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EHDOTUKSET

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

1. ottaa huomioon, että 18 prosenttia yhteisön koheesiopolitiikan menoista käytetään 
työllisyyteen ja sosiaalimenoihin ja että ylivoimaisesti suurin osa eli 94 prosenttia tämän 
alan menoista rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta (ESR);

2. pitääkin myönteisenä, että ESR:n 10,8 miljardin euron maksusitoumusmäärärahoista 
käytettiin 100 prosenttia ja 7,1 miljardin euron maksumäärärahoista 87,9 prosenttia; 
toteaa, että maksumäärärahojen alhainen käyttöaste johtuu siitä, että osa sitoumuksista 
tehtiin vasta vuoden viimeisellä neljänneksellä; antaa tunnustusta komission toimille 
varainhoidon parantamiseksi; 

3. on ilahtunut siitä, että tilintarkastustuomioistuin on voinut tarkastustensa yhteydessä 
todeta virhetason laskeneen 7,7 prosenttiin; on yllättynyt tilintarkastustuomioistuimen 
havainnosta, että EU:n direktiivejä ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi julkisia 
hankintoja koskevaa kansallista lainsäädäntöä, ja odottaa sen vuoksi komission valvovan 
paremmin säännösten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja tarkastavan tuettavien 
hankkeiden tukikelpoisuuden;

4. ilmaisee tyytyväisyytensä komission pyrkimyksiin varmistaa kahdenvälisen ja 
monenvälisen koulutuksen avulla, että jäsenvaltiot antavat tuensaajille ja 
täytäntöönpanoelimille jatkuvasti koulutusta, tietoja, neuvoja ja ohjeistusta, jotta 
virhetasoa voidaan alentaa;

5. kehottaa toistamiseen velvoittamaan jäsenvaltiot raportoimaan rahoitusvälineiden 
rahoituksesta ja yhtyy tilintarkastustuomioistuimen vaatimukseen, että komission on 
säännöllisesti valvottava ESR:n varojen käyttöä;

6. pitää valitettavana, että komissio on toistaiseksi noudattanut vain osittain 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ESR:n varojen käyttämisestä koulunkäynnin 
varhaisen keskeyttämisen torjumiseen;

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

8. pitää myönteisenä, että komissio pyrkii varmistamaan kaikkien jäsenvaltioiden täyden 
tilivelvollisuuden tarkastuselinten vuotuisten tarkastuskertomusten ja kattavien 
vuosikertomusten avulla, ja pitää välttämättömänä, että komissio laajentaa 
tarkastustoimintaansa siten, että se ilmoittaa parlamentille EU:n rahoituksen tuomasta 
lisäarvosta; 
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9. korostaa ESR:n kohderyhmien ja hankkeiden edistäjien erityistarpeita; ehdottaa, että 
voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä tehtävä vapaaehtoistyö ja luontoissuoritukset 
lasketaan mukaan hankkeiden osarahoitukseen; pyytää antamaan ajan tasalla olevan, 
jäsenvaltioittain ja hankkeittain eritellyn selvityksen ESR:n hankkeiden edistäjille 
aiheutuvista hallintomenoista;

10. pitää erityisesti globalisaatiorahaston rahoittamisen yhteydessä välttämättömänä määrätä 
tuettujen rahoitustoimien yksikköhinnoille ohjearvot ja toteaa, että globalisaatiorahastosta 
on tuettu vain 21:ä hanketta yhteensä 105 miljoonalla eurolla, vaikka sen käytettävissä 
olevien varojen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa; edellyttää sen vuoksi, että 
komissio tukee tehokkaammin jäsenvaltioita valittaessa soveltuvia hankkeita 
globalisaatiorahastosta saatavaa tukea varten, koska rahastolla on suuri merkitys 
pyrittäessä integroimaan työttömiä uudelleen työmarkkinoille;

11. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta tarkistamaan myös muut sosiaali- ja työllisyysalan 
budjettikohdat ja päättelemään, miksi niihin otettuja määrärahoja ei ole käytetty 
kokonaan;

12. odottaa komissiolta perusteellisia arviointikertomuksia pilottihankkeista.


