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EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että parlamentilla on valtuudet komission demokraattiseen valvontaan, joka on 
luonteeltaan poliittista mutta käsittää erilaisia näkökohtia ja menettelyjä;

B. toteaa, että talousarvio on Euroopan unionin tärkein väline, jonka avulla se saavuttaa 
tavoitteensa ja toteuttaa strategiansa, ja sen vuoksi talousarvion valvonta on 
äärimmäisen tärkeää;

C. toteaa, että vaikka komissio on sitoutunut tuloksellisuuteen, toimintoperusteinen 
budjetointi on valitettavasti edelleen perusperiaatteena unionin talousarviota 
laadittaessa;

D. toteaa, että tulosten arviointi ja varainkäytön tuloksellisuuden tarkastaminen tukeutuvat 
kaikkein varhaisimmassa vaiheessa eli suunnitteluvaiheessa asetettuihin tavoitteisiin;

E. toteaa, että arviointi on väline, jolla pyritään määrittelemään ja ymmärtämään prosessin 
tuloksia ja vaikutuksia sekä määrittelemään vaihtoehtoja päätöksenteon tueksi, jotta 
prosessia voitaisiin parantaa entisestään;

1. toteaa, että unionin elinten valvonta on Euroopan parlamentin keskeinen tehtävä ja että 
komission vastuuvelvollisuus parlamentille on perusperiaatteena unionin toiminnassa 
sekä sisäisessä demokraattisessa valvonnassa;

2. muistuttaa, että vastuuvapausmenettely on vuotuinen poliittinen menettely, jonka avulla 
varmistetaan, että jälkikäteen voidaan demokraattisesti valvoa, miten komissio panee 
täytäntöön sen vastuulla olevaa Euroopan unionin talousarviota yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa;

3. toteaa, että vastuuvapausmenettely on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, joka on 
vaikuttanut unionin talousarviojärjestelmän myönteiseen kehitykseen, varainhoitoon, 
asialistan muotoutumiseen sekä siihen, miten unionin politiikkaa määritellään ja 
pannaan täytäntöön, ja se on samalla lisännyt parlamentin poliittista vaikutusvaltaa;

4. korostaa, että vastuuvapausmenettelyn päätarkoituksena on tarkistaa, onko unionin 
varoja hoidettu moitteettomasti, ja varmistaa vuosittain, että unionin kaikki tulot ja 
menot sekä niitä vastaavat saldot, varat ja velat esitetään taseessa;

5. toteaa, että parlamentin päätös vastuuvapauden myöntämisestä, myöntämisen 
lykkäämisestä tai vastuuvapauden epäämisestä perustuu ensisijaisesti mutta ei 
yksinomaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen, jossa tutkitaan 
tilitietojen luotettavuus sekä tilien perustana olevien toimien laillisuus ja 
asianmukaisuus;

6. toteaa, että SEUT-sopimuksen 287 artiklan mukaan tilintarkastustuomioistuimen on 
tarkastettava tulojen ja menojen laillisuus ja asianmukaisuus sekä se, onko varainhoito 



PE628.699v02-00 4/10 AD\1173206FI.docx

FI

ollut moitteetonta; toteaa, että sen on tällöin ilmoitettava erityisesti kaikista epäkohdista; 
toteaa, että tulot on tarkastettava unionin saataviksi tuloiksi todettujen ja unionille 
suoritettujen määrien pohjalta; toteaa, että menot on tarkastettava sekä tehtyjen 
sitoumusten että suoritettujen maksujen perusteella;

7. muistuttaa, että vastuuvapautta myöntäessään parlamentin on kuitenkin arvioitava 
asianmukaisuuden lisäksi myös Euroopan unionin varainhoidon tuloksellisuutta;

8. panee merkille, että parlamentti perustaa päätöksensä myös todisteisiin, joita 
komissiolta pyydetään menojen toteuttamisesta tai rahoitusvalvontajärjestelmien 
toiminnasta;

9. panee merkille, että komissio on velvollinen ottamaan huomioon vastuuvapauspäätösten 
yhteydessä tehdyt huomautukset ja parlamentin huomautukset menojen toteuttamisesta 
ja se on velvollinen raportoimaan toimista, joita sen suosituksiin ja kommentteihin 
liittyen on toteutettu;

10. muistuttaa, että parlamentti tarkastelee myös tilintarkastustuomioistuimen antamia 
erityiskertomuksia, joissa keskitytään eri alojen ja politiikkatoimien asianmukaiseen 
hoitoon;

11. toteaa, että koska kertomukset koskevat taloudellisuuden, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden periaatteiden noudattamista, ne käynnistävät järjestelmällisesti
keskustelun siitä, onko unionin politiikkoihin osallistuvilla toimijoilla käytettävissään 
keinot ja välineet unionin poliittisten elinten määrittelemien tavoitteiden 
saavuttamiseksi;

12. korostaa, että SEUT-sopimuksen 318 artiklalla lisätään talousarvion vastuuvapautta 
koskevaan työkaluvalikoimaan uusi väline: saavutettuihin tuloksiin perustuva unionin 
varoja koskeva arviointi;

13. pitää myönteisenä erityisesti sitä, että koska SEUT-sopimuksen 318 artiklan mukainen 
arviointikertomus keskittyy rahoituksen tuloksellisuuteen, se täydentää 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessaan kehittämää sääntöjenmukaisuuteen 
perustuvaa lähestymistapaa ja tarjoaa Euroopan parlamentille mahdollisuuden arvioida 
politiikkatoimien tuloksia;

14. panee huolestuneena merkille, että mitään todellisia laillisia pakotteita ei ole 
käytettävissä, jos parlamentti päättää olla myöntämättä komissiolle vastuuvapautta; 
katsoo kuitenkin, että vastuuvapauden epääminen on vahva poliittinen signaali, koska se 
osoittaa, että parlamentti ei ole riittävän vakuuttunut komission vastuullisuudesta, minkä 
vuoksi komission ei pitäisi jättää reagoimatta siihen, vaan sen olisi ryhdyttävä 
määrätietoisiin jatkotoimiin tilanteen korjaamiseksi;

15. muistuttaa, että Prodin ja Kinnockin uudistuksilla otettiin käyttöön toimintoperusteisen 
budjetoinnin ja toimintoperusteisen hallinnon periaatteet1 ja niissä edellytettiin, että 

                                               
1 Määritelmänsä mukaan toimintoperusteinen budjetointi on budjetointimenetelmä, joka perustuu toimintoihin 
sekä kustannustekijöitä koskeviin tietoihin talousarvion laadinnassa ja eroavaisuuksia koskevaan palautteeseen. 
Tässä yhteydessä toiminnot ovat olennaisia, koska ne ovat kustannustekijöitä. Jos pystymme valvomaan 
kustannusten syitä (kustannustekijöitä), kustannuksia voidaan hallinnoida ja ymmärtää paremmin.
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valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät allekirjoittavat toimintakertomukset kultakin 
vuodelta, ja niiden avulla saatiin aikaan sisäisen tarkastuksen toimintojen sekä 
suoriteperusteisen kirjanpidon uudistus;

16. korostaa, että näiden uudistusten poliittisena tavoitteena oli kehittää selvä hierarkia 
poliittisista tavoitteista aina niiden saavuttamiseksi tarkoitettuihin toimintoihin 
varattuihin varoihin ja tavoitteiden saavuttamisen todentamista koskeviin 
suoritusindikaattoreihin;

17. panee huolestuneena merkille, että todellisuus on kuitenkin hyvin toisenlainen:

a) vaikka komissio määrittelikin talousarvion toimintalinjojen mukaisesti, tässä 
määrittelyssä lähinnä seurattiin hallinnon organisaatiorakennetta ja siinä säilytettiin 
suuri joukko budjettikohtia;

b) toimintojen tavoitteet eivät vieläkään ole todella osa talousarviota koskevaa 
keskustelua, vaan ne esitetään talousarvioon liitetyissä erillisissä 
toimintoselvityksissä;

c) talousarvion tämänhetkinen rakenne ei noudata kaikilta osin monivuotista 
rahoituskehystä; kukin monivuotisen rahoituskehyksen otsake sisältää useita 
toimintoja, ja monet yksittäiset toiminnot jakautuvat useisiin monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeisiin;

18. pitää valitettavana, että parlamentissa ja neuvostossa käytävät talousarvioneuvottelut 
koskevat pääosin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden enimmäismääriä eivätkä 
ne koske kovin usein toimintoperusteisen budjetoinnin tavoitteita, 
suoritusindikaattoreita tai mitattuja tuloksia;

19. pitää myönteisenä, että komissio uusi sitoumuksensa suorituskykyyn ja 
tulosperusteiseen budjetointiin uutta monivuotista rahoituskehystä koskevissa 
ehdotuksissaan, ja vaatii, että unionin talousarviossa olisi keskityttävä entistä enemmän 
vakauteen, yksinkertaisuuteen, varojen tehokkaampaan käyttöön, mataliin 
käyttökustannuksiin, resurssien tehokkaaseen jakamiseen, keskeisten poliittisten 
painopisteiden toteuttamiseen, unionin tason lisäarvoon, tuloksiin, vaikutukseen sekä 
vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden lisäämiseen;

20. korostaa, että unionin talousarvion on perustuttava pitkän aikavälin poliittisiin 
tavoitteisiin ja unionia koskevaan kokonaisnäkemykseen; kehottaa jälleen komissiota 
esittämään tällaisen pitkän aikavälin näkemyksen ja tavoitteita, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman tehokas varojen käyttö;

21. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, jonka mukaan monivuotisen 
rahoituskehyksen uudet ohjelmat ryhmiteltäisiin toimintapoliittisiksi klustereiksi, jotka 
otetaan huomioon vuotuisen talousarvion osastoissa; toivoo, että tämä selventää sitä, 
miten ne edistävät toimintapoliittisia tavoitteita;

22. panee tyytyväisenä merkille, että komissio aikoo vuodesta 2021 lähtien yhdenmukaistaa 
toimintalohkon käsitteen ohjelmaklustereiden kanssa ja että tällä yhdenmukaistamisella 
pyritään helpottamaan vuotuisen talousarvion ja monivuotisen rahoituskehyksen 
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otsakkeiden yhteensovittamista;

23. palauttaa mieliin, että parlamentti on pyytänyt komissiota useaan otteeseen esittämään 
unionin talousarvion parlamentin hyväksymien monivuotisen rahoituskehyksen 
poliittisten tavoitteiden mukaisesti; katsoo, että näin budjettivallan käyttäjä voisi 
helpommin valvoa ja seurata talousarvion valmistelua ja toteutusta;

24. ihmettelee, miksi komissio mittaa varainhoidon tuloksellisuutta kahdella eri tavoite- ja 
indikaattorisarjalla: toisaalta komission pääjohtajat arvioivat vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan, miten niiden hallintosuunnitelmissa määritellyt tavoitteet on 
saavutettu, ja toisaalta komissio mittaa meno-ohjelmien tuloksellisuutta 
talousarvioesitykseen liitetyillä toimintamenojen ohjelmaselvityksillä;

25. muistuttaa, että toimintamenojen ohjelmaselvityksissä ilmoitettujen ohjelmien
nykyiseen tuloskehykseen sisältyy 716 erityyppistä indikaattoria, joilla mitataan 
tuloksellisuutta suhteessa 61 yleiseen tavoitteeseen ja 228 erityistavoitteeseen;

26. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on tehnyt ehdotuksen meno-ohjelmien 
määrän vähentämisestä kolmanneksella ja sääntöjen johdonmukaisuuden 
parantamisesta; korostaa, että kaikki tarpeettomat säännöt, vaatimukset ja menettelyt 
olisi poistettava todellisen yksinkertaistamisen saavuttamiseksi tuensaajien kannalta 
vaarantamatta kuitenkaan tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja 
asianmukaisuutta;

27. kehottaa jälleen komissiota

a) järkeistämään tulosraportointia

– vähentämällä edelleen erilaisissa tuloksellisuuskertomuksissa käyttämiensä 
tavoitteiden ja indikaattoreiden määrää ja keskittymällä unionin talousarvion 
tuloksellisuutta parhaiten mittaaviin tavoitteisiin ja indikaattoreihin 
yksinkertaistamisen, avoimuuden ja paremman valvonnan vuoksi,

– laajentamalla laadullista lähestymistapaa ja lisäämällä siihen ympäristö- ja 
sosiaali-indikaattoreita, jotta voidaan mitata EU:n toimien vaikutusta 
ympäristö- ja sosiaalipolitiikkaan,

– esittämällä taloudelliset tiedot siten, että niitä voidaan verrata tulostietoihin, 
jotta menojen ja tuloksellisuuden välinen yhteys on selvä;

b) tasapainottamaan tulosraportointia antamalla selkeästi tietoa jäljellä olevista EU:n 
keskeisistä haasteista;

c) antamaan selvityksen raportoitujen tulostietojen laadusta;

28. muistuttaa, että varainhoitoasetuksen 247 artiklan mukaan komissio toimittaa 
parlamentille viimeistään seuraavan varainhoitovuoden 31. päivänä heinäkuuta 
integroidut talous- ja vastuuvelvollisuuskertomukset, joihin sisältyvät muun muassa 
lopullinen konsolidoitu tilinpäätös, vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus sekä 
SEUT-sopimuksen 318 artiklassa tarkoitettu saavutettuihin tuloksiin perustuva unionin 
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varoja koskeva arviointi;

29. toteaa, että kun komissio hyväksyy lopulliseen konsolidoituun tilinpäätökseen liitetyn 
vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen, se kantaa poliittisen vastuun 
yksiköidensä varainhoidosta;

30. vaatii, että vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen on sisällettävä unionin 
menojen arvioitu virhetaso, talousarvioon liittyviä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimia 
koskevia tietoja sekä tietoja komission petostentorjuntastrategian toteuttamisesta, mutta 
myös hallintojärjestelmää ja sisäistä valvontaa koskeva vuotuinen selvitys, johon 
kuuluu etenkin:

a) kuvaus komission sisäisen hallinto- ja ohjausjärjestelmän välineistä;

b) arvio vuoden aikana toteutetuista operatiivisiin ja strategisiin riskeihin liittyvistä 
toimista sekä lausunto julkisen talouden keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kestävyydestä;

c) arvio kaikista ennaltaehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä, joita on toteutettu 
korruptiolle ja eturistiriidoille alttiin rahoituksen suhteen;

31. kehottaa jälleen komissiota nopeuttamaan unionin tilinpäätöksen laatimista, 
varmistamaan, että jäsenvaltioilta saadaan oikea-aikaisemmin luotettavat tiedot yhteisen 
hallinnoinnin piiriin kuuluvista menoista, ja esittämään johdon näkemyksen unionin 
menoista varhaisemmassa vaiheessa yhdessä tilien kanssa, jotta päätös vastuuvapauden 
myöntämisestä voidaan hyväksyä vuonna n+1, sekä varmistamaan samalla tietojen 
korkean laadun ja moitteettoman varainhoidon;

32. kehottaa jälleen komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, joilla unionin talousarvion 
toteuttamista koskevista unionin rahoitusjärjestelyistä – joihin tällä hetkellä kuuluu 
erilaisia välineitä ja niiden yhdistelmiä, kuten ohjelmia, rakenne- ja investointirahastoja, 
erityisrahastoja, strateginen investointirahasto, takuurahastoja, välineitä, 
rahoitusvälineitä, makrotaloudellisen avun välineitä – tehdään selkeämpiä, 
yksinkertaisempia, johdonmukaisempia ja paremmin varustettuja, niin että niiden avulla 
voidaan varmistaa riittävä avoimuus, vastuuvelvollisuus ja tuloksellisuus sekä saada 
kansalaiset ymmärtämään, miten unionin toimintapolitiikkoja rahoitetaan ja mitä hyötyä 
niistä on;

33. muistuttaa, että 80:aa prosenttia unionin rahoituksesta hallinnoidaan yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa ja että parlamentin on siksi valvottava myös kansallisia 
viranomaisia; pitää valitettavana, että kansalliset viranomaiset ovat kuitenkin usein 
haluttomia noudattamaan vastuuvapausviranomaisen suosituksia ja suostumaan 
tutkimuksiin;

34. muistuttaa, että parlamentin ja komission tiiviitä poliittisia yhteyksiä vahvistettiin 
hiljattain nk. kärkiehdokasnimeen perustuvalla järjestelmällä; pitää myönteisenä tätä 
yritystä korjata unionin demokratiavajetta, vahvistaa sen legitiimiyttä ja lisätä unionin 
kansalaisten luottamusta; muistuttaa kuitenkin puoluerahoitukseen olennaisesti 
liittyvästä riskistä ja kehottaa komissiota korjaamaan poliittisten puolueiden 
tämänhetkisen rahoitusmallin puutteita, jotta voidaan estää petokset ja varmistaa, että 
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