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EHDOTUKSET 

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessaan arvioima 

otsakkeen 4 virhetaso ei laskenut varainhoitovuonna 2015 vuodesta 2014 ja on 

2,8 prosenttia; muistuttaa kuitenkin, että virhetaso on alempi kuin muiden otsakkeiden 

virhetasot huolimatta siitä, että unionin ulkomaanavun toimet toteutetaan usein 

kriisialueilla ja poliittisesti vaikeissa olosuhteissa; 

2. kannattaa kaikkia tilintarkastustuomioistuimen havaintojensa perusteella esittämiä 

suosituksia; pitää myönteisenä, että komissio on pannut kokonaisuudessaan täytäntöön 

viisi tilintarkastustuomioistuimen vuosien 2012 ja 2013 kertomuksissa esitetyistä 

seitsemästä suosituksesta, ja kehottaa komissiota toteuttamaan toimia jäljellä olevien 

suositusten täytäntöönpanon saattamiseksi loppuun; 

3. panee huolestuneena merkille edunsaajien palkkaamien tilintarkastajien suorittamien 

menotarkastusten laadussa jatkuvasti esiintyvät puutteet, jotka ovat joissakin tapauksissa 

johtaneet siihen, että komissio hyväksyy tukeen oikeuttamattomia menoja, ja toteaa, että 

tukien valvontaa on parannettava; korostaa, että komissiolla havaittiin viivästyksiä myös 

menojen vahvistamisessa, hyväksymisessä ja suorittamisessa; 

4. on huolissaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa esiin tulleesta seikasta, että 

naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston arviointi riskinalaisten 

maksujen määrästä ei ole riittävän tarkka, ja odottaa, että pääosasto tarkistaa pikaisesti 

menetelmiään; 

5. pitää myönteisenä saavutettua edistystä mutta toteaa, että komissio ei ole vielä tunnustanut 

kuutta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) puitteissa toteutetuista 

kymmenestä siviilioperaatiosta varainhoitoasetuksen 60 artiklan mukaisiksi; kehottaa 

komissiota tehostamaan toimia kaikkien YTPP:n siviilioperaatioiden hyväksymiseksi 

tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti, jotta niiden tehtäväksi voidaan antaa 

talousarvion toteuttamistehtäviä välillisen hallinnoinnin mukaisesti; 

6. pitää myönteisenä, että on perustettu operaatioiden tukifoorumi, jonka tarkoituksena on 

vähentää hallinnollista kuormaa ja lisätä YTPP:n siviilioperaatioiden tehokkuutta; pitää 

valitettavana tukifoorumin rajoitettua kokoa ja soveltamisalaa ja toistaa kehotuksensa 

toteuttaa lisätoimia sellaisen yhteisen palvelukeskuksen perustamiseksi, joka toisi 

talousarvioon ja tehokkuuteen liittyviä lisäetuja siten, että keskitetään kaikki operaatioiden 

tukipalvelut, joita ei tarvitse hoitaa paikallisesti; 

7. kehottaa entisestään laajentamaan YTPP:n varastoa, jotta voidaan käyttää uudelleen 

välineitä, jota ei enää tarvita, ja siirtää niitä operaatioiden välillä todellisten tarpeiden 

mukaan ja siten saada säästöjä ja asettaa tarpeelliset välineet nopeammin saataville; 
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8. toistaa näkemyksensä, että unionin varainhoitosäännökset on mukautettava paremmin 

ulkoisen toiminnan, myös kriisinhallinnan, erityispiirteisiin ja korostaa, että 

varainhoitoasetuksen parhaillaan tehtävässä tarkistuksessa on lisättävä joustavuutta; 

9. on huolestunut siitä, että ei ole välineitä, joilla voitaisiin suoraan valvoa, miten 

vastaanottavat kolmannet maat käyttävät makrotaloudellista rahoitusapua; kehottaa 

komissiota sitomaan paremmin tällaisen avun mitattaviin parametreihin; 

10. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset nro 11/2016, 20/2016 ja 

21/2016, joissa keskitytään liittymistä valmistelevaan EU:n tukeen Länsi-Balkanin 

hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi; pitää myönteisinä kaikkia 

tilintarkastustuomioistuimen esittämiä suosituksia ja kehottaa komissiota panemaan ne 

täytäntöön; kehottaa kiinnittämään erityisesti huomiota siihen, että on tärkeää varmistaa 

tarkoituksenmukainen, kohdennettu ja joustava tuki Länsi-Balkanin ehdokasmaille ja 

mahdollisille ehdokasmaille sekä hyödyntää täysimääräisesti käytettävissä olevia 

välineitä, joilla nopeutetaan tarvittavia uudistuksia kyseisten maiden unioniin 

yhdentymisen edistämiseksi; 

11. pitää samoin myönteisinä tilintarkastustuomioistuimen EU:n tuesta Moldovan 

julkishallinnon lujittamiselle antamassa erityiskertomuksessa nro 13/2016 ja EU:n tuesta 

Ukrainalle antamassa erityiskertomuksessa nro 32/2016 esitettyjä suosituksia; katsoo, että 

EU:n olisi hyödynnettävä täysimääräisesti ehdollisuuden antamaa vipuvaikutusta, jotta 

varmistetaan toteutettujen uudistusten täytäntöönpanon asianmukainen seuranta ja 

myötävaikutetaan demokraattisten käytäntöjen vahvistumiseen sekä Moldovassa että 

Ukrainassa. 
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