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EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Varainhoito

1. muistuttaa, että varainhoitoasetuksen 247 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, 
että komissiolla on velvollisuus toimittaa vuosittain 31 päivänä heinäkuuta Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle integroidut talous- ja vastuuvelvollisuuskertomukset, joihin 
sisältyy pitkän aikavälin ennuste tulevista sisään- ja ulosvirtauksista seuraavien viiden 
vuoden ajalta;

2. vaatii, että kertomuksissa analysoidaan tietyn monivuotisen rahoituskehyksen 
sitoumusten vaikutusta maksujen suman suuruuteen;

Talousarvioon liitetyt selvitykset ohjelmien toimintamenoista

3. pitää myönteisinä Euroopan unionin vuoden 2020 yleiseen talousarvioon liitettyjä 
selvityksiä ohjelmien toimintamenoista ja toteaa, että niissä esitetään 
varainhoitoasetuksen 41 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaisesti tiedot kustakin 
meno-ohjelmasta;

4. panee tyytyväisenä merkille, että vuoden 2020 ohjelmaselvityksissä käsitellään 
monialaisten toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista, ja toteaa, että näitä 
tavoitteita ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta ja biologisen 
monimuotoisuuden valtavirtaistaminen; panee tyytyväisenä merkille, että komissio 
esittelee myös asiaankuuluvat meno-ohjelmat, joilla edistetään Eurooppa 2020 -
strategian painopisteiden toteutumista, ja tuo esiin kehitys- ja yhteistyöpolitiikan 
kestävän kehityksen tavoitteita edistävät uusimmat ja relevanteimmat aloitteet, 
vaikkakin ne ovat usein välillisiä eikä niitä voida ilmaista määrällisesti;

5. kehottaa budjettivaliokuntaa yhteistyössä parlamentin alakohtaisten valiokuntien kanssa 
edistämään todellista tulossuuntautunutta kulttuuria, jolla pyritään optimoimaan varojen 
käyttö, analysoimaan ohjelmien heikon tuloksellisuuden syyt ja vaatimaan toimia 
käyttöasteen ja tuloksellisuuden parantamiseksi;

Tuloksellisuusraportointi

6. muistuttaa, että ohjelmien nykyiseen tuloskehykseen, josta raportoidaan 
ohjelmaselvityksissä, sisältyy yli 700 indikaattoria, joilla mitataan tuloksellisuutta yli 60 
yleisen tavoitteen ja yli 220 erityistavoitteen perusteella;

7. ihmettelee, miksi komissio mittaa varainhoidon tuloksellisuutta kahdella eri tavoite- ja 
indikaattorisarjalla: toisaalta komission pääjohtajat arvioivat hallintosuunnitelmissaan 
määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista vuotuisiin toimintakertomuksiin sisältyvien 
tavoitteiden ja indikaattoreiden perusteella ja toisaalta komissio mittaa meno-ohjelmien 
tuloksellisuutta talousarvioesitykseen liitetyillä toimintamenojen ohjelmaselvityksillä; 
kehottaa komissiota käyttämään raportointinsa perustana yhtä tavoite- ja 
indikaattorisarjaa;
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8. pitää valitettavana, ettei komissio ole selittänyt tuloksellisuuskertomuksissaan, kuinka 
se on käyttänyt tuloksellisuustietoja päätöksentekoprosessissaan;

9. kehottaa komissiota

a) järkeistämään tuloksellisuusraportointia

– vähentämällä edelleen erilaisissa tuloksellisuuskertomuksissa käyttämiensä 
tavoitteiden ja indikaattoreiden määrää ja keskittymällä unionin talousarvion 
tuloksellisuutta parhaiten mittaaviin tavoitteisiin ja indikaattoreihin; 

– esittämällä rahoitustiedot siten, että niitä voidaan verrata 
tuloksellisuustietoihin, jotta menojen ja tuloksellisuuden välinen yhteys käy 
selvästi ilmi;

b) osoittamaan, kuinka unionin talousarviota koskevia tuloksellisuustietoja on käytetty 
sen päätöksenteossa;

c) kehittämään tiedonkäsittelymenetelmiä tuloksellisuusraportoinnin tuottamia suuria 
tietomääriä varten, jotta pystytään antamaan oikea-aikainen, oikeudenmukainen ja 
todenmukainen kuva saavutuksista; painottaa, että tuloksellisuusraportointia olisi 
käytettävä oikaisutoimien toteuttamiseksi, jos ohjelman tavoitteita ei saavuteta;

d) tasapainottamaan tuloksellisuusraportointia paremmin antamalla selkeästi tietoa 
jäljellä olevista keskeisistä haasteista;

Määrärahojen oikea-aikainen käyttö

10. kehottaa komissiota parantamaan maksuennusteiden tarkkuutta ja hyödyntämään 
edelliseltä ohjelmakaudelta saatuja kokemuksia, jotta voidaan käsitellä kertynyttä 
maksujen sumaa ja välttää sen kielteinen vaikutus seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen, ja kehottaa sitä esittämään toimintasuunnitelman maksujen suman 
vähentämiseksi vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen aikana;

Muuttoliike

11. kehottaa komissiota kehittämään hallinnointia ja raportointia varten unionin 
talousarviomenojen kirjaamiseksi keinon, joka mahdollistaa raportoinnin kaikesta 
pakolais- ja muuttoliikekriisiin liittyvästä rahoituksesta sekä muuttovirtojen hallintaa ja 
kotouttamista koskevasta unionin tulevasta politiikasta;

12. kehottaa jälleen varaamaan Daphne-erityistavoitetta varten erillisen budjettikohdan, 
jotta voidaan osoittaa, että unioni on sitoutunut torjumaan naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa väkivaltaa; kehottaa lisäämään tämän budjettikohdan määrärahoja ja 
kääntämään kaudella 2014–2020 vallitsevan suuntauksen, jossa Daphne-ohjelman 
määrärahoja vähennetään; kehottaa panostamaan jatkuvasti tietoisuuden lisäämiseen 
Daphne-erityistavoitetta koskevista avustuksista ja tekemään siihen liittyvistä 
hallinnollisista menettelyistä aiempaa käyttäjäystävällisempiä;

Rahoitusvälineet ja erityisrahastot
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13. korostaa tilintarkastustuomioistuimen tavoin, että rahoitusvälineistä tarvitaan 
yksityiskohtaisempaa raportointia, ja kehottaa komissiota esittämään tarkat ja kattavat 
tiedot yhteisen hallinnoinnin piiriin kuuluvista rahoitusvälineistä päättämisen jälkeen ja 
ilmoittamaan unionin talousarvioon palautetut määrät ja jäsenvaltioille jäävät määrät;

14. huomauttaa, että kolmansille maille annettavassa avussa on käytetty yhä enemmän 
vaihtoehtoisia rahoitusmalleja, kuten erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun 
koordinointivälinettä, mikä lisää nykyisten rahoitusrakenteiden monimutkaisuutta;

15. toteaa, että varojen kokoaminen erityisrahastoihin Euroopan kehitysrahastosta, unionin 
talousarviosta ja muilta rahoittajilta ei saisi johtaa siihen, että kehitys- ja 
yhteistyöpolitiikkaan varattu rahoitus ei saavuta tavanomaisia edunsaajiaan tai että sillä 
ei edistetä alkuperäisiä tavoitteita, kuten köyhyyden poistamista ja perusoikeuksien 
edistämistä;

16. painottaa, että erityisrahastoja olisi perustettava ainoastaan silloin, kun niiden käyttö on 
perusteltua eikä tarvittava toiminta ole mahdollista muiden, olemassa olevien 
rahoituskanavien kautta; kehottaa komissiota myös harkitsemaan mahdollisuutta 
lakkauttaa erityisrahastot, jotka eivät kykene houkuttelemaan huomattavaa osuutta 
muilta rahoittajilta tai jotka eivät tarjoa lisäarvoa unionin ”perinteisiin” ulkoisiin 
välineisiin verrattuna;

Euroopan syyttäjänvirasto

17. edellyttää, että Euroopan syyttäjänvirastolla (EPPO) on käytettävissään riittävästi varoja 
ja henkilöstöä; huomauttaa, että EPPOn on oltava toiminnassa jo marraskuusta 2020 
alkaen;

18. panee merkille, että vuoden 2020 talousarvioesityksessä unionin maksuosuus on 
kaikkiaan 8 372 000 euroa; pitää realistisempana, että maksuosuutta korotetaan 
1,8 miljoonalla eurolla ja että viraston käyttöön annetaan viisitoista uutta tointa, jotta 
voidaan kattaa infrastruktuuri- ja toimintamenot ja käynnistää EPPOn 
asianhallintajärjestelmän kehittäminen.


