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EHDOTUKSET 

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 

sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 

hyväksyy: 

1. muistuttaa, että Euroopan unionin taloudellisten etujen suojelu on nykyisin erityisten 

tärkeää, kun jäsenvaltiot ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja EU:n talousarviovarat 

riittämättömät; painottaa, että EU:n varoja on hallinnoitava asianmukaisesti ja käytettävä 

mahdollisimman tehokkaasti; 

2. panee merkille, että 321 petoksiksi ilmoitettua sääntöjenvastaisuutta ja 4 672 muuta 

sääntöjenvastaisuutta liittyi koheesiopolitiikkaan; panee merkille, että molemmissa 

luokissa ilmoitusten lukumäärä kasvoi 15 prosenttia vuodesta 2012 ja että samoin kuin 

aiempina vuosina, vuonna 2013 suurin osa sääntöjenvastaisuuksista (63 prosenttia) liittyi 

edelleen koheesiopolitiikkaan; panee kuitenkin merkille, että molemmissa luokissa määrät 

laskivat, niissä voitiin havaita aiempien vuosien kokemuksiin perustuvaa asteittaista 

kohentumista ja että ensimmäistä kertaa koheesiopolitiikka ei ollut se talousarviomenojen 

alue, jonka ilmoitetuissa sääntöjenvastaisuuksissa oli eniten petoksia;  

3. panee merkille, että tämä tilastotieto antaa yhä ainoastaan suuntaa-antavan käsityksen 

sääntöjenvastaisuuksien vaikutuksesta unionin talousarvioon; katsoo, että epätarkkuus 

johtuu jäsenvaltioiden erilaisista lähestymistavoista sääntöjenvastaisuuksien 

havaitsemiseen, luokitteluun ja niistä ilmoittamiseen ja katsoo, että yhdenmukaistamista 

on lisättävä; katsoo, että sääntöjenvastaisuuksien esitystapa, jossa määritellään niiden 

tyyppi ja luonne, on eduksi politiikkojen yksinkertaistamisen kannalta; 

4. toteaa, että muut kuin petoksiksi ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet aiheutuvat usein 

sääntöjen, monimutkaisten vaatimusten ja säännösten puutteellisesta tuntemisesta; katsoo, 

että sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistaminen vähentää muita kuin petoksiksi 

ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita sekä alue- ja 

paikallisviranomaisia antamaan kattavaa koulutusta koheesiopolitiikan rahastojen 

hallinnoinnissa mukana oleville viranomaisille ja henkilöstölle; kehottaa unionin 

toimielimiä ja jäsenvaltioita – sen lisäksi, että annetaan vuosikertomus EU:n taloudellisten 

etujen suojaamisesta – toteuttamaan väliarvioinnin sen arvioimiseksi, torjutaanko ja 

vähennetäänkö koheesiopolitiikan uudessa sääntelyrakenteessa edelleen 

sääntöjenvastaisuuksien riskiä, sekä arvioimaan mahdollisuutta nykyisten säännösten 

entistä laajempaan yksinkertaistamiseen; 

5. katsoo, että toimia tarvitaan erityisesti aloilla, joilla tapahtuu merkittäviä petoksiksi 

ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia; muistuttaa petostenvastaisen koulutuksen ja 

valmiuksien kehittämisen merkityksestä sekä julkishallinnoissa että sidosryhmien 

keskuudessa, myös kansalaisyhteiskunnan järjestöissä, yhdessä selkeiden sääntöjen ja 

niiden tiukan noudattamisen kanssa, sillä ne ovat keskeisiä tehokkaan petostentorjunnan 

kannalta; 

6. arvostaa jäsenvaltioiden toteuttamia toimia sääntöjenvastaisuuksien, myös petosten, 

havaitsemiseksi, arvioimiseksi ja niistä ilmoittamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita ja niiden 
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viranomaisia tehostamaan toimiaan ja vaihtamaan parhaita käytäntöjä, jotta voidaan 

varmistaa tehokkaampi etukäteen tapahtuva yhteensovittaminen ja arviointi, sekä 

hyödyntämään potentiaaliaan virheiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi ennen maksun 

hakemista komissiolta hyödyntäen täysimääräisesti niiden saatavilla olevaa tietoa; 

7. painottaa myös ulkoisen tuen ja valvonnan merkitystä sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 

torjunnassa; on vakuuttunut yhtenäisen eurooppalaisen oikeuskehyksen potentiaalisista 

eduista EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa ja tukee tässä yhteydessä 

petostenvastaisia strategioita, joita EU on äskettäin laatinut, ja kehottaa erityisesti 

 a. kaikkia jäsenvaltioita nimeämään petostentorjunnan koordinointiviraston (AFCOS) ja 

antamaan sille huomattavan toimivallan sekä riittävät henkilöstö- ja taloudelliset 

resurssit ja komissiota varmistamaan petostentorjunnan koordinointivirastojen 

yhdenmukaistamisen kaikissa jäsenvaltioissa, 

 b. neuvostoa tukemaan direktiiviä unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten 

torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin sekä 

 c. neuvostoa tukemaan riippumattoman Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 

perustamista, edellyttäen että EPPOn ja sen kaltaisten EU:n muiden elinten välinen 

suhde määritellään täsmällisemmin ja niiden toimivallat erotetaan selkeästi toisistaan, 

jotta ei synny tehokkuutta heikentävää toimivallan päällekkäisyyttä; 

8. panee merkille, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä 

johtuvien sääntöjenvastaisuuksien ja petosten määrä on edelleen korkea; kehottaa 

jäsenvaltioita saattamaan nopeasti osaksi kansallista lainsäädäntöä julkisista hankinnoista 

äskettäin 26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/24/EU1, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 

yksiköiden hankinnoista 26. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2004/25/EU2, ja käyttöoikeussopimusten tekemisestä 26. helmikuuta 2014 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/23/EU3, jotta voidaan 

entisestään vähentää sääntöjenvastaisuuksien ja petosten riskiä. 

 

                                                 
1 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65. 
2 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 243. 
3 EUVL L 94, 28.3.2014, s. 1. 
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