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EHDOTUKSET

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

1. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin on raportoinut useiden vuosien ajan, että 
koheesiopolitiikan alan maksujen virhetaso on yli 5 prosenttia, vaikka toteaakin, että se on 
laskenut edellisen vastuuvapausmenettelyn 11 prosentista, kuten 
tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta käy ilmi, ja että valvontajärjestelmät 
ovat vain osittain vaikuttavia; kehottaa edelleen selkeyttämään virheiden 
laskemismenetelmää, koska tilintarkastustuomioistuimen ja komission toimittamien 
numerotietojen eroavaisuudet saavat aikaan sekaannusta ja epäluottamusta virallisiin 
lukuihin;

2. katsoo sen vuoksi, että valvontajärjestelmiä olisi tehostettava vuoden 2013 jälkeistä kautta 
varten ja olisi pyrittävä siihen, että vältetään hallinnollisten rasitteiden lisääntyminen;

3. kehottaa lieventämään taloushallintoa ja valvontaa koskevia hallinnollisia rajoituksia; on 
tyytyväinen käynnissä olevista ohjelmien päättämistoimista ja n+2 -säännöstä käytäviin 
keskusteluihin ja toivoo menettelyihin joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voivat käyttää varat 
asianmukaisesti eivätkä toimi vahingollisesti ja jotta valvontatoimet kohdistetaan 
paremmin riskeihin ja lisätään siten tehokkuutta;

4. toteaa, että monet koheesiopolitiikan virheistä tapahtuvat monimutkaisten sääntöjen ja 
menettelyjen vuoksi; kehottaa komissiota yksinkertaistamaan niitä, koska se tehostaisi 
järjestelmää; toteaa lisäksi, että entistä enemmän huomiota olisi kiinnitettävä ennalta 
ehkäiseviin valvontatoimenpiteisiin ja että olisi tehtävä selkeä ero virheiden, sääntöjen 
vastaisuuden ja petoksen välillä; muistuttaa kuitenkin, että lopulliset luvut voidaan 
määritellä ainoastaan kausista, jotka voidaan katsoa loppuun käsitellyiksi, ja että tämän 
vuoksi vain kautta 1994–1999 voidaan pitää toistaiseksi loppuun käsiteltynä;

5. katsoo, että EAKR:stä, ESR:stä ja koheesiorahastosta rahoitettujen hankkeiden sekä 
maaseuturahastosta ja Euroopan kalatalousrahastosta rahoitettujen maaseutualueiden ja 
kalataloutta harjoittavien alueiden taloudellista monipuolistamista tukevien hankkeiden 
hallintoa, tukikelpoisuutta, tilintarkastusta ja raportointia koskevat yhteiset säännöt ovat 
avainasemassa yksinkertaistettaessa rahastojen hallintoa, vähennettäessä virheiden 
mahdollisuutta ja helpotettaessa pienten sidosryhmien osallistumista koheesiopolitiikan 
mukaisiin ohjelmiin sekä tehtäessä käytettävissä olevan rahoituksen hyödyntämisestä 
helpompaa;

6. panee merkille, että komissio aikoo vaatia jäsenvaltioiden viranomaisia antamaan 
hallinnointia koskevat ilmoitukset ja riippumattoman tarkastuslausuman niistä; pitää tätä 
aikomusta myönteisenä mutta muistuttaa, että ministerin allekirjoittama ilmoitus on 
keskipitkän aikavälin tavoite, jonka avulla paikataan vallitsevaa omavastuullisuuden 
puutetta; vaatii komissiota ja yksittäisiä jäsenvaltioita luomaan tehokkaita kumppanuuksia 
varmistaakseen, että molemmat osapuolet noudattavat niille myönnettyjä varoja koskevia 
velvollisuuksiaan; panee merkille, että komissio on rajoittanut käytettävissä olevia 
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välineitä ja että sen on välttämättä tukeuduttava jäsenvaltioiden resursseihin; kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä, jotta ne voivat laatia tehokkaan 
valvontajärjestelmän, joka käyttää täydentävästi molempien resursseja, jotta suojatoimet 
maksimoidaan mahdollisimman vähällä byrokratialla;

7. ymmärtää, että jäsenvaltioiden viranomaiset on tarkoitus akkreditoida kansallisen 
menettelyn mukaisesti; korostaa kuitenkin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 317 artiklan mukaan komission on toteutettava talousarviota omalla 
vastuullaan;

8. kehottaa näin ollen komissiota suorittamaan valvontatehtävänsä huolehtimalla itse 
akkreditointiprosessista ja seuraamalla säännöllisesti akkreditoitujen viranomaisten 
toiminnan asianmukaisuutta ohjelman koko keston ajan;

9. kehottaa myös lujittamaan komission valvontaroolia ottamalla käyttöön maksujen 
järjestelmällisen keskeyttämisen ja lykkäämisen heti, jos on asianmukaisesti perusteltua 
näyttöä merkittävistä puutteista akkreditoitujen viranomaisten toiminnassa; kehottaa 
komissiota edelleen laatimaan entistä parempia suunnitelmia, joiden avulla lisätään 
virheellisten maksujen takaisinperintää;

10. katsoo, että näitä toimia olisi täydennettävä jäsenvaltioille ja lopullisille edunsaajille 
sääntöjen vastaisuuksista määrättävillä seuraamuksilla; on lisäksi sitä mieltä, että 
seuraamusten käytön olisi perustuttava selvästi määriteltyihin sääntöihin ja määräyksiin. 
kehottaa määräämään sääntöjen vastaisuuksiin liittyvissä tapauksissa seuraamuksia 
ensisijaisesti lopullisille edunsaajille, jotta varmistetaan, että virheen tehneet saadaan 
asianmukaisesti vastuuseen virheistään; katsoo, että jäsenvaltioita koskevia seuraamuksia 
olisi sovellettava ainoastaan tapauksissa, jotka liittyvä hallinnolliseen virheeseen tai 
järjestelmävirheeseen, joista jäsenvaltiot ovat vastuussa, sen sijaan, että niitä sovelletaan 
nopeana ja helppona ratkaisuna, jolla vältetään lopullisen edunsaajan valvonta;

11. panee merkille, että noin 43 prosenttia kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista, 
koheesiomenoihin liittyvistä virheistä tapahtuu julkisten hankintojen alalla; kehottaa 
komissiota laatimaan selkeät ja avoimet hankintamenettelyjä koskevat säännöt, joiden 
avulla alennetaan virhetasoa.
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