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Vastuuvapaus 2018: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava 
yhteisyritys (IMI2) 
1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä 
toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2103(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n yhteisyrityksistä 
varainhoitovuodelta 2018 sekä yhteisyritysten vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
yhteisyritykselle (05763/2020 – C9-0069/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 209 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 

1 EUVL C 426, 18.12.2019, s. 1.
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 ja erityisesti sen 
71 artiklan,

– ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen 
perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/20142 ja 
erityisesti sen 12 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 
annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/20143,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 71 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen 
perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 13. maaliskuuta 2019 annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/8874,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön A9-0046/2020),

1. myöntää toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen 
toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen 
toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä 
huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

1 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 EUVL L 169, 7.6.2014, s. 54.
3 EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.
4 EUVL L 142, 29.5.2019, s. 16.



2. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 toisen innovatiiviset lääkkeet 
-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä 
(2019/2103(DEC))
Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n yhteisyrityksistä 
varainhoitovuodelta 2018 sekä yhteisyritysten vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
yhteisyritykselle (05763/2020 – C9-0069/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 209 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 
71 artiklan,

– ottaa huomioon toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen 
perustamisesta 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 557/20145 ja 
erityisesti sen 12 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 
annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/20146,
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 71 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen 
perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 13. maaliskuuta 2019 annetun 
komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/8871,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön A9-0046/2020),

1. hyväksyy toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen 
varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen toisen innovatiiviset lääkkeet 
-aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).

1 EUVL L 142, 29.5.2019, s. 16.



3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää 
huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 
toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 (2019/2103(DEC))
Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset 
lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön A9-0046/2020),

A. ottaa huomioon, että innovatiivisia lääkkeitä koskevaa yhteistä teknologia-aloitetta 
toteuttava yhteisyritys (IMI-yhteisyritys) perustettiin joulukuussa 2007 kymmeneksi 
vuodeksi ja että sen tavoitteena oli parantaa huomattavasti lääkekehitysprosessin 
tehokkuutta ja vaikuttavuutta, jotta lääkeala tuottaisi pitkällä aikavälillä tehokkaampia 
ja turvallisempia innovatiivisia lääkkeitä;

B. ottaa huomioon, että toukokuussa 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 557/20141 
perustettiin toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI2-
yhteisyritys) kaudeksi, joka päättyy 31. joulukuuta 2024; ottaa huomioon, että se 
korvasi IMI-yhteisyrityksen kesäkuussa 2014 ja jatkaa sen toimintaa, jotta 
seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvä tutkimustoiminta voidaan saattaa päätökseen ja 
jotta voidaan käynnistää uusi hanke Horisontti 2020 -puiteohjelmassa;

C. ottaa huomioon, että IMI-yhteisyrityksen ja IMI2-yhteisyrityksen perustajaosakkaita 
ovat komission edustama unioni ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto;

D. ottaa huomioon, että unioni rahoittaa IMI-yhteisyritystä seitsemännen puiteohjelman 
talousarviosta enintään 1 000 000 000 eurolla kymmenen vuoden ajan ja että 
perustajaosakkaiden on katettava käyttökustannuksia samansuuruisilla osuuksilla, joista 
kumpikaan ei ylitä neljää prosenttia unionin koko rahoitusosuudesta;

E. ottaa huomioon, että unioni rahoittaa IMI2-yhteisyritystä tutkimuksen ja Horisontti 
2020 -puiteohjelman talousarviosta enintään 1 638 000 000 eurolla kymmenen vuoden 
ajan, että komissiota lukuun ottamatta osakkaiden on katettava 50 prosenttia 
käyttökustannuksista ja että niiden on osallistuttava toimintakustannuksiin 
käteissuorituksin ja/tai luontoissuorituksin, joiden arvo on yhtä suuri kuin unionin 
rahoitusosuus;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo kertomuksessaan IMI2-
yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018, että tilinpäätös antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 

1 Neuvoston asetus (EU) N:o 557/2014, annettu 6 päivänä toukokuuta 2014, toisen 
innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 
169, 7.6.2014, s. 54).



31 päivältä joulukuuta 2018 sekä sen toimien tuloksista, sen rahavirroista ja 
nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta 
yhteisyrityksen varainhoitosääntöjen ja komission tilinpitäjän vahvistamien 
kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan IMI2-yhteisyrityksen 
vuoden 2018 tilien perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

3. panee merkille, että varainhoitovuoden 2018 lopullisessa talousarviossa oli 
275 600 000 euroa maksusitoumusmäärärahoja (187 900 000 euroa vuonna 2017) ja 
235 900 000 euroa maksumäärärahoja (206 400 000 euroa vuonna 2017); toteaa, että 
mukaan lukien edeltävien vuosien käyttämättä olevat määrärahat sekä 
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot maksusitoumusmäärärahoja oli käytettävissä 
yhteensä 485 596 000 euroa (322 400 000 euroa vuonna 2017) ja maksumäärärahoja 
235 963 021 euroa (206 400 000 euroa vuonna 2017); 

4. toteaa, että teollisuutta edustavien osakkaiden oli määrä maksaa IMI-yhteisyrityksen 
toimintaan 1 000 000 000 euron osuus, josta IMI2-yhteisyritys oli validoinut vuoden 
2018 loppuun mennessä 655 200 000 euroa luontois- ja käteissuorituksia, tarkemmin 
sanottuna 633 300 000 euroa luontoissuorituksia ja 21 900 000 euroa käteissuorituksia; 
huomauttaa, että IMI2-yhteisyrityksen osakkaat olivat lisäksi raportoineet 
80 600 000 euron luontoissuorituksista, joita ei ollut validoitu; korostaa, että teollisuutta 
edustavien osakkaiden luontois- ja käteissuoritusten kokonaismäärä oli näin ollen 
vuoden 2018 loppuun mennessä 735 800 000 euroa ja seitsemänteen tutkimuksen 
puiteohjelmaan liittyviin IMI2-yhteisyrityksen toimiin kohdistuvat unionin 
käteissuoritukset olivat 916 000 000 euroa;

5. panee tyytyväisenä merkille, että IMI-yhteisyrityksessä seitsemännen puiteohjelman 
hankkeiden maksumäärärahojen käyttöaste oli 88 prosenttia, mikä on parannus 
edelliseen kauteen verrattuna, jolloin käyttöaste jäi alle 75 prosentin neljänä 
peräkkäisenä vuotena; toteaa lisäksi, että maksumäärärahojen käyttöaste Horisontti 
2020 -puiteohjelmassa oli 86 prosenttia ja että vuonna 2018 hallinnollisten menoihin ja 
toimintamenoihin liittyvät maksusitoumus- ja maksumäärärahat käytettiin 
tehokkaammin kuin vuonna 2017;

6. toteaa, että teollisuutta edustavien osakkaiden ja assosioituneiden kumppaneiden oli 
määrä maksaa IMI2-yhteisyrityksen toimintaan luontois- ja käteissuorituksina 
1 425 000 000 euron osuus, josta toimitusjohtaja oli validoinut luontoissuorituksina 
130 500 000 euroa ja lisäksi 83 900 000 euron määrä oli raportoitu vuoden 2018 
loppuun mennessä; panee myös merkille, että toimitusjohtaja oli validoinut teollisuutta 
edustavien osakkaiden käteissuorituksia 13 500 000 euroa; toteaa lisäksi, että 
teollisuutta edustavien osakkaiden kokonaisrahoitusosuudet Horisontti 2020 
-puiteohjelmaa koskevaan IMI2-yhteisyrityksen toimintaan olivat näin ollen vuoden 
2018 lopussa 227 700 000 euroa ja unionin käteissuoritukset olivat puolestaan 
241 900 000 euroa;

7. toteaa, että vuonna 2018 IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi kolme 
talousarviomuutosta: 



a) 12. kesäkuuta 2018 talousarvioon sisällytettiin edelliseltä vuodelta siirretyt määrät 
(209 698 405 euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 56 133 212 euroa 
maksumäärärahoja)

b) 13. heinäkuuta 2018 talousarvioon sisällytettiin edelliseltä vuodelta ylimääräisinä 
siirretyt määrärahat (25 669 euroa maksusitoumusmäärärahoja 25 669 euroa 
maksumäärärahoja), jotka vastasivat vuonna 2017 rahoituksen saajilta takaisin 
perittyjä ja vuoden 2018 talousarvioon siirrettyjä IMI-yhteisyrityksen määriä; ja

c) 5. joulukuuta 2018 toimintaan tarkoitettuja maksumäärärahoja vähennettiin 
36 332 261 eurolla, koska unionin osuutta (34 978 261 euroa) 
toimintakustannuksista oli vähennetty ja IMI2-yhteisyrityksen kumppanin (Bill 
and Melinda Gates Foundation) seuraavalle vuodelle siirretty osuus 
(1 354 000 euroa) toimintakustannuksista oli siirretty vuoden 2019 talousarvioon;

8. toteaa, että vuoden 2018 lopussa toiminta- ja hallintomenoihin tarkoitettuja 
käyttämättömiä maksumäärärahoja, joiden siirtämisen vuodelle 2019 
IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto on hyväksynyt, oli arviolta 30 943 429 euroa; 
panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että vaikka 
tilanne on parantunut IMI2-yhteisyrityksen toteuttamien korjaavien toimenpiteiden 
jälkeen, uusien maksumäärärahatarpeiden suunnittelussa ja seurannassa on edelleen 
puutteita;

Tuloksellisuus

9. toteaa, että IMI2-yhteisyritys raportoi vuonna 2018 ensimmäistä kertaa keskeisistä 
tulosindikaattoreista vuotuisessa toimintakertomuksessaan 2018; pitää myönteisenä, että 
tämä toimenpide on osoittautunut tehokkaaksi seurantavälineeksi ja lisännyt avoimuutta 
IMI2-yhteisyrityksen saavutusten osalta ja siten herättänyt kansalaisyhteiskunnan 
kiinnostuksen;

10. toteaa, että vuotuisen toimintakertomuksen mukaan 31. joulukuuta 2018 mennessä 
kerättyjen tietojen analyysi osoittaa, että IMI2-yhteisyrityksen hankkeissa käsitellään 
lähes kaikkia IMI2-yhteisyrityksen strategisen tutkimussuunnitelman painopistealoja 
(yhtätoista kahdestatoista);

11. on tyytyväinen siihen, että IMI-yhteisyritys allekirjoitti yhteensä 20 uutta 
avustussopimusta vuonna 2018, mikä kasvatti koko hankesalkun 119:ään 
(59 IMI-yhteisyrityshanketta ja 60 IMI2-yhteisyrityshanketta);

12. panee merkille, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintatalousarvio) on edelleen 
alle viisi prosenttia, mikä viittaa siihen, että IMI2-yhteisyrityksen organisaatiorakenne 
on varsin kevyt ja tehokas;

13. panee merkille, että IMI2-yhteisyrityksen vipuvaikutusarvo oli 0,99 vuonna 2018;

14. toteaa, että tehokas viestintä on olennaista unionin rahoittamien hankkeiden 
onnistumisen kannalta; katsoo, että on tärkeää lisätä IMI2-yhteisyrityksen saavutusten 
näkyvyyttä ja levittää tietoa niiden tuottamasta lisäarvosta; kehottaa IMI2-yhteisyritystä 
jatkamaan ennakoivia tiedotuskäytäntöjä levittämällä tutkimustuloksensa yleisölle 
esimerkiksi sosiaalisen median tai muiden viestintäkanavien kautta ja lisäämään siten 



yleistä tietoisuutta unionin tuen vaikutuksesta kiinnittäen erityistä huomiota 
markkinoille pääsyyn;

15. pitää myönteisenä, että vuonna 2018 käynnistettiin onnistuneesti EBOVAC3-hanke, 
jonka tavoitteena on tehdä kliinisiä tutkimuksia lapsilla Sierra Leonessa ja Guineassa; 
panee lisäksi merkille, että hankkeessa toteutetaan kliininen tutkimus, joka kohdistetaan 
terveydenhuoltopalvelujen tarjoajiin Kongon demokraattisessa tasavallassa ja joka 
osaltaan vaikuttaa taudin torjuntaan; panee tyytyväisenä merkille, että IMI2-
yhteisyrityksen Ebola+-hankkeista saatuja kokemuksia voidaan soveltaa muihin uusiin 
tartuntatauteihin;

16. kehottaa IMI2-yhteisyritystä harkitsemaan rahoitettavien hankkeiden määrän 
tarkistamista tulevaisuudessa; toteaa lisäksi, että pienemmällä määrällä suuria ja 
riittävästi rahoitettuja hankkeita selvennettäisiin huomattavasti IMI2-yhteisyrityksen 
toiminta-alaa ja autettaisiin suurta yleisöä ymmärtämään paremmin sen tuomat hyödyt;

Henkilöstö ja palvelukseenotto

17. panee merkille, että joulukuussa 2018 IMI2-yhteisyrityksen viroista oli täytetty 
yhteensä 48 (49 vuonna 2017);

18. toteaa, että vuoden 2018 lopussa IMI2-yhteisyrityksessä työskenteli 15 jäsenvaltion 
kansalaisia ja seitsemästä jäsenvaltiosta palveluksessa oli yksi henkilöstön jäsen; toteaa, 
että 48:sta henkilöstön jäsenestä 73 prosenttia oli naisia ja vain 27 prosenttia miehiä;

19. panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että vuonna 2018 
IMI2-yhteisyrityksen henkilöstön vaihtuvuus oli korkea, keskimäärin 21 prosenttia, ja 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden vaihtuvuus oli erityisen korkea, 60 prosenttia, ja 
että tilanne paheni, kun kahdeksan henkilöä oli pitkällä sairauslomalla ja näistä neljä oli 
uusia tapauksia vuonna 2018, niin että vain puolet IMI2-yhteisyrityksen henkilöstöstä 
oli työkykyisiä vuonna 2018, mikä lisäsi riskiä, että IMI2-yhteisyritys ei saavuttaisi 
toimintaansa liittyviä tavoitteita suunnitellulla tavalla; toteaa, että IMI2-yhteisyritys 
käytti palvelukseenottamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi väliaikaista 
henkilöstöä, jonka osuus koko henkilöstöstä oli 9,8 prosenttia vuonna 2018, ja se on 
panostanut pätevän henkilöstönsä työssä pysymiseen järjestämällä koulutusta ja 
hyvinvointitoimia ja toisaalta myös täyden henkilöstömäärän saavuttamiseen; on 
huolissaan pitkäaikaisella sairauslomalla olevien henkilöstön jäsenten määrästä ja siitä, 
että jotkut näistä tapauksista saattavat liittyä uupumukseen ja epätyydyttävään työ- ja 
yksityiselämän tasapainoon; kehottaa IMI2-yhteisyritystä toimimaan ennakoivasti 
suhteessa asianomaiseen henkilöstöön, arvioimaan huolellisesti henkilöstön työmäärää 
ja varmistamaan tehtävien tasapuolisen jakautumisen;

Sisäinen tarkastus

20. toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen maaliskuussa 2018 julkaisemassa 
lopullisessa tarkastusraportissa, joka koskee koordinointia yhteisen tukikeskuksen 
kanssa ja yhteisen tukikeskuksen välineiden ja palvelujen toteuttamista IMI2-
yhteisyrityksessä, todetaan, että IMI2-yhteisyritys on toteuttanut asianmukaiset hallinto- 
ja riskinhallintaprosessit sekä sisäisen valvonnan prosessit, joilla tuetaan vaikuttavasti ja 
tehokkaasti sen koordinointitoimia yhteisen tukikeskuksen kanssa sekä yhteisen 
tukikeskuksen välineiden ja palvelujen toteuttamista;



21. toteaa, että komission sisäisen tarkastuksen suorittamassa tarkastuksessa ei havaittu 
yhtään kriittistä tai erittäin tärkeää ongelmakohtaa ja että sen perusteella annettiin kolme 
”tärkeää” suositusta; toteaa, että IMI2-yhteisyritys laati toimintasuunnitelman, jossa 
kolme suositusta muutettiin viideksi toimeksi, ja näistä kahteen suositukseen liittyvistä 
toimista neljä oli pantu täytäntöön vuoden 2018 loppuun mennessä;

Sisäisen valvonnan järjestelmät

22. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan 
IMI2-yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin 
asiakirjatarkastuksiin perustuvat luotettavat ennakkotarkastusmenettelyt, jotka koskevat 
erityisesti seitsemännen puiteohjelman väli- ja loppumaksuja; panee merkille, että 
IMI2-yhteisyritys suorittaa jälkitarkastuksia edunsaajien luona, kun taas Horisontti 2020 
-puiteohjelman hankkeita koskevien kuluilmoitusten jälkitarkastuksista vastaa 
komission sisäinen tarkastus; panee merkille, että IMI2-yhteisyritys raportoi 
vuoden 2018 lopussa jälkitarkastusten jäännösvirhetasoksi 0,87 prosenttia seitsemännen 
puiteohjelman hankkeiden ja 0,67 prosenttia Horisontti 2020 -puiteohjelman 
hankkeiden kohdalla;

23. toteaa, että IMI2-yhteisyrityksen hallintoneuvosto hyväksyi joulukuussa 2017 
IMI2-yhteisyrityksen sisäisen valvonnan kehyksen, joka on yhdenmukainen komission 
valvontakehyksen kanssa; toteaa, että vuonna 2018 IMI2-yhteisyrityksen sisäisen 
valvonnan toimintasuunnitelmassa keskityttiin sisäisen valvonnan kehystä ja tarkistusta 
koskevien uusien periaatteiden täytäntöönpanoon ja sisäisen valvontaympäristön 
rakenteen kehittämiseen; panee merkille valvontajärjestelmän täytäntöönpanoa ja 
tehokkuuden arviointia koskevien uusien toimintaohjeiden hyväksymisen;

24. toteaa, että komission budjettipääosasto teki vuotuisen arviointinsa 
IMI2-yhteisyrityksessä perustetuista paikallisista rahoitusjärjestelmistä, tarkasteli tietoja 
paikallisten järjestelmien ja valvontaympäristön muutoksista, arvioi tarkastuksissa ja 
valvontamenettelyissä havaittuja sisäisen valvonnan puutteita ja tarkasti toimiin 
liittyvien tapahtumien otoksen; toteaa, että komission budjettipääosasto totesi 
13. joulukuuta 2018, että IMI2-yhteisyrityksen sisäisen valvonnan järjestelmät toimivat 
suunnitellusti; toteaa, että IMI2-yhteisyritys saattoi päätökseen tilinpitäjän 
5. helmikuuta 2018 hyväksymän toimintasuunnitelman täytäntöönpanon, että komission 
budjettipääosasto arvioi toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tilannetta ja että kaikki 
viisi suositusta oli päätetty 28. tammikuuta 2019 mennessä;

25. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan luontoissuoritusten laskemisessa ja 
niiden arvon määrittämisessä käytettävän menetelmän asianmukaisuuden ja 
luotettavuuden ja katsoo, että arvioinnissa olisi tarkasteltava luontoissuoritusten 
täytäntöönpanoa varten laadittujen ohjeiden muotoilua ja lujuutta, jotta tuettaisiin 
luontoissuoritusten suunnitteluun, niistä raportointiin ja niiden todentamiseen liittyvää 
prosessia.


