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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. pitää huolestuttavana, että otsakkeen 4 olennaisten virheiden määrä kasvoi 

varainhoitovuonna 2014; tukee kaikkia tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa 

esitettyjä suosituksia ja kehottaa komissiota ryhtymään pikaisiin jatkotoimiin niiden 

aikaisempina vuosina esitettyjen suositusten johdosta, joita ei vielä ole pantu 

täysimääräisesti täytäntöön; 

2. on tyytyväinen, että naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto korjasi sen 

menoihin vuonna 2013 liittyneen systeemisen virheen sekä toteutti 

tilintarkastustuomioistuimen edellyttämät merkittävät muutokset järjestelmiinsä; on 

tyytyväinen myös siihen, että humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston 

vuotuisen toimintakertomuksen todettiin tilintarkastustuomioistuimen suorittaman 

tarkastuksen perusteella pitävän paikkansa; 

3. panee huolestuneena merkille tukisopimuksiin liittyvien menojen todentamisen 

yhteydessä havaitut virheet, joiden osuus tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista 

otsakkeen 4 virheistä on yli 50 prosenttia; panee merkille, että merkittävin virhetyyppi 

koskee tukeen oikeuttamattomia menoja; korostaa, että on tärkeää estää tai havaita ja 

korjata virheet ennen menojen hyväksymistä huolehtimalla siitä, että ennakkotarkastukset 

pannaan täytäntöön paremmin; pitää erityisen huolestuttavana, että EuropeAid ei 

huomannut virheitä; kehottaa komissiota varmistamaan, että näiden menojen 

todentamisongelmien ratkaisemiseksi tähän mennessä toteutettuja toimia tehostetaan, sekä 

viemään päätökseen tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2011 vuosikertomuksessa tukien 

valvonnasta esitettyä suositusta koskevat jatkotoimet; 

4. huomauttaa, että asianmukaiset ennakkoarvioinnit ovat tarpeen tapauksissa, joissa 

komissio – mahdollisesti Euroopan investointipankin kautta – päättää rahoittaa 

laajamittaisia infrastruktuurihankkeita, joilla on suuria ympäristövaikutuksia, ja toteaa, 

että tämän tarkoituksena on tarkistaa niiden rahoituksellinen, ekologinen ja sosiaalinen 

kestävyys, ja kehottaa kanavoimaan kolmansiin maihin suunnatun EU-rahoituksen 

hankkeisiin, joilla edistetään rahoituksen kestävyyttä ja jotka ovat myös taloudellisesti ja 

sosiaalisesti hyödyllisiä; 

5. panee merkille, että komissio on jälleen edistynyt kaikkien yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan operaatioiden hyväksymisessä niin sanottujen kuuden pilarin 

arviointien mukaisesti, ja pitää erityisen myönteisenä, että kolme suurinta operaatiota on 

nyt saatettu vaatimusten mukaisiksi; korostaa, että komission on hyväksyttävä kaikki 

operaatiot tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti; 

6. toistaa komissiolle esittämänsä kehotuksen laatia ehdotuksia varainhoitoa koskevien 

säännösten uudistamisesta, jotta vältetään viivästykset varsinaisessa maksamisessa muun 

muassa sallimalla nopeutettu menettely, joka on tällä hetkellä mahdollinen, kun on kyse 

kriisinhallintaan käytettävästä humanitaarisesta avusta, ja varmistetaan samalla 

yhdenmukaisuus EU:n pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden kanssa; 
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7. panee tyytyväisenä merkille operaatioiden tukifoorumin perustamisen ja kehottaa 

uudelleen komissiota ryhtymään toimiin aidon yhteisen palvelukeskuksen perustamiseksi 

yhdessä integroidun resurssinhallintajärjestelmän kanssa, jotta voidaan nopeuttaa 

operaatioiden käyttöönottoa ja parantaa niiden kustannustehokkuutta; ehdottaa, että 

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YTPP) varastoa laajennetaan ja että se ryhtyy 

palvelemaan myös meneillään olevia YTPP-operaatioita ja että se siirretään tulevan 

yhteisen palvelukeskuksen hallinnoinnin piiriin; 

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 

oikeusvaltioperiaatteen edistämiseen Kosovossa tilintarkastustuomioistuin kiinnitti 

huomiota tähän tehottomuuteen ja totesi, että varainhoitoasetuksessa vahvistettuja 

hankintasääntöjä ”ei ole suunniteltu … YTPP-operaatioihin, joissa nopeat ja joustavat 

toimet ovat joskus tarpeen”; pitää valitettavana, ettei varainhoitoasetuksen äskettäisen 

tarkistamisen yhteydessä tehty tarvittavia muutoksia varainhoitoa koskeviin säännöksiin; 

toistaa näkemyksensä, että asianomaisten budjettikohtien hallinnointi olisi siirrettävä 

siviilioperaation komentajalle, kuten on tehty unionin edustustojen päälliköiden kohdalla; 

9. muistuttaa, että YTPP:hen liittyvien koulutus- ja neuvontaoperaatioiden tehokkuutta 

haittaa huomattavasti se, että EU:lla on institutionaalisia vaikeuksia antaa näiden toimien 

tueksi edes peruslaitteistoa; pitää tässä yhteydessä myönteisinä komission pyrkimyksiä 

panna täytäntöön yhteinen tiedonanto turvallisuuden ja kehityksen edistämisestä 

valmiuksia kehittämällä; kehottaa komissiota tekemään tarvittavat lainsäädäntöehdotukset 

asiaa koskevan rahaston perustamisesta mahdollisimman nopeasti, jotta se voidaan 

sisällyttää EU:n talousarvioon monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä; 

10. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 erityiskertomukset 

Euroopan unionin poliisioperaatiosta Afganistanissa sekä kidutuksen torjuntaan ja 

kuolemanrangaistuksen poistamiseen tarkoitetusta EU:n tuesta; kehottaa komissiota 

panemaan kaikki tilintarkastustuomioistuimen näissä kertomuksissa antamat suositukset 

täytäntöön; 

11. korostaa kontekstisidonnaisten kriteereiden huomioon ottamisen tärkeyttä arvioitaessa 

kolmansissa maissa toteutettujen EU-hankkeiden vaikuttavuutta, sillä EU:n ulkomaanavun 

toimet pannaan usein täytäntöön kriisialueilla ja poliittisesti vaikeassa ympäristössä. 
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