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EHDOTUKSET

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

1. pitää myönteisenä, että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 10,6 miljardin euron 
maksusitoumusmäärärahat sidottiin 100-prosenttisesti ja maksumäärärahoista sidottiin 
8,8 miljardia euroa eli 97,1 prosenttia; antaa tunnustusta komissiolle toimista 
varainhoidon parantamiseksi;

2. ottaa huomioon, että rakennerahastojen yleinen virhetaso oli ainakin 11 prosenttia; 
huomauttaa, että ESR:n virhetaso oli alhaisempi; kannustaa komissiota ilmoittamaan 
erillisen virhetason ja tarkastelemaan mahdollisuutta lisätä ESR:n riippumattomuutta 
seuraavalla rahoituskaudella;

3. pahoittelee, ettei komission toimintasuunnitelmaa rakennerahastojen hallinnoinnin 
parantamiseksi1 voi vieläkään arvioida; korostaa, että 82 prosenttia ESR:n 
rahoitusoikaisuista vuosilta 2000–2006 koski Italiaa ja Espanjaa; katsoo tarpeelliseksi 
toteuttaa tavoitteellisia toimia kyseisten jäsenvaltioiden kanssa sekä ottaa käyttöön 
porrastettu tieto- ja seuraamusjärjestelmä, jotta voidaan korjata virheet nopeammin ja 
tukea asianmukaista varainkäyttöä parhaita ja huonoimpia käytäntöjä kuvaavien 
esimerkkien avulla;

4. muistuttaa, että on määrärahoja hallinnoivan työllisyysasioiden pääosaston tehtävä 
toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä petosten ja lahjonnan estämiseksi; pitää tiivistä 
yhteistyötä petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa myönteisenä; kehottaa 
varmistamaan, että myös kansalliset oikeusviranomaiset ryhtyvät jatkotoimiin ja 
määräävät seuraamuksia ESR:oon liittyvien petostapausten johdosta;

5. pitää myönteisenä, että komissio pyrkii varmistamaan kaikkien jäsenvaltioiden täyden 
tilivelvollisuuden tarkastuselinten vuotuisten tarkastuskertomusten ja kattavien 
vuosikertomusten avulla; pyytää tarkastelemaan tilivelvollisuutta, jotta samoja tietoja ei 
pyydetä kahdesti; ei pidä hyväksyttävänä, että kansalliset hallinto- ja valvontaelimet eivät 
toimita selvityksiä tai että niissä on puutteita ja että varainhoitoasetusten 
vähimmäisvaatimusta ei noudateta, ja katsoo, että tästä olisi määrättävä seuraamuksia; 
pyytääkin komissiota laatimaan ehdotuksia raportointivastuun parantamiseksi nykyisestä 
ja seuraamusmekanismin lisäämiseksi;

6. toteaa, että varoja hallinnoivien elinten ja tuensaajien välille voi syntyä eturistiriitoja 
varoja jaettaessa; pyytää komissiota antamaan kansallisille hallintoviranomaisille 
resursseja sen valvomiseen, että varojen jakamiseen liittyvien eturistiriitojen välttämistä 
koskevia määräyksiä noudatetaan;

7. korostaa ESR:n kohderyhmien ja hankkeiden edistäjien erityistarpeita; ehdottaa, että 
voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö ja niihin kohdistettavat 
luontoissuoritukset lasketaan mukaan hankkeiden osarahoitukseen; pyytää antamaan ajan 

                                               
1 Komission tiedonanto 19. helmikuuta 2007 toimintasuunnitelmasta komission valvontatehtävän 
vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097).
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tasalla olevan, jäsenvaltioittain ja hankkeittain eritellyn selvityksen ESR:n hankkeiden 
edistäjille aiheutumista hallintomenoista;

8. muistuttaa rakennerahasto-asetuksiin hallinnon yksinkertaistamiseksi tehdyistä 
viimeisimmistä muutoksista (asetus (EY) N:o 1341/2008, asetus (EY) N:o 284/2009, 
asetus (EY) N:o 396/2009, asetus (EY) N:o 397/2009 ja asetus (EY) N:o 846/2009); 
haluaa selvityksen näiden muutosten vaikutuksista.


