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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka 
se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on jälleen arvioinut työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden toimintalohkoa suuren määrän toimia sisältävän otannan perusteella;  
pitää valitettavana, että toimintalohkon virhetaso kasvoi 3,2 prosenttiin vuonna 2012, kun 
se oli edellisenä vuonna 2,2 prosenttia; toteaa, että virhetaso oli joka tapauksessa kaikkien 
toimintalohkojen alhaisin; 

2. huomauttaa, että Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on keskeinen politiikan väline, jonka 
avulla toteutetaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa varsinkin talouden laskusuhdanteen 
aikana, jolloin investointeja inhimilliseen pääomaan, työllisyyteen ja sosiaaliseen 
osallisuuteen tarvitaan kipeimmin; panee merkille, että ESR:n menot olivat noin 
97 prosenttia toimintalohkon menoista vuonna 2012; 

3. kehottaa jälleen seuraamaan rahoitusvälineitä, erityisesti ESR:a, Euroopan 
globalisaatiorahastoa, liittymistä valmistelevan tukivälineen asiaa koskevia osia ja 
eurooppalaista Progress-mikrorahoitusjärjestelyä, ja mittaamaan niiden toiminnan tuloksia 
Eurooppa 2020 -strategiassa sekä Euroopan talouden ohjausjakson poliittisessa 
prosessissa asetettuihin tarkkoihin poliittisiin tavoitteisiin verrattuna; 

4. pitää tukeen oikeuttamattomista hankkeista ja menoista johtuvia virheitä valitettavina; 
kehottaa jälleen seuraamaan tehokkaammin tukikelpoisuussääntöjen noudattamista; 

5. katsoo, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomisesta ja siitä, että osallistujat 
eivät ole oikeutettuja tukeen, johtuvat lukuisat virheet saattavat johtua kansalliseen 
lainsäädäntöön sisällytettävistä lisävaatimuksista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkastelemaan uudelleen tällaisia tapauksia, joissa on kyse aktiivisesta tai passiivisesta 
ylisääntelystä, jotta voidaan vähentää turhaa hallinnollista rasitetta ja yksinkertaistaa 
mahdollisuuksia käyttää ESR:a ja muita työllisyys- ja sosiaaliasioiden alan menoja; 
kiinnittää tässä yhteydessä huomiota komission tuoreeseen kertomukseen Euroopan 
sosiaalirahastoon liittyvästä yksinkertaistamisesta ja ylisääntelystä1 erityisesti pantaessa 
uutta sääntelyä täytäntöön; 

6. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, jotka koskevat 
yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön etuja, ja toteaa, että niiden avulla 
voidaan vähentää virheriskiä ja edunsaajille aiheutuvaa hallinnollista rasitetta; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että 26 prosentissa otantaan sisältyvistä ESR:n toimista on jo käytetty 
kyseisiä vaihtoehtoja2; kannattaa yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käytön 
laajentamista tulevalla monivuotisella rahoituskaudella;

                                               
1 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, Ref. Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, Euroopan komissio.
2 Simplification and Gold-plating in the European Social Fund, Ref. Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, Euroopan komissio, s. 4.
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7. palauttaa mieliin tarpeen parantaa Eures-verkoston rahoituksen käyttöä ja toteaa, että 
sen käyttöaste on alentunut vuodesta 2010 vuoteen 2012; suhtautuu myönteisesti
Eka Eures-työpaikka -hankkeen toimien käynnistymiseen vuonna 2012, koska kyseessä 
on yksi nuorisotyöttömyyden torjuntaan liittyvä lippulaivahanke;

8. pyytää, että luodessaan valvontamekanismeja vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahaston varojen käyttöä varten unionin ja jäsenvaltioiden 
viranomaiset mukauttavat valvontaa kunkin sidosryhmän luonteen mukaan.


