toimivalla toimeksisaajalla on oikeus tehdä lisäys tavarantoimittajiensa hintoihin.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kun esimerkiksi EASME teki hankintoja
tämän puitesopimuksen nojalla, se ei soveltanut minkäänlaisia sisäisiä kontrolleja
sen varmistamiseksi, että toimeksisaaja oli käyttänyt oikeita hintoja ja tehnyt
lisäykset oikeamääräisinä.

Huomautukset, jotka koskevat talousarvion toteuttamisvaltuuksien siirtämistä

48 Tilintarkastustuomioistuimen tarkastus toi esiin puutteita myös valtuutuksien

jatkuvuudessa. Kyse on tapauksista, joissa valtuuttavat tai valtuutetut tulojen ja
menojen hyväksyjät jättävät tehtävänsä, ja erityisesti tilanteista, joissa uusi pääjohtaja
(eli viraston tulojen ja menojen hyväksyjä) astuu virkaansa.

49 Tulojen ja menojen hyväksyjän asema virastoissa on erilainen kuin toimielimissä.

Toimielimet toimivat itse tulojen ja menojen hyväksyjinä; ne siirtävät tehtävään
liittyvät vastuualueet tietyille henkilöstönsä jäsenille. Kaikki pääjohtajat ja pääsihteerit
ovat valtuutettuja tulojen ja menojen hyväksyjiä. Virastoissa tulojen ja menojen
hyväksyjän tehtävä on kuitenkin osoitettu viraston pääjohtajalle, joka toteuttaa
talousarviota omalla vastuullaan. Se, että vastuu talousarvion toteuttamisesta on
viraston johtajalla, on virastojen keskeinen erottava ominaisuus.

50 Virastojen varainhoitoasetuksissa tai yleisessä varainhoitoasetuksessa ei ole

selkeästi säädetty valtuutuksen jatkumisesta tulojen ja menojen hyväksyjän
palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Asian selventämiseksi virastot yleensä
hyväksyvät talousarvioidensa toteuttamiseen liittyviä sisäisiä sääntöjä, jotka koskevat
muun muassa valtuutusten tai edelleenvaltuutusten myöntämisen ja vastaanottamisen
edellytyksiä, siirretyn toimivallan laajuutta sekä valtuutusten jatkuvuutta silloin kun
tulojen ja menojen hyväksyjä vaihtuu tai kun hän jättää viraston.
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51 Tilintarkastustuomioistuin on kahden viraston osalta (ACER ja ENISA) sisällyttänyt

tarkastuslausuntoihinsa muita seikkoja koskevat kappaleet, joissa käsitellään sitä
puutetta, että virastoilla ei ole sisäisiä sääntöjä tai päätöksiä valtuutusten jatkumisesta
tilanteissa, joissa uudet pääjohtajat astuvat virkoihinsa. Tilanne on johtanut siihen, että
useita talousarviositoumuksia, oikeudellisia sitoumuksia ja maksutapahtumia on
hyväksytty viraston edellisen johtajan antaman valtuutuksen perusteella ilman että
viraston uusi johtaja olisi vahvistanut kyseisen valtuutuksen. Tilintarkastustuomioistuin
katsoo, että tämä on huomattava puute sisäisissä kontrolleissa.

52 Tilintarkastustuomioistuin on ENISAn osalta antanut varauman sisältävän

lausunnon tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta,
koska henkilöstön jäsen hyväksyi talousarviositoumuksia ja maksutapahtumia kuuden
viikon ajan ilman minkäänlaista valtuutusta (ks. kohta 41).

53 Aiempina vuosina tilintarkastustuomioistuin on todennut, että muut virastot ovat

hallinnoineet pääjohtajiensa vaihtumista asianmukaisesti. Vuonna 2019 EASOon ja
EMSAan nimitettiin uudet pääjohtajat. He tekivät välittömästi päätökset, joissa
vahvistettiin heidän edeltäjiensä antamat valtuutukset. Toisessa esimerkissä, jota
voidaan pitää hyvänä käytäntönä, EMAn hallintoneuvosto hyväksyi vuonna 2019
pääjohtajan tehtäviä ja vastuita koskevan kuvauksen, jossa käsiteltiin pääjohtajan
asemaa tulojen ja menojen hyväksyjänä. Kuvauksessa säänneltiin myös tilannetta,
jossa pääjohtajan tehtävät tulojen ja menojen hyväksyjänä päättyvät. Tämä muistuttaa
EU:n toimielinten käytäntöä, jossa EU:n varainhoitoasetuksen yleisiä säännöksiä
täydennetään. Euroopan komissio on esimerkiksi hyväksynyt sisäiset säännöt siitä,
miten sitä koskevaa yleisen talousarvion pääluokkaa toteutetaan, ja tällöin komissio on
säännellyt myös valtuutusten jatkuvuutta 20.

Julkisiin hankintoihin liittyvät puutteet ovat edelleen maksujen
sääntöjenvastaisuuden pääasiallinen syy

54 Julkisia hankintoja koskevissa säännöissä tavoitteena on varmistaa reilu kilpailu

tarjoajien välillä. Lisäksi pyritään hankkimaan tavaroita ja palveluita parhaaseen
mahdolliseen hintaan siten, että samalla kunnioitetaan avoimuuden, suhteellisuuden,
20

Euroopan komission päätös, 13 artiklan 3 kohta (European Commission Decision of
3.8.2018 – C(2018)5120 – on the Internal Rules on the implementation of the general
budget of the European Union (European Commission section).- “Unless specifically
amended or revoked by a new delegating authorising officer, the subdelegation of powers
granted by his predecessor shall remain valid.”)
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tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. Tilintarkastustuomioistuimen
tarkastukseen kuului puitesopimuksia sekä yksittäisiä ja suoria sopimuksia kaikista
virastoista. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa sopimuksissa havaittiin erilaisia
julkisiin hankintoihin liittyviä puutteita kymmenen viraston osalta (Cedefop, CEPOL,
EASO, EPV, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA ja Eurojust). Useimmiten oli kyse siitä,
että hankinnoissa ei toteutunut kilpailua (ks. laatikko 4), tarjousten
arviointiprosessissa oli heikkouksia ja sopimusten täytäntöönpanossa oli ongelmia.
Kaaviossa 15 esitetään myös joitakin lisätilastoja hankintamenettelyihin liittyvistä
yleisimmistä havainnoista jaoteltuna havaintojen tyypin mukaan.

Laatikko 4
Esimerkki puitesopimuksen säännösten noudattamatta jättämisestä
Eu-LISA teki erillissopimuksen ohjelmistosta. Kyseinen ohjelmisto oli erilainen kuin
se ohjelmisto, jota ohjelmistotoimittaja oli tarjonnut asiaa koskevan
puitesopimuksen yhteydessä. EU:n varainhoitoasetuksen 172 artiklan 3 kohdan
a alakohdan mukaan se, että ostetaan jokin muu kuin tarjousmenettelyssä
annettuun hintatarjoukseen sisältyvä tuote, on todellakin hyväksyttävä
vaihtoehto, mutta se edellyttää, että myös puitesopimusta muutetaan vastaavasti.
Eu-LISA ei ollut noudattanut tätä edellytystä. Näin ollen alkuperäiseen
hintatarjoukseen sisältymättömien ohjelmistojen ostaminen merkitsee
poikkeamaa puitesopimuksesta. Erillissopimus ja 10 399 834 euron maksu eivät
kumpikaan ole puitesopimuksen säännösten mukaisia.

55 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin raportoi ACERin, EASOn, EUIPOn, EIGEn ja

Eurofoundin osalta varainhoitovuonna 2020 suoritetuista sääntöjenvastaisista
maksuista, jotka johtuivat aiempina vuosina raportoiduista sääntöjenvastaisista
hankintamenettelyistä.

Talousarviohallinnon puutteet ovat kasvussa

56 EU:n varainhoitoasetuksessa sallitaan tietylle varainhoitovuodelle myönnettyjen

talousarviomäärärahojen siirtäminen seuraavalle varainhoitovuodelle tietyin ehdoin 21.
EU:n varainhoitoasetuksessa ei aseteta tällaisille siirroille enimmäismääriä, ja toimien
monivuotinen luonne voi selittää huomattavan osan siirroista. Siirtojen liian suuri
määrä voi kuitenkin kertoa siitä, että työohjelmien tai hankintasuunnitelmien toteutus
on viivästynyt. Covid-19-pandemia on osaltaan lisännyt siirtojen määrää. Voi myös olla,
21

Edellytykset, jotka koskevat määrärahojen siirtämistä varainhoitovuodelta toiselle,
esitetään EU:n varainhoitoasetuksen 12 ja 13 artiklassa.
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että siirrot ilmentävät rakenteellista ongelmaa tai heikkoa talousarviosuunnittelua ja
ovat ristiriidassa talousarvion vuotuisperiaatteen kanssa. Tilintarkastustuomioistuin
raportoi näistä puutteista viidessä virastossa (ACER, ESA, eu-LISA, FRA ja Frontex).

57 Kaaviossa 16 esitetään yleiskatsaus seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen

sidottujen määrärahojen osuuksista virastoittain ja talousarvion osastoittain. Osuudet
esitetään prosentteina, jotka on saatu jakamalla seuraavalle varainhoitovuodelle
siirretyt sidotut määrärahat 22 talousarvion osaston kokonaismäärärahoilla 23.

22

Sidotut määrärahat kattavat sellaisten kuluvana varainhoitovuonna tehtyjen oikeudellisten
sitoumusten kokonaiskustannukset, jotka liittyvät toimien toteuttamiseen yhden tai
useamman varainhoitovuoden aikana.

23

Viraston talousarvioon tiettynä varainhoitovuonna kirjatut kokonaismäärärahat.
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Kaavio 16 – Siirtojen osuus talousarvion osastoittain

100 %
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60 %

40 %

20 %

0%

Siirrot (%)
Osasto 1

EPV

Osasto 2
Osasto 3
ja muut

Lähde: Talousarviot: Virastojen tilinpäätökset vuodelta 2020 (tiedot Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen koostamia).

58 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lukuisia muita puutteita myös kahdeksan

muun viraston (Cedefop, EIGE, EIOPA, EMSA, EPV, ESMA, Europol, ja Frontex)
kohdalla. Puutteet aiheutuivat ongelmista, jotka vaihtelivat veloitettavien maksujen ja
maksuviivästysten hallinnoinnista, vastaanotettujen maksuosuuksien ilmoittamisesta
ja EU:n ulkopuolisten maiden maksuosuuksien laskennasta virastojen talousarvioihin
(ks. laatikko 5). Kaaviossa 15 esitetään yleisimmät talousarviohallinnon puutteet
tyypeittäin.
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Laatikko 5
Esimerkki puutteesta sellaisten EFTA-maiden rahoitusosuuksissa,
jotka eivät ole EU:n jäseniä
Cedefopin ja EFTAn yhteistyösopimuksessa esitettyä maksuosuuksien
laskentamenetelmää ei sovellettu oikein varainhoitovuonna 2020. Tarkastajat
havaitsivat kolme laskuvirhettä, joiden kokonaisvaikutus oli sellainen, että Norjan
ja Islannin maksuosuudet Cedefopin vuoden 2020 talousarvioon olivat
20 272 euroa suuremmat kuin niiden olisi pitänyt olla ja EU:n maksuosuus oli
20 272 euroa pienempi kuin sen olisi pitänyt olla.

Monenlaisia huomautuksia henkilöstöhallinnosta

59 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi varainhoitovuoden 2020 tarkastuksen

yhteydessä, että virastojen henkilöstöhallintoon liittyvien puutteiden määrä oli
kasvanut. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti palvelukseenottomenettelyt
22 virastossa. Erilaisia ongelmia havaittiin kuudessa virastossa (ACER, EASO, EFSA,
EMA, EMSA ja Frontex). Puutteet olivat seuraavia: korvauksia, jotka tilapäisille
toimihenkilöille oli maksettu heidän palvelukseenottonsa yhteydessä, ei ollut
tarkistettu asianmukaisin menettelyin (EMSA); johtotason tehtäviä oli avoimena liian
pitkään (EASO ja EFSA); palvelukseenoton yhteydessä ei sovellettu sisäisiä kontrolleja
vaikuttavalla tavalla (ACER); palvelukseenottomenettelyyn liittyvien
valintalautakuntien nimittämisessä oli puutteita (EMA); uusien henkilökunnan jäsenten
palkkaluokkien hallinnoinnissa oli puutteita (Frontex).

Virastot sopeutuivat hyvin covid-19-pandemian aiheuttamaan
ennennäkemättömään tilanteeseen

60 Tilintarkastustuomioistuin täydensi tilintarkastustyötään tekemällä katsauksen

siitä, miten EU:n virastot ovat hallinnoineet ja organisoineet covid-19-kriisin
vastatoimia. Läpikäydyt osa-alueet esitetään kaaviossa 17. Tilintarkastustuomioistuin
esittää myös joitakin esimerkkejä siitä, miten covid-19-pandemia on vaikuttanut
virastojen talousarvion toteuttamiseen ja työohjelmiin varainhoitovuonna 2020.
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Kaavio 17 – Osa-alueet, joihin tilintarkastustuomioistuin katsauksessaan
keskittyi

Toiminnan
jatkuvuuteen liittyvien
toimenpiteiden
täytäntöönpano
virastoissa

Virastojen
päätöksentekokyky,
päivittäinen toiminta ja
palvelukseenottomenettelyt

Virastojen toteuttamat
toimenpiteet, joilla on
tuettu henkilöstön
hyvinvointia ja
selviytymiskykyä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Virastot aktivoivat toiminnan jatkuvuussuunnitelmansa hyvissä ajoin varmistaakseen
keskeisten hallintoprosessien jatkumisen ja henkilöstön hyvinvoinnin

61 Organisaation tärkein ohjeasiakirja kriisitilanteessa on sen toiminnan jatkuvuus-

ja palautumissuunnitelma. Tämä asiakirja ohjaa työskentelymenettelyjä ja töiden
organisointia kriisin aikana. Se voi kattaa koko organisaation tai koskea yksittäisiä
toimintayksiköitä (ks. laatikko 6). Suunnitelma perustuu riskinarviointeihin ja
skenaariosuunnitteluun ja on keskeinen osa organisaation sisäisen valvonnan kehystä.
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Laatikko 6
Esimerkki toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelman sisällöstä
Toiminnan jatkuvuutta koskevat
keskeiset perustiedot:

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvät
periaatteet:

• hätäyhteyshenkilöt
• hätäevakuointimenetelmät
• viestintäkanavat (luettelo

• määritelmät
• yhteenveto kriittisistä ja olennaisista

•

sähköpostin vastaanottajista,
puhelinhälytysketjuista ja
verkkosivustoista)
kokoontumispaikat jne.

Reagointi ja vastatoimet:

• kriisinhallintatiimien tehtävien ja
•

vastuiden määrittely
toiminnan jatkuvuudesta vastaavat
tiimit ja toiminnan palautumisesta
vastaavat tiimit.

•
•
•
•

toiminnoista ja menettelyistä
oikeusperusta
laajuus ja skenaariot
koulutus ja tietoisuuden lisääminen
testit ja harjoitukset.

Toiminnan palautuminen ja
hätätoimien purku:

• määritelmät
• toiminnan palautumista koskevat
tarkistuslistat

• hätätoimien purkumenettelyt ja
niistä vastuussa olevat henkilöt.

Lähde: EIOPAn toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelma.

62 Toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelma ei ole staattinen asiakirja.

Esimerkiksi ISO-standardissa nro 27 001 24 edellytetään, että organisaatiot tarkistavat
kehittämänsä ja käyttöönottamansa tietoturvan jatkuvuuskontrollit säännöllisin
väliajoin. Näin organisaatiot varmistavat, että kontrollit ovat toimivia ja vaikuttavia, jos
ongelmia ilmenee. Tilintarkastustuomioistuimen katsaus osoitti, että covid-19pandemian puhjetessa 37 virastolla 41:stä (90 prosentilla) oli virallisesti hyväksytty ja
ajantasainen toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelma (ks. kaavio 18).

24

ISO/IEC 27 001 on tietoturvan hallinnointiin liittyvä kansainvälinen standardi. Siinä
täsmennetään vaatimukset, jotka koskevat tietoturvan hallintajärjestelmien kehittämistä,
täytäntöönpanoa, ylläpitoa ja jatkuvaa parantamista.
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Kaavio 18 – Useimmilla virastoilla oli virallisesti hyväksytty ja ajan tasalla
oleva toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelma

Covid-19-pandemian puhjetessa 37 virastolla 41:stä oli
virallisesti hyväksytty ja ajantasainen toiminnan
jatkuvuus- ja palautumissuunnitelma. Neljällä virastolla
(EASO, EPV, EIGE ja GSA) ei ollut.

90 %

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittama tilintarkastus varainhoitovuodelta 2020.

63 Sen jälkeen kun ensimmäiset merkit viruksen leviämisestä vuoden 2019 lopulla ja

vuoden 2020 alussa havaittiin, virastot alkoivat aktivoida toiminnan jatkuvuus- ja
palautumissuunnitelmiaan ja toteuttaa kriisin lieventämiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Näin virastot pyrkivät suojaamaan henkilöstöään, tietojaan ja fyysistä omaisuuttaan
(ks. laatikko 7). Jotkin virastot myös kohdensivat resursseja uudelleen torjuakseen
pandemian vaikutuksia (ks. laatikko 8). Tilintarkastustuomioistuimen katsauksesta kävi
ilmi, että 92 prosenttia niistä virastoista, joilla oli virallisesti hyväksytty ja ajantasainen
toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelma (34 virastoa 37:stä), oli aktivoinut
suunnitelmansa pandemian välittömänä seurauksena. Ne kolme virastoa, jotka eivät
olleet aktivoineet suunnitelmiaan (BEREC-virasto, CdT ja EFCA), totesivat, ettei
suunnitelmien aktivointi ollut tarpeen, koska virastojen alustavat vastatoimet
(esimerkiksi etätyön ulottaminen koskemaan koko henkilöstöä) eivät vaatineet sitä.
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Laatikko 7
Aikataulu, jonka mukaisesti EUIPO aktivoi toiminnan jatkuvuus- ja
palautumissuunnitelmansa
25.2.2020

12.3.2020

Koronaviruspandemiaan liittyvän
kasvavan huolen vuoksi
henkilöstöosasto tiedotti henkilöstölle
tilanteesta ja siitä, millaisia ehkäiseviä
toimenpiteitä olisi toteutettava.

Pääjohtajan ensimmäisessä
koronaviruspandemiaan liittyvässä
tiedonannossa henkilöstölle
hahmoteltiin mahdollisia skenaarioita,
mukaan lukien mahdollisuutta ottaa
käyttöön jatkuvuus- ja
palautumissuunnitelma.

14.3.2020
Espanjan kansalliset viranomaiset
julistivat hätätilan, joka käytännössä esti
henkilöstön pääsyn EUIPO:n tiloihin
maanantaista 16. maaliskuuta alkaen.

EUIPO:n intranetissä julkaistiin tietoa
muun muassa siitä, miten järjestää
kokouksia videokokousvälineiden avulla.

15.3.2020

16.3.2020

EUIPO aktivoi jatkuvuus- ja
palautumissuunnitelmansa ja määräsi
henkilöstönsä työskentelemään kotoa
käsin. Henkilöstölle ilmoitettiin tilanteesta
sähköpostitse ja tekstiviestillä.
Suunnitelman koordinoinnista vastaava
yksikkö otti yhteyttä suunnitelman
toteuttamisesta vastaaviin henkilöstön
jäseniin sekä niihin henkilöstön jäseniin,
jotka olivat kriittisen tärkeitä EUIPO:n
palvelutoiminnan jatkuvuuden
varmistamiseksi.

Toimet, jotka koskivat jatkuvuus- ja
palautumissuunnitelman
skenaariota 6 (ei pääsyä EUIPO:n
tiloihin), pantiin täytäntöön. EUIPO:n
tieto- ja viestintätekniikasta vastaava
henkilöstö seurasi toimintoja sen
varmistamiseksi, että VPN-istuntoja oli
riittävästi saatavilla. EUIPO:n johdon
järjestämät päivittäiset kokoukset
alkoivat.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseensa saamat vastaukset ja EUIPOn
toimittamat aktivointia koskevat taustatiedot.
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Laatikko 8
Erityistapaus – ECDC:n reaktio covid-19-pandemiaan
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksella (ECDC), joka perustettiin
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 851/2004 25, on
82 miljoonan euron talousarvio ja 271 työntekijää. ECDC:n tärkein tehtävä on
koota ja jakaa tietoja, jotka liittyvät ihmisillä esiintyvien tautien ehkäisyyn ja
valvontaan, sekä antaa tieteellisiä lausuntoja aiheesta. ECDC:n on myös
koordinoitava tällä alalla toimivien elinten eurooppalaista verkostoa. Vuonna 2020
puhjennut covid-19-pandemia on vakavin kansanterveyteen kohdistuva uhka,
johon ECDC on joutunut vastaamaan sen jälkeen kun se aloitti toimintansa vuonna
2005.
Vastauksena covid-19-pandemian puhkeamiseen ECDC aktivoi 9. tammikuuta
2020 toimintasuunnitelmansa, joka koski kansanterveyteen vaikuttavia
tapahtumia. Tämä asiakirja ohjasi organisaatiota hätätilanteessa, ja sen avulla
ECDC pystyi kohdentamaan uudelleen resurssit, jotka se tarvitsi pandemian
torjumiseen. Kansanterveysuhkia käsittelevät ECDC:n tiimit tuottivat tänä aikana
seuraavat keskeiset covid-19-pandemiaan liittyvät tuotokset: tietojen ja
seurantatilanteen päivitykset, mukaan lukien nopeat riskinarvioinnit; tieteellinen
ohjeistus kansanterveyttä koskevan päätöksenteon tueksi; tiedon tuottaminen
taudista ja sen vastatoimenpiteistä terveydenhuollon ammattilaisille ja suurelle
yleisölle; sekä vastaukset EU:n toimielinten ja virastojen erillisiin pyyntöihin.
Samaan aikaan kun ECDC aktivoi kansanterveyden hätäsuunnitelmansa, se otti
16. maaliskuuta 2020 alkaen käyttöön toiminnan jatkuvuus- ja
palautumissuunnitelmansa, joka kattoi keskuksen päivittäiset toimet.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tekemään kyselytutkimukseen annettujen
vastausten läpikäynti sekä ulkoinen arviointi, joka koski ECDC:n toteuttamia covid-19-pandemian
vastatoimia. Näitä tietolähteitä täydennettiin ECDC:n henkilöstön haastatteluilla sekä saatujen
tietojen todentamisella.

64 Pandemian vastatoimissa, jotka toteutettiin helmikuun ja maaliskuun puolivälin

välisenä aikana vuonna 2020, muun muassa nimettiin erityisiä ryhmiä, joiden
tehtävänä oli johtaa covid-19-toimien organisointia ja hallinnointia (ks. laatikko 9).
Yleensä ryhmiin kuului johtavassa asemassa olevia henkilöitä, jotka edustivat eri
osastoja eri puolilta organisaatiota 26. Koordinointikokouksia pidettiin aluksi päivittäin,

25

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 1.

26

Johtajia, hallinto- ja resurssipäälliköitä sekä henkilöitä, jotka vastasivat tieto- ja
viestintätekniikasta, infrastruktuurista, logistiikasta, viestinnästä ja turvallisuudesta.
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jopa viikonloppuisin, ja myöhemmin 2–3 kertaa viikossa tai tarpeen mukaan. Nämä
erityiset ryhmät ovat olleet aktiivisia koko sen ajan, jonka katsaus kattoi.

Laatikko 9
Esimerkki sisäisestä työryhmästä, joka perustettiin covid-19pandemian vaikutusten seurantaa ja torjuntaa varten
EMAn pääjohtaja päätti 16. maaliskuuta 2020 lisätä varotoimenpiteitä covid-19:n
leviämisriskin vähentämiseksi. Pääjohtajan päätöksellä annettiin
erityistyöryhmälle tehtäväksi laatia menettelyt, joiden mukaisesti seurattaisiin ja
torjuttaisiin covid-19:ää, pidettäisiin henkilöstö ajan tasalla tilanteesta ja
laadittaisiin strategioita pandemian hillitsemiseksi. Työryhmän tehtävänä oli
varmistaa, että EMA olisi valmis kaikkien mahdollisten skenaarioiden varalta.
Lisäksi päätöksessä määriteltiin työryhmän organisaatio, joka jakaantui neljään
erilliseen toimintalinjaan: 1) hoitovaste, 2) toimitusketju, 3) toiminnan jatkuvuus ja
vaikutukset, 4) henkilöresurssit.
Lähde: Vastaukset, jotka Euroopan tilintarkastustuomioistuin sai katsauksen yhteydessä
tekemäänsä kyselytutkimukseen, ja vastauksiin liittyvä todentava aineisto.

65 Kaikki virastot olivat 16. maaliskuuta 2020 mennessä laajentaneet

etätyöjärjestelyjä ja ohjeistaneet, että kaikkien työntekijöiden, joiden läsnäolo
toimistossa ei ollut välttämätöntä, olisi työskenneltävä kotoa käsin. Tässä yhteydessä
oli hyödyllistä, että joitakin etätyömahdollisuuksia oli jo olemassa jo ennen taudin
puhkeamista. Tämä tarkoitti, että maaliskuussa 2020 oli pikemminkin laajennettava
senhetkisiä tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä kuin toteutettava massiivinen uusien
järjestelmien käyttöönotto (ks. laatikko 10). Tilintarkastustuomioistuimen analyysi
osoitti myös, että vakavia ongelmia, jotka olisivat koskeneet kapasiteettia
(kaistanleveyttä), yhteyksien toimivuutta tai tietoturvaa, ei ilmennyt yhdessäkään
virastossa. Kahdeksan virastoa (ACER, BEREC-virasto, CPVO, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA
ja SRB) suoritti tieto- ja viestintäteknisten järjestelmiensä stressitestejä ennen
laajennusten käyttöönottoa. Näin saatiin lisävarmuutta järjestelmien toimivuudesta
ennen siirtymistä laajamittaiseen etätyöhön.
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Laatikko 10
Esimerkkejä tieto- ja viestintätekniikan ja etätyöjärjestelyjen
laajentamisesta
ENISA: etätyöjärjestely oli ollut käytössä elokuusta 2018 lähtien. ENISAn johto
antoi 11. maaliskuuta 2020 hallinnollisen tiedotteen, jossa sallittiin etätyöskentely
koko henkilöstölle, myös tilapäisille työntekijöille. ENISAlta meni vain yksi päivä
sen varmistamiseen, että koko henkilöstön etätyö oli käynnistynyt toimivalla
tavalla.
EMSA: koko henkilöstö siirtyi etätyöhön 16. maaliskuuta 2020, ja järjestelyt
toimivat välittömästi. Viraston mukaan EMSAn henkilöstö oli järjestänyt
3. kesäkuuta 2020 mennessä 68 000 kahdenvälistä Skype-kokousta, 3 444 Skypekonferenssia, 2 203 kahdenvälistä Teams-kokousta ja 287 Teams-ryhmäkokousta.
EUIPO: päätöksen jälkeen täytäntöönpano tapahtui välittömästi (ks. myös
laatikko 7). Koko henkilöstön siirtyminen etätyöympäristöön toteutettiin yhden
viikonlopun aikana.
ECHA: virasto sulki toimitilansa 17. maaliskuuta 2020, ja etätyöstä tuli sääntö,
josta myönnettiin poikkeus ensisijaisissa tehtävissä työskentelevälle henkilöstölle.
Sen varmistamiseen, että koko henkilöstöllä oli etäyhteys järjestelmiin, ei tarvittu
vaiheittaista siirtymäaikaa.
EUROPOL: henkilöstölle jaettiin yhden viikonlopun aikana noin 400 kannettavaa
tietokonetta toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.
CEDEFOP: etätyöjärjestelyt olivat olleet käytössä jo lokakuusta 2017 alkaen.
Henkilöstön käyttöön oli annettu kannettavat tietokoneet, ja lisäksi heillä oli
käytössään yhteistyöhön tarkoitettuja verkkotyökaluja sekä paperittomia
menetelmiä. Näin henkilöstö pystyi jatkamaan työskentelyä vuoden 2020
maaliskuun 17. päivän jälkeen, jolloin kaikki toiminnot alettiin toteuttaa etänä.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimuksen tulokset, virastojen
työntekijöiden haastattelut sekä saatujen tietojen tarkistaminen.

66 Pandemian edetessä virastot muuttivat ja päivittivät suunnitelmiaan asteittain tai

laativat erityisiä valmiussuunnitelmia ottaakseen paremmin huomioon erityiset
vaikutukset, jotka pandemialla oli ollut kunkin viraston organisaatioon ja operaatioihin.
Vuoden 2020 joulukuun 31. päivään mennessä 16 virastoa oli tarkistanut tai aikoi
tarkistaa senhetkisiä toiminnan jatkuvuus- ja palautumissuunnitelmiaan siihen
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mennessä saatujen kokemusten perusteella 27. Esimerkiksi CEPOL lisäsi
pandemiaskenaarion suunnitelmaansa. Pandemiatilanne vaikutti erityisesti EASAan,
joka on ilmailualan sääntelyviranomainen. Virasto päätti suunnata toiminnan
jatkuvuus- ja palautumissuunnitelmansa ja vastatoimenpiteensä uudelleen siten, että
niillä puututtiin erityisiin covid-19-pandemiaa koskeviin terveys- ja
turvallisuusnäkökohtiin. Nämä näkökohdat eivät koskeneet ainoastaan EASAn
henkilöstöä, vaan myös ilmailuhenkilöstöä, lentomatkustajia ja muita ilmailualan
sidosryhmiä yleisesti. Viisi virastoa (EPV, ECDC, EIOPA, Europol ja EUIPO) on teettänyt
ulkoisia arviointeja vastatoimiensa hallinnoinnista ja organisoinnista.

67 Kaikkien virastojen jatkuvuustoimenpiteisiin kuului myös vastatoimien purku,

jossa oli kyse esimerkiksi henkilöstön asteittaisesta palaamisesta toimistolle. Useimmat
virastot sovelsivat portaittaista lähestymistapaa, jossa suunnitelmaan kuului
tyypillisesti neljä vaihetta (ks. laatikossa 11 oleva esimerkki). Lähestymistapa
mahdollisti vastatoimien hallitun käyttöönoton tai purun pandemian kehittymisen
mukaisesti. Vastatoimien käyttöönotossa ja purussa pyrittiin noudattamaan
kansallisten ja alueellisten terveysviranomaisten suosituksia ja määräyksiä sekä
Euroopan komission, ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön riskinarviointeja ja ohjeita.
Käytännössä täytäntöönpano vaihteli virastoittain, mutta tämä johtui pääasiassa
toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista erilaisista kansallisista ja alueellisista
toimenpiteistä.

Laatikko 11
Esimerkki vaiheistuksesta suunnitelmassa, joka koski palaamista
toimistoon
EASA hyväksyi 13. toukokuuta 2020 strategian, joka koski asteittaista paluuta toimistolle.
Laaditusta toimintasuunnitelmasta tiedotettiin henkilöstölle. Paluu organisoitiin neljässä
vaiheessa:

VAIHE 0

VAIHE 1

TOINEN VAIHE

Pääsääntönä
etätyö

Rajoitustoimien
varovainen
poistaminen
alkaa

Rajoitustoimien
purku
etenee vaiheittain

KOLMAS
VAIHE
Uusi normaali:
rajoitustoimien
yleinen purku

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimuksessa saadut vastaukset sekä
viraston toimittamat tiedot.

27

ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EPV, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA,
ETF, Europol, SRB.
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68 Kattavaan etätyöhön siirtymistä koskevan päätöksen keskeisenä tavoitteena oli

henkilöstön suojaaminen. Henkilöstön hyvinvoinnin ensisijaisuus kävi ilmi lukuisista
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista sisäisistä asiakirjoista. Tämä vahvistettiin
myös virastojen johtohenkilöiden haastatteluissa. Myös EUAN-verkoston neuvoaantavassa ryhmässä, joka käsitteli uusia työtapoja (ks. laatikko 2), keskusteltiin laajasti
pandemian vaikutuksista työhön ja henkilöstöön sekä myös siitä, miten toimistoon
palaaminen olisi järjestettävä. EUAN-verkoston tilintarkastustuomioistuimelle
toimittamat tiedot osoittivat, että suurin osa virastojen henkilöstöstä oli yleisesti
ottaen selviytynyt hyvin pandemian aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta. Virastojen
tuottamat työajanseurantatilastot osoittivat, että henkilöstön jäsenet tekivät
enemmän työtunteja 28 kuin aiemmin suoriutuakseen heille asetetuista uusista
tehtävistä. Virastoilta saadun palautteen mukaan henkilöstön sitoutuminen tehtäviinsä
ja suoriutuminen niistä olivat vähintään samalla tasolla kuin aiemmin. Eurofoundin ja
EU-OSHAn kaltaisten työoloihin erikoistuneiden virastojen havaintojen mukaan
tuottavuushuiput ja henkilöstön sitoutumisen korkea taso ovat tavanomaisia
kriisiaikoina, mutta pitkän päälle ne eivät ole kestäviä. EUAN-verkoston jäsenet
arvioivat, että niiden henkilöstön jäsenten osuus, jotka olivat ilmoittaneet
jonkinlaisista vaikeuksista, vaihteli 10–20 prosentin välillä.
Keskeiset hallintoprosessit ja päivittäiset operaatiot jatkuivat ilman vakavia häiriöitä
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta

69 Kullakin virastolla on hallintoneuvosto, joka on viraston hallinnon korkein taso.

Hallintoneuvoston päätehtävänä on vahvistaa viraston strategiset linjaukset ja valvoa
sen toimintaa 29. Sen jälkeen kun hallintoneuvostojen fyysiset kokoukset peruttiin
maaliskuun 2020 jälkipuoliskolla, kokoukset korvattiin kirjallisilla menettelyillä tai
muutettiin virtuaalisiksi. Tässä uudessa ympäristössä hallintoneuvostot pystyivät
kokoontumaan virastojen perustamisasetusten edellyttämällä tavalla ja tekemään
laissa edellytetyt päätökset ajoissa. Äänestysmenettelyjä jatkettiin erityisillä sähköisillä
äänestysvälineillä, kuten EU Survey -välineellä, myös silloin kun päätökset olivat
turvaluokiteltuja tai luottamuksellisia. Esimerkkejä lain edellyttämistä päätöksistä, joita
virastot ovat tehneet pandemian aikana, ovat hyväksymispäätökset, jotka koskevat
talousarvioita, aiempien päätösten muutoksia, määrärahojen siirtoja, ohjelmaasiakirjoja, vuotuisia toimintakertomuksia sekä lopullista tilinpäätöstä koskevia

28

Tietoja toimitti 36 verkoston jäsentä, mutta konsolidoituja tietoja ei ole tällä hetkellä
saatavilla. Johtopäätös perustuu EUAN-verkoston kokouspöytäkirjoihin.

29

Tämän ylimmän hallintoelimen nimi on useimmiten hallintoneuvosto, mutta se voi olla
myös esimerkiksi hallitus. Toimeenpanovirastoja puolestaan johtavat johtokunnat.
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lausuntoja. Hallintoneuvostot ovat pandemian aikana nimittäneet korkea-arvoisia
uusia henkilöstön jäseniä (kuten pääjohtajia) EMAan, EPV:hen, EASMEen ja GSA:han.
Hallintoneuvostot ovat siten pystyneet hoitamaan hallintotehtäväänsä vaikuttavalla
tavalla pandemian aikana.

70 Tilintarkastustuomioistuimen katsauksesta kävi ilmi, että siirtymällä virtuaaliseen

päätöksentekoon ja etätyöhön virastot pystyivät varmistamaan keskeisten
toimintojensa (kuten hallinnon, tieto- ja viestintätekniikan ja henkilöstöhallinnon)
jatkumisen pandemian aikana.

71 Pandemiasta huolimatta virastot pystyivät hankkimaan tavaroita ja palveluja

oikea-aikaisesti ja määrältään ja laadultaan vaatimusten mukaisina.
Tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan hyvin harvat tarjouskilpailut
epäonnistuivat. Erittäin harvinaista oli myös se, että tarjoajilta ei saatu riittävästi
tarjouksia tai tiettyjen palveluiden toimittaminen keskeytettiin tai peruutettiin.
Tarjoajien pyynnöt määräaikojen pidentämisestä hyväksyttiin ilman merkittäviä
viivästyksiä. Virastot olivat ottaneet käyttöön sähköiset tarjousten jättämismenettelyt
(e-Submission) avoimia tarjouskilpailuja varten, ja niiden avulla virastot pystyivät
jatkamaan tarjousten käsittelyä virtuaaliympäristössä30. Arviointikomiteoiden työ
tehtiin verkossa. Arviointilautakunnat allekirjoittivat päätöksensä sähköisesti tai
poikkeustapauksissa vahvistivat tulokset sähköpostitse. Toinen esimerkki sähköisistä
menettelyistä oli se, että Euroopan komission ohjeiden mukaisesti sovellettiin
väliaikaista sääntöä, jonka mukaan sopimusten allekirjoitus saattoi olla sähköinen
alkuperäisen paperille tehdyn allekirjoituksen sijaan, kunnes työolot olisivat taas
normaalimmat (ks. laatikko 12).

30

Virastot, joissa arvoltaan vähäisemmät tarjoukset jätettiin edelleen paperimuodossa,
hyväksyivät poikkeuksellisesti tarjousten jättämisen sähköpostitse paperimuodon sijaan,
kunnes tavanomaiset menettelyt voitaisiin taas käynnistää.
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Laatikko 12
Esimerkki hankintamenettelyjen hallinnointia koskevista
toimenpiteistä, jotka virasto toteutti covid-19-pandemian
vastatoimena
Europol pyrki useiden toimenpiteiden avulla pitämään yllä tehokkuutta
hankintamenettelyiden ja niihin liittyvien toimien hallinnoinnissa:
o

Virasto arvioi pandemian puhjetessa, mitkä keskeiset toiminnot organisaation
olisi pidettävä yllä.

o

Hankintamenettelyissä valituksi tulleille toimittajille lähetettiin kirje, jossa
todettiin, että pandemia muodosti ylivoimaisen esteen (force majeure), ja
selostettiin, mikä vaikutus tilanteella oli meneillään oleviin yksittäisiin
sopimuksiin ja tilauksiin.

o

Pandemian aiheuttamien poikkeuksellisten tarpeiden tyydyttämiseksi tehtiin
kiireellisiä tilauksia, jotka koskivat esimerkiksi laitteistoja, ohjelmistoja ja
välineistöä.

o

Hankintoihin ja sopimuksiin liittyvää strategista ja oikeudellista neuvontaa
annettiin lyhyellä varoitusajalla. Neuvonta koski erityisesti sellaisia
kysymyksiä kuin lääketieteellisten tietojen suojaaminen kriisin aikana,
kieltäytyminen hyväksymästä ylivoimaista estettä koskevia ilmoituksia ja
sähköisiin allekirjoituksiin liittyvät suunnittelutyöt, hankinnat ja
käyttöönottotoimet.

o

Virasto muutti useita sopimuksia mukauttaakseen niitä pandemian
mukanaan tuomiin riskeihin (esim. muutokset sopimusten laajuuteen ja
toimitusmenetelmiin sekä konsulttien siirtyminen etätyöskentelyyn).

72 Pandemian aikana tehtyjen hankintojen ja sopimusten osalta

tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että virastot olivat ennen etenemistä toimissaan
pyytäneet tapauskohtaisesti ohjeita kumppanipääosastoltaan ja/tai
budjettipääosastolta. Tilintarkastustuomioistuin ei havainnut, että pandemian vuoksi
olisi aiempiin vuosiin verrattuna tehty liiallisia määriä suoria sopimuksia ilman
kilpailua. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että EASO oli yhdessä tapauksessa
hyödyntänyt äärimmäiseen kiireeseen liittyvää poikkeusta, jota tarkoitetaan
varainhoitoasetuksen liitteessä 1 olevan 11.1 kohdan c alakohdassa. Menettelyllä
pyrittiin kattamaan merkittävä häiriö, joka koski voimassa olevan sopimuksen nojalla
tehtäviä henkilönsuojainten toimituksia. Tämä ei vaikuttanut hankintamenettelyn
laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen. Kaiken kaikkiaan tilintarkastustuomioistuin
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totesi, että hankintasääntöjä oli yleisesti noudatettu, muutamia poikkeuksia lukuun
ottamatta (ks. laatikko 13).

Laatikko 13
Esimerkkejä sellaisesta hankintasääntöjen noudattamatta
jättämisestä, joka liittyi suoraan covid-19-pandemiaan
EIOPA: toukokuussa 2020 virasto allekirjoitti sopimuksen henkilökohtaista
läsnäoloa edellyttävien kurssien järjestämisestä. Tuolloin pandemia oli
puhkeamassa, ja oli jo tiedossa, että tapahtumiin, joissa edellytettiin
henkilökohtaista läsnäoloa, sovellettiin rajoituksia. Elokuussa 2020 EIOPA
allekirjoitti sopimusmuutoksen, jonka mukaisesti otettiin käyttöön uusi,
virtuaalikurssien tarjoamista koskeva sopimuskohta. Näille virtuaalisille kursseille
määritetyt kiinteät hinnat olivat korkeampia kuin alkuperäiseen sopimukseen
sisältyneiden paikan päällä järjestettävien kurssien hinnat. Nämä muutokset
merkitsivät uusien ehtojen sisällyttämistä sopimukseen. Jos nämä ehdot olisivat
sisältyneet alkuperäiseen hankintamenettelyyn, ne olisivat saattaneet houkutella
suuremman määrän tarjoajia. Nämä uudet tarjoajat olisivat voineet tehdä
kustannuksiltaan kilpailukykyisempiä tarjouksia ilman sellaisia maantieteellisiä
rajoituksia, jotka liittyvät henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävien kurssien
järjestämiseen. Sopimuksen muutos ei ole direktiivin 2014/24/EU 31 mukainen,
joten se on sääntöjenvastainen.
CEPOL: virasto maksoi peruutusmaksun hotellivarauksesta, jonka se oli tehnyt
Budapestissä syyskuussa 2020 järjestettävää koulutustapahtumaa varten.
Koulutus peruttiin covid-19:n vuoksi. Jos CEPOL olisi peruutusmaksun maksamisen
sijasta vedonnut puitesopimuksessa olevaan ylivoimaista estettä koskevaan
lausekkeeseen, se olisi voinut perua varauksen ilman kuluja. Tässä tapauksessa
CEPOL ei suojannut EU:n taloudellisia etuja vaikuttavalla tavalla.
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimittama tilintarkastus varainhoitovuodelta 2020.

73 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita tapauksia, joissa palvelukseenotto- ja

valintamenettelyt olivat häiriintyneet sen jälkeen kun maaliskuussa 2020 oli otettu
käyttöön sulkutoimenpiteitä ja matkustusrajoituksia (ks. laatikossa 14 olevia
esimerkkejä). Huhtikuun 2020 puolivälistä lähtien useimmat virastot pystyivät
käynnistämään rekrytoinnit uudelleen sen jälkeen kun oli otettu käyttöön sähköisiä
menettelyjä sen varmistamiseksi, että valinta- ja perehdytysmenettelyt voitiin
toteuttaa etänä. Vaikka etäratkaisut ovat mahdollistaneet sen, että kriittisen tärkeät
palvelukseenottomenettelyt jatkuivat, joitakin ongelmia on silti ilmennyt. Useat
virastot kuvailivat prosessia hankalaksi ja aikaa vieväksi ja totesivat, että menettelyihin
31

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).
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oli aluksi liittynyt teknisiä ongelmia. Oli ollut esimerkiksi yhteysongelmia, tai hakijat
eivät yllättäen voineetkaan osallistua menettelyyn. Lisäksi oli hankalaa perehdyttää
hakijoita virtuaalisessa ympäristössä. Etäkokeissa oli lisäksi haastavaa se, että
hakijoiden oli vaikea osoittaa tiettyjä taitoja verkossa.

74 Palvelukseenotto hidastui vuoden 2020 alussa, mikä aiheuttaa vaaran siitä, että

henkilöstöhallinnossa esiintyy jatkossa pullonkauloja. Yhä suurempi määrä tulevia
työntekijöitä tarvitsee asianmukaista (virtuaalista) perehdyttämistä, ja lisäksi heidän
henkilökansionsa on perustettava, heille on annettava koulutusta ja heistä on tehtävä
arviointeja. Paine tulee tuntumaan erityisen voimakkaana niissä virastoissa, jotka
palkkaavat henkilöstöä suurin joukoin, kuten Frontex (ks. laatikko 14). Pienemmillä
virastoilla tulee olemaan vähemmän ongelmia.

Laatikko 14
Pandemian vaikutus palvelukseenottoon
Frontex: kun palvelukseenotto yleisesti hidastui pandemian vuoksi,
40 perusoikeusvalvojan rekrytointi viivästyi. Nämä valvojat olisi asetuksen
(EU) 2019/1896 32 mukaan tullut nimittää 31. joulukuuta 2020 mennessä.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen aikaan yhtään valvojaa ei ollut
nimitetty. Tämä tilanne aiheuttaa vakavan riskin viraston toiminnalle ja maineelle.
EASO: pääjohtaja peruutti 28. helmikuuta 2020 kaikki suunnitellut työhaastattelut.
Tästä ilmoitettiin kaikille 161 hakijalle, jotka oli kutsuttu haastatteluun ja kokeisiin
Maltalle. Peruutuksen vuoksi kaikki rekrytoinnit viivästyivät kuukaudella, ja uusien
tulokkaiden suuri määrä aiheutti myöhemmässä vaiheessa ongelmia.
Lähde: Vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen.

75 Valintamenettelyihin liittyviä riskejä on lievennetty. Hakemukset on toimitettu

sähköisesti tätä tarkoitusta varten luotuihin asiointipostilaatikkoihin, ja haastatteluita
on järjestetty etänä (verkossa Teams-, Outlook- tai Skype-sovellusten avulla). Kirjallisia
kokeita on pidetty verkossa joko niin, että hakija ja viraston henkilöstöhallinnon
edustaja ovat kahdestaan osallistuneet istuntoon, tai niin, että ulkoinen
palveluntarjoaja on valvonut koetta. Arviointilautakunnan jäsenet ovat voineet
kokoontua virtuaalisesti, ja he ovat pystyneet hyväksymään asiakirjoja ja tekemään
päätöksiä sähköisten allekirjoitusten avulla tai sähköpostitse.

32

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1896 (EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1).
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76 Pandemia aiheutti lisähaasteen, joka liittyi siihen vaatimukseen, että hakijoiden

oli läpäistävä työhönottoa edeltävä lääkärintarkastus. Joissakin maissa
terveydenhuoltopalvelut keskeytyivät tiukkojen sulkutoimien vuoksi. Toisissa
tapauksissa virastot olivat tukeutuneet Euroopan komission Brysselissä sijaitsevaan
työterveysyksikköön, joka suljettiin määräajaksi. Tämä vaikutti niihin virastoihin, joiden
puolesta kyseinen yksikkö oli tehnyt työhönottoa edeltävät lääkärintarkastukset.
Euroopan komission ohjeiden mukaisesti virastot päättivät lykätä näitä
lääkärintarkastuksia siten, että sopimuksia tarjottiin ehdollisina ja hakijoille annettiin
lisäaikaa tarkastusten tekemiseen. Tilintarkastustuomioistuimen katsauksesta käy ilmi,
että 15 virastoa (37 prosenttia) käytti tätä mahdollisuutta voidakseen jatkaa
henkilöstön palvelukseenottoa 33. Jos kokeita ei läpäisisi asetetussa määräajassa eli
yleensä ennen koeajan päättymistä, työsopimus peruuntuisi.
Virastot ovat jatkaneet toimeksiantojensa toteuttamista covid-19-pandemiasta
huolimatta, joskin aiempaa hitaammin

77 Vaikka pandemian vaikutuksia on vaikea asettaa täysin erilleen kaikesta muuta,

tarkastajat voivat tehdä sen johtopäätöksen, että pandemia on vaikuttanut virastojen
kaikkiin ydintoimintoihin vaihtelevassa määrin.

78 Yleisesti voidaan todeta, että pandemia on nopeuttanut työmenetelmien

muutosta. Tämä on johtanut talousarviosäästöihin useilla osa-alueilla. Virkamatkoihin
ja matkakuluihin varatut määrärahat jäivät osaksi käyttämättä kaikissa virastoissa.
Joissakin virastoissa nämä menot vähenivät lähes 90 prosenttia. Säästöjä saatiin myös
viivästyksistä tai peruutuksista, jotka koskivat palvelukseenottomenettelyjä,
työhönottoa edeltäviä lääkärintarkastuksia ja fyysisiä kokouksia. Lisäksi säästöjä saatiin
koulutuksen järjestämisestä verkossa. Vastaavasti myös ruokalapalveluja,
siivouspalveluja, vettä ja sähköä ja muita niiden kaltaisia hyödykkeitä sekä
turvallisuuspalveluja tarvittiin huomattavasti vähemmän.

79 Virastot tarkistivat talousarvioitaan ja tavoitteitaan, asettivat painopisteitä

uudelleen ja kohdensivat varoja uudelleen muille aloille. Näin ne pyrkivät välttämään
määrärahojen liialliset peruutukset vuoden lopussa. Joitakin puutteita kuitenkin
havaittiin (ks. kohdat 56 ja 57). Toimintojen hidastuminen ja se, että
työskentelymenetelmissä on siirrytty pois esimerkiksi työmatkoista ja fyysisistä
kokouksista, on kuitenkin edelleen nähtävissä siitä, missä määrin virastojen sovittuja
määrärahoja varainhoitovuodelle 2020 on pienennetty ja sen jälkeen palautettu
33

ACER, BEREC-virasto, CPVO, EPV, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, Eurojust,
Frontex, GSA, INEA ja SRB.
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Euroopan komissiolle. Toinen indikaattori on varainhoitovuodelta 2020
varainhoitovuodelle 2021 siirrettyjen määrärahojen määrä, joka on yleisesti suurempi
kuin vuoden 2019 siirtojen määrä.

80 Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että virastoissa, jotka perivät maksuja

(ECHA, EASA ja ERA), laskutettujen ja perittyjen maksujen määrät ovat vaihdelleet
aiempaa enemmän. Tämä on vaikuttanut kyseisten virastojen
talousarviosuunnitteluun ja yleiseen rahoitusvakauteen. ECHA ilmoitti esimerkiksi, että
viraston maksutulot laskivat merkittävästi vuonna 2020, sillä REACH-asetukseen
perustuvat maksutulot olivat 7,0 miljoonaa euroa pienemmät kuin alun perin oli
budjetoitu. Vastaavasti EASAn maksutulot vuonna 2020 olivat 3,2 miljoonaa euroa
pienemmät kuin vuonna 2019.

81 Virastojen työohjelmien ja toimintojen osalta voidaan todeta, että painopisteitä,

jotka liittyvät resursseihin ja suunniteltuihin toimiin, on siirretty merkittävästi
sellaisten toimien suuntaan, jotka liittyvät covid-19-pandemiaan. Selkeimmät esimerkit
tästä on nähtävissä terveysalalla (ECDC ja EMA). Ulkoisen arvioinnin 34 mukaan (ks.
myös laatikko 8) pandemia on vakavin kansanterveysuhka, johon ECDC on joutunut
vastaamaan sen jälkeen kun virasto perustettiin vuonna 2004. EU:n covid-19vastatoimista on vuonna 2020 tullut ECDC:n tärkein toiminta-alue, joka on vienyt
suurimman osan viraston ajasta ja resursseista35. EMAn koko toimintaympäristö
puolestaan muuttui merkittävästi. Pandemia on erityisesti vaikuttanut koko Euroopan
lääkealan sääntelyverkostoon 36 siten, että EMA on joutunut tehostamaan EU:n
sääntelyverkoston koordinointia ja nopeuttamaan komiteamenettelyjä, jotka koskevat
covid-19-tuotteita. Marraskuussa 2020 Euroopan komissio antoi myös ehdotuksen
uudeksi asetukseksi, jolla täydennetään ja vahvistetaan viraston nykyisiä ydintehtäviä.
Lisäksi ehdotuksessa laajennetaan viraston toimeksiantoa, jotta EU:n vastatoimia
terveyskriiseihin koordinoitaisiin entistä tiiviimmin 37.

34

Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey,
marraskuu 2020.

35

Vuotuisen toimintakertomuksensa 2020 mukaan ECDC:n oli peruutettava tai lykättävä
35 prosenttia vuodelle 2020 alun perin suunnitelluista tuotoksista ja ohjattava resursseja
covid-19-toimiin.

36

Euroopan lääkealan sääntelyverkosto on EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen
(ETA) kansallisten toimivaltaisten viranomaisten verkosto, joka tekee yhteistyötä EMAn ja
Euroopan komission kanssa.

37

EMAn lopullinen ohjelma-asiakirja 2021–2023 (EMA/53 919/2021).
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82 Vaikutukset kohdistuivat myös virastoihin, jotka panivat täytäntöön EU:n

toimintapolitiikkoja muilla aloilla. Esimerkiksi Frontex ei pystynyt toteuttamaan
suunniteltuja palauttamistoimia maailmanlaajuisten matkustusrajoitusten vuoksi, ja
Frontexin määrärahoja, jotka koskivat palauttamisia, vähennettiin 52,5 prosenttia alun
perin hyväksyttyyn vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Eurofoundin kenttätyö, joka
koski seitsemättä Euroopan työolotutkimusta, muuttui merkittävästi suunnitellusta.
Tämä heikensi mahdollisuuksia tehdä työoloihin liittyvää trendianalyysia, joka olisi
kattanut yli 20 vuoden periodin. EASAn, EMSAn ja ERAn oli muutettava painopisteitään
nopeasti, sillä niiden oli annettava uusia suuntaviivoja sen varmistamiseksi, että
liikenne- ja liikkuvuussektoreilla noudatettiin EU:n turvallisuus- ja terveystoimenpiteitä
ja -käytäntöjä. Tämä oli pandemian välitön seuraus.

83 Tilintarkastustuomioistuin havaitsikin, että virastot toteuttivat asianmukaisia

toimia ja mukauttivat toimintaansa nopeasti pandemiaan. Tähän päästiin
nopeuttamalla digitalisointitoimenpiteitä, lisäämällä yhteistyötä sekä parantamalla
tapaa, jolla virastot vaihtoivat tietoja pysyäkseen toimintakykyisinä (ks. laatikko 15).

Laatikko 15
Esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joita on syytä jatkaa
Tilintarkastustuomioistuin haluaa tuoda esiin tiettyjä hyviä käytäntöjä, joita EU:n
virastojen olisi jatkettava tilanteen normalisoituessa vähitellen.
o

Jatketaan pandemiasta tähän mennessä saatujen kokemusten sisällyttämistä
toiminnan jatkuvuutta koskeviin arviointeihin ja menettelyihin.

o

Jatketaan digitalisointiprosessia, jota pandemia on kiihdyttänyt, esimerkiksi
ottamalla käyttöön työnkulkuja ja teknisiä työtilaratkaisuja, jotka ovat täysin
digitaalisia.

o

Jatketaan sellaisten pandemian aikana käyttöön otettujen verkkovälineiden
ja -toimenpiteiden kehittämistä, jotka liittyvät henkilöstön hyvinvointiin ja
ammatilliseen kehitykseen.

o

Jatketaan henkilöstön arviointimenettelyjen ja tuloksellisuusindikaattoreiden
mukauttamista virtuaaliseen ja hybridiympäristöön.

o

Jatketaan ohjelmasuunnittelun ja tavoitteiden mukauttamista siten, että ne
vastaavat EU:n virastojen operaatioita ja palvelutarjontaa covid-19-kriisin
(jälkeisissä) olosuhteissa.
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Luettelo EU:n virastojen ja muiden
unionin elinten lyhenteistä
Lyhenne

Koko nimi

Lyhenne

Koko nimi

BEREC-virasto

BERECin tukivirasto

EMSA

Euroopan
meriturvallisuusvirasto

ACER

Euroopan unionin
energia-alan
sääntelyviranomaisten
yhteistyövirasto

ENISA

Euroopan unionin
kyberturvallisuusvirasto

CdT

Euroopan unionin
elinten käännöskeskus

EPPO

Euroopan
syyttäjänvirasto

Cedefop

Euroopan ammatillisen
koulutuksen
kehittämiskeskus

EPV

Euroopan
pankkiviranomainen

CEPOL

Euroopan unionin
lainvalvontakoulutusvirasto

ERA

Euroopan unionin
rautatievirasto

Chafea

Kuluttaja-, terveys-,
maatalous- ja
elintarvikeasioiden
toimeenpanovirasto

ERCEA

Euroopan
tutkimusneuvoston
toimeenpanovirasto

CPVO

Yhteisön
kasvilajikevirasto

ESA

Euratomin
hankintakeskus

EACEA

Koulutuksen,
audiovisuaalialan ja
kulttuurin
toimeenpanovirasto

ESMA

Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen

EASA

Euroopan unionin
lentoturvallisuusvirasto

ETF

Euroopan koulutussäätiö

EASME

Pienistä ja keskisuurista
yrityksistä vastaava
toimeenpanovirasto

EUIPO

Euroopan unionin
teollisoikeuksien virasto
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Lyhenne

Koko nimi

Lyhenne

Koko nimi

EASO

Euroopan turvapaikkaasioiden tukivirasto

eu-LISA

Vapauden,
turvallisuuden ja
oikeuden alueen laajaalaisten
tietojärjestelmien
operatiivisesta
hallinnoinnista vastaava
Euroopan unionin virasto

ECDC

Euroopan
tautienehkäisyja -valvontakeskus

EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja
työturvallisuusvirasto

ECHA

Euroopan
kemikaalivirasto

Eurofound

Euroopan elin- ja
työolojen
kehittämissäätiö

EEA

Euroopan
ympäristökeskus

Eurojust

Euroopan unionin
rikosoikeudellisen
yhteistyön virasto

EFCA

Euroopan
kalastuksenvalvontavirasto

Europol

Euroopan unionin
lainvalvontayhteistyövirasto

EFSA

Euroopan
elintarviketurvallisuusviranomainen

FRA

Euroopan unionin
perusoikeusvirasto

EIGE

Euroopan tasaarvoinstituutti

Frontex

Euroopan raja- ja
merivartiovirasto

EIOPA

Euroopan vakuutus- ja
lisäeläkeviranomainen

GSA

Euroopan GNSS-virasto

EIT

Euroopan innovaatio- ja
teknologiainstituutti

HADEA

Euroopan terveys- ja
digitaaliasioiden
toimeenpanovirasto

ELA

Euroopan
työviranomainen

INEA

Innovoinnin ja verkkojen
toimeenpanovirasto

EMA

Euroopan lääkevirasto

REA

Tutkimuksen
toimeenpanovirasto

EMCDDA

Euroopan
huumausaineiden ja
niiden väärinkäytön
seurantakeskus

SRB

Yhteinen
kriisinratkaisuneuvosto
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