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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. panee tyytyväisenä merkille, että otsakkeen 4 olennaisten virheiden määrä laski 

huomattavasti varainhoitovuonna 2013; kannattaa kaikkia otsaketta 4 koskevia 

suosituksia, joita Euroopan tilintarkastustuomioistuin esitti vuosikertomuksessaan; panee 

huolestuneena merkille, että hyväksyttyjen menojen virhetaso oli edelleen olennainen; 

panee kuitenkin merkille, että vaikka kaikkein virhealtteimman alan menot kasvoivat, 

unionin talousarvion olennainen virhetaso on yleisesti ottaen laskenut; 

2. kehottaa käyttämään vaikuttavasti kaikkia kolmansien maiden kanssa tehtyihin 

sopimuksiin sisältyviä toimia unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja 

vahinkojen käsittelemiseksi ja kehottaa vahvistamaan tarvittaessa vaikuttavampia toimia; 

3. kehottaa luomaan vaikuttavia mekanismeja unionin ja kolmansien maiden välisten 

sopimusten vaikutusten jälki- ja ennakkoarviointeja varten; 

4. panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan 

komissio on validoinut merkittäviä IPA-menoja, vaikka sillä ei ollut todentavia 

asiakirjoja; tukee tilintarkastustuomioistuimen suositusta siitä, että vastaavien virheiden 

välttämiseksi tulevaisuudessa komission ja laajentumisasioiden pääosaston on 

varmistettava, että menojen selvittämiseksi otetaan käyttö uusi järjestelmä, jossa selvitys 

tehtäisiin aiheutuneiden menojen perusteella, mikä on nykyisin tavanomainen 

toimintatapa muissa toimielimissä; 

5. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut EuropeAidin järjestelmät ja 

arvioinut ne ainoastaan osittain vaikuttaviksi; kehottaa EuropeAidia parantamaan 

järjestelmiensä laatua tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti; panee 

kuitenkin merkille, että EuropeAidin olennaisten virheiden määrä oli alhaisempi kuin 

vuonna 2012; 

6. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on edistynyt kaikkien YUTP:n operaatioiden 

hyväksymisessä ns. kuuden pilarin arviointien mukaisesti ja että komission mukaan neljän 

suurimman operaation on määrä täyttää vaatimukset lähitulevaisuudessa; korostaa, että 

komission on hyväksyttävä kaikki operaatiot tilintarkastustuomioistuimen suosituksen 

mukaisesti;  

7. panee erittäin huolestuneena merkille EULEX KOSOVO -operaatiota koskevat vakavat 

korruptioväitteet ja toteaa, että jos niiden paikkansapitävyys vahvistetaan, unionin 

maineen ja sen oikeusvaltion periaatteen alalla uudistuksia toteuttaville valtioille antaman 

avun vilpittömyys joutuvat kyseenalaiseksi; on erityisen huolestunut myös siitä, miten 

näitä korruptioväitteitä on käsitelty, sekä Euroopan ulkosuhdehallinnon hitaasta 

reagoinnista; panee merkille EULEX-operaatiota koskevan tutkimuksen käynnistämisen; 

odottaa saavansa tietoja tutkimuksen tuloksista mahdollisimman pian ja korostaa, että 

korruptiota ei pidä suvaita lainkaan ja että saaduista kokemuksista on otettava opiksi; 
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8.  pitää valitettavana YTPP-operaatioiden keskeisten välineiden ja palveluiden hankinnassa 

tapahtuneita pitkiä viivästyksiä ja niistä operaatioiden toteutukselle aiheutuneita kielteisiä 

vaikutuksia; palauttaa mieliin, että vuoden 2012 erityiskertomuksessaan unionin tuesta 

Kosovolle tilintarkastustuomioistuin arvosteli tätä tehottomuutta ja päätteli, että 

varainhoitoasetuksessa vahvistettuja hankintasääntöjä ”ei ole suunniteltu … 

YTPP-operaatioihin, joissa nopeat ja joustavat toimet ovat joskus tarpeen”; kehottaa 

komissiota harkitsemaan asiaa koskevien sääntöjen muuttamista; 

9. katsoo, että komission olisi otettava käyttöön delegoiduilla säädöksillä 

varainhoitoasetuksen 210 artiklan mukaisesti erityiset hankintasäännöt YTPP:n mukaisia 

kriisinhallintatoimia varten, jotta voidaan helpottaa operaatioiden nopeaa ja joustavaa 

toteuttamista; palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 190 artiklan 4 kohdassa 

säädetään jo humanitaarista apua koskeviin ulkoisiin toimiin liittyviä hankintoja 

koskevasta poikkeuksesta. 
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