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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2017 osalta (COM(2019)0334),

– ottaa huomioon komission antaman EU:n talousarviota koskevan vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen 2018 (COM(2019)0299),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2019)0350) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2019)0300),

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2019 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteen 
toteutumisesta Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden 
seikkojen valossa3,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 15/2019: Vuoden 
2014 henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano komissiossa – suuria säästöjä, mutta 
myös seurauksia henkilöstölle,

– ottaa huomioon parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan valmisteluasiakirjan, 
joka koskee Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta nro 15/2019: 
Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano komissiossa – suuria säästöjä, 
mutta myös seurauksia henkilöstölle,

– ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman käynnissä olevista 
SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisista Puolaa ja Unkaria koskevista 
kuulemisista4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 ja toimielinten vastaukset5 sekä 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

1 EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0103.
4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0014.
5 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 1.
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– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman6 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle 
(05760/1/2020 – C9-0018/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 
319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20127 ja 
erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, 
(EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, 
(EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10468 ja erityisesti sen 69, 
260, 261 ja 262 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti se toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen;

1. myöntää komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

6 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 9.
7 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
8 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä ... 
antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2018 vastuuvapausmenettelyssä9;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille ja niiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille 
sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
(L-sarja).

9 Hyväksytyt tekstit, P9_TA…
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20183,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2017 osalta (COM(2019)0334),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2019)0350) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2019)0300),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen koulutuksen, 
audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2018 sekä viraston vastauksen4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle 
(057622020 – C9-0019/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 
319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 EUVL C 376, 6.11.2019, s. 10.
4 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
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– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20126 ja 
erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10467 ja erityisesti sen 69, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/20038 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 
mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 
21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20049 ja erityisesti sen 
66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan,

– ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 
perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2013 annetun 
komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/776/EU10,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti se toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen;

6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
7 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
8 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
9 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
10 EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46.
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1. myöntää koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle 
vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 
2018;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä ... 
antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2018 vastuuvapausmenettelyssä11;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 
erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA…
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ottaa huomioon pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20183,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2017 osalta (COM(2019)0334),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2019)0350) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2019)0300),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 
sekä viraston vastauksen4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
toimeenpanovirastoille (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 
319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 EUVL C 376, 6.11.2019, s. 12.
4 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
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– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20126 ja 
erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10467 ja erityisesti sen 69, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/20038 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 
mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 
21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20049 ja erityisesti sen 
66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan,

– ottaa huomioon pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston 
perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta 17. joulukuuta 
2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/771/EU10,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti se toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen;

6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
7 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
8 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
9 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
10 EUVL L 341, 18.12.2013, s. 73.
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1. myöntää pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston johtajalle 
vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 
2018;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä ... 
antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2018 vastuuvapausmenettelyssä11;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 
erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaavan toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA…
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4. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ottaa huomioon kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20183,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2017 osalta (COM(2019)0334),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2019)0350) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2019)0300),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kuluttaja-, terveys-, 
maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2018 sekä viraston vastauksen4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
toimeenpanovirastoille (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 
319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 EUVL C 376, 6.11.2019, s. 7.
4 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
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– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20126 ja 
erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10467 ja erityisesti sen 69, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/20038 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 
mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 
21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20049 ja erityisesti sen 
66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan,

– ottaa huomioon kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston 
perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun 
komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/770/EU10,

– ottaa huomioon täytäntöönpanopäätöksen 2013/770/EU muuttamisesta kuluttaja-, 
terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston muuttamiseksi kuluttaja-, terveys-, 
maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirastoksi 17. joulukuuta 2014 annetun 
komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/927/EU11,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
7 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
8 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
9 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
10 EUVL L 341,18.12.2013, s. 69.
11 EUVL L 363, 18.12.2014, s. 183.
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A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti se toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen;

1. myöntää kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston 
johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä ... 
antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2018 vastuuvapausmenettelyssä12;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 
erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja 
elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

12 Hyväksytyt tekstit, P9_TA…
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5. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20183,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2017 osalta (COM(2019)0334),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2019)0350) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2019)0300),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tutkimusneuvoston 
toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 sekä viraston 
vastauksen4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
toimeenpanovirastoille (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 
319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 EUVL C 376, 6.11.2019, s. 30.
4 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
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– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20126 ja 
erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10467 ja erityisesti sen 69, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/20038 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 
mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 
21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20049 ja erityisesti sen 
66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston perustamisesta ja 
päätöksen 2008/37/EY kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun komission 
täytäntöönpanopäätöksen 2013/779/EU10,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti se toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen;

6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
7 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
8 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
9 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
10 EUVL L 346, 20.12.2013, s. 58.
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1. myöntää Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä ... 
antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2018 vastuuvapausmenettelyssä11;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 
erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tutkimusneuvoston 
toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA…
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6. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä tutkimuksen toimeenpanoviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ottaa huomioon tutkimuksen toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 20183,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2017 osalta (COM(2019)0334),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2019)0350) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2019)0300),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tutkimuksen 
toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 sekä viraston 
vastauksen4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
toimeenpanovirastoille (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 
319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 EUVL C 376, 6.11.2019, s. 47.
4 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
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– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20126 ja 
erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10467 ja erityisesti sen 69, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/20038 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 
mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 
21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20049 ja erityisesti sen 
66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan,

– ottaa huomioon tutkimuksen toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 
2008/46/EY kumoamisesta 13. joulukuuta 2013 annetun komission 
täytäntöönpanopäätöksen 2013/778/EU10,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti se toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen;

6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
7 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
8 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
9 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
10 EUVL L 346, 20.12.2013, s. 54.
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1. myöntää tutkimuksen toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä ... 
antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2018 vastuuvapausmenettelyssä11;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 
erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman tutkimuksen toimeenpanoviraston 
johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan 
niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA…



PE639.827v02-00 22/156 RR\1200377FI.docx

FI

7. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ottaa huomioon innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 20183,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2017 osalta (COM(2019)0334),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2019)0350) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2019)0300),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 sekä viraston 
vastauksen4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 
toimeenpanovirastoille (05762/2020 – C9-0019/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 
319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 EUVL C 376, 6.11.2019, s. 46.
4 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
5 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 34.
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– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20126 ja 
erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10467 ja erityisesti sen 69, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/20038 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 
mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 
21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20049 ja erityisesti sen 
66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan,

– ottaa huomioon innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston perustamisesta ja 
päätöksen 2007/60/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/593/EY, 
kumoamisesta 23. joulukuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 
2013/801/EU10,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaisesti se toteuttaa 
talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteita noudattaen;

6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
7 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
8 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
9 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
10 EUVL L 352, 24.12.2013, s. 65.
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1. myöntää innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä ... 
antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2018 vastuuvapausmenettelyssä11;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 
erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman innovoinnin ja verkkojen 
toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

11 Hyväksytyt tekstit, P9_TA…
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8. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 2018 liittyvien tilien 
päättämisestä, pääluokka III – Komissio
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2017 osalta (COM(2019)0334),

– ottaa huomioon komission antaman EU:n talousarviota koskevan vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen 2018 (COM(2019)0299),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2019)0350) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2019)0300),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 ja toimielinten vastaukset3 sekä 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman4 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle 
(05760/2020 – C9-0018/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 
319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 57, 28.2.2018, s. 1.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 1.
4 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 9.
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– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20125 ja 
erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10466 ja erityisesti sen 69, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 
toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 58/20037 ja erityisesti sen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

1. hyväksyy Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 2018 liittyvien 
tilien päättämisen;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä ... 
antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista 
komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2018 vastuuvapausmenettelyssä8;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan 
unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille 
sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja niiden kansallisille ja alueellisille 
tilintarkastuselimille sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).

5 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 Hyväksytyt tekstit, P9_TA…
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9. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio,

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastojen 
talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan, työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja 
naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0069/2020),

A. ottaa huomioon, että unionin menot ovat merkittävä väline politiikkatavoitteiden 
saavuttamiseksi ja että niiden osuus jäsenvaltioiden yleisistä julkisista menoista on 
1,9 prosenttia;

B. toteaa, että kun parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden, se tarkistaa onko 
varat käytetty oikein ja onko politiikkatavoitteet saavutettu;

Poliittiset painopisteet

1. korostaa, että kun komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat yhteistyössä unionin talousarviota 
– riippumatta talousarvion toteuttamistavasta, joka voi olla yhteistyöhön perustuvaa, 
suoraa tai välillistä hallinnointia – oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on 
keskeisimpiä ennakkoedellytyksiä moitteettoman varainhoidon periaatteiden 
noudattamiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 317 artiklan 
mukaisesti; toteaa, että kaikkien toimijoiden olisi pyrittävä käyttämään varoja 
mahdollisimman avoimesti, vaikuttavasti ja tehokkaasti; on huolissaan taloudellisista 
tappioista, jotka aiheutuvat oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvista 
yleisistä puutteista joissakin jäsenvaltioissa, ja tähdentää, että unionin olisi tällaisissa 
tapauksissa voitava käynnistää tarvittavat toimenpiteet, kuten unionin rahoitustuen 
keskeyttäminen, vähentäminen tai sen saatavuuden rajoittaminen; suhtautuu siksi 
myönteisesti ehdotukseen asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, 
joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä 
puutteita, ja kehottaa hyväksymään ehdotuksen pikaisesti;
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2. korostaa, että kun unionin talousarviossa on käytettävissä niukasti taloudellisia 
resursseja, joilla olisi tuettava unionin lisääntyviä painopisteitä ja vastuita, unionin 
taloudellisten etujen suojaaminen on erittäin tärkeää ja että kaikilla tasoilla tarvitaan 
mahdollisimman painokkaita ponnisteluja petosten, korruption ja unionin varojen 
väärinkäytön estämiseksi ja torjumiseksi;

korostaa, että Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustaminen on merkittävä käänne 
unionin taloudellisten etujen suojaamisen kannalta; arvostelee EPPOn rahoitus- ja 
henkilöstövajetta sen perustamisvaiheessa sekä sitä, että komissio on aliarvioinut sen 
tarpeet;

painottaa, että EPPOn on käsiteltävä jopa 3 000 tapausta vuodessa; tähdentää, että 
EPPO tarvitsee ainakin 76 uutta tointa sekä 8 miljoonaa euroa ollakseen suunnitelmien 
mukaisesti täysin toimintavalmis vuoden 2020 loppuun mennessä; kehottaa 
painokkaasti komissiota antamaan lisätalousarvioesityksen; toteaa jälleen vastustavansa 
ehdottomasti OLAFin henkilöstön vähentämistä 45 toimella;

3. palauttaa mieliin, että 2. elokuuta 2018 voimaan tulleen varainhoitoasetuksen 
61 artiklalla laajennettiin eturistiriitojen määritelmää; kehottaa komissiota 
perussopimusten valvojana torjumaan eturistiriitoja niiden kaikissa muodoissa ja 
arvioimaan säännöllisesti jäsenvaltioiden ehkäiseviä toimenpiteitä niiden välttämiseksi; 
kehottaa komissiota ehdottamaan yhteisiä suuntaviivoja korkean tason poliitikkojen 
eturistiriitojen välttämiseksi; kehottaa neuvostoa hyväksymään kaikkia 
eturistiriitatilanteisiin liittyviä kysymyksiä koskevat yhteiset eettiset periaatteet ja 
luomaan asiasta yhteisymmärrystä kaikissa jäsenvaltioissa; ottaa huomioon unionin 
maatalousvarojen jakautumiseen liittyvät yleisesti esiintyvät eturistiriitaongelmat eikä 
siksi pidä toivottavana, että Eurooppa-neuvoston jäsenet, maatalousministerit, 
maatalousalan virkamiehet tai heidän perheenjäsenensä tekevät tulotukea koskevia 
päätöksiä;

4. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen aikomuksen siirtyä 
käyttämään varmentavaa menetelmää, jossa se hankkii tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä tehdäkseen johtopäätöksen vastuutahon antamasta 
varmuudesta; palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan 
kansallisten viranomaisten toimittamien tietojen laatua ja luotettavuutta on nopeasti 
parannettava ja nämä tiedot olisi otettava huomioon varmentavassa menetelmässä; 
suosittelee, että tilintarkastustuomioistuin täydentää satunnaistarkastuksiaan 
riskiperusteisella lähestymistavalla, jotta sen virhetasoja koskevissa kertomuksissa 
painottuisivat aiempaa enemmän alat, joilla ongelmia todennäköisimmin ilmenee;

5. kehottaa siksi komissiota työskentelemään tiiviisti jäsenvaltioiden kanssa kattavan, 
täsmällisen ja luotettavan tiedon varmistamiseksi pitäen mielessä, että tavoitteena on 
ottaa täysimääräisesti käyttöön yhtenäinen tarkastusmalli; kehottaa komissiota 
varmistamaan käytettävän menetelmän avoimuuden ja terminologian 
johdonmukaisuuden ja virtaviivaistamaan raportointiaan erityisesti virhetasojen osalta 
sekaannusten ja avoimuuden puutteen välttämiseksi;

6. toteaa, että unionin prioriteettien, toimintapolitiikkojen ja ohjelmien tavoitteiden 
saavuttamisen mittaaminen on haastavaa; huomauttaa, että tuloksellisuuden tehokas 
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seuranta on kuitenkin olennainen tekijä tilanteen hahmottamiseksi, uusien ongelmien 
tunnistamiseksi ja korjaavien toimien toteuttamiseksi, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos 
unionin yhden toimintapolitiikan tulokset haittaavat toisen politiikan tavoitteiden 
saavuttamista;

7. kehottaa komissiota

– lisäämään yhdenmukaisuutta ylätason yleisten tavoitteiden ja yksittäisten 
toimintapoliittisten tavoitteiden ja ohjelmien välillä

– määrittelemään vahvemmat keskeiset tulosindikaattorit, jotka kuvastavat unionin 
meno-ohjelmien ja politiikkojen vaikutusta ja saavutuksia eivätkä niinkään 
täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten tuloksellisuutta

– käyttämään ajan tasalla olevia tuloksellisuustietoja, jotta tavoitteita ja 
indikaattoreita voidaan mukauttaa oikea-aikaisesti

– korostamaan enemmän unionin rahoituksella aikaan saatuja tuloksia ja lisäarvoa 
pelkkien tuotosten sijaan;

8. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin aikoo esittää 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvion sekä säännönmukaisuudesta että 
tuloksellisuudesta kaikilla unionin politiikan aloilla noudattaen vuosikertomuksessaan 
käyttämäänsä budjettiotsakkeisiin perustuvaa jaottelua;

9. kannustaa komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta aikaistamaan 
vastuuvapausmenettelyä varainhoitovuodelle n+1;

10. vahvistaa, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välistä yhteistyötä on selvästi lisättävä, 
jotta vältetään unionin ja jäsenvaltioiden talousarvioihin kohdistuvat haitat erityisesti 
alv-menetysten, verkkokaupan ja tuoteväärennösten osalta;

11. kehottaa komissiota tarkastelemaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, kuinka voidaan 
tehostaa tullien kantamista ja periä takaisin kaikki määrät, joiden maksaminen on 
vältetty vilpillisesti; kehottaa myös harkitsemaan parannuksia tullitulojen 
takaisinperintään;

12. on huolissaan tavaroiden aliarvottamisen riskistä kolmansien maiden kanssa käytävässä 
verkkokaupassa ja vaatii komissiota toteuttamaan jäsenvaltioissa riittäviä valvonta- ja 
seurantatoimia paremman yhteistyön varmistamiseksi;

13. panee merkille, että Euroopan innovaatioiden tulostaulu osoitti suuntauksen olleen 
myönteinen useimmissa jäsenvaltioissa viime vuosina;

14. kehottaa komissiota kiinnittämään enemmän huomiota tutkimusrahoituksen 
maantieteelliseen jakautumiseen, jotta voidaan edistää huippututkimuksen leviämistä 
koko unionissa ja auttaa luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kasvulle ja 
työllisyydelle; ehdottaa, että rakennerahastoja hyödynnettäisiin enemmän innovoinnin 
ja huippuosaamisen edistämisessä; painottaa, että puiteohjelmista on rahoitettava 
tutkimuksen ja innovoinnin kaikkia vaiheita; huomauttaa, että perustutkimushankkeet 
tuottavat konkreettisia tuloksia usein vasta pidemmällä aikavälillä mutta ne ovat 
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välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa huippuosaaminen unionissa harjoitettavassa 
tutkimuksessa ja innovoinnissa sekä houkutella maailman parhaita tutkijoita; panee 
huolestuneena merkille, että jotkut yhteisiin tutkimushankkeisiin osallistuvat kolmannet 
maat ovat vaarantaneet unionin taloudelliset edut;

15. on edelleen huolestunut maksattamatta olevien sitoumusten suuresta määrästä, joka 
johtuu lähinnä vuosien 2014–2020 rahoituskehykseen kuuluvien hankkeiden ja 
ohjelmien rahoituksen myöhäisestä käynnistymisestä sekä Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hitaasta täytäntöönpanosta; kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita 
nopeuttamaan koheesiopolitiikan ohjelmien ja niihin liittyvien maksujen 
täytäntöönpanoa höllentämättä kuitenkaan tarvittavaa valvontaa sekä lisäämään 
avoimuutta hakijoita kohtaan ja vähentämään monimutkaisuutta, jotta 
täytäntöönpanovaihetta voidaan lyhentää; kannustaa komissiota ehdottamaan n+2-
sääntöön palaamista; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti jäsenvaltioiden 
täytäntöönpanoprosessia, mikäli ilmenee puutteellista täytäntöönpanoa tai alhaisia 
käyttöasteita;

16. kiinnittää huomiota siihen, että koheesiopolitiikka ja ERI-rahastot ovat ratkaisevan 
tärkeitä välineitä pyrittäessä vähentämään jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä eroja, 
edistämään talouskasvua ja työllisyyttä, torjumaan köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä 
ja siten parantamaan unionin kansalaisten arkea;

17. kehottaa komissiota lisäämään teknistä tukea (koulutusta, viestintää jne.) yhdessä 
kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten kanssa käyttöasteiden 
parantamiseksi;

18. panee merkille, että unionin lainsäädännön mukaisesti YMP:n mukaisiin suoriin tukiin 
oikeutettuja ovat viljelijät; kehottaa komissiota varmistamaan sääntöjen hyväksymisen 
sellaisen tilanteen välttämiseksi, jossa unionin tukia maksetaan edunsaajille, jotka ovat 
hankkineet kyseisen maan laittomin tai vilpillisin keinoin, kuten joissakin 
jäsenvaltioissa on havaittu tapahtuneen; ottaa huomioon OLAFin esimerkiksi 
Slovakiassa ja Italiassa raportoimat tapaukset ja korostaa, että komission olisi annettava 
ehdotuksia, joissa todetaan selvästi, että maan vuokraamista tai omistamista koskevien 
sopimusten on perustuttava oikeusvaltioperiaatteeseen ja että työntekijöiden oikeuksia, 
mukaan lukien maataloustyöntekijöiden oikeus ansiotuloihin, koskevaa kansallista 
lainsäädäntöä on noudatettava; pyytää komissiota kehittämään yhteistyössä kansallisten 
virastojen kanssa standardoidun ja julkisesti saatavilla olevan esitystavan (jossa otetaan 
huomioon unionin tuomioistuimen asiaa koskeva päätös) YMP:n lopullisten 
edunsaajien ilmoittamista varten;

19. on erittäin huolestunut Italian viranomaisten viimeaikaisista tutkinnoista, joissa paljastui 
5,5 miljoonan euron suuruinen petos ja joiden mukaan useat mafiajärjestöt ovat 
käyttäneet unionin maataloustukia rikollisiin tarkoituksiinsa ja uhkailleet valtio-
omisteisten maa-alueiden huutokauppaan osallistuvia rehellisiä maanviljelijöitä sekä 
laiminlyöneet kansallisen työlainsäädännön noudattamisen; katsoo, että järjestäytynyt 
rikollisuus vaarantaa unionin taloudelliset edut ja veronmaksajien rahat koko unionissa, 
ja kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin toimiin estääkseen rikollisverkostoja 
saamasta unionin varoja; korostaa tarvetta parantaa tietojenvaihtoa kansallisella tasolla 
sekä kansallisen ja unionin tason välillä, jotta laittomiin voittoihin pyrkivät 
rikollisjärjestöt havaitaan nopeasti; kehottaa komissiota vahvistamaan 
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valvontajärjestelmiä, jotta tällaisten tilanteiden toistuminen voidaan välttää; kehottaa 
komissiota pitämään vastuuvapauden myöntävän viranomaisen ajan tasalla tilanteen 
kehittymisestä;

20. kehottaa komissiota edistämään sukupuolten tasapuolisempaa edustusta ja 
sukupuolitietoista budjetointia varojen kohdentamisessa;

21. kannustaa komissiota jatkamaan palveluidensa digitalisointia;

22. kehottaa komissiota jatkamaan hallinnon yksinkertaistamista, jotta se voisi kannustaa 
pk-yrityksiä ja muita pieniä toimijoita osallistumaan unionin ohjelmiin ja julkisiin 
hankintoihin;

23. katsoo ehdottomasti, että komission olisi ehdotettava erityistä unionin tason 
valitusmekanismia, jolla tuettaisiin sellaisia viljelijöitä ja edunsaajia, jotka joutuvat 
esimerkiksi maananastukseen liittyvien väärinkäytösten, kansallisten viranomaisten 
väärinkäytösten tai rikollisjärjestöjen tai järjestäytyneen rikollisuuden painostuksen 
kohteeksi, tai pakkotyön tai orjatyön kohteeksi joutuvia henkilöitä ja annettaisiin näille 
mahdollisuus esittää komissiolle nopeasti valitus, joka komission olisi tutkittava 
kiireellisesti;

24. panee huolestuneena merkille, että suurin osa YMP:n suorista tuista päätyy joissakin 
jäsenvaltioissa vain muutamien harvojen vastaanottajien käsiin; tuomitsee ehdottomasti 
joissakin jäsenvaltioissa ilmenneen oligarkkisten rakenteiden luomisen ja 
vahvistamisen; on erittäin huolissaan siitä, että tällaisten oligarkkisten rakenteiden 
jäsenet hyödyntävät erityisesti maatalouden ja koheesion alalla unionin rahoitusta 
vahvistaakseen valta-asemaansa; katsoo, että unionin varojen olisi sen sijaan 
hyödytettävä unionin kansalaisten enemmistöä;

25. on erittäin huolissaan viimeaikaisista raporteista, joiden mukaan maatalousvarat 
hyödyttävät oligarkkisia rakenteita; toteaa jälleen, että tämä on suuri vääryys unionin 
veronmaksajia ja erityisesti pienviljelijöitä ja maaseutuyhteisöjä kohtaan; kehottaa 
komissiota antamaan ehdotuksen YMP:n ja koheesiopolitiikan sääntöjen muuttamiseksi 
siten, että unionin varojen kohdentaminen olisi reilumpaa ja siten vältettäisiin 
vääristynyt tilanne, jossa edunsaajien pieni vähemmistö (sekä luonnollisia että 
oikeushenkilöitä) saa näillä aloilla valtaosan unionin tuista; pitää välttämättömänä 
muuttaa monivuotista rahoituskehystä koskevia sääntöjä sellaisen tilanteen 
välttämiseksi, jossa yksi useita yrityksiä omistava luonnollinen henkilö voi vastaanottaa 
unionin YMP- ja koheesiotukia jopa satoja miljoonia saman monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;

26. panee merkille koheesiopolitiikan ja YMP:n avoimuutta koskevat vaatimukset, jotka 
velvoittavat jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset yhteistyöhön perustuvan 
hallinnoinnin sääntöjen mukaisesti pitämään yllä julkisesti saatavilla olevaa luetteloa 
lopullisista edunsaajista; kehottaa jäsenvaltioita julkistamaan nämä tiedot 
yhdenmukaisella tavalla ja varmistamaan niiden yhteensopivuuden; kehottaa komissiota 
keräämään ja yhdistämään tiedot ja julkistamaan luettelot kunkin rahaston 
50 suurimmasta edunsaajasta kussakin jäsenvaltiossa ja YMP:n ja koheesiopolitiikan 
tukien 50 suurimmasta edunsaajasta (luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt) kaikissa 
jäsenvaltioissa tarkan käsityksen saamiseksi unionin tukien jakautumisesta;
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27. kehottaa komissiota täysin yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin periaatteen mukaisesti

– perustamaan jäsenvaltioita varten yhtenäisen ja vakiomuotoisen tietojärjestelmän, 
jonka avulla välitetään tietoa unionin varojen lopullisista edunsaajista 
maatalouden ja koheesiopolitiikan alalla; korostaa, että lopullisia edunsaajia 
koskeviin tietoihin olisi sisällytettävä eritelmä yritysten todellisista omistajista ja 
edunsaajista (luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt)

– ehdottamaan asetusta sellaisen tietojärjestelmän perustamisesta, joka mahdollistaa 
jäsenvaltioiden viranomaisille yhdenmukaisen ja vakiomuotoisen raportoinnin 
reaaliaikaisesti sekä yhteentoimivuuden jäsenvaltioiden järjestelmien kanssa, jotta 
lisätään avoimuutta ja yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden välillä, 
parannetaan entisestään maksuihin liittyvää vastuuvelvollisuutta ja edistetään 
erityisesti systeemisten virheiden ja väärinkäytösten havaitsemista 
varhaisemmassa vaiheessa

– avustamaan jäsenvaltioita niiden tietojärjestelmien mukauttamisessa ja 
kehittämisessä uuden raportointijärjestelmän mukaisiksi

– seuraamaan jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatua ja kattavuutta

– lisäämään tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta sekä vähentämään hallinnollista 
rasitetta nykyaikaisten digitaalisten järjestelmien avulla;

28. on tietoinen siitä, että tällaisen tietojärjestelmän luominen ja perustaminen vie aikaa; 
ottaa täysin huomioon, että yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin piiriin kuuluvia 
edunsaajia koskevien tietojen antaminen kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle; pyytää 
samanaikaisesti vaihtamaan entistä nopeammin ja avoimemmin unionin tukia koskevia 
tietoja koheesiopolitiikan ja YMP:n alalla; kehottaa komissiota toimittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlaskettuja 
unionin tukia koskevan jäsenvaltiokohtaisen luettelon 50 suurimmasta yksittäisestä 
edunsaajasta (luonnolliset henkilöt yrityksen tai useamman yrityksen tosiallisina 
edunsaajina ja omistajina) sekä luettelon 50 suurimmasta edunsaajasta (luonnolliset 
henkilöt ja oikeushenkilöt sekä luonnolliset henkilöt useiden yritysten omistajina); 
pyytää komissiota antamaan nämä tiedot vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle 
vuosittain;

29. kehottaa komissiota ottamaan monivuotista rahoituskehystä ja Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa koskevissa ehdotuksissaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen 
kriittiset johtopäätökset YMP-järjestelmän viherryttämisen tehottomuudesta ja 
vaikuttamattomuudesta;

30. on erityisen huolissaan lehdistöltä ja kansalaisjärjestöiltä saaduista hälyttävistä tiedoista, 
jotka koskevat kaikkein haavoittuvimpien muuttajien, etenkin muuttajalasten ja 
pakolaisnaisten, dramaattista tilannetta hotspot-alueilla; kehottaa komissiota 
toteuttamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa erityistoimenpiteitä, 
jotta voidaan estää unionin varojen väärinkäyttö, välttää ihmisten hyväksikäyttö ja 
ihmiskauppa sekä varmistaa, että unionin rahoitus käytetään perusoikeuksien suojeluun;

31. korostaa, että kun unionin toimintapolitiikkojen toteuttamiseen kolmansissa maissa 
käytetään unionin talousarvion rinnalla yhä enemmän rahoitusvälineitä ja 
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erityisrahastoja, on olemassa riski, että unionin toimien vastuuvelvollisuuden ja 
avoimuuden taso alenee; vaatii komissiota varmistamaan, että ulkoisen avun 
toimittamisen ehtona on, että avunsaajamaissa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja 
kunnioitetaan ihmisoikeuksia; tähdentää erityisesti tarvetta taata, ettei unionin varoista 
tueta minkäänlaista pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä; on huolissaan Eritreassa 
toteutettavia hankkeita koskevista viimeaikaisista lehtitiedoista, jotka sisältävät tällaisia 
väitteitä; kehottaa komissiota toteuttamaan väitteiden johdosta pikaisesti jatkotoimia ja 
tiedottamaan niistä hyvissä ajoin vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

32. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen erinomaiseen työhön ja pitää sen toimintaa 
ja erityiskertomuksia unionin avoimuuden ja hyvän hallinnon keskeisenä työvälineenä; 
panee merkille kaikki tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 erityiskertomuksissa 
esittämät suositukset ja kehottaa unionin toimielimiä panemaan ne ripeästi täytäntöön;

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma

33. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuoden 2018 tilien 
olleen luotettavat, kuten se on todennut vuodesta 2007 lähtien, ja että se totesi, että 
tulojen virhetaso ei ollut olennainen vuonna 2018;

34. on tyytyväinen siihen, että 31. joulukuuta 2018 päättyneen varainhoitovuoden tilien 
perustana olevat sitoumukset olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

35. suhtautuu myönteisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoittama maksujen 
todennäköisin virhetaso on kehittynyt positiivisesti viime vuosiin verrattuna, sillä 
vuoden 2018 maksujen todennäköisin virhetaso oli 2,6 prosenttia1;

36. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on antanut 26 vuoden aikana kolme 
kertaa peräkkäin varauman sisältävän lausunnon (ei siis kielteistä lausuntoa) tilien 
perustana olevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, mikä merkitsee, 
että tilintarkastustuomioistuimen mukaan olennainen virhetaso rajoittui pääasiassa 
kulujen korvaamiseen perustuviin menoihin, joita oli noin puolet tarkastetusta 
perusjoukosta;

37. pitää valitettavana, että maksujen virhetaso on 26 vuotta peräkkäin ollut olennainen, 
koska valvontajärjestelmät ovat olleet vain osittain vaikuttavia; korostaa, että 
jäsenvaltioiden saatavilla oli riittävästi tietoa, jonka avulla merkittävä osuus virheistä 
olisi voitu estää, havaita ja korjata ennen menojen ilmoittamista komissiolle, ja että jos 
näitä tietoja olisi hyödynnetty, arvioitu virhetaso olisi ollut selvästi matalampi; kehottaa 
komissiota ottamaan käyttöön tarvittavat välineet, joiden avulla jäsenvaltioiden 
viranomaiset voidaan edelleen parantaa virheiden havaitsemista;

38. panee merkille, että kun maksut perustuivat kulujen korvaamiseen, 
tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetasoksi 4,5 prosenttia (3,7 prosenttia vuonna 2017 

1 Maksujen todennäköisimmäksi virhetasoksi arvioitiin 2,4 prosenttia varainhoitovuonna 2017, 3,1 prosenttia 
varainhoitovuonna 2016, 3,8 prosenttia varainhoitovuonna 2015, 4,4 prosenttia varainhoitovuonna 2014, 
4,7 prosenttia varainhoitovuonna 2013, 4,8 prosenttia varainhoitovuonna 2012, 3,9 prosenttia varainhoitovuonna 
2011, 3,7 prosenttia varainhoitovuonna 2010, 3,3 prosenttia varainhoitovuonna 2009, 5,2 prosenttia 
varainhoitovuonna 2008 ja 6,9 prosenttia varainhoitovuonna 2007.
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ja 4,8 prosenttia vuonna 2016), kun taas tukioikeuksiin perustuvien maksujen2 virhetaso 
oli kahden prosentin olennaisuusrajan alapuolella joitakin maaseudun 
kehittämisohjelmia lukuun ottamatta; pitää valitettavana, että tukioikeuksiin perustuvien 
maksujen virhetasoa ei ole selvästi kvantifioitu;

39. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi korkeimman arvioidun virhetason 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion menoalalla (5,0 prosenttia), kun taas 
alhaisin olennainen virhetaso havaittiin kasvua ja työllisyyttä edistävän kilpailukyvyn 
menoalalla ja se oli olennaisuusrajalla (2,0 prosenttia);

40. korostaa tilintarkastustuomioistuimen katsovan, että tutkimusmenojen alalla riskit olivat 
edelleen suuremmat ja tämä ala oli nytkin pääasiallinen virhelähde kilpailukyvyn 
otsakkeessa;

41. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin määritti vuonna 2018 erityiset virhetasot 
neljälle monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeelle: ”Kilpailukyky”, ”Koheesio”, 
”Luonnonvarat” ja ”Hallintomenot”;

42. korostaa, että tilintarkastustuomioistuin esitti vuodelta 2018 virhetason 
toimintalohkojen mukaan mutta ei arvioinut virhetasoja monivuotisen rahoituskehyksen 
otsakkeiden 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) ja 4 (Globaali Eurooppa) menoaloilla; 
pyytää tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan, voisiko näiden kahden otsakkeen 
tarkastuksessa edustava otoskoko auttaa arvioimaan rahoitustoimia; panee lisäksi 
merkille, ettei tilintarkastustuomioistuin esittänyt erikseen virhetasoja maaseudun 
kehittämisen ja YMP:n markkinatoimenpiteiden osalta eikä esittänyt yksittäisiä 
virhetasoja Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston eikä 
koheesiorahaston osalta; ehdottaa, että tilintarkastustuomioistuin harkitsee 
otantastrategiansa tarkistamista, jotta varmistetaan parempi vertailukelpoisuus vuosien 
välillä;

43. pitää valitettavana, ettei tilintarkastustuomioistuin arvioinut virhetasoja monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeiden 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) ja 4 (Globaali Eurooppa) 
menoaloilla; katsoo, että nämä otsakkeet ovat poliittisesti erityisen tärkeitä, vaikka 
määrät ovat suhteellisen pieniä; korostaa, että näiden kahden otsakkeen tarkastuksessa 
edustava otoskoko on olennaisen tärkeä, jotta rahoitustoimia voidaan arvioida tarkasti ja 
riippumattomasti ja jotta Euroopan parlamentti voi valvoa paremmin unionin varojen 
käyttöä, ja kehottaa tilintarkastustuomioistuinta antamaan seuraavissa 
vuosikertomuksissaan tietoja näiden otsakkeiden maksujen virhetasosta;

44. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti tapahtumia yhteensä 120,6 miljardin euron 
arvosta ja että luonnonvarojen ala muodosti perusjoukosta suurimman osan 
(48 prosenttia) mutta sen sijaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 1 b 
(koheesiomenot) osuus oli suhteellisen pieni (noin 20 prosenttia); panee merkille 
tarkastetun perusjoukon jakautumisen ja ottaa huomioon koheesion erittäin korkean 
virhetason; ehdottaa, että tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon sekä unionin 

2 Tällaiset maksut liittyvät esimerkiksi opiskelija- ja tutkimusapurahoihin (MRK, alaotsake 1 a – viides luku), 
viljelijöille maksettaviin suoriin tukiin (MRK, otsake 2 – seitsemäs luku) sekä kolmansille maille annettavaan 
EU:n talousarviotukeen (MRK, otsake 4 – yhdeksäs luku). Hallintomenot koostuvat lähinnä EU:n virkamiesten 
palkoista ja eläkkeistä (MRK, otsake 5 – kymmenes luku). Tukioikeuksiin perustuvat menot muodostavat kaiken 
kaikkiaan noin 53 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen toimittaman tarkastuksen perusjoukosta.
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kokonaismenojen osuuden että virheisiin liittyvän riskin päättäessään seuraavan kerran 
koko perusjoukon tarkastusosuuksista;

45. pitää yllättävänä tilintarkastustuomioistuimen päätöstä siitä, että luonnonvarojen alan 
olisi muodostettava suurin osuus vuotuisen tilintarkastuksen ja säännönmukaisuuden 
tarkastuksen koko perusjoukosta tarkastuslausumaa laadittaessa mutta sen sijaan YMP:n 
suorat tuet eivät ole alttiita virheille; panee kuitenkin merkille, että suorien tukien osalta 
julkisuuteen ja komission tarkastettavaksi on tullut tapauksia, joissa on ollut kyse 
eturistiriidoista, järjestäytyneestä rikollisuudesta ja korruptiosta; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ryhtymään asianmukaisempiin toimiin YMP:lle vaaraksi olevien 
tapausten estämiseksi ja ratkaisemiseksi;

46. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastama perusjoukko poikkesi 
koheesion osalta edellisistä vuosista ja koostui kauden 2007–2013 loppumaksuista ja 
kauden 2014–2020 menoista, joihin liittyvät tilit komissio on hyväksynyt vuosittain; 
katsoo tämän tarkoittavan, että tilintarkastustuomioistuin testasi tapahtumia, joiden 
kohdalla jäsenvaltiot olivat toteuttaneet kaikki relevantit korjaavat toimet; pitää 
valitettavana, että tarkastustavasta huolimatta virhetaso kvantifioitiin erittäin korkeaksi, 
viideksi prosentiksi;

47. korostaa, että samoin kuin aiempina vuosina suurin osa vuoden 2018 arvioidusta 
virhetasosta koostui suuririskisten menojen tapauksessa tukikelpoisuusvirheistä (eli 
kuluilmoituksissa oli tukeen oikeuttamattomia kuluja taikka hanke, toimi tai edunsaaja 
ei ollut oikeutettu tukeen);

48. huomauttaa, että tukikelpoisuusvirheiden vaikutus kuitenkin väheni verrattuna vuoteen 
2017 (2018: 68 prosenttia, 2017: 93 prosenttia); pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuonna 2018 enemmän virheitä, jotka liittyivät 
julkisiin hankintoihin, valtiontukisääntöihin ja avustusten myöntämismenettelyihin; 
kehottaa komissiota perehtymään huolellisesti näihin virhekategorioihin ja arvioimaan, 
ovatko ne riski vapaalle kilpailulle tai jopa osoitus mahdollisista korruptiotapauksista; 
kehottaa komissiota viimeksi mainitussa tapauksessa ryhtymään epäröimättä korjaaviin 
toimiin ja tiedottamaan asiasta Euroopan syyttäjänvirastolle;

49. kehottaa komissiota virtaviivaistamaan ja yksinkertaistamaan unionin talousarvion 
toteutusta säänteleviä strategiakehyksiä ja vahvistamaan tällä tavoin tilivelvollisuutta 
tulosten osalta sekä lisäämään selkeyttä ja läpinäkyvyyttä kaikille sidosryhmille;

Vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus: hallintosaavutukset

Komission toimittamien tietojen luotettavuus

50. pitää valitettavana, ettei tilintarkastustuomioistuin tarkastanut EU:n talousarviota 
koskevaa vuotuista hallinto- ja tuloksellisuuskertomusta; huomauttaa kuitenkin, että 
tilintarkastustuomioistuin tarkasteli joidenkin pääosastojen, erityisesti AGRI-, DEVCO-
, ECHO-, NEAR-, EMPL- ja REGIO-pääosastojen, vuotuisia toimintakertomuksia;

51. korostaa, että vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen luvussa, jossa tehdään 
synteesi varainhoidosta, komissio raportoi, että arvioitu riskinalainen määrä 
maksamishetkellä oli 1,7 prosenttia, ja vahvistaa sen vastaavan parhaiten Euroopan 
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tilintarkastustuomioistuimen ”todennäköisintä virhetasoa” (ks. vuotuinen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomus 2018, s. 165, COM(2019)0299);

52. toteaa komission korostaneen vuonna 2018, että edistyminen johtui pääasiassa 
koheesiopolitiikan alan hyvästä tuloksesta (1,1 prosenttia, ks. vuotuinen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomus 2017, s. 77 )3; panee yllättyneenä merkille, että alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosasto mainitsee vuotuisessa toimintakertomuksessaan 2018 
(s. 70) saman kalenterivuoden 2017 osalta toisen virhetason, 1,95 prosenttia;

53. toteaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston pääjohtajan selittävän tätä 
vuoden 2018 toimintakertomuksessaan sivulla 83 seuraavasti:

– alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosaston pääjohtajat päättivät tehdä vuoden 2017 
toimintakertomuksissa riskinarvioinnin projisoimalla kalenterivuoden 2017 
menojen alustavan kokonaisjäännösvirhetason, jota he eivät vielä olleet 
hyväksyneet eivätkä vahvistaneet

– tilintarkastustuomioistuimen mielestä vuotuisia toimintakertomuksia pitäisi vielä 
virtaviivaistaa ja mukauttaa uuteen valvonta- ja varmennuskehykseen; tämä kehys 
tarkoittaa, että tilikauden lopusta kestää lähes kaksi vuotta ennen kuin komissio 
voi ensimmäisen kerran raportoida johtopäätöksistään, jotka koskevat 
tarkastusviranomaisten jäännösvirhetasojen luotettavuutta tietyllä tilikaudella;

54. pyytää komissiota varmistamaan, että vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus on 
täysin luotettava eikä perustu ennusteisiin;

55. panee merkille, että ulkosuhteiden alalla naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston ja kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston vuotuisissa toimintakertomuksissaan käyttämät jäännösvirhetasot 
perustuivat ulkoisten yritysten jäännösvirhetasoa koskeviin selvityksiin;

56. huomauttaa, että jäännösvirhetaso laskettiin ainoastaan 1. syyskuuta 2017 ja 
31. elokuuta 2018 välisenä aikana päätökseen saatuihin sopimuksiin perustuvien, jo 
tarkastettujen tapahtumien perusteella (tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 
2018, laatikko 9.5);

57. korostaa, että kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston ja 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetaso ei 
koskenut ainoastaan vuonna 2018 suoritettuja maksuja;

58. palauttaa mieliin, että muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ilmoitti turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) 
osalta ainoastaan jäännösvirhetason, koska kansallisten tarkastusviranomaisten ei 
oikeusperustan mukaisesti tarvitse ilmoittaa muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastolle 

3 Vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus 2017, s. 77. Merkittävin muutos vuoteen 2016 verrattuna on 
riskinalaisen määrän merkittävä pieneneminen koheesion, muuttoliikkeen ja kalatalouden alalla. Tässä 
toimintalohkossa nykyiset kauden 2014–2020 ohjelmat ovat nyt pääsemässä täyteen vauhtiin, jolloin riski on 
tyypillisesti pienempi. Tähän vaikuttavat äskettäin käyttöön otettu vuotuinen tilien tarkastus- ja 
hyväksymismenettely ja välimaksuista tehtävä 10 prosentin pidätys, joka on voimassa, kunnes kaikki valvonta- 
ja korjaavat toimenpiteet on pantu täytäntöön.
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havaittuja virhetasoja (ks. vastaus kysymykseen nro 14, komission jäsenen 
Avramopoulosin kuuleminen, 18. lokakuuta 2018); toteaa, että näin ollen ilmoitettu 
virhetaso on jäännösvirhetaso, mikä tarkoittaa arvioitua virhetasoa vähennettynä kaikilla 
määrillä, jotka vastaavat mahdollisesti toteutettuja oikaisutoimia, joilla on jo 
vaikuttavasti vähennetty riskiä4;

59. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen näkemykseen (vuosikertomus 2018, 6.74 kohta), 
jonka mukaan komissio ilmoitti hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa arvionsa 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alan riskinalaisesta määrästä 
maksamishetkellä mutta määrä liittyi menoihin, jotka eivät vielä ole käyneet läpi täyttä 
valvontasykliä; pitää valitettavana, että komissio siis arvioi koheesioalan virhetason 
pelkkien arvioiden perusteella vertaamalla tilikauden 2017–2018 lukuihin eikä 
varainhoitovuoden 2018 todellisten, tarkistettujen lukujen perusteella;

60. korostaa tilintarkastustuomioistuimen siksi huomauttaneen, että komission vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa toimittamat tiedot sosiaalisesta ja alueellisesta 
koheesiosta eivät ole luotettavia (ks. vuosikertomus 2018, 6.74 kohta);

61. korostaa lisäksi, että koska komission ilmoittamat virhetasot koheesion, ulkosuhteiden 
ja joidenkin sisäisen politiikan alojen osalta perustuvat jäännösriskiin, ei ole perusteltua 
verrata komission vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ilmoittamaa 
maksamishetken riskitasoa tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virhetasoon;

62. huomauttaa, että jos komission ilmoittamaan maksamishetken riskitasoon sisältyy jo 
rahoitusoikaisuja, unionin oikaisukapasiteetti on saatettu arvioida liian suureksi; pitää 
valitettavana, että tämä saattaa vaikuttaa luotettavuuteen;

63. pitää valitettavana, että havaitut virheet ovat osoitus jatkuvista puutteista 
hallintoviranomaisten toteamassa menojen sääntöjenmukaisuudessa ja että 
tilintarkastustuomioistuin on havainnut puutteita valvontaviranomaisen 
otantamenetelmissä;

64. on sitä mieltä, että jos valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä viittaa 
jäännösvirhetasona ilmaistuun kahden prosentin olennaisuusrajaan ilmoittaessaan, 
minkä menoalojen osalta varauma esitetään, riskinä on lopulta, ettei unionin 
talousarviota suojata riittävästi;

65. pitää valitettavana, että yksittäisten pääosastojen arviot sääntöjenvastaisista menoista 
eivät perustu johdonmukaiseen menetelmään;

66. huomauttaa, että pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa ja vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa käytetään monimutkaista ja epäjohdonmukaista 
terminologiaa, joka vaikeuttaa raportoitujen tulosten vertaamista pääosastoittain ja 
ajallisesti;

67. toteaa erityisesti tilintarkastustuomioistuimen katsovan, että komissio esittää alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 
vuotuisissa toimintakertomuksissa kahden ohjelmakauden menojen riskinalaisena 
määränä ainakin kolmetoista eri lukua; katsoo, että näin suuri lukujen määrä voi saada 

4 Ks. myös vastaus kirjalliseen kysymykseen nro 1, Avramopoulosin kuuleminen, 11. marraskuuta 2019.
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aikaan epäselvyyttä ja mahdollista epävarmuutta siitä, ovatko luvut relevantteja ja mikä 
on niiden avulla saatava varmuus (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, 
vuotuinen toimintakertomus 2018, s. 83);

68. panee merkille, että vuonna 2017 käyttämänsä jäännösvirhetason käsitteen sijasta 
komissio käytti vuoden 2018 vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan 
termiä ”päättämishetken virhetaso”; toteaa, että sillä tarkoitetaan maksamishetkellä 
riskinalaista määrää, josta on vähennetty niiden tulevien oikaisujen ja 
takaisinperintätoimien arvioitu määrä, jotka unionin varoja hallinnoivat tahot aikovat 
toteuttaa seuraavina vuosina vuoden 2018 menojen osalta nykyisten ohjelmien aikana; 
tähdentää tämän virhetason olevan vain arvio;

69. panee merkille, että vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksen 2018 
(COM(2019)0299) mukaan 30 valtuutettua tulojen ja menojen hyväksyjää (sama määrä 
kuin vuonna 2017) antoi vuonna 2018 varaumia sisältämättömän lausuman, kun taas 
20 lausumaan (sama määrä kuin vuonna 2017) sisältyi 40 varaumaa (38 varaumaa 
vuonna 2017 ja 37 varaumaa vuonna 2016);

70. huomauttaa, että komissio esitti 40 varaumaa vuodelta 2018: 2 uutta ja 38 toistuvaa; 
panee merkille, että toistuvista varaumista viisi oli päivitetty määrällisestä muuksi kuin 
määrälliseksi (tai toisin päin) tai niiden laajuutta oli muutettu ja että kaikkien varaumien 
vaikutus vuoden 2018 menoihin oli laskettu tai laskentaa oli tarkistettu; toteaa näin 
ollen, että varaumien kohteena vuonna 2018 olleiden menojen riskinalainen määrä 
raportointihetkellä oli arviolta 1 078 miljoonaa euroa (1 053 miljoonaa euroa vuonna 
2017, 1 621 miljoonaa euroa vuonna 2016 ja 1 324 miljoonaa euroa vuonna 2015);

71. pitää valitettavana, että korjaavia toimenpiteitä koskevien vaikutusten analyysiin 
liittyvistä parannuksista huolimatta komissio ei ole pystynyt poistamaan sitä riskiä, että 
korjaavien toimenpiteiden vaikutus on arvioitu liian suureksi; huomauttaa, että näin 
ollen kaikki vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ilmoitetut 
jäännösvirhetasot ovat epäluotettavia;

72. kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että yli kolmessa neljäsosassa vuoden 2018 
menoista komission pääosastot perustivat arvionsa riskinalaisesta määrästä kansallisten 
viranomaisten toimittamiin tietoihin mutta asianomaisten komission pääosastojen 
(maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosasto, työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto) vuotuisista 
toimintakertomuksista ilmenee, että useiden jäsenvaltioiden tarkastusten laatuun ja 
luotettavuuteen liittyi edelleen haasteita;

73. kehottaa jälleen kerran komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön asianmukaiset 
menettelyt, jotta voidaan vahvistaa korjaavien toimenpiteiden ajoitus, alkuperä ja 
määrä, sekä esittämään tiedot siten, että niissä täsmennetään mahdollisuuksien mukaan, 
minä vuonna maksu suoritettiin, minä vuonna siihen liittyvä virhe havaittiin ja minä 
vuonna asianomainen takaisinperintä tai rahoitusoikaisu sisällytettiin tilinpäätöksen 
liitetietoihin;

74. toteaa, että vuosina 2012–2018 OLAF esitti suosituksia kaikkiaan 208 tapauksessa, 
joissa kansalliset viranomaiset eivät tehneet päätöstä5; huomauttaa, että tietyissä 

5 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf
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jäsenvaltioissa kansalliset viranomaiset eivät ryhtyneet minkäänlaisiin toimiin OLAFin 
antamien suositusten johdosta jopa suurimmassa osassa tapauksista ja että tämä saattaa 
aiheuttaa välitöntä vahinkoa unionin ja sen kansalaisten taloudellisille eduille;

75. panee huolestuneena merkille yhdeksän petosepäilytapausta, joista 
tilintarkastustuomioistuin ilmoitti OLAFille vuonna 2018;

76. kehottaa komissiota yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan pääosastojen käytäntöjä 
ja menetelmiä, jotta voitaisiin noudattaa täysin varainhoitoasetuksen 247 artiklan ja 
erityisesti sen 1 kohdan b alakohdan vaatimuksia, joissa edellytetään, että komissio 
antaa seuraavat: ”... vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus [...], joka sisältää 
tietoja komission keskeisistä hallintojärjestelyistä sekä i) johdonmukaisilla menetelmillä 
arvioidun unionin menojen virhetason ja arvion tulevista oikaisuista; ...”

77. kehottaa komissiota varainhoitoasetuksen 247 artiklan mukaisesti yhdenmukaistamaan 
pikaisesti menetelmäänsä tilintarkastustuomioistuimen käyttämän menetelmän kanssa ja 
ilmoittamaan talousarvion valvontaviranomaiselle ainoastaan yhden virhetason, joka 
vastaa riskiä maksamishetkellä (maksamishetken virhetaso); kehottaa komissiota 
julkistamaan erikseen arvion tulevista oikaisuista (jäännösvirhetaso); kehottaa 
komissiota käyttämään kaikkien pääosastojen osalta johdonmukaista terminologiaa 
raportoidessaan näistä kahdesta arviosta; kehottaa tiedottamaan parlamentille asian 
edistymisestä 30. kesäkuuta 2021 mennessä;

78. kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta jäsenvaltioilta saataisiin 
luotettavia tietoja virhetasosta maksamishetkellä; kehottaa komissiota tekemään ajoissa 
asianmukaiset korjaukset, mikäli jäsenvaltioiden tarkastuksissa havaitaan puutteita;

79. kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta jäsenvaltioilta 
saataisiin luotettavia tietoja virhetasosta maksamishetkellä;

80. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta

a) tarkastelemaan ja arvioimaan vuosikertomuksessaan vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen molempia osia ja

b) tutkimaan, olisiko pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa 
varaumamekanismien käynnistämiseen käytetty olennaisuusraja ilmaistava 
maksamishetkeen liittyvänä riskinä jäännösvirhetason sijaan;

Talousarvio- ja varainhallinto

81. toteaa, että vuonna 2018 lopullisessa talousarviossa käytettävissä olevat 
maksusitoumus- ja maksumäärärahat käytettiin lähes kokonaan: 99,5 prosenttia 
maksusitoumusmäärärahoista ja 98,6 prosenttia maksumäärärahoista;

82. toteaa, että jäsenvaltiot esittivät vuonna 2018 Euroopan rakenne- ja 
investointirahastoille (ERI-rahastot) huomattavasti aiempaa enemmän maksupyyntöjä;

83. panee huolestuneena merkille, että pääasiassa viivästysten vuoksi unionin talousarvioon 
palautui huomattavia määriä ERI-rahastojen käyttämätöntä vuotuista ennakkorahoitusta: 
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8,1 miljardia euroa vuonna 2018 (5,4 miljardia euroa vuonna 2017), minkä vuoksi 
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot lisääntyivät merkittävästi noina kahtena vuonna;

84. korostaa, että vuonna 2018

– lisämaksuille ei ollut tarvetta eikä aiemmilta vuosilta käytettävissä ollutta 
5,3 miljardin euron maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaraa tarvittu

– kyseistä 5,3 miljardin euron määrää ei kuitenkaan voitu siirtää eteenpäin, koska 
vuosien 2019 ja 2020 maksumäärärahojen kokonaisliikkumavaralle asetettu 
enimmäismäärä oli saavutettu

– maksumäärärahojen 11,2 miljardin euron lisämäärää, jota ei käytetty vuonna 
2018, ei voitu siirtää vuosille 2019 tai 2020;

85. korostaa tilintarkastustuomioistuimen ennakoivan (tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomus, kohdat 2.15 ja 2.16), että vuoden 2020 loppuun mennessä käyttämättä 
saattaa jäädä yhteensä 44,9 miljardin euron määrä; muistuttaa, että maksumäärärahojen 
kokonaisliikkumavaran mukanaan tuoma joustavuus loppuu nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen päättyessä vuonna 2020;

86. panee huolestuneena merkille, että

– maksattamatta olevien sitoumusten määrä on jatkanut kasvuaan ja oli vuoden 
2018 lopussa 281,2 miljardia euroa (267,3 miljardia euroa vuonna 2017) ja niiden 
osuus on lisääntynyt 36 prosentilla (73,7 miljardia euroa) seitsemän viime vuoden 
aikana vuodesta 2011, joka oli edellisen monivuotisen rahoituskehyksen vastaava 
vuosi

– komission pitkän aikavälin ennusteen mukaan (COM(2018)0687) maksattamatta 
olevien sitoumusten arvo nousee 313,8 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä, 
mikä on lähellä tilintarkastustuomioistuimen ennusteita;

87. on huolissaan siitä, että maksattamatta olevien sitoumusten määrä kasvoi vuonna 2018 
edelleen ja nousi ennätyslukemiin; pitää tätä vakavana riskinä; kehottaa komissiota 
parantamaan rahoitusennusteitaan ja tarvittaessa auttamaan maita löytämään 
tukikelpoisia hankkeita, etenkin selkeästi Euroopan tason lisäarvoa tuottavia hankkeita, 
jotta voidaan vähentää nykyisiä maksattamatta olevia sitoumuksia ja estää uusien 
syntyminen;

88. muistuttaa, että maksattamatta olevien sitoumusten suuri määrä johtuu lähinnä ERI-
rahastojen hitaasta täytäntöönpanosta mutta myös sitoumusten ja maksujen välisestä 
vuosittaisesta erosta sekä unionin talousarvion kasvusta (tilintarkastustuomioistuimen 
nopea tilannekatsaus ”EU:n talousarvion maksattamatta olevat sitoumukset – lähempi 
tarkastelu”);

89. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen huoleen siitä, että on olemassa suuri riski, että uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen alkuvuosina maksumäärärahat eivät riitä kattamaan 
kaikkia maksettavaksi tulevia määriä ja tämä koskee oletettavasti eniten vuotta 2021, 
joka on vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen ensimmäinen vuosi 
(tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus, kohta 2.20);
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90. huomauttaa, että maksumäärärahojen riittämättömyyden riski on entistäkin suurempi 
siksi, että ERI-rahastojen täytäntöönpano on viivästynyt vielä enemmän kuin edellisen 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana; kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että 
yhdeksässä 13:sta vuonna 2004 tai sen jälkeen unioniin liittyneessä jäsenvaltiossa 
maksattamatta olevat sitoumukset muodostavat yli 15 prosenttia vuotuisista julkisista 
menoista, ja elleivät maksumäärärahat riitä kattamaan kaikkia maksettavaksi tulevia 
määriä, seurauksena voi olla vakavia taloudellisia ja poliittisia haasteita sekä 
asianomaisissa jäsenvaltioissa että koko unionissa;

91. tähdentää, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan kokonaisuutena katsoen 
jäsenvaltiot käyttivät ERI-rahastojen varoja hitaammin kuin edellisen monivuotisen 
rahoituskehyksen vastaavana vuonna (tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 
2018, kohdat 2.22–2.24);

92. korostaa erityisesti, että ainoastaan Bulgaria, Luxemburg, Itävalta, Romania ja Suomi 
ovat käyttäneet varoja nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen aikana nopeammin 
kuin edellisen rahoituskehyksen kuluessa;

93. huomauttaa, että unionin talousarviosta tuettujen takausten määrä on viime vuosina 
kasvanut ja että syynä on pääasiassa Euroopan strategisten investointien rahaston ja 
Euroopan kestävän kehityksen rahaston takuiden tuoma lisäys; toteaa, että muita 
takauksia ovat esimerkiksi Euroopan investointipankille (EIP) annetut takaukset, jotka 
koskevat ulkoisia lainanantovaltuuksia, ja unionin takaukset lainanotto- ja 
lainanantotoimille, jotka ovat pääasiassa lainoja jäsenvaltioille;

94. panee huolestuneena merkille, että takausten lisääntyminen kasvattaa unionin 
talousarvioon kohdistuvaa riskiä, koska komission ennakoimien tappioiden määrä 
katetaan takuurahastoista, jotka kootaan uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä 
yhteiseksi vararahastoksi;

95. huomauttaa, että viime vuosina unioni on hyödyntänyt yhä enemmän rahoitusvälineitä 
ja EIP-ryhmälle annettuja talousarviotakuita ja että EIP-ryhmän ja unionin talousarvion 
suhde on monitahoinen ja EIP-ryhmään sovelletaan erilaisia tilivelvollisuusjärjestelyjä 
kuin unionin toimielimiin;

96. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastusvaltuudet eivät nykyisellään 
kata niitä EIP-ryhmän toimia, joita ei rahoiteta unionin talousarviosta mutta joilla 
edistetään samoja unionin tavoitteita; toteaa tämän tarkoittavan, että 
tilintarkastustuomioistuimen ei ole mahdollista luoda kattavaa kuvaa EIP-ryhmän 
toimien ja unionin talousarvion välisistä yhteyksistä; tukee erityisesti 
tilintarkastustuomioistuimen vaatimusta, että se tarkastaisi EIP:n toimet, jotka eivät ole 
kytköksissä unionin talousarvioon; kehottaa uusimaan komission, EIP:n ja 
tilintarkastustuomioistuimen välisen kolmikantasopimuksen, jonka voimassaolo päättyy 
vuonna 2020, sisällyttämällä siihen määräyksiä, joilla annetaan 
tilintarkastustuomioistuimelle paremmat mahdollisuudet tutustua EIP:n toimien 
tarkastamiseen ja parannetaan siten ulkoista valvontaa; kehottaa lisäksi EIP-ryhmää 
tekemään seuraavista toiminnoista avoimempia: taloudelliset toimet, unionin 
talousarviotakuun käyttö, EIP:n toimien täydentävyys ja mahdolliset tulevat 
suunnitelmat, jotka koskevat kehitystä käsittelevän osaston perustamista EIP:hen; 
kehottaa EIP:tä ja parlamenttia laatimaan yhteisymmärryspöytäkirjan, jolla parannetaan 



PE639.827v02-00 42/156 RR\1200377FI.docx

FI

parlamentin mahdollisuuksia tutustua strategisiin linjanvetoihin ja rahoituspolitiikkaan 
liittyviin EIP:n asiakirjoihin ja tietoihin pankin vastuuvelvollisuuden vahvistamiseksi;

97. hyväksyy tärkeimmät suositukset, jotka tilintarkastustuomioistuin esitti vuoden 2018 
vuosikertomuksensa luvussa 2;

98. kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, jotta vältetään maksumäärärahoihin 
kohdistuva kohtuuton paine monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ensimmäisinä 
vuosina; pyytää, että tällaisiin toimenpiteisiin sisällytetään seuraavat:

a) parannetaan maksutarpeita koskevien ennusteiden tarkkuutta

b) pyydetään budjettivallan käyttäjää

i) huolehtimaan siitä, että talousarvioon otettujen maksusitoumusmäärärahojen 
ja maksumäärärahojen välillä vallitsee seuraavan monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana asianmukainen tasapaino lisäämällä 
maksumäärärahoja, muuttamalla sitoumuksia koskevia sääntöjä tai 
vähentämällä maksusitoumusmäärärahoja

ii) ottamaan siinä yhteydessä huomioon, että vuosina 2021 ja 2022 
maksupyyntöjen määrä saattaa nousta suureksi ja että käyttämättömiä 
maksumäärärahoja ei voida siirtää seuraavaan monivuotiseen 
rahoituskehykseen

c) helpotetaan oikeudellisten kehysten hyväksymistä hyvissä ajoin ja edistetään sitä, 
että jäsenvaltiot suunnittelevat ohjelmansa aikaisessa vaiheessa;

99. kehottaa komissiota varmistamaan heti yhteisen vararahaston perustamisen jälkeen, että 
asianomaisista takauksista johtuvaa unionin talousarvion vastuumäärää hallitaan 
vaikuttavasti ja seurataan jatkuvasti; pyytää tässä mielessä komissiota tekemään 
laskelmansa tosiasiallisen rahoitusasteen pohjalta käyttäen maltillisia menetelmiä, jotka 
perustuvat tunnustettuihin hyviin käytäntöihin;

100. kehottaa komissiota esittämään budjettivallan käyttäjälle vuosittain selvityksen niiden 
varojen yhteismäärästä, jotka on siirretty unionin talousarviosta EIP-ryhmän 
hallinnoimiin rahoitusvälineisiin, sekä kyseisiä varoja koskevan erittelyn ja 
täytäntöönpanoastetta koskevat tiedot;

Unionin talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuus

101. korostaa, että tuloksellisuustietojen tarkoituksena on osoittaa, saavuttavatko unionin 
toimintapolitiikat ja ohjelmat tavoitteensa tehokkaasti ja vaikuttavalla tavalla; ehdottaa, 
että jos parannuksia tarvitaan, tuloksellisuustietoja hyödynnetään tarvittavien korjaavien 
toimenpiteiden suunnittelusta tiedottamisessa ja niiden täytäntöönpanoa seurataan 
jatkuvasti;

102. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin analysoi vuonna 2018 komission 
julkaisemia tuloksellisuustietoja ja arvioi tuloksellisuusindikaattoreita erityisesti 
seuraavissa:
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– vuoden 2019 talousarvioesitykseen liitetyt ohjelmaselvitykset

– unionin talousarviosta vuosina 2014–2020 rahoitettavien ohjelmien 
tuloksellisuuskatsaus, jollainen julkaistiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2018;

103. korostaa, että säännönmukaisuuden ja tuloksellisuuden tarkastukset ovat saman kolikon 
kaksi puolta; korostaa, että kun yhdistetään nämä kaksi ulottuvuutta – arvioidaan 
saavutettuja tuloksia ja varmistetaan samalla menojen laillisuus ja sääntöjenmukaisuus – 
vastuuvapauden myöntävillä viranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus taata unionin tason 
lisäarvo ja valvoa sitä, kuinka komissio toteuttaa talousarviota;

104. pitää jälleen kerran valitettavana, että komission pääjohtajien vuotuisissa 
toimintakertomuksissa ei esitetä heidän allekirjoittamaansa lausuntoa raportoitujen 
tuloksellisuustietojen laadusta, joten vuotuista hallinto- ja tuloksellisuuskertomusta 
hyväksyessään komission jäsenten kollegio kantaa poliittisen kokonaisvastuun unionin 
talousarvion varainhoidosta mutta ei tuloksellisuutta ja tuloksia koskevista tiedoista;

105. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen aikomuksen päivittää 
vuosikertomuksessaan arviotaan unionin varainkäytön tuloksellisuudesta ja erityisesti 
esittää kunkin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen osalta säännönmukaisuutta ja 
tuloksellisuutta koskeva luku ja seuraa tätä aikomusta kiinnostuneena;

106. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin sisällytti varainhoitovuotta 2018 
koskevan vuosikertomuksensa lukuun 3 ”EU:n talousarviosta rahoitetun toiminnan 
tuloksellisuus” yhteenvedon varainhoitovuonna julkaistuista tärkeimmistä 
erityiskertomuksista jaoteltuina monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeittain; toteaa, 
että vuonna 2018 tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin annetuista julkaistuista 
vastauksista kävi ilmi, että tarkastuskohteet olivat täysin hyväksyneet 78 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen antamista 388 suosituksesta (68 prosenttia vuonna 2017) ja 
että 18 prosentissa tapauksista suositukset oli pantu täytäntöön vain joiltakin osin ja 
jäljellä oli vielä huomattavia puutteita; toteaa, että vain kuutta prosenttia suosituksista ei 
ollut pantu täytäntöön;

107. on huolissaan siitä, että joissakin jäsenvaltioissa hallinnolliset valmiudet voivat olla 
riittämättömät;

108. panee huolestuneena merkille, että ohjelmaselvityksiin sisältyvät tiedot viittaavat kaiken 
kaikkiaan siihen, että edistyminen tuloksellisuustavoitteiden saavuttamisessa on ollut 
kohtalaista, mikä voi johtua koheesioalan ja maaseudun kehittämisen alan ohjelmien 
myöhäisestä ja hitaasta käynnistämisestä;

109. korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan indikaattorit eivät aina antaneet 
asianmukaista kuvaa todellisesta edistymisestä;

110. vaatii, että laskelmiin, jotka koskevat tavoitteiden saavuttamista perustasoon nähden ja 
komission ohjelmien tuloksellisuuskatsauksessa raportoimien tavoitteiden 
saavuttamista, suhtauduttaisiin varauksella, sillä monet indikaattoreista eivät olleet 
hyvin valittuja ja edistymistä ei voitu monien indikaattoreiden osalta laskea; toteaa, että 
lähes puolet indikaattoreista olivat sellaisia, ettei ollut mahdollista laskea, kuinka 
tavoitteiden saavuttaminen oli edistynyt perustasolta;
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111. panee huolestuneena merkille, että saatavilla olevien tietojen laatu oli joissakin 
ohjelmissa riittämätön ja että osa joidenkin ohjelmien tavoitteista ei ollut riittävän 
kunnianhimoisia;

112. kehottaa komissiota edistämään seuraavanlaisten indikaattoreiden sisällyttämistä 
ohjelmaselvityksiin:

a) indikaattorit, jotka panosten, tuotosten, tulosten ja vaikutusten välisen 
paremman tasapainon ansiosta tarjoavat relevantimpia tietoja unionin meno-
ohjelmien saavutuksista

b) indikaattorit, joilla on selkeä yhteys unionin meno-ohjelmista rahoitettaviin 
toimiin

c) indikaattorit, jotka kuvastavat unionin meno-ohjelmien saavutuksia eivätkä 
komission ja muiden täytäntöönpanotahojen tuloksellisuutta ja

d) indikaattorit, jotka kattavat ohjelman tavoitteet;

113. korostaa, että pystyäkseen tekemään laskelmat edistymisestä perustasolta tavoitteen 
saavuttamisessa komission olisi ehdotettava jokaista ohjelmaa varten tuloskehystä, jossa 
tuloksellisuusindikaattoreilla olisi seuraavassa luetellut osatekijät, ja jos komissio 
katsoo, ettei tämä ole tietyn indikaattorin kohdalla mielekästä, sen olisi perusteltava 
valitsemansa vaihtoehto ohjelmaselvityksissä:

a) määrälliset perustasot, joissa ilmoitetaan perustason vuosi

b) määrälliset välitavoitteet

c) määrälliset tavoitteet, joissa ilmoitetaan tavoitteen vuosi

d) laatuvaatimusten mukaiset tiedot, jotta edistyminen perustasolta tavoitteen 
saavuttamisessa voidaan laskea helposti;

114. kehottaa komissiota pyrkimään saamaan oikea-aikaista tuloksellisuustietoa kaikista 
tuloksellisuusindikaattoreista, esimerkiksi ottamalla internetalustoilla käyttöön uusia 
raportointivälineitä;

115. kehottaa komissiota dokumentoimaan ohjelmien tavoitteet ja välitavoitteet sekä 
viitearvot, jotta budjettivallan käyttäjä pystyy arvioimaan niiden kunnianhimoisuuden 
tason ja sen, missä määrin tavoitteet on saavutettu;

116. korostaa, että suurissa infrastruktuurihankkeissa on tärkeää seurata tarkasti mahdollista 
korruptio- ja petosriskiä; kehottaa komissiota suorittamaan rahoitettavan hankkeen 
etukäteis- ja jälkikäteisarvioinnit huolellisesti ja riippumattomasti;

117. kehottaa komissiota parantamaan ohjelmien tuloksellisuuskatsauksia edelleen etenkin

a) soveltamalla yhtä menetelmää laskiessaan, kuinka paljon perustasolta on 
edistytty tavoitteet saavuttamisessa, ja jos se katsoo, ettei tämä ole tietyn 
indikaattorin kohdalla mahdollista, sen olisi perusteltava lähestymistapansa 
ohjelmien tuloksellisuuskatsauksessa
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b) ilmoittamalla kunkin ohjelman tuloksellisuusindikaattorien valinnassa käytetyt 
perusteet;

118. kehottaa komissiota tukemaan edelleen jäsenvaltioita, jotta voidaan parantaa 
tarkastusten laatua ja lisätä niiden määrää, ja jakamaan petosten torjunnan parhaita 
käytäntöjä;

Tulot

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus 2018

119. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tulojen virhetaso 
ei ollut olennainen ja että tuloihin liittyvät järjestelmät olivat kaiken kaikkiaan 
vaikuttavia;

120. panee merkille, että budjettipääosasto esitti jo kolmantena vuonna peräkkäin 
Yhdistyneen kuningaskunnan kantamien perinteisten omien varojen määrää koskevan 
varauman, jonka syynä oli se, ettei maa ollut asettanut unionin talousarvioon määrää, 
joka vastasi kierrettyjä tekstiileistä ja jalkineista kannettavia tulleja;

121. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen varauman 
soveltamisalaa on laajennettu siten, että se koskee myös muiden jäsenvaltioiden 
mahdollisia perinteisten omien varojen menetyksiä, jotka johtuvat edellä mainitusta 
aliarvottamisesta, ja että näitä menetyksiä ei ole vielä arvioitu;

122. pitää valitettavana, että komissio pyysi vuonna 2011 Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
laatimaan riskiprofiilit aliarvotetuille Kiinasta tuotaville tekstiileille ja jalkineille, mutta 
siltä kului tämän jälkeen yli seitsemän vuotta käynnistää rikkomismenettely;

123. panee tyytyväisenä merkille, että komissio lähetti vuonna 2018 Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle perustellun lausunnon, jossa se esitti laskelman, jonka mukaan 
unionin talousarviolle koituneiden tappioiden kokonaismäärä (pääoma ja korot) oli 
2,8 miljardia euroa, ja että maaliskuussa 2019 komissio siirsi asian unionin 
tuomioistuimen käsiteltäväksi;

124. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen komissiossa ja tietyissä 
jäsenvaltioissa tarkastamat, perinteisiä omia varoja koskevat keskeiset sisäiset 
valvontamenettelyt olivat vain osittain vaikuttavia;

125. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi Espanjassa 
puutteita kuukausittaisten tullimaksuselvitysten kokoamista koskevissa 
valvontajärjestelmissä;

126. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi satunnaisotoksella 
valituissa kolmessa jäsenvaltiossa puutteita vahvistettujen mutta vielä kantamatta 
olevien tullien hallinnoinnissa; toteaa, että puutteissa oli pääosin kyse siitä, että 
tullivelkojen pakkoperintä oli viivästynyt tai velat oli kirjattu kirjanpitojärjestelmään tai 
poistettu siitä myöhässä; panee merkille puutteet komission tarkastuksissa, jotka 
koskivat perinteisiin omiin varoihin liittyviä jäsenvaltioiden selvityksiä;
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127. pitää valitettavana, että komission vuoden 2018 tarkastusohjelman, joka koski sitä, 
kuinka tehokkaita ovat jäsenvaltioiden järjestelmät, joilla perinteiset omat varat 
kannetaan, ilmoitetaan ja asetetaan käyttöön oikeamääräisinä, perustana ei ollut riittävän 
jäsenneltyä ja dokumentoitua riskinarviointia eikä siinä asetettu jäsenvaltioita 
järjestykseen riskitason perusteella eikä selostettu riskien vaikutusta ja 
todennäköisyyttä;

128. panee huolestuneena merkille, että kun komissio vastaanotti perinteisten omien varojen 
selvityksiä kuukausittain tai vuosineljänneksittäin, se ei analysoinut järjestelmällisesti 
selvityksissä esiintyviä tavallisuudesta poikkeavia muutoksia eikä kerännyt relevantteja 
tietoja, joiden avulla syyt tällaisiin muutoksiin olisi selvitetty;

129. huomauttaa, että BKTL- ja alv-varaumien lukumäärä on pysynyt kaiken kaikkiaan 
muuttumattomana, kun taas perinteisiä omia varoja koskevat avoimet kohdat ovat 
lisääntyneet 14 prosentilla6;

130. pitää valitettavana, että kun tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa käytiin läpi 
sellaisia perinteisiin omiin varoihin liittyviä avoimia kohtia, joilla oli taloudellista 
vaikutusta, havaittiin, että komission jatko- ja sulkemistoimet olivat paikoin 
viivästyneet; panee lisäksi merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
27 prosenttia avoimista kohdista oli ollut vailla ratkaisua yli viisi vuotta;

131. panee merkille, että vuonna 2018 arvonlisäveron osuus unionin 145 miljardin euron 
tuloista oli 12 prosenttia; korostaa tässä yhteydessä, että komission arvion mukaan alv-
vaje eli jäsenvaltioiden talousarvioiden mukaisten odotettujen alv-tulojen ja 
jäsenvaltioissa tosiasiallisesti kerätyn alv:n erotus oli 137,5 miljardia euroa vuonna 
20177; toteaa, että alv-vaje kattaa alv-menetykset, jotka vaikuttavat pääasiassa 
kansallisiin talousarvioihin; huomauttaa, että vaje voi johtua 
maksukyvyttömyystapauksista, konkursseista, hallinnollisista virheistä, verotuksen 
optimoinnista tai muista laittomista tai petollisista toimista;

132. panee huolestuneena merkille, että komissio esitti vuonna 2018 yleisen varauman, joka 
koski Ranskan BKTL-arviota, koska Ranska ei ollut toimittanut riittävästi tietoa BKTL-
arvioidensa kokoamisesta;

133. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 vuosikertomuksessaan esittämistä 
viidestä suosituksesta komissio oli pannut täytäntöön vain yhden kokonaisuudessaan, 
yhden joiltakin osin ja kolme suurimmaksi osaksi;

134. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön perinteisten omien varojen tarkastustensa 
suunnittelua varten paremmin jäsennellyn ja dokumentoidun riskinarvioinnin, johon 
sisältyisi muun muassa analyysi kunkin jäsenvaltion riskitasosta sekä riskeistä, jotka 
liittyvät A- ja B-kirjanpitojen laatimiseen;

6 Kun komissio havaitsee tapauksia, joissa jäsenvaltioiden toimittamat tiedot mahdollisesti eivät ole omia varoja 
koskevien asetusten mukaisia, se jättää nämä tiedot avoimiksi ja niitä voidaan muuttaa, kunnes komissio on 
vakuuttunut siitä, että kyseiset tiedot ovat vaatimusten mukaisia. BKTL- ja alv-varojen osalta menettelyä 
kutsutaan varauman esittämiseksi, ja perinteisten omien varojen osalta vastaavaa menettelyä kutsutaan kohdan 
jättämiseksi avoimeksi. Komissio määrittää varaumien ja avointen kohtien vaikutuksen unionin talousarvioon 
sen jälkeen, kun se on saanut tarvittavat tiedot jäsenvaltioilta.
7 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
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135. kehottaa komissiota lisäämään niiden kuukausittaisten ja neljännesvuosittaisten 
tarkastusten laajuutta, jotka liittyvät perinteisiä omia varoja koskeviin A- ja B-
kirjanpidon selvityksiin, siten että se analysoi perusteellisemmin tavallisuudesta 
poikkeavia muutoksia voidakseen varmistaa nopean puuttumisen mahdollisiin 
sääntöjenvastaisuuksiin;

136. vahvistaa kantansa unionin omien varojen järjestelmän uudistamiseen, sillä järjestelmä 
on vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen tulopuolen hyvin myönteinen 
osatekijä; pitää siksi myönteisenä ehdotusta kolmen uuden unionin omien varojen lajin 
käyttöönotosta ja nykyisten alv-perusteisten omien varojen yksinkertaistamisesta 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–20278;

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 12/2019: Sähköinen kaupankäynti: monia 
arvonlisäveron ja tullien kantoon liittyviä haasteita ei ole ratkaistu

137. panee merkille, ettei käytettävissä ole arvioita siitä, miten paljon rajat ylittävistä 
palvelusuorituksista on jäänyt kantamatta arvonlisäveroa unionin tasolla, mutta 
komissio arvioi, että kolmansista maista tuotavien arvoltaan vähäisten tavaroiden 
luovutuksiin liittyvät tappiot ovat jopa viisi miljardia euroa vuodessa;

138. korostaa jäsenvaltioiden roolia hallinnollisten yhteistyösopimusten täytäntöönpanossa, 
vaikuttavassa valvonnassa, tiedonkeruun toimeenpanossa sekä sen seuraamisessa, että 
elinkeinonharjoittajat noudattavat sääntelykehystä;

139. on tietoinen siitä, että arvonlisäveron kantaminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan;

140. korostaa, että on erittäin tärkeää vaihtaa tietoja jäsenvaltioiden välillä ja kolmansien 
maiden kanssa;

141. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään Eurofisc-verkoston välityksellä tapahtuvaa 
tietojenvaihtoaan mahdollisesti vilpillisistä yrityksistä ja liiketoimista;

142. kehottaa jäsenvaltioiden veroviranomaisia valvomaan tehokkaammin arvonlisäveron 
erityisjärjestelmää (Mini one stop shop system)9;

143. kehottaa komissiota toteuttamaan jäsenvaltioissa riittäviä valvonta- ja seurantatoimia;

144. on huolissaan kolmansista maista peräisin olevien tavaroiden aliarvottamisen riskistä 
verkkokaupassa; panee tyytyväisenä merkille toimet, joilla pyritään ratkaisemaan 
verkkokaupan alv-petosten ongelma;

145. kehottaa hyväksymään pikaisesti ehdotetun sähköistä kaupankäyntiä koskevan 
arvonlisäverolainsäädännön, jotta voidaan puuttua etämyyntijärjestelmän heikkouksiin;

8 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 12/2019: Sähköinen kaupankäynti: monia arvonlisäveron ja 
tullien kantoon liittyviä haasteita ei ole ratkaistu.
9 Vapaaehtoinen kaupan helpottamisjärjestelmä, jonka ansiosta verovelvolliset (sekä EU:n yritykset että EU:n 
ulkopuoliset yritykset) voivat tarjota televiestintä-, radio- ja televisiolähetyspalveluja sekä sähköisesti 
suoritettavia palveluja henkilöille, jotka eivät ole verovelvollisia, sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa niillä ei ole 
toimipaikkaa, jotta ne voivat tilittää kyseisistä suorituksista arvonlisäveron ja ilmoittaa sen verkkoportaalin 
kautta jäsenvaltiossa, jossa ne ovat rekisteröityneet.
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146. kehottaa OLAFia tiedottamaan parlamentille, mitä tuloksia saadaan sen tutkimuksista, 
jotka koskevat arvoltaan vähäisten vaatteiden tuontia sähköisessä kaupankäynnissä ja 
epäilystä sähköisen kaupankäynnin välityksellä tapahtuvasta mahdollisesti arkojen 
tavaroiden tuonnista lentoteitse;

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

147. panee merkille, että monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1 a ”Kasvua ja 
työllisyyttä edistävä kilpailukyky” osuus unionin talousarviosta oli 13,7 prosenttia eli 
21,4 miljardia euroa; toteaa, että tästä määrästä 11,7 miljardia euroa (54,3 prosenttia) 
käytettiin tutkimukseen ja innovointiin, 2,4 miljardia euroa (11,1 prosenttia) 
koulutukseen, nuorisoon ja urheiluun, 2,2 miljardia euroa (10,4 prosenttia) liikenteeseen 
ja energiaan, 1,5 miljardia euroa (7,2 prosenttia) avaruuteen ja loput muihin toimiin;

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen edistäminen

148. on tyytyväinen siihen, että Euroopan innovaatioiden tulostaulu paljasti myönteisen 
suuntauksen useimmissa unionin maissa, erityisesti Maltassa, Alankomaissa ja 
Espanjassa, ja toteaa, että Ruotsi on edelleen unionin innovaatiojohtaja;

149. pitää kuitenkin valitettavana, että suurin osa jäsenvaltioista on yhä jäljessä tavoitteesta 
investoida kolme prosenttia bruttokansantuotteesta (BKT) tutkimukseen ja kehitykseen; 
korostaa, että tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto antaa kolme pääasiallista syytä 
tähän verkkaiseen kehitykseen ja ne ovat a) julkisten ja yksityisten investointien puute 
tällä alalla, b) kansallisten tutkimus- ja innovointijärjestelmien heikko laatu ja 
tehottomuus sekä c) markkinoiden toimintapuutteet, jotka liittyvät yritysten päätöksiin 
investoida tutkimukseen ja kehitykseen;

150. on tyytyväinen siihen, että pk-yritysten osallistumisaste Horisontti 2020 -ohjelman 
”Johtoasema mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa” -osioon ja yhteiskunnallisia 
haasteita koskevaan pilariin oli edelleen ohjelman tavoitteen yläpuolella, mikä on 
osoitus huomattavista ponnisteluista pk-yritysten houkuttelemiseksi ohjelmaan sekä 
niiden osallistumisen helpottamiseksi toteutetuista yksinkertaistamistoimista;

151. pitää myönteisenä myös sitä, että Horisontti 2020 -puiteohjelman uusien tulokkaiden 
osuus nousi 61,4 prosenttiin ja ylitti siten vuodeksi 2018 asetetun 55 prosentin 
viitearvon;

152. pitää valitettavana, ettei unionin osuus Horisontti 2020 -ohjelman ilmastotoimista ole 
sen asettamien ilmasto- ja kestävyysmenotavoitteiden mukainen eikä siten koko vuosien 
2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen tavoitteiden mukainen; korostaa, että 
unionin Pariisin sopimuksen mukaisen sitoumuksen ja Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelman vuoksi ilmastoon liittyviä menoja olisi viipymättä lisättävä tuntuvasti;

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

153. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti 130 tapahtuman otoksen, joka oli 
suunniteltu edustavaksi otokseksi monivuotisen rahoituskehyksen tämän alaotsakkeen 
kaikista menoista; toteaa, että otokseen kuului 81 tutkimuksen ja innovoinnin alan 
tapahtumaa (22 seitsemännestä puiteohjelmasta ja 59 Horisontti 2020 -puiteohjelmasta) 
sekä 49 tapahtumaa muista ohjelmista ja toimista, erityisesti Erasmus+-ohjelmasta, 
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Verkkojen Eurooppa -välineestä sekä avaruusohjelmista, ja että tarkastetut edunsaajat 
tulivat 19 jäsenvaltiosta ja neljästä unionin ulkopuolisesta maasta;

154. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvioi monivuotisen 
rahoituskehyksen koko alaotsakkeen 1 a virhetasoksi 2,0 prosenttia ja että tämä luku on 
alhaisempi kuin kahtena edellisenä vuonna, jolloin arvioitu virhetaso oli hieman yli 
neljä prosenttia;

155. pitää kuitenkin valitettavana, että kahdeksassa tapauksessa, joissa edunsaaja oli tehnyt 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevan virheen, kuluilmoituksessa oli riittävät tiedot, 
joiden perusteella komissio, kansalliset viranomaiset tai riippumaton tarkastaja olisivat 
voineet ehkäistä tai havaita ja korjata virheen ennen menojen hyväksymistä; toteaa, että 
jos komissio olisi hyödyntänyt kaiken käytettävissään olevan tiedon, arvioitu virhetaso 
olisi tämän vuosikertomuksen luvun osalta ollut 0,3 prosenttiyksikköä alhaisempi;

156. panee merkille, että edellisvuosien tapaan monet kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevat 
virheet liittyivät henkilöstökustannuksiin; toteaa, että myös laite- ja 
infrastruktuurikustannukset aiheuttivat virheitä;

157. oli yllättynyt siitä, että unionin suuriin tutkimusinfrastruktuuriohjelmiin suorittamien 
maksuosuuksien ennakkotarkastukset olivat paitsi aikaa vieviä ja kalliita (esim. 
työvoima, matkat), niiden vaikutus virheiden ehkäisemiseen oli usein pieni;

158. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin kävi läpi tarkastusasiakirjoja 
(työpapereita ja todentavaa aineistoa) yhteisessä tarkastustoiminnossa ja yksityisissä 
tilintarkastusyrityksissä ja että yhdessätoista tapauksessa sen oli tehtävä lisää 
tarkastustyötä, mikä johtui pääasiassa siitä, että tarvittiin lisää todentavaa aineistoa tai 
työpaperit olivat ristiriitaisia;

159. on huolissaan menetelmään liittyvistä virheistä, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
Horisontti 2020 -ohjelman virhetason laskennan yhteydessä; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan ”[j]älkitarkastusten tavoitteena on kattaa niin suuri 
osa hyväksytyistä kuluista kuin mahdollista, mutta kaikkien kulujen tarkastaminen on 
harvinaista. Virhetaso lasketaan suhteessa kaikkiin hyväksyttyihin kuluihin sen sijaan 
että se laskettaisiin suhteessa tosiasiallisesti tarkastettuihin kuluihin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että virhelaskelman nimittäjästä tulee suurempi ja virhetasoarviosta näin ollen liian 
alhainen. Jos havaitut virheet ovat systeemisiä, virhe ekstrapoloidaan, mikä kompensoi 
osittain edellä mainittua liian pientä arviota. Koska virheitä, jotka eivät ole systeemisiä, 
ei kuitenkaan ekstrapoloida, kokonaisvirhetasosta muodostuu joka tapauksessa liian 
alhainen.”10;

160. panee merkille, että tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto laski virhetasot 
seitsemännelle puiteohjelmalle ja Horisontti 2020 -puiteohjelmalle:

– tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto arvioi, että seitsemännen puiteohjelman 
useamman vuoden ajalta laskettu yhteinen edustava virhetaso oli hiukan yli viisi 
prosenttia; jäännösvirhetasoksi arvioitiin 3,36 prosenttia

10 Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 ja 
toimielinten vastaukset (EUVL C 340, 8.10.2019, kohta 5.34).
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– tutkimuksen ja innovoinnin alan jäännösvirhetaso oli 2,22 prosenttia 
(2,24 prosenttia tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston osalta) ja sen odotetaan 
nousevan noin 2,45 prosenttiin (2,48 prosenttiin tutkimuksen ja innovoinnin 
pääosaston osalta), kun otetaan huomioon tarkastusraporttiluonnokset;

161. panee merkille, että tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston vuonna 2018 suoritettujen 
maksujen arvioitu riskinalainen kokonaismäärä maksamishetkellä oli 97,6–
101,1 miljoonaa euroa; toteaa, että vuoden 2018 menojen osalta riskinalainen 
kokonaismäärä päättämishetkellä oli 69,1–72,7 miljoonaa euroa eli 2,21–2,33 prosenttia 
kaikista menoista;

162. huomauttaa, että käsitteet ”riski maksamishetkellä” ja ”riski päättämishetkellä” otetiin 
käyttöön vuoden 2018 tarkastusta varten;

163. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen havainnot (monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeesta) ja komission havainnot ovat samankaltaisia;

Varainhallinto ja sisäinen valvonta

164. huomauttaa, että seitsemännen puiteohjelman osalta kuluilmoituksiin perustuvia 
korvauksia koskeva horisontaalinen varauma jäi voimaan;

165. täsmentää, että vuonna 2018 tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto hallinnoi suoraan 
56:ta prosenttia (58:aa prosenttia vuonna 2017) ohjelman maksumäärärahoista ja että 
44 prosenttia maksuista ohjattiin muiden toimeksiannon saaneiden elinten käyttöön;

166. panee merkille, että tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto osoitti 15,05 prosenttia 
vuoden 2018 talousarviostaan EIP:lle ja EIR:lle InnovFin-rahoitusta varten, että 
Innovfinin tavoitteena on tukea tutkimusta ja innovointia rahoitusvälineiden avulla ja 
että EIP:lle ja EIR:lle vuonna 2018 siirretty määrä oli 472,9 miljoonaa euroa;

167. katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen olisi tarkastettava kaikki unionin talousarviosta 
osarahoitettavat EIP-ryhmän ohjelmat, toimet ja hankkeet;

168. on huolissaan siitä, että vaikka rahoituskaudelta 2007–2013 peräisin olevista 
4 934 hankkeesta 4 740 on saatu päätökseen, sitoumuksia on edelleen kertyneenä 
(maksattamatta olevat sitoumukset) 157,3 miljoonaa euroa eikä komissio kykene 
ilmoittamaan, milloin maksattamatta olevat sitoumukset saadaan selvitettyä11;

169. painottaa huolestuneena, että Horisontti 2020 -puiteohjelman varat kohdennettiin eri 
jäsenvaltioiden tutkijoille erittäin epätasapainoisesti;

170. huomauttaa, että nykyisellä ohjelmakaudella 2014–2020 määrärahoista on käytetty 
64,26 prosenttia;

11 Vastaus kysymykseen nro 10, kyselylomake komission jäsenen Moedasin kanssa käytävän keskustelun 
valmistelemiseksi https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-
%20Commissioner%20Moedas-original.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
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171. kannustaa tutkimuksen ja innovoinnin pääosastoa jatkamaan 
yksinkertaistamispyrkimyksiään tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 
28/2018 mukaisesti vaarantamatta kuitenkaan oikeusvarmuutta ja siirtämättä 
jälkitarkastuksia ennakkotarkastuksiksi;

172. katsoo, että tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston olisi kiinnitettävä enemmän 
huomiota tutkimus- ja innovointi-investointien unionin tason lisäarvon mittaamiseen; 
korostaa, että tutkimuksen ja innovoinnin tuloksellisuuden mittaamisen ei pitäisi 
perustua ainoastaan lyhyen aikavälin tuotoksiin ja rahaindikaattoreihin, vaan siinä olisi 
huomioitava myös tutkimuksen erityisluonne; kannustaa komissiota kehittämään tapoja, 
joilla suuren riskin tutkimus- ja innovointihankkeita voidaan tukea paremmin 
avoimuutta noudattaen;

173. suosittelee painokkaasti, että tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto kiinnittää enemmän 
huomiota tutkimus- ja innovointi-investointien unionin tason lisäarvon mittaamiseen;

HUAWEI

174. toteaa, että Huawein tytäryhtiöt hakivat unionin yhteisrahoitusta Horisontti 2020 -
puiteohjelmasta;

175. panee kuitenkin merkille, että Horisontti 2020 -puiteohjelmasta ei enää rahoitettu 
Brasiliasta, Kiinasta, Intiasta, Meksikosta ja Venäjältä tulevia osallistujia12;

176. palauttaa mieliin, että Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista ja sen tulosten 
levittämistä koskevissa säännöissä säännellään tulosten hyödyntämistä ja annetaan 
komissiolle oikeus vastustaa omistusoikeuden siirtoa tai yksinomaisten käyttölupien 
myöntämistä Horisontti 2020 -puiteohjelmaan assosioitumattomaan kolmanteen 
maahan;

177. panee merkille, että Euroopan petostentorjuntavirasto analysoi tässä yhteydessä tietoja 
väitetyistä rikkomuksista ja päätti aloittaa uuden arvioinnin;

178. panee huolestuneena merkille vaaran, että kolmannet maat käyttävät yhteisissä 
tutkimushankkeissa unionin varoja tahallisesti väärin; muistuttaa, että kolmansien 
maiden on noudatettava rehellisyyttä ja unionin taloudellisten etujen suojaamista 
koskevia määräyksiä samoin kuin jäsenvaltioiden;

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

179. on huolestunut tilintarkastustuomioistuimen havainnosta, jonka mukaan viraston 
sisäisen valvonnan järjestelmät edellyttävät merkittäviä parannuksia ja komissio esitti jo 
toisena peräkkäisenä vuonna järjestelmää koskevan varauman;

Suositukset

180. kehottaa tutkimuksen ja innovoinnin pääosastoa

12 Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2018, s. 16.
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– toteuttamaan jatkotoimia tilintarkastustuomioistuimen tätä alaotsaketta koskevien 
suositusten johdosta

– panemaan mahdollisimman nopeasti täytäntöön sisäisen tarkastuksen 26 avoinna 
olevaa suositusta

– kiinnittämään enemmän huomiota ilmastotoimien edistämiseen (keskeinen 
indikaattori) ja nostamaan niihin liittyvää tavoitetasoaan

– olemaan erityisen valppaana Horisontti 2020 -puiteohjelmaan osallistumista ja sen 
tulosten levittämistä koskevien sääntöjen noudattamisen suhteen

– kannustamaan Horisontti 2020 -puiteohjelmassa resurssien tasapainoisempaa 
jakamista jäsenvaltioiden kesken ja auttamaan edelleen jäsenvaltioita ja tutkijoita 
erityisesti rahoituksen hakemisessa

– julkistamaan vuotuisessa toimintakertomuksessaan kaikki ehdotukset 
talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson mukaisiksi maakohtaisiksi 
suosituksiksi

– uudistamaan suurten tutkimusinfrastruktuurien ennakkotarkastuksia, jotta niistä 
tulisi tehokkaampia ja vaikuttavampia

– raportoimaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 
kanssa parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle tilanteen korjaamiseksi 
käyttöön otetuista uudistuksista heinäkuuhun 2020 mennessä

– kiinnittämään erityistä huomiota siihen, kuinka hankekoordinaattori jakaa varoja 
edunsaajille

– panostamaan tuloksellisuuden ja unionin tason lisäarvon mittaamiseen;

181. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta käsittelemään tuloksellisuutta laajemmin 
vuosikertomuksessaan ja toteaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten olevan 
tältä osin arvokas tietolähde; pitää tässä yhteydessä myönteisinä ehdotuksia, jotka 
tehtiin talousarvion valvontavaliokunnan vieraillessa Luxemburgissa 19. marraskuuta;

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

182. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen antamien tietojen mukaan 
monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeen 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja 
alueellinen koheesio” maksujen osuus unionin vuotuisesta talousarviosta oli 
34,8 prosenttia eli 54,5 miljardia euroa; toteaa edelleen, että tästä määrästä 
30,1 miljardia euroa (55,1 prosenttia) käytettiin Euroopan aluekehitysrahastoon 
(EAKR), 9,3 miljardia euroa (17 prosenttia) koheesiorahastoon, 13,9 miljardia euroa 
(25,6 prosenttia) Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) ja loput muihin toimiin;

183. panee merkille, että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ilmoitti vuodelta 2018 
maksuja 39,5 miljardia euroa, joten vuodeksi 2018 hyväksyttyjen maksumäärärahojen 
käyttöasteeksi tulee 98,52 prosenttia, ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
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pääosasto ilmoitti maksujen määräksi 14,6 miljardia euroa, eli käyttöaste oli 
94,42 prosenttia;

Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamisen edistäminen

184. panee merkille, että keskeisten tulosindikaattoreiden osalta komissio esittää, että

– jokainen työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin käytetty euro kasvatti BKT:tä 
2,7 euroa ja että sen ansiosta edellisellä ohjelmakaudella syntyi noin 
1,3 miljoonaa työpaikkaa

– tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistamisen osalta 
yritysten ja tutkimuslaitosten välisten yhteistyöhankkeiden ennakoitu määrä 
vuoden 2017 lopussa valittujen hankkeiden perusteella laskettuna lähes 
kaksinkertaistui

– pk-yritysten kilpailukyvyn osalta tukea saavien yritysten ennakoitu lukumäärä 
vuoden 2017 lopussa valittujen hankkeiden perusteella laskettuna lisääntyi 
40 prosenttia

– vähähiilisen talouden osalta vuoden 2017 lopussa valittujen hankkeiden 
perusteella laskettu ennakoitu määrä yli kaksinkertaistui ja nousi 69,2 prosenttiin 
vuoden 2023 loppuun asetetusta 6 708 megawatin lisäkapasiteetin tavoitteesta;

185. huomauttaa, että yhteisiä säännöksiä vuosiksi 2014–2020 koskevaan asetukseen (asetus 
N:o 1303/2013, 71 artikla) ei sisälly säännöksiä, joissa määriteltäisiin tulosten 
saavuttaminen ja kestävyys EAKR:sta tehtävien tuotannollisten investointien 
pysyvyyden perusteiksi; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomiot kyseisten 
investointien kestävyydestä13 ja laadusta ja muistuttaa kehotuksestaan sisällyttää 
tulosten saavuttaminen keskeiseksi hankkeiden pysyvyyden arviointikriteeriksi, koska 
siten voidaan arvioida, missä määrin myönteiset taloudelliset tulokset johtuvat talouden 
yleisestä elpymisestä ja missä määrin unionin rahoituksesta;

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

186. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti 220 tapahtuman otoksen, joka 
suunniteltiin tilastollisesti edustavaksi otokseksi monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeen 1 b kaikista menoista, jotka tarkastusviranomaiset olivat tarkastaneet 
aiemmin;

187. panee huolestuneena merkille, että näissä 220 tapahtumassa tilintarkastustuomioistuin 
yksilöi ja määritti kvantitatiivisesti 36 virhettä, joita tarkastusviranomaiset eivät olleet 
havainneet; toteaa, että kun otetaan huomioon tarkastusviranomaisten aiemmin 
havainneet 60 virhettä ja ohjelmaviranomaisten tekemät (kummaltakin ohjelmakaudelta 
yhteensä 314 miljoonan euron suuruiset) oikaisut, tilintarkastustuomioistuin arvioi 
virhetasoksi 5,0 prosenttia;

13 Ks. myös tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 8/2018: Yritysten tuotannollisiin investointeihin 
myönnettävä EU:n tuki – pysyvyyteen kiinnitettävä enemmän huomiota.
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188. toteaa, että komissio ei yhdy tilintarkastustuomioistuimen arvioon kolmesta 
merkittävästä virheestä, jotka koskivat ohjelmakautta 2014–2020, ja kahdesta virheestä, 
jotka koskivat ohjelmakautta 2007–2013; panee merkille, että komissio viittaa 
sovellettavien kansallisten tai unionin sääntöjen erilaiseen tulkintaan, joka vaikutti 
laskettuun virhetasoon14;

189. erittelee, että pääasiallisia virhelähteitä olivat tukeen oikeuttamattomat kustannukset 
(37 virhettä) ja julkiset hankinnat (18) sekä olennaisten todistusasiakirjojen puuttuminen 
(3);

190. panee lisäksi merkille, että tilikauden 2016–2017 loppuun mennessä rahoitusvälineisiin 
oli maksettu ennakkoa 2,9 miljardia euroa, josta 2,3 miljardia euroa ilmoitettiin 
1. heinäkuuta 2016 ja 30. kesäkuuta 2017 välisenä aikana (17 prosenttia unionin 
osarahoituksena maksetusta kokonaismäärästä); toteaa, että tästä määrästä 1,3 miljardia 
euroa (43 prosenttia) maksettiin lopullisille edunsaajille tilikaudella 2016–2017;

191. pyytää komissiota tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kuka 
hyötyy edunsaajille vielä maksamattomalle 1,6 miljardin euron määrälle kertyvästä 
korosta, ja sisällyttämään jatkossa tiedon vuotuiseen raportointiinsa;

192. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi maksut viiteen 
rahoitusvälineeseen (kaksi niistä liittyi ohjelmakauteen 2014–2020 ja kolme 
ohjelmakauteen 2007–2013); panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tutki näiden 
viiden rahoitusvälineen osalta 30 vakuutta ja 100 lainaa rahoituksen välittäjän tasolla ja 
havaitsi 14 tapausta, joissa lopullisille edunsaajille oli maksettu tukeen 
oikeuttamattomia maksuja, jotka liittyivät kolmeen sen tarkastamista välineistä; toteaa, 
että ne koskivat tukeen oikeuttamattomia lainoja tai tukeen oikeuttamattomia lopullisia 
edunsaajia taikka peruuntuneita maksuja, jotka jäsenvaltio oli virheellisesti kirjannut 
maksetuiksi;

193. ottaa huomioon, että kun kansallinen ja komission valvontasykli oli saatettu päätökseen, 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto vahvisti tilikauden 2016–2017 
kokonaisjäännösvirhetasoksi 1,96 prosenttia kaiken kyseisenä päivänä saatavilla olevan 
tarkastusevidenssin ja vireillä olevien kuulemismenettelyjen perusteella (varovainen 
lähestymistapa); toteaa alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston arvioineen samalla, että 
vahvistettu virhetaso voisi nousta enintään 2,74 prosenttiin;

194. panee huolestuneena merkille huomattavan eron tilintarkastustuomioistuimen ja 
komission virhetasoa koskevassa arviossa;

14 Vastaus kysymykseen nro 24, kyselylomake komission jäsenen Hahnin kanssa käytävän keskustelun 
valmistelemiseksi: Kolmessa näistä tapauksista oli kyse ongelmasta, joka liittyi kansalliseen 
valtiontukiohjelmaan (lainsäädäntö), jonka säännökset eivät olleet kannustinvaikutusta koskevien unionin 
valtiontukisääntöjen mukaisia, joten julkista tukea hakevien yritysten oli mahdollista alkaa rahoittaa osaa 
investoinneistaan ennen julkisen tuen hakemista. Seuraava tapaus liittyi pk-yrityksille myönnettävään 
korotukseen, jota ei voinut enää hakea, jos edunsaajalla ei enää ollut pk-yrityksen asemaa, sekä 
yhteisrahoitusosuuden kasvusta johtuvan kannustinvaikutuksen puuttumiseen. Kyseinen edunsaaja oli pk-yritys 
hakiessaan tukea, mutta sitä ei enää katsottu pk-yritykseksi tukea myönnettäessä. Viimeisessä tapauksessa 
viitattiin yleisen taloudellisen edun mukaisiin palveluihin, ja tuomioistuin piti sitä sääntöjenvastaisena 
valtiontukena.
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195. panee lisäksi merkille, että komissio otti vuonna 2018 käyttöön kaksi uutta käsitettä: 
”riskinalainen määrä maksamishetkellä”15 ja ”riskinalainen määrä päättämishetkellä”;

196. huomauttaa, että ”riskinalainen määrä maksamishetkellä” perustuu tileihin, jotka 
jäsenvaltiot ovat toimittaneet vähennettyään niistä rahoitusoikaisut; toteaa, että näin 
ollen vaikuttaisi siltä, ettei komissiolla ole ensi käden tietoja riskinalaisesta määrästä 
maksamishetkellä;

197. kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että ”riskinalainen määrä päättämishetkellä” on 
komission kokemukseen perustuva ekstrapolointi;

198. pitää tässä yhteydessä hyödyllisenä palauttaa mieliin 247 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
i alakohdan, jonka mukaan komissio toimittaa ”johdonmukaisilla menetelmillä 
arvioidun unionin menojen virhetason ja arvion tulevista oikaisuista; (...)”;

199. panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen johtopäätöksen, että useiden 
tarkastusviranomaisten työ on tällä hetkellä vain osittain luotettavaa, koska 
tarkastusviranomaisten otantamenetelmässä, niiden kirjausketjun dokumentoinnissa ja 
virheiden käsittelyssä on puutteita; ilmaisee myös huolensa siitä, ettei 
tilintarkastustuomioistuin voi luottaa komission esittämään virhetasoon, koska se 
perustuu menoihin, jotka eivät vielä ole käyneet läpi täyttä valvontasykliä eivätkä 
täsmää tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien menojen kanssa;

200. pitää epätyydyttävänä, että tilintarkastustuomioistuin ja komissio käyttävät eri 
menetelmiä antaessaan lausuntonsa rahoitustoimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta; toteaa niiden siksi päätyvän jäännösvirhetason osalta eri 
tuloksiin: työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston ja alue- ja 
kaupunkipolitiikan pääosaston mukaan yli 2 prosenttia ja tilintarkastustuomioistuimen 
mukaan 5 prosenttia; pyytää tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuinta esittämään 
jäännösvirhetason sijasta virhetason maksamishetkellä (ennen oikaisuja), jotta 
parlamentin harjoittaman arvioinnin ja valvonnan laatua voidaan kehittää;

201. huomauttaa, että lisäksi toimielinten tietoperustat ovat erilaiset: 
tilintarkastustuomioistuin noudattaa vuotuista lähestymistapaa, kun taas komissio 
kykeni varmentamaan vuonna 2018 vasta kauden 2016–2017 tilit ja noudattaa 
monivuotista lähestymistapaa;

Varainhallinto ja sisäinen valvonta

202. huomauttaa, että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto on esittänyt nykyisellä 
ohjelmakaudella 30 varaumaa 30 toimenpideohjelmasta; toteaa, että 18 varaumaa oli 
edelleen voimassa ohjelmakaudelta 2007–2013;

15 Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuotuinen toimintakertomus vuodelta 2018, s. 111. Riskinalainen 
määrä ”maksamishetkellä” lasketaan kunkin ohjelman osalta soveltamalla komission asianomaisiin 
raportointivuoden menoihin komission yksiköiden tilikaudeksi 2016–2017 vahvistamaa 
kokonaisjäännösvirhetasoa tai tarkastusviranomaisten tilikaudelta 2017–2018 raportoimaa 
kokonaisjäännösvirhetasoa, jos se on korkeampi. (...) Riskinalainen määrä ”päättämishetkellä” osoittaa vuoden 
2018 asianomaisiin menoihin kohdistuvan jäljellä olevan riskin, kun komissio on tehnyt tarvittavat 
rahoitusoikaisut kaikkien toimenpideohjelmien jäännösvirhetasojen laskemiseksi kahteen prosenttiin. (...)
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203. toteaa alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston raportoineen vuoden 2018 lopussa, että 
99 prosenttia ennakkoehtojen täyttämistä koskevista toimintasuunnitelmista oli saatu 
päätökseen ja että toteuttamattomien toimintasuunnitelmien määrä laski vuonna 2018 
kuuteen (vuonna 2017: 8); panee huolestuneena merkille, että toteuttamattomien 
toimintasuunnitelmien johdosta annettiin kaksi maksujen keskeytyspäätöstä ja kaksi 
niiden keskeytystä koskevaa kirjettä, mikä saattaa vaikuttaa toimenpideohjelmien oikea-
aikaiseen täytäntöönpanoon, ja että suurin osa näistä toimenpideohjelmista liittyy 
ympäristöalaan;

204. kehottaa komissiota yksinkertaistamaan menettelyä aidosti, myös vaadittavien 
asiakirjojen osalta, rahoituksen saannin helpottamiseksi tarkastus- ja seurantaperiaatteita 
laiminlyömättä;

205. on huolissaan siitä, että rakennerahastojen täytäntöönpano on viivästynyt ja tilanne on 
vielä huonompi kuin vastaavana ajankohtana edellisellä ohjelmakaudella: ottaa 
huomioon, että tällä hetkellä keskimääräinen käyttöaste on alle 40 prosenttia, kun se oli 
alle 60 prosenttia vastaavana ajankohtana ohjelmakaudella 2007–201316;

206. panee merkille, että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston vuoden 2018 
toimintakertomuksen mukaan 18 miljardia euroa EAKR:sta ja koheesiorahastosta eli 
7,2 prosenttia kokonaismäärärahoista suunnitellaan tällä hetkellä toimitettavan 
rahoitusvälineiden kautta;

207. pitää valitettavana, että ERI-rahastojen rahoitusvälineitä koskeva vuosikertomus 
vuodelta 2018 julkaistiin vasta tammikuussa 2020; panee merkille, että vuoden 2018 
lopussa rahoitusvälineisiin sidotut ERI-rahastojen rahoitusosuudet olivat 16,9 miljardia 
euroa, rahoitusvälineisiin maksettiin ERI-rahastoista seitsemän miljardia euroa (noin 
41 prosenttia) ja lopullisiin edunsaajiin investoitiin 3,7 miljardia euroa; kehottaa 
komissiota julkaisemaan vuoden 2019 vuosikertomuksen lokakuuhun 2020 mennessä, 
jotta sen havainnot voidaan sisällyttää vuoden 2019 vastuuvapausmietintöön;

208. muistuttaa pyynnöstään antaa kansallisille tarkastusviranomaisille mahdollisuus 
tarkastaa unionin talousarvion piiriin kuuluvat rahoitusvälineet, vähentää 
rahoitusvälineiden määrää ja ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä, jotka koskevat rahastoja 
hallinnoivien tahojen, myös EIP-ryhmän ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten, 
raportointia tuloksellisuudesta ja saavutetuista tuloksista, ja lisäämään siten avoimuutta 
ja vastuuvelvollisuutta17;

209. korostaa, että unionissa ja sen ulkopuolella täytäntöönpantavien rahoitusvälineiden 
kannalta on välttämätöntä lisätä avoimuutta, parantaa vastuuvelvollisuutta sekä kehittää 
tuloksellisuutta ja kestävyyttä koskevaa raportointia; kehottaa komissiota varmistamaan, 
että unionin talousarviosta tukea saavia rahoitusvälineitä täytäntöönpanevat kumppanit 
varmistavat mahdollisimman suuren avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden;

16 Ks. myös tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 17/2018: Komission ja jäsenvaltioiden 
ohjelmakauden 2007–2013 viimeisinä vuosina toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen käyttöön 
mutta ei keskitytty riittävästi tuloksiin.

17 Varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle annetun päätöslauselman 
204 kohta.
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210. korostaa, että rahoitusvälineillä voidaan täydentää avustuksia mutta avustuksia ei pitäisi 
korvata niillä18;

211. on erittäin huolissaan siitä, että maksattamatta olevien sitoumusten suma on 
ohjelmakauden lopussa huomattavasti suurempi kuin edellisen kauden lopussa ja saattaa 
siten aiheuttaa uuden maksukriisin;

212. panee merkille, että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto vahvisti tilikaudelta 2016–
2017 tarkastusviranomaisten ilmoittamat jäännösvirhetasot (joissakin tapauksissa 
tehtyään mukautuksia, joilla ei ollut olennaista vaikutusta), ja toteaa, että virhetasot 
olivat olennaisuusrajan alapuolella 135 toimenpideohjelman osalta ja 29 tapauksessa 
niitä piti tarkistaa 2 prosentin tasoa korkeammiksi;

213. panee lisäksi merkille, että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto hyväksyi 242 
kaikkiaan 258 vahvistetusta tilinpäätöksestä tilikaudelta 2017–2018; toteaa, että se jätti 
hyväksymättä 16 tilinpäätöstä; korostaa tässä yhteydessä, että tilintarkastustuomioistuin 
ei tarkastanut kyseisen ajanjakson tilejä, sillä varmennuksia ei ollut saatu päätökseen;

214. panee merkille, että rakenne- ja koheesiopolitiikan petosaltteimmat alat olivat 
infrastruktuuri (34 prosenttia), ympäristö (13 prosenttia) ja tutkimus (13 prosenttia) ja 
että petostapaukset liittyivät hankintasääntöihin (52 prosenttia), sääntöjenvastaisiin 
menoihin (14 prosenttia) ja eturistiriitoihin (8 prosenttia);

Vakavat sääntöjenvastaisuudet ja varojen väärinkäyttö jäsenvaltioissa

215. panee merkille, että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston Tšekin tasavaltaa koskeva 
lopullinen tarkastuskertomus vuodettiin tiedotusvälineille ilman lupaa; sai tietää, että 
komissio toteutti unionin ja kansallisen lainsäädännön soveltamista koskevia kattavia 
tarkastuksia, joissa se tarkasti huolellisesti toiminnan sääntöjenmukaisuuden lisäksi sen, 
noudatettiinko eturistiriitoja koskevaa unionin ja kansallista lainsäädäntöä; toteaa, että 
komissio tiedotti parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle suljetuin ovin pidetyssä 
kokouksessa joulukuussa 2019 alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston tarkastusten etenemisestä; kehottaa komissiota 
tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja parlamentin asiasta 
vastaaville valiokunnille uusista kehityskuluista ilman aiheetonta viivytystä ja 
varmistamaan havaintojen asianmukaisen seurannan;

216. pitää valitettavina alustavia tietoja, joiden mukaan tarkastajat havaitsivat alue- ja 
koheesiorahastojen alalla vakavia puutteita hallinto- ja valvontajärjestelmien 
toiminnassa ja ehdottivat siksi lähes 20 prosentin rahoitusoikaisua; kehottaa komissiota 
arvioimaan kriittisesti, onko näissä tapauksissa kyse unionin varojen systeemisestä 
väärinkäytöstä; odottaa komission ottavan käyttöön asianmukaisen mekanismin 
puutteiden välttämiseksi tulevaisuudessa;

217. pitää samoin valitettavina alustavia tietoja, joiden mukaan komission tarkastajat 
havaitsivat erittäin vakavia eturistiriitatapauksia, jotka liittyivät Tšekin tasavallan 
hallitukseen; on kuitenkin siinä käsityksessä, että eturistiriitoja koskevassa Tšekin 
kansallisessa lainsäädännössä ei ennen helmikuuta 2017 ollut säädetty julkisten varojen 

18 Varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle annetun päätöslauselman 
21 kohta.
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myöntämistä virkamiehille rangaistavaksi; panee merkille, että tähän mennessä ei ole 
ilmoitettu mitään vuotta 2018 koskevia menoja; odottaa komission tekevän kaikkensa 
saattaakseen prosessin tehokkaasti ja viipymättä päätökseen sekä toteuttavan 
täysimääräisesti kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet; ottaa huomioon tiedot Tšekin 
tasavallan hallitukseen liittyvistä eturistiriitoja koskevista vakavista huolenaiheista, 
jotka tulivat ilmi komission toimittamissa tarkastuksissa, ja kehottaa komissiota 
pitämään parlamentin ja Eurooppa-neuvoston täysin ajan tasalla tilanteesta;

218. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio ilmoitti parlamentin asiasta vastaavalle 
valiokunnalle, että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto on kohdistanut Unkarissa 
kaudella 2007–2013 toteutettuihin ohjelmiin, joissa se havaitsi sääntöjenvastaisuuksia, 
yli 1,5 miljardin euron rahoitusoikaisut ja että tämä määrä vaikuttaa seuraaviin 
toimenpideohjelmiin:

– 2007HU161PO001 Taloudellinen kehitys 275 miljoonaa euroa

– 2007HU161PO002 Ympäristö ja energia 254 miljoonaa euroa

– 2007HU161PO007 Liikenne 371 miljoonaa euroa

– 2007HU161PO008 Sosiaalinen infrastruktuuri 120 miljoonaa euroa

– Seitsemän alueellista toimenpideohjelmaa 473 miljoonaa euroa

– 2007HU161PO010 Täytäntöönpano 75 miljoonaa euroa

219. pitää myönteisenä komission erinomaista systeemisten riskien ja virhelähteiden 
kartoitukseen liittyvää tarkastustyötä; panee tyytyväisenä merkille määrätyt 
rahoitusoikaisut; on huolissaan huomattavan pitkästä ajasta, joka sääntöjenvastaisesti 
maksettujen varojen takaisinperintään kuluu; kehottaa komissiota tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle yksityiskohtaisemmin systeemisiin 
riskeihin ja oligarkkisiin rakenteisiin liittyvistä havainnoistaan;

220. pitää valitettavina komission tarkastajien ERI-rahastojen alalla havaitsemia vakavia 
puutteita hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnassa lähinnä julkisten 
hankintamenettelyjen valvonnan yhteydessä;

221. muistuttaa, että kaikkiin toimenpideohjelmiin on sovellettu 10 prosentin kiinteää 
rahoitusoikaisua;

222. muistuttaa, että ympäristön ja energiatehokkuuden toimenpideohjelmaan sisältyviin 
vesialan puitesopimuksiin on sovellettu 25 prosentin rahoitusoikaisua julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjenvastaisuuksien vuoksi;

223. muistuttaa, että alueellisen ja asutuksen kehittämisen toimenpideohjelmaan on 
sovellettu 10 prosentin kiinteämääräistä rahoitusoikaisua hankkeiden valinnan aikaisten 
puutteiden vuoksi;

224. panee lisäksi merkille, ettei alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ole vielä ryhtynyt 
esivalmistelemaan sähköistä hallintoa koskevien ohjelmien päättämistä, mikä saattaa 
tarkoittaa lisäoikaisuja;
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225. panee huolestuneena merkille, että sääntöjenvastaisuuksien määrän perusteella Unkarin 
toimenpideohjelmiin liittyy systeeminen ongelma, joka on ollut olemassa vuodesta 2007 
alkaen; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille ja yleisölle siitä, mikä 
komission oman arvion mukaan on syynä tällaiseen sääntöjenvastaisuuksien määrään; 
korostaa, että toimenpideohjelmien hallinnollisista virheistä määrättävä 10 prosentin 
kiinteämääräinen sakko ei ole pitkäaikainen ratkaisu havaittujen 
sääntöjenvastaisuuksien runsaaseen määrään ja että niiden määrä ei voi vähentyä, ellei 
käytössä ole parempia ja riittäviä valvonta- ja seurantamekanismeja;

226. pyytää komissiota laatimaan edellä mainittuja ohjelmia varten selkeän aikataulun 
hankkeen alusta varojen takaisinperintään ja selittämään eri vaiheet;

227. kysyy komissiolta, kuinka nämä takaisinperinnät sisällytetään talousarvioon, sillä ne 
vaikuttavat edellisen ohjelmakauden 2007–2013 ohjelmiin;

228. muistuttaa kannattaneensa sellaisen mekanismin perustamista, jonka avulla 
jäsenvaltioihin, jotka eivät noudata Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa 
vahvistettuja arvoja, voidaan kohdistaa merkittäviä oikeudellisia ja taloudellisia 
seurauksia;

Suositukset

229. kehottaa komissiota

– laajentamaan raportointia unionin investointien vaikutuksesta ja kestävyydestä 
osoittaakseen unionin rahoituksen tuottaman unionin tason lisäarvon

– tehostamaan pyrkimyksiään parantaa nykyisiä valvonta- ja varmennuskehyksiä, 
jotta voidaan vahvistaa yhtenäinen tarkastusketju

– esittämään vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan virhetason 
maksamishetkellä lukuna (ennen oikaisua kansallisella tasolla) ja arvion tulevista 
oikaisuista

– jatkamaan yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa tarkastusmenetelmien 
ja säädöstekstien tulkinnan yhdenmukaistamiseksi edelleen

– julkistamaan kaikki ehdotukset talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson 
mukaisiksi maakohtaisiksi suosituksiksi

– kiinnittämään enemmän huomiota jäsenvaltioihin, joiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmät eivät ole luotettavia tai ovat sitä vain osittain ja joissa on 
kohonnut varoihin liittyvien petosten ja korruption riski sekä etenkin 
jäsenvaltioihin, jotka eivät liittyneet mukaan Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) 
toimintaan, ja osoittamaan näille jäsenvaltioille enemmän teknistä tukea

– kannustamaan jäsenvaltioita liittymään mukaan EPPOn toimintaan

– kiinnittämään erityistä huomiota julkisten hankintamenettelyjen perusteella 
tehtyihin puitesopimuksiin, koska niihin liittyvät petokset ja korruptio merkitsevät 
lisäriskiä unionin taloudellisten etujen kannalta
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– vähentämään sitoumusten sumaa mahdollisimman nopeasti

– lyhentämään automaattista vapautumista ohjelmakauden 2021–2027 osalta 
n+3:sta n+2:een jäsenvaltioiden kannustamiseksi panemaan ohjelmat nopeasti 
täytäntöön

– määräämään rahoitusoikaisuja tilintarkastustuomioistuimen havaitsemien 
virheiden perusteella asiaa koskevien säännösten mukaisesti

– täsmentämään vuotuisissa toimintakertomuksissa, kuinka varat, joihin 
jäsenvaltioiden ja komission jälkikäteen määräämät rahoitusoikaisut vaikuttivat, 
käytettiin uudelleen erityisesti tapauksissa, joihin liittyi petoksia, korruptiota tai 
muuta rikollista toimintaa

– täsmentämään vuotuisissa toimintakertomuksissa, käyttivätkö asianomaiset 
jäsenvaltiot jäsenvaltioiden ja komission jälkikäteen määräämät rahoitusoikaisut 
uudelleen, ja jos käyttivät, miten

– julkistamaan viipymättä ERI-rahastojen rahoitusvälineitä koskevan 
vuosikertomuksen vuodelta 2020

– lisäämään avoimuutta mahdollistamalla sopimuksen saaneiden tarjoajien 
hakeminen TEDissä, EU:n sähköisiä julkisia hankintoja koskevalla 
verkkosivustolla

– kannustamaan jäsenvaltioita käyttämään ARACHNE-tietotekniikkaohjelmaa 
petosriskien tunnistamiseen ja korjaamiseen

– tarjoamaan lisätukea ja opastusta jäsenvaltioille eri mekanismiensa kautta, 
mukaan lukien sen käytettävissä oleva tekninen apu ja erityistyöryhmä, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa hallinnollisia valmiuksia hyödyntää unionin varoja ja 
edistää saumatonta siirtymistä nykyiseltä ohjelmakaudelta seuraavalle

– mukauttamaan rakennerahastojen tilikaudet tilintarkastustuomioistuimen 
tilikausiin

– varmistamaan, että välimaksuista tehtävä 10 prosentin pidätys säilytetään 
ohjelmakaudella 2021–2027 ja että tapauksissa, joissa ohjelmiin katsotaan 
liittyvän suuri riski unionin taloudellisten etujen kannalta, pidätetyt määrät 
vapautetaan vasta, kun kaikki varmennukset on saatu päätökseen, ja toimivaltaista 
hallintoviranomaista varoitetaan tilanteesta ajoissa

– laatimaan yhteiset suuntaviivat korkean tason poliitikkojen eturistiriitojen 
välttämiseksi sekä kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tehokkaat 
oikeudelliset välineet, joiden avulla vältetään edistämästä unionin koheesiovaroja 
hyödyntäviä oligarkkisia rakenteita

– harkitsemaan, että seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä 
sovelletaan yhteistyöhön perustuvan hallinnoinnin sijasta suoraa hallinnointia 
tapauksissa, joissa varoja käytetään tahallisesti väärin;
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230. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta käsittelemään tuloksellisuutta laajemmin 
vuosikertomuksessaan ja toteaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusten olevan 
tältä osin arvokas tietolähde; pitää tässä yhteydessä myönteisinä 
tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksia, jotka se teki talousarvion valvontavaliokunnan 
marraskuun 2019 vierailun aikana;

Luonnonvarat

Säännönmukaisuus

231. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvioi otsakkeen ”Luonnonvarat” 
varainhoitovuoden 2018 virhetasoksi kokonaisuutena tarkasteltuna 2,4 prosenttia, mikä 
ylittää yhä 2 prosentin olennaisuusrajan;

232. korostaa, että monimutkaiset tukikelpoisuusehdot lisäävät virheriskiä maaseudun 
kehittämisen, markkinatoimenpiteiden, kalastuksen, ympäristön ja ilmastotoimien 
alalla; panee merkille, että näiden alojen osuus on noin neljännes ”luonnonvarojen” 
toimintalohkon määrärahoista;

233. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen korkeamman riskin aloilla testaamista 
156 maksusta neljäsosaan liittyi virhe ja että virheiden pääasialliset syyt liittyivät 
tukikelpoisuusehtoihin, hankintoja tai avustuksia koskeviin sääntöihin ja epätarkkoihin 
tietoihin pinta-aloista;

234. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvioi 
maataloustukirahaston suoria tukia vastaavien määrärahojen (72 prosenttia 
”luonnonvaroja” koskevasta otsakkeesta) osalta virhetason olevan 2 prosentin 
olennaisuusrajan alapuolella;

235. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 95 suorasta tuesta 
81 prosenttiin ei liittynyt virhettä ja että suurin osa virheistä oli liikaa suoritettuja 
maksuja mutta ne olivat pieniä eli alle 5 prosenttia ja johtuivat pääasiassa viljelijöiden 
toimittamista epätarkoista pinta-alatiedoista;

236. korostaa, että maataloustukirahaston suorien tukien alalla aikaan saadut myönteiset 
tulokset johtuivat pääasiassa yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän laadusta, 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmästä, paikkatietoanalyysiin perustuvasta 
tukihakemuslomakkeesta ja viljelijöiden hakemusten alustavista ristiintarkastuksista;

237. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komission vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan esittämät luvut ovat yhdenmukaisia sen 
tarkastuspäätelmien kanssa;

238. korostaa, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto teki vuonna 2018 
tarkastuskäyntejä 17 todentamisviranomaisen luo ja havaitsi, että valtaosassa niissä 
tarvitaan parannuksia ja että näin ollen tarkastuskäyntien kohteena olleista 
todentamisviranomaisista suurimman osan työtä voidaan pitää vain osittain luotettavana 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmentamisen näkökulmasta; toteaa erityisesti, 
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että puutteita havaittiin etenkin otantamenetelmissä ja tukikelpoisuustarkastusten 
laajuudessa;

Tuloksellisuus 

239. panee merkille, että maaseudun kehittämistoimet oli yleisesti toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti ja että jäsenvaltiot olivat tarkastaneet kustannusten kohtuullisuuden;

240. huomauttaa, että joissakin hankkeissa yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen, 
kuten kertakorvausten tai kiinteämääräisen rahoituksen, käyttö voi auttaa 
yksinkertaistamaan hallintoa ja hallitsemaan kustannuksia;

241. pitää valitettavana, että kansalliset viranomaiset käyttivät yksinkertaistettuja 
kustannusvaihtoehtoja vain vähän, vaikka ne olisivat voineet olla hyödyllisiä noin 
kolmasosassa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista hankkeista; panee kuitenkin 
merkille maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pyrkimykset auttaa 
jäsenvaltioita selvittämään vaikeudet ja ongelmat, joita ne kohtaavat ottaessaan 
käyttöön yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja;

242. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi edelleen puutteita 
YMP:n yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen tulosindikaattoreiden käytössä;

243. pitää erityisen valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, että lähes 
kolmanneksella maaseudun kehittämistoimista ei ollut merkityksellistä 
tulosindikaattoria yhteisessä seuranta- ja arviointikehyksessä ja että kun indikaattorit oli 
määritelty, ne eivät aina liittyneet kohdealojen tavoitteisiin;

244. suosittelee, että

– komissio arvioi, kuinka vaikuttavia ovat jäsenvaltioiden toimet, joilla ne ovat 
pyrkineet korjaamaan virheiden taustalla olevia syitä, ja antaa tarvittaessa 
lisäohjeita

– todentamisviranomaiset parantavat menettelyjään, jotta komissio voi käyttää 
täysimääräisesti niiden työtä yhteisen maatalouspolitiikan menojen 
sääntöjenmukaisuutta koskevan varmuutensa ensisijaisena lähteenä

– komissio käsittelee tilintarkastustuomioistuimen yhteisessä seuranta- ja 
arviointikehyksessä havaitsemia puutteita uutta YMP:tä koskevan ehdotuksensa 
yhteydessä;

Keskeiset tulosindikaattorit

245. palauttaa mieliin, että yksi YMP:n päätavoitteista on vakauttaa viljelijöiden tulot, tukea 
työpaikkojen säilyttämistä ja luomista ja vauhdittaa kasvua ja investointeja koko 
unionin alueella;

246. toteaa erittäin huolestuneena, että aikaisempien vuosien tavoin maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen pääosaston vuoden 2018 vuotuisen toimintakertomuksen 
mukaan maatalouden tuotannontekijätulo vuosityöyksikköä kohden elpyi reaalisesti 
mutta tulot laahaavat yleisesti jäljessä palkkoihin verrattuna koko taloudessa; kehottaa 
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komissiota suhtautumaan tähän tilanteeseen erittäin vakavasti ja pitämään mielessä 
viljelijöiden yleisesti jäljessä laahaavien tulojen seuraukset, etenkin vähemmän 
kehittyneillä maaseutualueilla;

247. panee merkille, että unionin maaseutualueiden työllisyys on noussut kriisiä edeltävän 
vuoden 2008 tason yläpuolelle (67,7 prosenttia);

248. huomauttaa, että maaseudun työllisyysasteeseen liittyvä keskeinen tulosindikaattori ei 
määräydy ainoastaan YMP-kertoimen perusteella;

249. panee erittäin huolestuneena merkille, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston vuoden 2018 vuotuisen toimintakertomuksen (s. 22) mukaan YMP:n 
työvoima on jatkuvasti pienentynyt siten, että se oli 11 595 vuonna 2008 
(1 000 vuotuista työyksikköä) ja 9 363 vuonna 2017 (1 000 vuotuista työyksikköä);

250. panee merkille komission ilmoittaman myönteisen suuntauksen keskeisessä 
tulosindikaattorissa, joka liittyy sellaisen maan vähimmäisosuuteen, johon liittyy 
erityisiä ympäristökäytäntöjä;

251. tähdentää kuitenkin, että komissio totesi yksiköidensä valmisteluasiakirjassa 2018/478 
(s. 55 ja 56), että suoria tukia koskevassa asetuksessa vahvistettujen 
viherryttämistoimenpiteiden tavoitteista huolimatta ympäristö- ja ilmastotavoitteet eivät 
ole yleisesti olleet merkittävä tekijä jäsenvaltioiden täytäntöönpanovalinnoissa, että 
jäsenvaltiot eivät käytä tätä joustomahdollisuutta maksimoidakseen ympäristö- ja 
ilmastohyödyt ja että vaikuttaa siltä, että päätökset ovat perustuneet pikemminkin 
hallinnollisiin kysymyksiin ja maatalouteen liittyviin näkökohtiin, kuten pyrkimykseen 
varmistaa maatalouskäytäntöjen mahdollisimman vähäinen häiriintyminen19;

252. pitää valitettavana, että aiempien kertomusten tapaan tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
jälleen puutteita tulosindikaattoreiden käytössä, tulosindikaattoreiden laadussa 
esiintyvät puutteet mukaan lukien20; korostaa, että jos ehdotettu siirtyminen 
tulosperusteiseen YMP:hen halutaan saada aikaan, se edellyttää kattavien yhteisten 
tulosindikaattoreiden kehittämistä ja niiden perusteellista soveltamista;

253. kehottaa komissiota varmistamaan, että YMP:n rahoitus on Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukainen;

254. pitää valitettavana erityisesti, että komission oli todettava, että nykyisin sovellettavien 
viherryttämistoimenpiteiden kokonaisvaikutukset tilanhoitokäytäntöihin sekä 
ympäristöön ja ilmastoon ovat epävarmoja mutta vaikuttavat melko vähäisiltä, vaikka 
jäsenvaltioiden välillä on vaihtelua, ja että viljelyn monipuolistamistoimenpide on 
lisännyt viljelykasvien monipuolisuutta noin 0,8 prosentilla viljelyalasta21;

255. painottaa, että YMP:n viherryttämisessä ei kyetty saavuttamaan sen alkuperäistä 
tavoitetta parantaa ympäristötuloksia ja että se säilyi edelleen tulotukijärjestelmänä 
hehtaariperusteisten tukien jatkuvuuden perusteella; muistuttaa lisäksi, että 

19 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 2018/478, s. 55.
20 Erityiskertomus nro 10/2018 ”Viljelijöiden perustukijärjestelmä – toimii hyvin mutta vaikuttaa vain vähän 
tukitasojen yksinkertaistamiseen, kohdentamiseen ja lähentymiseen”.
21 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja, 2018/478, s. 56.
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tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 21/2017 mukaan tämä aiheutti 
nollavaikutuksen ja kaksinkertaisen rahoituksen merkittävän riskin;

256. panee huolestuneena merkille, että maatalouden kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 
huomattavasti vuodesta 1990 vuoteen 2010 mutta tämä suuntaus katkesi ja päästöt 
lisääntyivät vuodesta 2016 vuoteen 2017 ajankohtana, jolloin viherryttämistoimenpiteitä 
toteutettiin (ks. vastaus kirjalliseen kysymykseen nro 9);

YMP:n oikeudenmukaisempi kohdentaminen

257. katsoo ehdottomasti, että suurempituloiset tilat eivät hintavaihteluista aiheutuvassa 
kriisissä välttämättä tarvitse samaa tukitasoa vakauttamaan maataloudesta saatavia 
tuloja kuin pienemmät tilat, koska ne voivat hyötyä suurtuotannon eduista, jotka 
todennäköisesti tekevät niistä kestäviä; katsoo, että komission olisi toteutettava toimia 
sen varmistamiseksi, että YMP:n varat jaetaan painotetusti siten, että hehtaarikohtaisia 
tukia myönnetään alenevalla asteikolla suhteessa maatilan kokoon;

258. vaatii, että uudessa täytäntöönpanojärjestelmässä hyväksytään erityinen tuen 
uudelleenjakoa pienemmille maatiloille koskeva tulosindikaattori;

259. kehottaa komissiota varmistamaan, että YMP kohdennetaan oikeudenmukaisesti 
aktiiviviljelijöille eikä se johda maakauppoihin, jotka hyödyttävät valikoituja poliittisia 
sisäpiiriläisiä, joita kutsutaan usein oligarkeiksi; kehottaa komissiota tarkastelemaan 
varojen kohdentamista koskevien YMP:n nykyisten sääntöjen rikkomista, kiertämistä ja 
niiden tahattomia seurauksia; panee merkille avoimen ja vakaan hallintojärjestelmän 
merkityksen ja lisäksi kehottaa komissiota lisäämään toimia petosten ehkäisemiseksi ja 
havaitsemiseksi;

260. on huolissaan äskettäisistä tiedoista, jotka koskevat väitettyjä korkean tason 
eturistiriitoja ja maananastuksia joissakin jäsenvaltioissa; toteaa, että maanomistuksen 
suhteen ennen kaikkea jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten olisi toimittava ja 
pantava täytäntöön tarpeelliset järjestelmät petosten ehkäisemiseksi ja välttämiseksi; 
korostaa, että kaikki väitteet tai epäilyt petoksista ja unionin varojen väärinkäytöstä tai 
huonosta hallinnosta olisi osoitettava OLAFille ja EPPOlle; panee tässä suhteessa 
merkille avoimen ja vakaan hallintojärjestelmän merkityksen ja lisäksi kehottaa 
komissiota lisäämään toimia petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi;

261. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen uudeksi täytäntöönpanomalliksi, 
johon sisältyy tukikaton asettaminen yhdistettynä degressiiviseen mekanismiin sen 
varmistamiseksi, että YMP:n varat jaetaan painotetusti siten, että hehtaarikohtaisia tukia 
myönnetään alenevalla asteikolla suhteessa maatilan kokoon; katsoo, että tukikaton 
asettaminen ja työvoimakustannusten korvaaminen ennen tukikaton asettamista eivät 
riitä takaamaan suorien tukien oikeudenmukaisempaa kohdentamista; kannattaa lisäksi 
ajatusta uudelleenjakamismekanismista; kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen 
suorien tukien enimmäismäärästä, jota sovelletaan luonnolliseen henkilöön yhden tai 
useamman yrityksen tosiasiallisena omistajana ja edunsaajana; korostaa, että EU:n tukia 
ei pitäisi olla mahdollista saada miljoonia tai jopa satoja miljoonia euroja saman 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana;
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Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan esittämät varaumat

262. hyväksyy maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan vuoden 2018 
vuotuisessa toimintakertomuksessa esittämät varaumat (s. 145);

Tšekin tasavalta

263. panee merkille seuraavat seikat (ks. maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
pääjohtajan talousarvion valvontavaliokunnan kuulemisessa 17. lokakuuta 2019 antamat 
vastaukset kirjalliseen kysymykseen nro 3 ja nro 18):

– komissio toteuttaa parhaillaan jatkotoimia, jotka koskevat väitteitä 
varainhoitoasetuksen 61 artiklassa tarkoitetuista eturistiriidoista Tšekin 
tasavallassa;tammi- ja helmikuussa 2019 useat komission yksiköt (maatalouden ja 
maaseudun kehittämisen, alue- ja kaupunkipolitiikan sekä työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosasto) toimittivat koordinoidun tarkastuksen; maatalouden 
ja maaseudun pääosasto tarkasti maaseudun kehittämisen alan 
investointitoimenpiteet

– komission tutkimus on käynnissä ja varotoimenpiteenä tilanteen selviämiseen asti 
unionin talousarviosta ei suoriteta ERI-rahastojen maksuja pääministeri Babišin 
suoraan tai välillisesti omistamille yrityksille, joita väitetty eturistiriita saattaa 
koskea

– maaseuturahaston osalta komissio ei korvaa Tšekin tasavallan viranomaisille 
määriä, jotka liittyvät Agrofert-hankkeisiin, joita väitetty eturistiriita saattaa 
koskea;

264. on huolestunut, että (ks. maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
pääjohtajan talousarvion valvontavaliokunnan kuulemisessa 17. lokakuuta 2019 antama 
vastaus kirjalliseen kysymykseen nro 3):

265. kehottaa komissiota toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä unionin talousarvion 
suojaamiseksi tapauksissa, joissa sääntöjä ei noudateta, mukaan lukien aiempia 
tapahtumia koskevat korjaavat toimet, jos niitä edellytetään;

266. kehottaa komissiota valvomaan tarkasti nykyistä prosessia Tšekin tasavallassa ja 
kiinnittämään erityistä huomiota maksuihin, jotka on suoritettu Tšekin pääministerin tai 
muiden Tšekin tasavallan hallituksen jäsenten suoraan tai välillisesti omistamille 
yrityksille;

267. kehottaa komissiota valvomaan huolellisesti väärinkäytettyjen varojen takaisinperintää, 
jotta varmistetaan, että Tšekin tasavalta toteuttaa oikeudellisia toimia pannakseen 
täytäntöön korjaavia toimenpiteitä unionin varojen väärinkäytöstä vastuussa olevia 
tahoja vastaan;

268. kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja 
suurelle yleisölle välittömästi kaikista tarkastusten tuloksista noudattaen 
täysimääräisesti avoimuuden ja oikeusvarmuuden periaatteita, jotka kuuluvat 
oikeusvaltion periaatteisiin; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentin asiasta 
vastaavalle valiokunnalle, mikäli Tšekin tasavallan hallitukseen liittyvä mikä tahansa 
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mahdollinen eturistiriita on edelleen olemassa senkin jälkeen, kun tarkastukset on 
virallisesti saatettu päätökseen, tai mikäli Tšekin tasavallan viranomaiset vastustavat 
korjaavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa poliittisisin tai muin ei-oikeudellisin 
perustein;

269. kehottaa komissiota tutkimaan tarkasti, onko Tšekin tasavallan poliittinen tilanne täysin 
oikeusvaltion periaatteiden mukainen, ja toteuttamaan kohtuulliset toimet 
oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi yhtenä unionin keskeisistä periaatteista, mikäli 
se havaitsee, että tämä periaate on uhattuna;

Slovakia

270. kehottaa komissiota tutkimaan tarkasti Slovakian viranomaisten elokuussa 2019 
antamat vastaukset, jotka koskivat niiden toteuttamia lainsäädäntötoimenpiteitä 
kiinteistörekisterin oikeellisuuden ja avoimuuden parantamiseksi, petosväitteiden 
seurantaa, takaisinperintöjä sekä Slovakian maksajaviraston käyttöön ottamaa uutta 
menetelmää päällekkäisten hakemusten käsittelemiseksi;

271. kehottaa komissiota jatkamaan tiedottamista parlamentille oikea-aikaisesti 
asiakokonaisuuksien kehittymisestä Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa;

Unkari

272. panee merkille Unkarin osalta, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto 
toimitti OLAFin tutkimusten tulosten perusteella tarkastuksia vuosina 2015 ja 2017 ja 
niissä havaittiin, että vuosien 2007–2013 maaseudun kehittämisohjelmassa 
eturistiriitojen tarkistaminen jätettiin järjestelmällisesti tekemättä 
hankintamenettelyissä;

273. pitää myönteisenä, että

– komissio päätti tehdä rahoitusoikaisuja, joiden arvo oli yhteensä noin 
6,5 miljoonaa euroa

– Unkarin viranomaiset sitoutuivat korjaamaan tilanteen ohjelmakaudeksi 2014–
2020 muun muassa nimittämällä tarkastusyrityksen, joka suorittaisi julkisten 
hankintamenettelyjen uudelleentarkastelun;

274. kehottaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoa seuraamaan tiiviisti 
Unkarin tilannetta ja raportoimaan parlamentille hyvissä ajoin jatkotoimista;

Maananastus

275. panee huolestuneena merkille, että vastauksissaan talousarvion valvontavaliokunnan 
kuulemisessa 17. lokakuuta 2019 maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 
pääjohtajalle esitettyyn kirjalliseen kysymykseen nro 41 komissio totesi seuraavaa: 
unionin lainsäädännön mukaan tukeen oikeutettuja edunsaajia ovat ne, jotka viljelevät 
maata; edunsaajien ilmoittamien viljelylohkojen on oltava viljelijän käytössä tiettynä 
jäsenvaltion vahvistamana viitepäivänä (...); jos maa otetaan käyttöön voimatoimin, 
kyseessä on oikeusvaltio-ongelma ja jäsenvaltion oikeusjärjestelmän olisi toimittava; 
komissio voi tarvittaessa avustaa jäsenvaltiota; jotkut jäsenvaltiot ovat pyytäneet 
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edunsaajia toimittamaan todisteet siitä, että heillä on laillinen oikeus viljellä maata; 
toiset eivät ole tehneet näin; tämän kysymyksen sääntely on jäsenvaltioiden tehtävä;

276. on hyvin huolestunut vakavista väitteistä, joiden mukaan on tapahtunut maananastusta, 
joskus myös oligarkkisten rakenteiden avulla ja mahdollisesti hallitusten ja 
viranomaisten tuella joissakin jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota laatimaan korkean 
tason poliitikkojen eturistiriitoja koskevat yhteiset suuntaviivat; kehottaa komissiota 
kehittämään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tehokkaat oikeudelliset välineet, joiden 
avulla varmistetaan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja vältetään edistämästä 
oligarkkisia rakenteita, jotka hyödyntävät unionin maatalousvaroja; antaa tunnustusta 
komission käynnistämille toimille esimerkiksi viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän 
parantamiseksi joissakin jäsenvaltioissa, jotta lisätään maksajavirastojen sekä 
tarkastusviranomaisten työn puolueettomuutta;

277. pitää valitettavana, että komission antaman vastauksen perusteella vaikuttaa siltä, että 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston yksiköiden mielestä 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on lähinnä jäsenvaltioiden asia;

278. kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen YMP:n sääntöjen muuttamiseksi siten, että 
vältetään tilanne, jossa unionin varoja maksetaan maasta, joka on otettu käyttöön 
voimatoimin, hankittu laittomasti tai vilpillisesti tai jonka omistuksesta on ilmoitettu 
virheellisesti, mahdollisesti tosiasiallisten omistajien, tai jos kyseessä on valtion 
omistuksessa oleva maa, asianomaisten julkisten elinten tietämättä;

279. kehottaa komissiota perustamaan mekanismin, jolla varmistetaan, että viljelijöille tai 
edunsaajille, joita asia koskee, annetaan mahdollisuus tehdä komissiolle kantelu 
maananastuksesta ja että heidän on mahdollista hyödyntää asianmukaisia 
suojamekanismeja;

280. kehottaa komissiota varmistamaan perinpohjaisesti, että oikeusvaltioperiaatetta 
noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja varmistamaan, että oikeusjärjestelmä kykenee 
toimimaan riippumattomasti, jotta voidaan taata oikeustapausten riippumaton tutkinta; 
suhtautuu myönteisesti mahdolliseen tiukempien ehtojen soveltamiseen YMP:n 
rahoitukseen;

281. kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen ja analysoimaan jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä ja politiikkoja maananastuksen torjumiseksi sekä laatimaan ohjeita 
parhaista käytännöistä; kehottaa jäsenvaltioita soveltamaan hyviä 
lainsäädäntökäytäntöjä, joilla pyritään rajoittamaan maananastusta; kehottaa komissiota 
lisäämään toimia petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
yhdessä komission kanssa kehittämään asianmukaisen EU-tason oikeudellisen välineen 
maananastuksen estämiseksi;

282. palauttaa mieliin parlamentin kannan22 viljelymaan keskittymisestä ja kehottaa 
painokkaasti komissiota perustamaan seurantakeskuksen tietojen keräämiseksi 
viljelymaan keskittymisestä ja omistuksesta kaikkialla unionin alueella; kehottaa 
komissiota hyödyntämään ja yhdistämään käytössään olevia järjestelmiä ja tietokantoja 
selvittääkseen laajempaan yritysrakenteeseen kuuluvien maatilojen tosiasialliset 

22 Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. huhtikuuta 2017 aiheesta ”Viljelysmaiden keskittymistä koskeva 
tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen?” (2016/2141(INI)).
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omistajat ja edunsaajat; panee merkille, että kehitteillä on unionin laajuinen 
yritysrekisteri, jossa maatiloille annettaisiin oma unionin tason yritystunniste, jotta 
voidaan helpommin tunnistaa YMP-varojen lopulliset saajat;

Nuorten viljelijöiden järjestelmä

283. pitää myönteisenä, että komission kirjalliseen kysymykseen nro 39 antaman vastauksen 
mukaan alustavista tiedoista käy ilmi, että edunsaajien kokonaismäärä kasvoi 
hakuvuonna 2018 noin 28 prosentilla 364 153:sta 466 006:een; toteaa, että 
kokonaismäärä nousi 53 prosentilla 390 miljoonasta eurosta (2017) 600 miljoonaan 
euroon (2018) (tiedot Agriview);

284. pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen 10/2017 
sisältynyttä päätelmää, joka koski nuorten viljelijöiden tukemista maaseudun 
kehittämisohjelmien kautta ja jonka mukaan toimenpiteet perustuvat yleensä löyhään 
tarvearviointiin eikä ensimmäiseen pilariin kuuluvien maksujen ja toiseen pilariin 
kuuluvan nuorten viljelijöiden tuen välillä ole todellista koordinointia;

285. kehottaa komissiota toteuttamaan jatkotoimia tilintarkastustuomioistuimen suositusten 
johdosta vuoden 2020 jälkeisen ohjelmakauden osalta ja etenkin hyväksymään (tai 
vaatimaan jäsenvaltioita määrittämään yhteistyöhön perustuvaa hallinnointia koskevien 
säännösten mukaisesti) selkeän toimintalogiikan, jota sovelletaan maatalousalan 
sukupolvenvaihdoksia koskeviin toimintapoliittisiin välineisiin; ehdottaa, että 
toimintalogiikan olisi katettava seuraavat osa-alueet:

– nuorten viljelijöiden tarpeiden perusteellinen arviointi

– arvio siitä, mihin tarpeisiin voitaisiin vastata unionin toimintapoliittisin välinein ja 
mihin tarpeisiin voidaan vastata tai vastataan jo nyt paremmin jäsenvaltioiden 
toimintapolitiikkojen avulla; lisäksi olisi analysoitava, mitkä tukimuodot (esim. 
suorat tuet, kertakorvaukset, rahoitusvälineet) soveltuvat parhaiten yksilöityihin 
tarpeisiin

– SMART-tavoitteiden määrittely, jonka yhteydessä ilmaistaan selkeästi ja 
kvantitatiivisesti toimintapoliittisten välineiden odotetut tulokset odotettavan 
sukupolvenvaihdosten määrän sekä tukea saavien tilojen kannattavuuden 
edistämisen osalta;

Globaali Eurooppa

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot

286. on tyytyväinen jäännösvirhetason myönteiseen kehitykseen, joka vahvistetaan 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston ja naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston tilaamissa jäännösvirhetasoa koskevissa 
selvityksissä23;

23 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto: 0,85 prosenttia vuonna 2018, 1,18 prosenttia vuonna 
2017, 1,67 prosenttia vuonna 2016 ja 2,2 prosenttia vuonna 2015; naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosasto: 0,72 prosenttia.
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287. panee huolestuneena merkille naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosaston tilaaman jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen osalta, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan

– tarkastajille yksittäisten tapahtumien virheiden arvioinnissa annettavaa 
harkintavaltaa on varaa laajentaa

– niiden tapahtumien lukumäärä, joiden osalta ei ollut suoritettu 
tapahtumatarkastuksia, koska aiempaan tarkastustyöhön luotettiin kaikilta osin, 
kaksinkertaistui vuonna 2018 vuodesta 2017

– se, että tukeudutaan liikaa muiden tekemiin tarkastuksiin, voi vaikuttaa 
jäännösvirhetasoon ja sitä kautta haitata jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen 
keskeisen tavoitteen saavuttamista;

288. panee erittäin huolestuneena merkille kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston tilaaman jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen osalta, että

– jäännösvirhetasoa koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus

– jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä vastaavalla toimeksisaajalla on 
huomattavasti tulkinnanvaraa ja jäännösvirhetasoa koskevasta selvityksestä 
tehdään kerrallaan vain vuoden mittainen sopimus, joten toimeksisaaja ja sen 
soveltama lähestymistapa saattavat muuttua vuosittain

– tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita, jotka koskevat muun muassa paikalla 
toimitettujen tapahtumatarkastusten erittäin vähäistä määrää, julkisiin 
hankintamenettelyihin ja ehdotuspyyntöihin kohdistettujen tarkastusten 
puutteellisuutta sekä virheiden arviointitapaa

– tilintarkastustuomioistuin havaitsi virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia yksittäisten 
virheiden laskenta- ja ekstrapolointitavassa

– tilintarkastustuomioistuin havaitsi toimeksisaajan työpapereissa virheitä, joissa oli 
kyse esimerkiksi laskuvirheistä ja siitä, että tarkastukset eivät kattaneet kaikkia 
menojen tukikelpoisuuskriteereitä

– jos tapahtumille ei ollut suoritettu tapahtumatarkastuksia, koska luotettiin liikaa 
aiempaan tarkastukseen, aiemmissa tarkastuksissa havaittuja virheitä ei 
ekstrapoloitu testaamattomaan menojen osuuteen, mikä alentaa virhetasoa;

289. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoi, että vuonna 2018 tarkastettujen 
tapahtumien määrä ei ollut riittävä virhetason arvioimiseksi, ja se teki tämän päätöksen 
noudattaen yleistä strategiaansa, jonka mukaan sen on vähennettävä 
tapahtumatarkastuksia ja luotettava osittain muiden tekemään työhön; ehdottaa 
tilintarkastustuomioistuimelle tarkastettavien tapahtumien lisäämistä, jotta saadaan 
arvio Globaalia Eurooppaa koskevan luvun virhetasosta;

290. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin katsoi, että vuonna 2018 tarkastettujen 
tapahtumien määrä ei ollut riittävä virhetason arvioimiseksi, ja se teki tämän päätöksen 
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noudattaen yleistä strategiaansa, jonka mukaan sen on vähennettävä 
tapahtumatarkastuksia ja luotettava osittain muiden tekemään työhön;

291. huomauttaa, että 58:sta tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta tapahtumasta 11:een 
liittyi virheitä ja että tilintarkastustuomioistuin havaitsi viisi kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevaa virhettä, joilla oli taloudellista vaikutusta unionin talousarviosta 
katettavaan määrään;

292. panee huolestuneena merkille, että virhetasoa koskevista hyvistä tuloksista huolimatta 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksensa vuodelta 2018

– huomautetaan, että suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvien avustusten osalta 
ulkoiset tarkastajat havaitsivat, että 4,64 prosenttia vuonna 2018 tarkastetusta 
kokonaismäärästä ei ollut tukikelpoista (s. 57)

– mainitaan, että välillisessä hallinnoinnissa edunsaajamaiden kanssa 
3,77 prosenttia määrästä ei ollut tukikelpoista (s. 66);

293. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhteistyön puutetta kahden 
kansainvälisen organisaation – YK:n lastenavun rahaston ja Maailman ruokaohjelman – 
taholta, sillä ne eivät toimittaneet ajoissa keskeisiä perusteena olevia asiakirjoja;

294.  pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, että havaitsematta jääneet 
virheet vähensivät EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden 
pääosaston oikaisukapasiteettia koskevien vuoden 2018 lukujen luotettavuutta, sillä 
virheiden johdosta sen oikaisukapasiteetti oli ilmoitettu todellista suurempana, ja toteaa, 
että näin oli siitä huolimatta, että ennakkomaksujen takaisinperintä, peruuntuneet 
perintämääräykset ja kertyneet korot oli pyritty jättämään laskelmien ulkopuolelle;

295. huomauttaa, että kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vuotuiseen 
toimintakertomukseen vuodelta 2018 sisältyvä ensimmäinen varauma liittyy 
avustuksiin, joita naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto hallinnoi 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston puolesta, ja että tämän 
varauman soveltamisalaa tiukennettiin huomattavasti sekä vuonna 2017 että vuonna 
2018, mikä johtui osittain siitä, että jäännösvirhetaso on ollut kolme vuotta peräkkäin 
olennaisuusrajan alapuolella;

296. panee erittäin huolestuneena merkille, että kun otetaan huomioon jäännösvirhetasoa 
koskevan selvityksen rajoitukset, varauman suppeutta ei ole perusteltu riittävästi;

297. toteaa jälleen tukevansa komission multimediatoimia, joilla edistetään riippumattoman 
uutisoinnin tarjoamista unionin toiminnasta ja yhteistä eurooppalaista julkisuutta; on 
kuitenkin huolestunut tilintarkastustuomioistuimen Euronewsia koskevan nopean 
tilannearvion päätelmistä, joissa korostetaan, että unionin Euronewsille osoittaman 
rahoitustuen avoimuudessa ja sitä koskevassa vastuuvelvollisuudessa on puutteita ja että 
seuranta- ja arviointimekanismit eivät ole riittävän vankat; kehottaa näin ollen 
komissiota vastaamaan kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen esittämiin huolenaiheisiin 
ja arvioimaan uudelleen Euronewsin kanssa tehtävässä yhteistyössä noudattamiaan 
toimintaperiaatteita; kehottaa lisäksi komissiota yleisesti lisäämään avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta multimediatoimiin käytettävien määrärahojen yhteydessä erityisesti 
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osoittamalla eri toimille omat budjettikohtansa sekä toteuttamaan budjettikohdan käytön 
perusteellisen uudelleentarkastelun;

Ulkoisen avun hallinnointia koskevat kertomukset

298. pitää jälleen kerran valitettavana, että unionin edustustojen päälliköiden laatimia 
ulkoisen avun hallinnointia koskevia kertomuksia ei ole liitetty kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston ja naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston vuotuisiin toimintakertomuksiin vuodelta 2018, 
kuten varainhoitoasetuksen 76 artiklan 3 kohdassa säädetään;

299. suhtautuu myönteisesti komission näkemykseen24, jonka mukaan ulkoisen avun 
hallinnointia koskevat kertomukset voidaan jakaa parlamentin, neuvoston ja 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ja virkamiesten keskuudessa millä tahansa tavalla 
(sähköpostitse, paperikopioina) eikä näihin asiakirjoihin tarvitse tutustua valvotussa 
huoneessa;

Avoimuuden ja strategisen lähestymistavan lisääminen kehitysyhteistyöpolitiikassa

300. tähdentää, että varojen kokoaminen erityisrahastoihin EKR:stä, unionin talousarviosta ja 
muilta rahoittajilta ei saisi johtaa siihen, että kehitys- ja yhteistyöpolitiikkaan varattu 
rahoitus ei saavuta edunsaajia, joille se on tarkoitettu;

301. korostaa, että kun unionin toimintapolitiikkojen toteuttamiseen kolmansissa maissa 
käytetään unionin talousarvion rinnalla yhä enemmän rahoitusmekanismeja, on 
olemassa riski, että unionin toimien vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden taso 
vähenevät; vaatii komissiota varmistamaan, että ulkoisen avun toimittamisen ehtona on, 
että avunsaajamaissa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja kunnioitetaan 
ihmisoikeuksia; tähdentää erityisesti tarvetta taata, ettei unionin varoista tueta lasten 
pakkotyötä ja ettei unionin varoja käytetä sellaisten oppikirjojen tai muun 
opetusmateriaalin rahoittamiseen, joka kannustaa lapsia uskonnolliseen 
radikalisoitumiseen, suvaitsemattomuuteen, etniseen väkivaltaan tai 
marttyyrikuolemaan;

302. on huolestunut, että palestiinalaiskoulujen oppikirjoista ei ole edelleenkään poistettu 
ongelmallista aineistoa, ja on myös huolestunut siitä, ettei koulujen oppikirjojen 
sisältämää vihapuhetta ja väkivaltaa edelleenkään onnistuta tehokkaasti torjumaan; 
vaatii, että niitä opettajien ja opetussektorin virkamiesten palkkoja, joita rahoitetaan 
unionin varoista PEGASEn kaltaisten mekanismien avulla, hyödynnetään rauhaa, 
suvaitsevuutta, rauhanomaista rinnakkaiseloa ja väkivallattomuutta koskevien Unescon 
normien mukaisten opetussuunnitelmien laatimisessa ja noudattamisessa, kuten unionin 
opetusministerit päättivät Pariisissa 17. maaliskuuta 2015 ja kuten vaadittiin myös 
Euroopan parlamentin 18. huhtikuuta 2018 tekemässä päätöksessä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamiseksi 
varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio (2017/2136(DEC));

24 Ks. komission jäsenen Mimican vastaus kirjalliseen kysymykseen nro 51 (kuuleminen talousarvion 
valvontavaliokunnassa 28. marraskuuta 2019).
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303. toteaa, että komissio voi käyttää unionin varoja turvallisuustarkoituksiin nykyistä 
tehokkaamman kehitysyhteistyöpolitiikan aikaansaamiseksi; katsoo, että asianmukainen 
oikeusperusta ja rahoitettujen toimien täysi avoimuus on varmistettava;

304. on huolestunut siitä, että turvallisuusriskien vuoksi tarkastajat eivät monissa maissa, 
esimerkiksi Libyassa, useinkaan pysty todentamaan, noudattavatko unionin varojen 
saajat tiukkoja ihmisoikeusnormeja; kehottaa komissiota varmistamaan, että EKR:stä ja 
EU:n talousarviosta ei rahoiteta Afrikka-hätärahaston välityksellä hankkeita, joita 
panevat täytäntöön sellaiset hallitukset ja paikalliset joukot (puolisotilaalliset joukot), 
jotka ovat osallisina vakavissa ihmisoikeusloukkauksissa erityisesti Libyan ja Sudanin 
kaltaisissa maissa; kehottaa komissiota harkitsemaan EU:n tuen keskeyttämistä, jos sen 
riippumattomat tarkastajat eivät voi tarkastaa EU:n varojen tosiasiallista käyttöä näissä 
maissa;

305. pitää valitettavana, että parlamentilla on vähäinen rooli unionin Afrikka-hätärahaston 
valvonnassa ja hallinnoinnissa; pitää keskeisenä, että parlamentti pystyy valvomaan 
rahaston toimintakomitean toimintaa25;

306. palauttaa mieliin, että komissio voi perustaa ja hallinnoida unionin erityisrahastoja 
pyrkiäkseen

– vahvistamaan unionin kansainvälistä asemaa ja sen ulkoisten toimien ja 
kehitysavun näkyvyyttä ja tehokkuutta

– tarjoamaan nopeampia päätöksentekomenettelyjä valittaessa toteutettavia 
toimenpiteitä, mikä on olennaista hätätilanteissa ja hätätilaa seuraavissa toimissa

– varmistamaan ulkoisia toimia koskevan lisärahoituksen vipuvaikutuksen ja 

– yhdistämään resursseja ja siten lisäämään koordinointia eri unionin avunantajien 
kesken valikoiduilla toimenpidealoilla 

– laatimaan erityisrahaston hallinnoijille strategiset painopisteet ja suuntaviivat, 
joissa keskitytään konkreettisten tulosten ja vaikutusten varmistamiseen;

307. korostaa, että kun unionin talousarvion rinnalla käytetään yhä enemmän muita 
rahoitusmekanismeja unionin toimintapolitiikkojen toteuttamiseen, on riskinä, että 
vastuuvelvollisuus ja läpinäkyvyys vähenevät, koska raportointia, tarkastusta ja julkisen 
valvonnan järjestelyjä ei ole sovitettu yhteen;

Suositukset

308. kehottaa komissiota

– toteuttamaan toimia, jotta voidaan lujittaa kansainvälisille organisaatioille 
asetettavaa velvoitetta toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle sen pyynnöstä kaikki 
asiakirjat ja tiedot, jotka se tarvitsee hoitaakseen perussopimuksissa määrätyt 
tehtävänsä

25 Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2019 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin 
yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)), 51 kohta.
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– mukauttamaan naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston ja 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston jäännösvirhetason 
laskemista koskevia menetelmiä, jotta voidaan vähentää sellaisten päätösten määrää, 
joissa luotetaan täysin aiempiin tarkastuksiin, seuraamaan menetelmän toteuttamista 
tiiviisti ja korjaamaan kaikki tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet

– tarkistamaan EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden 
pääosaston oikaisukapasiteetin laskentaa vuoden 2019 osalta siten, että käyttämättä 
olevien ennakkomaksujen takaisinperinnät jätetään laskennan ulkopuolelle

– ilmoittamaan ulkoisen avun hallinnointia koskevaan kertomukseen liitettävässä 
kirjeessään, että kyseiset asiakirjat voidaan jakaa parlamentin jäsenten ja 
virkamiesten keskuudessa millä tahansa tavalla (sähköpostitse, kopioina) eikä 
näihin asiakirjoihin tarvitse tutustua valvotussa huoneessa

– harkitsemaan sellaisten erityisrahastojen lakkauttamista, jotka eivät kykene 
houkuttelemaan merkittäviä osuuksia muilta rahoittajilta tai jotka eivät saavuta 
tavoitteitaan

– seuraamaan säännöllisesti ja järjestelmällisesti, tunnistetaanko rahoitettujen toimien 
ja hankkeiden mahdolliset vaikutukset perusoikeuksiin ja lievennetäänkö näitä 
vaikutuksia tehokkaasti

– varmistamaan, ettei mistään unionin varoista tueta lasten pakkotyötä

– varmistamaan, että kaikki kolmannet osapuolet käyttävät unionin varoja vain 
sellaisten oppikirjojen ja opetusmateriaalien hankkimiseen, joissa vaalitaan yhteisiä 
arvoja ja noudatetaan täysimääräisesti rauhaa, suvaitsevuutta ja rauhanomaista 
rinnakkaiseloa koskevia Unescon normeja kouluopetuksen yhteydessä

– varmistamaan, että unionin varoja ei käytetä muihin kuin määriteltyjä vastuualueita 
koskeviin tarkoituksiin

– antamaan yksityiskohtaiset tiedot toimintakomiteassa tehdyistä päätöksistä ja 
varmistamaan, että parlamentti on edustettuna sen kokouksissa26;

309. vaatii, että yhtenä tärkeänä kriteerinä komission priorisoidessa ulkoista apua olisi oltava 
oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen 
vastaanottajamaassa; vaatii, että komissio tarkistaa huolellisesti, miten kolmannet 
osapuolet ovat käyttäneet unionin varoja, jotta varmistetaan, että varoja ei osoiteta 
minkäänlaisen terroristisen aatteen tai terrorismin muodon ja/tai uskonnollisen ja 
poliittisen radikalisoinnin rahoittamiseen eikä liitetä sellaiseen;

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 35/2018: Valtiosta riippumattomien 
järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen avoimuus: lisätoimia tarvitaan

310. panee merkille riippumattomien kansalaisjärjestöjen keskeisen roolin unionin alueella ja 
sen ulkopuolella; toteaa, että kansalaisyhteiskunnan panoksella on ratkaisevan tärkeä 

26 Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. lokakuuta 2019 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin 
yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020 (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)), 51 kohta.
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merkitys kaikkialla maailmassa ihmisoikeuksien edistämisessä ja puolustamisessa, 
kehityksen edistämisessä ja demokratian suojelemisessa sekä humanitaarisen avun 
toimittamisessa; ottaa huomioon, että jotkut näistä järjestöistä toimivat hyvin vaikeissa 
tai vaarallisissa olosuhteissa tai alueilla, joilla niiden panos on välttämätön, ja edistävät 
sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä sekä varmistavat koulutuksen ja terveydenhuollon 
saatavuuden sekä edistävät ympäristönsuojelua ja korruption torjuntaa;

311. ottaa huomioon, että komissio toteuttaa 1,7 prosenttia unionin talousarviosta ja 
6,8 prosenttia Euroopan kehitysrahastoista kansalaisjärjestöjen toimien välityksellä;

312. kehottaa komissiota ehdottamaan sellaista yhdenmukaistettua kansalaisjärjestöjen 
määritelmää, joka on sopusoinnussa jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa;

313. huomauttaa, että avoimuus on yksi varainhoitoasetuksessa vahvistetuista 
budjettiperiaatteista; toteaa, että sen mukaan komission on asetettava asianmukaisella 
tavalla ja ajoissa saataville tiedot unionin varojen saajista;

314. on tietoinen, että vastaavat puutteet, joiden on raportoitu koskevan kansalaisjärjestöjä, 
ovat merkityksellisiä kaikkien EU-varojen saajien, kuten yksityisyritysten ja 
viranomaisten, kannalta;

315. korostaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi kansalaisjärjestöjen käyttämien unionin 
varojen yhteydessä viisi tekijää, joiden kohdalla komissio ei ole riittävän avoin:

– kansalaisjärjestöjen luokittelu komission ABAC-kirjanpitojärjestelmässä oli 
epäluotettava

– avoimuus oli puutteellista valittaessa kansalaisjärjestöjä toteuttamaan ohjelmaa

– komissiolle ei toimitettu riittäviä tietoja kansalaisjärjestöjen käyttämistä varoista 
ja niiden toteuttamista toimista

– ilmoitetut tiedot tosiasiallisista maksuista tai yhteisöistä, jotka saivat rahoitusta 
siten, että avustuksia myönnettiin edelleen, eivät olleet riittävän luotettavia

– Yhdistyneiden kansakuntien elinten toimittamat tiedot kansalaisjärjestöjen kanssa 
tehdyistä sopimuksista eivät olleet riittäviä;

316. panee merkille, että suurin osa tilintarkastustuomioistuimen suosituksista on jo otettu 
huomioon varainhoitoasetuksessa, sellaisena kuin se on hyväksytty vuonna 2018, ja että 
komissio on jo pannut täytäntöön suurimman osan tilintarkastustuomioistuimen 
suosituksista; kehottaa komissiota keskittymään niiden suositusten 
täytäntöönpanemiseen, joita olisi sovellettava kaikkiin unionin varojen saajiin 
varainhoitoasetuksen ja syrjimättömyyden periaatteiden mukaisesti;

317. kehottaa komissiota kehittämään pikaisesti ohjeita ja tiukkoja kriteerejä 
kansalaisjärjestöjen tunnistamiseksi sen kirjanpitojärjestelmässä sekä hakijoiden itse 
ilmoittamien tietojen varmentamiseksi;

318. panee merkille, että jokaisella pääosastolla on erilainen rekisteröintijärjestelmä unionin 
rahoituksen hakijoille; kehottaa komissiota luomaan keskitetyn portaalin, jotta 
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varmistetaan varainhoidon avoimuuden järjestelmässä olevien tietojen 
johdonmukaisuus, ja esittämään kriteerit ja suuntaviivat kansalaisjärjestöjen ja muiden 
edunsaajaluokkien määrittelemiseksi;

319. kehottaa komissiota sulkemaan pois hakijoiden joukosta kansalaisjärjestöt tai mitkä 
tahansa muut hakijat, jotka toistuvasti tai tarkoituksellisesti esittävät virheellisiä 
ilmoituksia aiempiin kokemuksiin liittyvistä virheistä, ja tarkistamaan ne 
perusteellisemmin;

320. suhtautuu myönteisesti uusiin varainhoitoasetuksiin sisältyviin 
yksinkertaistamistoimiin, kuten pilareihin perustuvan ennakkoarvioinnin 
käyttöönottoon, ja kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että sovellettavia 
varainhoitoasetuksen sääntöjä tulkitaan eri yksiköissä yhdenmukaisesti, erityisesti kun 
on kyse avustusten edelleen myöntämisestä, ottaen huomioon alakohtaiset 
erikoispiirteet;

321. pyytää komissiota yhtenäistämään varainhoidon avoimuuden järjestelmässä julkaistuja 
tietoja ja parantamaan niiden tarkkuutta sekä varmistamaan, että kaikki unionin kanssa 
sopimussuhteessa olevat edunsaajat ja myönnetty rahoituksen määrä julkistetaan 
vuoden 2021 puoliväliin mennessä;

322. pitää valitettavana, ettei komissio tarkistanut, antavatko Yhdistyneiden kansakuntien 
elimet tietoja unionin rahoituksen turvin myönnetyistä avustuksista; vaatii komissiota 
toteuttamaan nämä tarkistukset johdonmukaisesti;

323. pyytää komissiota parantamaan kerättäviä tietoja mahdollistamalla se, että avustusten 
eri hallinnointijärjestelmissä voidaan kirjata kaikkien unionin kanssa sopimussuhteessa 
olevien edunsaajien saama rahoitus eikä vain johtavan edunsaajan saama rahoitus, jotta 
tiedot olisivat analysoitavissa ja käsiteltävissä, ja suhtautuu tässä yhteydessä 
myönteisesti uuden tiedonhallintajärjestelmä OPSYSin tulevaan käyttöönottoon unionin 
ulkoisen rahoituksen yhteydessä;

324. toistaa komissiolle esittämänsä kiireellisen pyynnön panna täytäntöön sekä unionin 
tuomioistuimen27 että pysyvän välitystuomioistuimen28 päätökset ja tunnustaa kaikilta 
osin IMG:n asema kansainvälisenä järjestönä;

325. pyytää komissiota tiedottamaan toteutetuista toimenpiteistä vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle mahdollisimman nopeasti;

Turvallisuus ja kansalaisuus

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot

326. suhtautuu myönteisesti siihen, että kolmantena peräkkäisenä vuonna 
tilintarkastustuomioistuin sisällytti vuosikertomukseensa erillisen turvallisuutta ja 
kansalaisuutta käsittelevän luvun; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen 

27 Unionin tuomioistuimen tuomio 31. tammikuuta 2019, International Management Group vastaan Euroopan 
komissio, yhdistetyt asiat C-183/17 P ja C-184/17 P, ECLI:EU:C:2019:78.
28 Pysyvän välitystuomioistuimen asia nro 2017-03.
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havainnoissa ei esitetä erillistä virhetasoa tälle menoalalle, sillä sen osuus unionin 
kokonaistalousarviosta on vain noin 2 prosenttia;

327. huomauttaa, että yleinen ja poliittinen kiinnostus tähän alaan on paljon suurempi kuin 
sen osuus määrärahoista; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta harkitsemaan, että se 
tarkastaisi lisää toimia, ja esittämään turvallisuutta ja kansalaisuutta koskevan luvun 
arvioidun virhetason;

328. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan unionin varojen käyttöä on 
edelleen mahdollista parantaa tällä ohjelmakaudella varmistamalla, että jäsenvaltiot 
korvaavat toimet vasta, kun kaikki maksamisen edellytykset täyttyvät, tai että 
sopimuksia tehdään vasta, kun kaikki valinta- ja sopimuksentekoperusteet on arvioitu 
asianmukaisesti ja johdonmukaisesti;

329. panee merkille, että jäsenvaltioiden AMIF-ja ISF-rahastoja koskevien kansallisten 
ohjelmien täytäntöönpanoaste on noussut merkittävästi; on kuitenkin huolestunut siitä, 
että käyttämättömien varojen määrä kasvaa edelleen, mikä saattaa lisätä kansallisiin 
viranomaisiin kohdistuvaa painetta ohjelmien päättymisen lähestyessä;

330. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa, joka koski AMIF- ja 
ISF-rahastojen kansallisten ohjelmien toteuttamisesta vastaavien viranomaisten hallinto- 
ja valvontajärjestelmiä seitsemässä jäsenvaltiossa29, kävi ilmi, että niillä oli yleisesti 
ottaen käytössään riittävästi valvontaa vastatakseen asetusten vaatimuksiin mutta 
joitakin puutteita havaittiin (tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus vuodelta 2018, 
8.10 kohta); toteaa, että sama koski avustushakemusten arviointia ja maksupyyntöjen 
hyväksymistä koskevien muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston sisäisiä menettelyjä 
(tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus vuodelta 2018, 8.13 kohta);

331. kehottaa komissiota varmistamaan, että se hyödyntää maksupyyntöihin kohdistuvissa 
hallinnollisissa tarkastuksissa järjestelmällisesti kaiken avustuksensaajilta vaatimansa 
aineiston, jotta se voi tarkistaa avustuksensaajien järjestämien hankintamenettelyiden 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden kunnolla;

332. kehottaa komissiota ohjeistamaan AMIF- ja ISF-rahastojen kansallisista ohjelmista 
vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia siten, että nämä tarkastavat riittävällä tavalla 
rahastojen avustusten saajien järjestämien hankintamenettelyiden laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden suorittaessaan avustustensaajien esittämien maksupyyntöjen 
hallinnollisia tarkastuksia;

333. panee huolestuneena merkille, että tuloksellisuuden osalta tilintarkastustuomioistuin 
toteaa vuotta 2018 koskevassa vuosikertomuksessaan (8.19 ja 8.20 kohta), että 
jäsenvaltiot eivät aina käyttäneet asianmukaisia indikaattoreita hanketasolla; toteaa, että 
tämän vuoksi rahoitettujen hankkeiden vaikutusta ei voitu mitata tarkasti;

Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston vuotuinen toimintakertomus 2018

334. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio painottaa sellaisen jäsennellyn unionin 
uudelleensijoittamisjärjestelmän perustamista, joka tarjoaa kansainvälisen suojelun 

29 AMIF-rahaston osalta Belgia, Saksa, Espanja, Kreikka ja Ruotsi, ISF-rahaston osalta Liettua ja Romania.



RR\1200377FI.docx 77/156 PE639.827v02-00

FI

tarpeessa oleville haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille laillisen ja turvallisen 
väylän unioniin;

335. pitää valitettavana, että joidenkin unionin yhteisrahoittamien hotspot-alueiden 
nykytilanne ei vastaa parhaita käytäntöjä ja normeja etenkään elintarvikkeiden ja 
terveydenhuollon osalta;

336. pitää valitettavana, ettei muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto vahvistanut yhtään 
keskeistä tulosindikaattoria, joka koskisi kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia 
muuttajia ja erityisesti muuttajalapsia ja muuttajanaisia ja -tyttöjä, jotta voitaisiin 
ehkäistä ja torjua hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa; pitää valitettavana säilöönoton 
järjestelmällistä käyttöä;

Varaumat

337. pitää valitettavana, että Saksassa vuodesta 2013 lähtien havaittujen ongelmien 
korjaaminen on kestänyt niin kauan, kun otetaan huomioon, ettei varauman 
soveltamisala ole kovin laaja;

338. on huolissaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmissä havaituista merkittävistä puutteista, joiden vuoksi oli perusteltua 
esittää maineeseen liittyvä varauma;

339. panee merkille muuttoliike- ja sisäasioiden kehittämisen pääosaston pääjohtajan 
pääosaston vuoden 2018 vuotuisessa toimintakertomuksessa esittämät varaumat 
(s. 108);

Suositukset

340. suosittelee, että

– tilintarkastustuomioistuin sisällyttää vuosikertomukseensa edelleen erillisen 
turvallisuutta ja kansalaisuutta käsittelevän luvun

– muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto ottaa käyttöön keskeisen tulosindikaattorin, 
joka koskee kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia muuttajia ja erityisesti 
muuttajalapsia ja muuttajanaisia ja -tyttöjä, jotta ehkäistään ja torjutaan 
hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa

– komissio edellyttää jäsenvaltioiden jaottelevan AMIF- ja ISF-rahastojen 
kansallisten ohjelmien tilinpäätöksissä raportoidut määrät sen mukaan, onko kyse 
takaisinperinnästä, ennakkomaksuista vai tosiasiassa aiheutuneista kuluista ja

– todelliset menot rahastoa kohti ilmoitetaan komission pääosastojen vuotuisissa 
toimintakertomuksissa vuodesta 2018 alkaen;

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 20/2019: EU:n rajavalvontaa tukevat 
tietojärjestelmät – tehokas väline, mutta tietojen ajantasaisuuteen ja täydellisyyteen on 
kiinnitettävä enemmän huomiota 

341. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan sen tarkastamat 
jäsenvaltioiden järjestelmät oli yleisesti ottaen suunniteltu hyvin edistämään 



PE639.827v02-00 78/156 RR\1200377FI.docx

FI

rajatarkastuksia ja tarkastuksen kohteena olleet jäsenvaltiot30 noudattivat yleensä 
sovellettavaa lainsäädäntökehystä;

342. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi 
erityiskertomuksessaan nro 20/2019, että

– joidenkin maiden toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ja 
viisumitietojärjestelmän (VIS) kansalliset komponentit edistävät tehokkaita 
rajatarkastuksia enemmän kuin joidenkin muiden maiden komponentit

– Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) ja matkustajarekisterin (PNR) 
tietoteknisten ratkaisujen toteutuksessa oli pitkiä viivästyksiä sekä unionin että 
kansallisella tasolla ja se esti rajavartijoita ja muita viranomaisia hyödyntämästä 
järjestelmien kaavailtuja etuja

– kestää kauan, ennen kuin jäsenvaltiot saavat korjattua Schengenin 
arviointimekanismissa tunnistetut puutteet, mikä johtuu siitä, että 
arviointikertomusten hyväksymiselle ja korjaavien toimien toteuttamiselle ei ole 
asetettu sitovia määräaikoja

– yli puolet tilintarkastustuomioistuimen kyselyyn osallistuneista rajavartijoista oli 
jossakin vaiheessa päästänyt ihmisiä rajan yli katsomatta heidän tietojaan 
tietojärjestelmistä

– myönnettyjen viisumien ja tarkastettujen viisumien määrien välillä on eroja

– eurooppalaisia tietojärjestelmiä koskevissa säädöksissä viitataan vain harvoin 
tietojen laadunvalvontaan

– vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien 
operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto (eu-LISA) tekee 
kuukausittain SIS II:n tietojen automaattisia laaduntarkastuksia, mutta 
tarkastusten tulokset ovat vain niiden kohteena olleiden jäsenvaltioiden saatavilla, 
joten viraston tai komission ei ole mahdollista arvioida yksittäisten maiden 
edistymistä tietojen laatuun liittyvien ongelmien ratkaisemisessa

– eu-LISAlla tai komissiolla ei kummallakaan ole täytäntöönpanovaltuuksia sen 
varmistamiseen, että jäsenvaltiot korjaavat tietojen laatuun liittyvät ongelmat 
ajoissa

– rajavartijat eivät aina saa tietojärjestelmistä ajantasaisia ja täydellisiä tietoja

– sormenjälkien vertailua varten perustettua Eurodac-järjestelmää lukuun ottamatta 
tietojen tallentamiselle ei yleensä ole pakollisia määräaikoja; esimerkiksi 
Eurosurin on tarkoitus antaa tosiaikaista tietoa tilanteesta rajoilla; joissakin 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen kohteena olleissa maissa tiedot 
tallennetaan Eurosuriin tosiaikaisesti, mutta joissakin se tehdään vain kerran 
viikossa

30 Italia, Luxemburg, Puola, Ranska ja Suomi.
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– sen jälkeen, kun Eurodacin toiminta alkoi vuonna 2003, kaikki jäsenvaltiot eivät ole 
yhtenäkään vuotena siirtäneet vaadittuja tietoja ajoissa

– siirron viivästyminen voi johtaa siihen, että väärä maa nimetään vastuulliseksi 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä;

343. kehottaa komissiota

– edistämään nopeasti SIS II- ja VIS-järjestelmien koulutusympäristöjen käyttöä

– nopeuttamaan Schengen-arviointien aikana havaittujen puutteiden korjaamista

– analysoimaan viisumitarkastusten eroja tietojen laadunvalvontamenettelyjen 
parantamiseksi

– vähentämään tietojen tallennuksen viivästyksiä

– varmistamaan entistä parempi yhteenliitettävyys nykyisten viiden 
tietojärjestelmän välillä virheettömien ja oikea-aikaisten tietovirtojen 
varmistamiseksi

– edistämään hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen jatkuvaa noudattamista, kun on 
kyse tietojärjestelmien toimittamisesta tai tukemisesta;

Erityiskertomus nro 24/2019: Muuttajien turvapaikka-, siirto- ja palauttamismenettelyt: Aika 
puuttua tehokkaammin tavoitteiden ja tulosten välisiin eroihin

344. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi 
erityiskertomuksessaan nro 24/2019, että

– pitkät käsittelyajat ja pullonkaulat vaikuttavat edelleen turvapaikkamenettelyjen 
täytäntöönpanoon Kreikassa ja Italiassa

– muun unionin tapaan Kreikasta ja Italiasta toteutettujen palautusten määrä on 
pieni

– mitään tietoa ei kerätä palauttamismenettelyjen tehokkuudesta eikä palautusten 
kestävyyden mittaamiseksi ole minkäänlaisia indikaattoreita, kuten sellaisten 
palautettujen muuttajien määrä, jotka yrittävät palata unioniin, tai avustettua 
vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotoutumista koskevien pakettien 
onnistuneisuus

– muuttajien rekisteröinti ja heidän sormenjälkiensä ottaminen hotspot-alueilla on 
parantunut merkittävästi tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2017 tekemän 
tarkastuksen jälkeen (tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 6/2017), 
mutta väliaikaisten hätätilanteissa sovellettavien siirtojärjestelmien tavoitearvoja 
ei kuitenkaan saavutettu, eivätkä ne siksi vähentäneet vaikuttavalla tavalla 
Kreikan ja Italian turvapaikkajärjestelmiin kohdistuvaa painetta

– tilintarkastustuomioistuimen tarkastamilla 20:llä unionin tukitoimella Kreikassa ja 
Italiassa pystyttiin vastaamaan havaittuihin tarpeisiin mutta niiden 
perusrakenteessa havaittiin puutteita, suurin osa ei ollut saavuttanut kokonaan 
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tavoitearvojaan ja tuloksellisuuden seurantakehys oli laadittu myöhään ja siitä 
puuttuivat tavoitearvot; saatavilla ei myöskään ollut riittävästi tuloksellisuustietoja

– turvapaikkatapausten käsittelykapasiteetti oli kasvanut sekä Kreikassa että 
Italiassa, mutta se ei vieläkään riittänyt käsittelyjonossa olevien tapausten yhä 
pahenevan suman purkamiseen Kreikassa

– Italiassa tehdään vähemmän uusia hakemuksia, joten turvapaikka- ja 
palautustapausten jono lyhenee, mutta kapasiteetti ei riitä lukuisten ensimmäisiä 
päätöksiä koskevien muutoksenhakupyyntöjen käsittelyyn

– muuttajia palautetaan paljon vähemmän kuin palauttamispäätöksiä tehdään sekä 
Kreikassa että Italiassa kuin myös koko unionissa; tähän oli syynä esimerkiksi 
turvapaikkatapausten käsittelyn kesto, säilöönottokeskusten riittämätön 
kapasiteetti, muuttajien alkuperämaan kanssa tehtävän yhteistyön vaikeudet tai se, 
että muuttajat pakenevat, kun heitä koskeva palauttamispäätös on tehty;

345. kehottaa komissiota ja virastoja

– hyödyntämään saatuja kokemuksia mahdollisen tulevan vapaaehtoisen 
siirtomekanismin luomisessa ja ehdottamaan uusia jäsenvaltioiden kannalta 
hyväksyttäviä toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua vaikuttavalla tavalla 
mahdolliseen tulevaan vuoden 2015 muuttoliikekriisin kaltaiseen hätätilaan

– vahvistamaan turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hätäavun ja 
kansallisten ohjelmien hallinnointia

– lisäämään EASOn operatiivista tukea jäsenvaltioille turvapaikkamenettelyjä 
varten

– mukauttamaan Frontexin palauttamistukea ja asiantuntijoiden lähettämistä 
hotspot-alueille

– vahvistamaan kansallisten turvapaikkajärjestelmien hallinnointia

– lisäämään kansallisten palauttamismenettelyjen tukemista sekä tukemaan 
palauttamismenettelyjä koskevien tuloksellisuustietojen keräämistä poliittisen 
päätöksenteon, tuloksellisuuden arvioinnin ja tutkimuksen helpottamiseksi;

346. kehottaa komissiota

– parantamaan hotspot-järjestelmän toimintaa, jotta varmistetaan ihmisarvoiset 
vastaanotto-olot ja tehokkuus saapumisten hallinnassa

– seuraamaan tarkasti Frontexin johtamien toimien tehokkuutta, jotta Euroopan 
unionin ulkorajoja voidaan suojella paremmin

– tehostamaan unionin ulkorajavalvontaa sekä yhteistyötä kansallisten 
viranomaisten kanssa

– toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan puuttua muuttoliikkeen 
perimmäisiin syihin
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– on erityisen huolestunut siitä, että palauttamista kolmansiin maihin koskeva 
politiikka on riittämätöntä, vaikka se on keskeinen painopiste; katsoo, että 
palauttamispolitiikka ja laittoman maahanmuuton torjunta ovat keskeisiä 
tehokkaan muuttoliikepolitiikan ja todellisen kumppanuuden kehittämiseksi 
kolmansien maiden kanssa

– tarjoamaan lähtömaille apua sitä varten, etteivät mahdolliset muuttajat päättäisi 
lähteä vaaralliselle matkalle kohti Eurooppaa, lisäämään lähtömaille 
kohdennettavaa apua ja parantamaan paikallisen väestön elinoloja ja 
tulevaisuudennäkymiä sekä ehkäisemään ihmisten epätoivoa ja haavoittuvuutta 
hyväksi käyttävien ihmissalakuljettajien toimintaa;

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)

347. panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, joiden 
mukaan raportoidussa arviossa liikkeelle saaduista investoinneissa ei oteta huomioon 
sitä, että joillakin Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) toimilla 
korvattiin muita EIP:n toimia ja unionin rahoitusvälineitä, eikä sitä, että osa ESIR-
rahaston tuesta käytettiin hankkeisiin, joita olisi eri ehdoin voitu rahoittaa muista 
julkisista tai yksityisistä rahoituslähteistä;

348. pitää valitettavina tilintarkastustuomioistuimen havaintoja, joissa todetaan, että vaikka 
EIP pystyi ESIR-rahaston tuen ansiosta nelinkertaistamaan korkeamman riskiprofiilin 
lainanantotoiminnan vuoteen 2014 verrattuna, näiden sopimuksin vahvistettujen 
rahoitustoimien arvo oli kuitenkin odotettua pienempi;

349. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen seuraaviin suosituksiin:

– kehitetään EIP:n korkeamman riskiprofiilin tuotteiden käyttöä ESIR-rahastossa 
asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa

– kannustetaan täydentävyyteen EU:n rahoitusvälineiden ja talousarviotakausten 
välillä

– arvioidaan paremmin, olisiko mahdolliset ESIR-hankkeet voitu rahoittaa muista 
lähteistä

– arvioidaan liikkeelle saadut investoinnit paremmin

– parannetaan ESIR-rahastosta tuettujen investointien maantieteellistä jakautumista;

350. katsoo näin ollen, että eri alojen syvällisemmät alustavat tarvearvioinnit ovat 
ensisijaisen tärkeitä i) eri jäsenvaltioissa tai alueilla vallitsevien investointivajeiden ja -
esteiden havaitsemiseksi, ii) markkinoiden toimintapuutteiden luonteen ja laajuuden 
arvioimiseksi riittävällä tavalla ja iii) asianmukaisimpien lähestymistapojen / ohjelmien 
suunnittelemiseksi näiden investointivajeiden pienentämiseksi;

351. kehottaa laatimaan objektiivisen katsauksen ESIR-hankkeiden täydentävyydestä ja 
lisäarvosta sekä niiden johdonmukaisuudesta suhteessa unionin politiikkaan tai muihin 
EIP:n toimiin, jotta niistä tulisi enemmän politiikkalähtöisiä kuin kysyntälähtöisiä;
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352. muistuttaa tarpeesta tarjota selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa ESIRin kautta 
rahoitettujen hankkeiden taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä 
vaikutuksista ja lisäarvosta; korostaa, että kaikkien ESIR-rahastosta tuettujen 
hankkeiden täydentävyyden arviointi olisi dokumentoitava asianmukaisesti;

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano komissiossa: suuria säästöjä, mutta myös 
seurauksia henkilöstölle

353. pitää valitettavana, että komissio ei toimita vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle 
tarkkoja tietoja työuupumustapauksista; panee kuitenkin merkille, että komissio on 
ottanut käyttöön ”fit at work” -strategian, johon sisältyy poissaolojen ja niiden syiden 
analysointiin tarkoitettu terveydenseurantaväline, poissaolojen tehokkaaseen hallintaan 
tähtääviä toimenpiteitä sekä uusi lääketieteellinen valvontayksikkö31; katsoo näin ollen, 
että komissiolla on käytössään kaikki tarvittavat välineet havaita työuupumustapauksia, 
puuttua niihin, seurata niitä ja raportoida niistä sekä erottaa ne pitkäaikaisista 
sairauspoissaoloista; kehottaa komissiota toimittamaan vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle tiedot 
työuupumistapauksista; pitää tässä yhteydessä valitettavina jatkotoimista annettuja 
komission vastauksia, sillä se vaikuttaa perustelevan naisten korkeammat 
sairauspoissaololuvut ja pitkäaikaista poissaoloa koskevat luvut erinäisillä erityisesti 
naisille tyypillisillä vakavilla sairauksilla sekä yhteiskunnallisilla suuntauksilla, joille on 
ominaista, että naiset kantavat yleensä suuremman vastuun perhevelvoitteista, kuten 
sairaiden lasten ja läheisten hoitamisesta32;

354. on huolestunut ostovoimapariteettiin liittyvästä yhä kasvavasta ongelmasta, josta 
Luxemburgiin sijoittuneet unionin virkamiehet kärsivät; panee merkille AIRINCin33 
komission pyynnöstä tekemään selvitykseen sisältyvät havainnot, jotka vahvistavat 
pariteettiongelman ja joiden mukaan tämä ero on 10,5 prosenttia (ylittäen 
henkilöstösäännöissä vahvistetun 5 prosentin kynnysarvon), mikä johtuu pääasiassa 
elinkustannuksista Luxemburgissa; toteaa, että komissio ei kykene antamaan 
korjauskerroinasian kattavaa lainsäädäntöehdotusta ennen kuin palkkojen 
mukauttamismenetelmää koskeva kertomus, joka on määrä antaa 31. maaliskuuta 2022, 
on valmis; kehottaa komissiota kuitenkin sillä välin arvioimaan AIRINCin raporttiin 
sisältyvien tilapäisten kohdennettujen toimenpiteiden, varsinkin 
asumiskorvausjärjestelmän käyttöönoton, toteutettavuutta ja laajuutta;

355. panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautukset vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketista34; panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen 
suositukset ja sen, että komissio on valmis hyväksymään ne; tukee talousarvion 
valvontavaliokunnan kantaa35 tähän asiaan; pitää valitettavana vuoden 2014 

31 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 15/2019 ”Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa: suuria säästöjä, mutta myös seurauksia henkilöstölle”.
32 Virkaa tekevän pääsihteerin 26. marraskuuta 2019 päivätty kirje parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan puheenjohtajalle Monika Hohlmeierille ja varapuheenjohtajalle Isabel García Muñozille 
(ARES(2019) 7291393).
33 AIRINC, Study on the cost of living for EU staff posted in Luxembourg – loppuraportti, syyskuu 2019.
34 Erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia henkilöstölle.
35 Työasiakirja vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpanosta komissiossa – suuria säästöjä, mutta 
myös seurauksia henkilöstölle.



RR\1200377FI.docx 83/156 PE639.827v02-00

FI

uudistuspaketin hyvin kielteisiä vaikutuksia erinäisiin keskeisiin henkilöresursseihin 
liittyviin näkökohtiin unionin toimielimissä ja näin ollen toimielinten houkuttelevuuteen 
työnantajana, ja toteaa, että kaikki tämä johtuu vain kyseenalaisten säästöjen 
tavoittelemisesta; varoittaa vakavista seurauksista, joita hallintomäärärahojen 
leikkaamisella tai henkilökunnan vähentämisellä saattaa tulevaisuudessa olla unionin 
hallinnon kannalta ja unionin politiikkojen täytäntöönpanon kannalta;

356. muistuttaa komissiota vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyn yhteydessä esittämästään 
pyynnöstä toteuttaa perusteellinen ja ajantasainen analyysi avokonttoreiden 
vaikutuksista36; ottaa huomioon tiedonannon “The workplace of the future in the 
European Commission”37, ja suhtautuu myönteisesti erityisesti periaatteeseen, jonka 
mukaan asianomaisen henkilöstön olisi voitava osallistua uuden työympäristön koko 
suunnittelu- ja toteutusprosessiin; pitää valitettavana, että tiedonannossa vahvistettu 
henkilökunnan hyvinvoinnin käsite ei sisällä psyykkisiä seikkoja, kuten ahdistus, stressi 
tai uupuminen, joiden tapauksessa työympäristöllä keskeinen merkitys; painottaa 
sellaisen yleisen analyysin tarvetta, joka toimisi perustana tapauskohtaiselle arvioinnille 
ennen komissiossa tehtäviä tulevia merkittäviä työtilajärjestelyjä, ja toteaa, että 
asianomaisten henkilöstön jäsenten olisi aina voitava olla mukana tässä prosessissa;

Hallinto

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot

357. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastusevidenssi osoittaa 
kokonaisuutena tarkasteltuna, että hallintomenojen virhetaso ei ollut olennainen;

358. on hyvin huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi henkilöstön perhelisien 
hallinnoinnissa aiempia vuosia enemmän sisäiseen valvontaan liittyviä puutteita ja piti 
valitettavana, että henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) ei 
valvonut riittävästi, että henkilökansiot päivitettiin oikein ja nopeasti, jotta ne 
muodostaisivat virheettömän perustan palkkojen ja lisien laskemiselle;

359. on erittäin huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita 
hankintamenettelyissä, jotka komissio järjesti parantaakseen ihmisten ja tilojen 
turvallisuutta, mutta panee merkille, että puutteet johtuivat pääasiassa sopimusten 
tekemisen kiireellisyydestä;

360. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön nykyistä avoimemman nimittämismenettelyn 
kaikkien tehtävien, erityisesti johtotehtävien, osalta; kehottaa komissiota selventämään 
aikaisempaa nimittämismenettelyä, joka oli avoimuudeltaan ja vastuuvelvollisuudeltaan 
puutteellinen;

361. kehottaa komissiota parantamaan mahdollisimman pian lakisääteisten perhelisien 
hallinnointiin käyttämiään järjestelmiä suorittamalla useammin henkilöstön jäsenten 
henkilökohtaisen tilanteen tarkastuksia ja vahvistamalla johdonmukaisuustarkastuksia, 

36 Euroopan parlamentin päätös 26. maaliskuuta 2019 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot 
(2018/2166(DEC)), väliotsikko ”Sekalaista”, 205 kohta.
37 Tiedonanto komissiolle “The Workplace of the Future in the European Commission” (C(2019)7450/F1).
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joissa varmistetaan, onko muista lähteistä saadut lisät ilmoitettu oikein, erityisesti silloin 
kun perhe-etuuksien järjestelmiä uudistetaan jäsenvaltioissa;

362. panee merkille, että sukupuolten tasa-arvon tila on jatkuvasti parantunut henkilöstön 
jäsenten keskuudessa; muistuttaa, että johtotehtävissä miehet ja naiset eivät ole vielä 
yhtäläisesti edustettuina;

363. huomauttaa, että kirjallisten vastausten mukaan 10 jäsenvaltiota oli merkittävästi 
aliedustettuina palkkaluokissa AD5–AD8; toteaa, että kyseiset jäsenvaltiot olivat: 
Tanska, Saksa, Irlanti, Ranska, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Suomi ja 
Ruotsi; panee huolestuneena merkille, että toimielinten virat eivät ehkä ole niin 
houkuttelevia tietyistä jäsenvaltioista kotoisin olevien virkamiesten näkökulmasta, 
minkä vuoksi on vaikeaa tasapainottaa maantieteellisiä eroja;

364. panee merkille, että avoimuusrekisteristä on poistettu yhä suurempi määrä yhteisöjä, 
mutta huomauttaa kuitenkin, että on tärkeää huolehtia avoimuusrekisteristä poistettujen 
yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden seurannasta; kehottaa komissiota 
kiinnittämään enemmän huomiota avoimuusrekisterissä olevien yhteisöjen validointiin 
ja otantaan perustuviin tarkastuksiin ja toteaa, että niihin tarvitaan lisää resursseja;

365. kehottaa komissiota toteuttamaan arvioinnin, jossa tarkastellaan uudelleen 
väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevia jo käytössä olevia sisäisiä mekanismeja, 
muun muassa kaikkien henkilöstön jäsenten tietoisuuden lisäämistä ja ilmoituksia 
vastaanottavien johtohenkilöiden koulutusta koskevia säännöksiä; kehottaa kaikkia 
unionin toimielimiä yhdenmukaistamaan henkilöstöään koskevat säännöt 
väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi;

Komission jäsenten toimintasäännöt

366. palauttaa mieliin, että parlamentille ilmoitettiin vuonna 2018, että komission pääsihteeri 
oli harkinnut mahdollisuutta tarjota komission jäsenille näiden toimikauden päättyessä 
uusia käytännön palveluja (työhuoneita, tietotekniikkaa, kuljettajia) kompensoidakseen 
toimintasääntöihin sisällytettyjä jäsenten karenssiaikaa koskevia tiukempia määräyksiä;

367. panee merkille, että vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen nro 64, joka liittyi 
talousarvion valvontavaliokunnan 5. joulukuuta 2019 pidetyn kuulemistilaisuuden 
valmisteluun, komission jäsen Hahn totesi seuraavaa:

Entiset komission jäsenet ja erityisesti entiset puheenjohtajat ovat edelleen unionin 
lähettiläitä, sekä Euroopassa että sen ulkopuolella. Useimmat heistä puolustavat ja 
edistävät edelleen unionin saavutuksia toimikautensa päätyttyäkin esimerkiksi, kun 
heidät kutsutaan puhumaan konferensseihin tai osallistumaan julkisiin keskusteluihin 
Euroopasta ja komission roolista.

Kansallisten hallintojen ja muiden toimielinten vastaavien järjestelyjen mukaisesti 
komissio päätti 30. lokakuuta 2019 pitämässään kokouksessa antaa entisille komission 
puheenjohtajille mahdollisuuden hoitaa edustustehtäviä asianmukaisella tavalla 
toimikauden päätyttyä. Siksi entisten puhemiesten olisi voitava saada käyttöönsä tietyt 
hyvin rajalliset resurssit, esimerkiksi logistista tukea, kuten työhuone, ja tiettyä muuta 
apua. Entiset komission jäsenet saavat logistisena tukena yhteiskäytössä olevan 



RR\1200377FI.docx 85/156 PE639.827v02-00

FI

toimiston, ja heille annetaan komission viestintämateriaalia. Tämä velvollisuus 
mainitaan jo toimintasääntöjen 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä (...);

368. katsoo, että komission olisi tehtävä erityisneuvonantajiensa asemasta avoimempi ja 
määriteltävä selkeästi näiden työt ja tehtävät ja toimitettava parlamentille kaikki tiedot 
30. lokakuuta 2019 tekemänsä päätöksen kustannuksista;

369. muistuttaa komissiota siitä, että komission jäseniin sovelletaan avoimuusvaatimuksia, 
kun he järjestävät kokouksia organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien 
kanssa, ja toteaa, että täysi avoimuus on jäsenten ja heidän kabinettiensa jäsenten 
velvollisuus ja että he voivat tavata ainoastaan avoimuusrekisteriin rekisteröityjä 
organisaatioita ja itsenäisiä ammatinharjoittajia ja että heidän on julkistettava tiedot 
tällaisista kokouksista komission päätöksen 2014/839/EU nojalla;

370. kehottaa komissiota varmistamaan, että karenssiajan jälkeen entiset komission jäsenet 
eivät enää saa komission 30. lokakuuta 2019 tekemän päätöksen mukaisesti tarjottavia 
palveluita ja etteivät he myöskään saa enää käyttää entisiä palveluja heidän ottaessaan 
vastaan uuden tehtävän;

371. korostaa, että entisten komission jäsenten on toimikautensa päätyttyä edelleen 
noudatettava kunniallisuutta ja pidättyvyyttä SEUT-sopimuksen 245 artiklan 
mukaisesti;

372. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön sekä komission että sen virastojen osalta 
pyöröovi-ilmiötä koskevat toimintasääntöjen nykyiset oikeudellisesti sitovat säännöt;

Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO)

373. huomauttaa, että Euroopan syyttäjänvirastosta (EPPO) annetun asetuksen 3 artiklan 
mukaan EPPO perustetaan Euroopan unionin elimenä, kun taas vuoden 2020 
talousarviossa EPPO esitetään komissiota koskevan pääluokan alle kuuluvana virastona; 
on huolestunut siitä, että tämä tilanne ei takaa asianmukaisesti EPPOlta edellytettyä 
riippumattomuutta, ja kehottaa komissiota esittämään EPPO talousarviossa tulevaan 
otsakkeeseen 7 (hallinto) kuuluvana elimenä yhdessä muiden elinten ja toimielinten 
kanssa sen sijaan, että se esitettäisiin tulevaan otsakkeeseen 2 (komissio) kuuluvien 
oikeus- ja sisäasioiden alan virastojen kanssa; pyytää komissiota ottamaan huomioon 
EPPOn toimielimille esittelemät uudet asiat ja vireillä olevat asiat realistisen 
talousarvion ja henkilöstötaulukon laatimiseksi; on hyvin huolestunut siitä, että 
nykyinen talousarviosuunnitelma estää saattamasta EPPOa täysin toimintakykyiseksi 
marraskuuhun 2020 mennessä;

Eurooppa-koulut

374. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti Eurooppa-koulujen varainhoitoasetuksen 
mukaisesti koulujen konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018, 
keskustoimiston tilit sekä kahden Eurooppa-koulun (Bergen ja Varese) sisäisen 
valvonnan järjestelmät (palvelukseenotto, hankinnat ja maksut); panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti koulujen ulkoisen tarkastajan työn, johon kuului 
seitsemän koulun tilien ja sisäisen valvonnan järjestelmien tarkastaminen ennen 
konsolidointia;
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375. pitää erittäin valitettavana, ettei tilintarkastustuomioistuin kyennyt vahvistamaan, että 
koulujen varainhoito vuonna 2018 olisi ollut varainhoitoasetuksen, sen 
soveltamissääntöjen ja henkilöstösääntöjen mukaista;

376. panee erityisesti merkille, että keskustoimiston ja kahden valitun koulun sisäisen 
valvonnan järjestelmiä koskevassa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa paljastui 
puutteita valvontaympäristössä, maksujärjestelmissä, hankintamenettelyissä ja 
palvelukseenottomenettelyjen dokumentoinnissa; panee myös merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että koulut eivät noudattaneet henkilöstön 
palvelukseenottoa koskevia sääntöjä;

377. hyväkyy tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessaan esittämät Eurooppa-
kouluja koskevat keskeiset suositukset ja kehottaa johtokuntaa, keskustoimistoa ja 
kouluja erityisesti ryhtymään välittömästi toimiin niiden kirjanpitomenettelyissä ja 
maksujärjestelmässä havaittujen puutteiden korjaamiseksi; kehottaa niitä tarjoamaan 
edelleen koulutusta ja tukea tilinpäätöksen laatimiseen osallistuville;

378. muistuttaa parlamentin kannasta, jonka mukaan on tarpeen toteuttaa kiireellisesti 
Eurooppa-koulujärjestelmän kattava tarkastelu; kehottaa komissiota Eurooppa-koulujen 
johtokunnan jäsenenä ja myös niiden merkittävimpänä tukijana tarjoamaan Eurooppa-
kouluille ohjausta ja tukea nykyisen hallintorakenteen puitteissa mutta myös 
seuraamaan tilintarkastustuomioistuimen ja komission sisäisen tarkastuksen suositusten 
täytäntöönpanoa;

379. kehottaa Eurooppa-kouluja parantamaan palvelukseenottoa, hankintoja ja 
maksumenettelyjä ja kehottaa tiedottamaan parlamentille asian etenemisestä 
30. kesäkuuta 2020 mennessä;

380. on hyvin huolestunut Eurooppa-koulujen esteettömyyttä vammaisten lasten kannalta 
käsitelleen kansalaisjärjestö Human Rights Watchin raportin38 sisällöstä, jossa 
korostetaan, että ongelmia esiintyy edelleen ja ettei vammaisille lapsille ole tarjolla 
täysin osallistavaa koulutusta;

381. kehottaa Eurooppa-kouluja sitoutumaan osallistavan opetuksen tarjoamiseen sekä 
toimintalinjoissaan että käytännön toiminnassaan;

382. kehottaa komissiota Eurooppa-koulujen tärkeimpänä rahoittajana ja 
vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanosta unionissa vastuussa olevana toimielimenä 
varmistamaan, että tarvittavat uudistusprosessit toteutetaan;

Kokemukset vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä

383. on huolissaan siitä, että uuden monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmakauden alku 
saattaa viivästyä nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen tavoin; panee merkille, että 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelman soveltamisala muotoiltiin ennen kuin uudesta 
monivuotista rahoituskehystä koskevasta ehdotuksesta oli ilmoitettu; kehottaa 
jäsenvaltioita ja neuvostoa keskustelemaan painopisteistä ja strategiasta ja hyväksymään 
ne voidakseen aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa mahdollisimman pian;

38 ”Sink or Swim: Barriers for Children with Disabilities in the European School System”, 4. joulukuuta 2018.
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384. katsoo, että julkisista talousarvioista on päätettävä vasta, kun on asetettu selkeät 
poliittiset tavoitteet ja suunniteltu täsmälliset toimintapolitiikat;

385. pyytää komissiota varmistamaan, että unionin rahoitussuunnittelussa ohjelmakaudeksi 
2021–2027 otetaan asianmukaisesti huomioon kaikki myöhemmin määritettävä 
tavoitteet; korostaa parlamentin ehdotusta sisällyttää monivuotiseen rahoituskehykseen 
uusia painopisteitä ja mahdollistaa jousto sen sisällä ennakoimattomien tapahtumien 
käsittelemiseksi;

386. kehottaa komissiota selventämään uuden monivuotista rahoituskehystä koskevan 
ehdotuksen keskeisiä oletuksia kattavassa rahoitussuunnitelmassa; panee merkille, että 
tällaisen suunnitelman päätarkoituksena olisi asettaa ohjelmakauden 2021–2027 
monivuotisen rahoituskehyksen luvut asianmukaiseen taloudelliseen ja rahoitusta 
koskevaan asiayhteyteen;

387. toistaa huolensa siitä, että mahdollinen viivästyminen vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen ja sen täytäntöönpanemiseksi tarvittavan oikeusperustan 
hyväksymisessä voi johtaa siihen, että unionin meno-ohjelmien täytäntöönpano 
viivästyy jälleen uuden ohjelmakauden alussa; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet uuden ohjelmakauden sujuvan käynnistymisen 
varmistamiseksi;

388. katsoo, että laadukkaat tiedot voisivat nopeuttaa – ja parantaa – päätöksentekoa;

389. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio suoritti ohjelmakauden 2014–2020 kaikki 
keskeiset ohjelmat kattavan menojen uudelleenarvioinnin ja että tämän arvioinnin 
tarkoituksena oli yhdistää strateginen tarkastelu (jossa keskityttiin pääasiassa ohjelmien 
priorisointiin sen perusteella, kuinka paljon ne tuottavat lisäarvoa ja ovatko ne unionin 
tavoitteiden mukaisia) tehokkuuden tarkasteluun (jossa pyrittiin selvittämään, kuinka 
nykyisten ohjelmien toteutusta voitaisiin parantaa tarkastelemalla mahdollisuuksia 
järkeistämiseen ja synergioihin, yksinkertaistamalla hallinnollisia sääntöjä, lisäämällä 
joustavuutta ja keskittymällä enemmän tuloksellisuuteen); katsoo, että komission olisi 
tehtävä määräaikaisarviointeja käyttämällä nykyistä parempia keskeisiä 
tulosindikaattoreita;

390. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen havaintoon, että komission analyysi on 
vakuuttava menojen vaikuttavuuden osalta;

391. panee merkille, että suoritettu menojen uudelleenarviointi tarjoaa vahvat perusteet 
toimenpiteille ohjelmien yksinkertaistamiseksi, talousarvion järkeistämiseksi ja 
rahoituksen joustavuuden lisäämiseksi; toteaa, että siinä yksilöitiin eri ohjelmien välillä 
hyödyntämättömiä synergioita sekä mahdollisuuksia yhdistää samantapaisia ohjelmia 
eri toimintalohkoissa;

392. panee merkille, että menojen uudelleenarvioinnissa tuli esiin myös esimerkkejä turhan 
monimutkaisista ja epäjohdonmukaisista säännöistä, jotka johtavat usein 
väärinymmärryksiin ja tukeen oikeuttamattomiin kuluihin;

393. on huolissaan arvioinnin päätelmästä, jonka mukaan yksinkertaistamispyrkimykset eivät 
ole toistaiseksi onnistuneet kovin hyvin;
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394. kannattaa yksinkertaistamista aina kun se on mahdollista, esimerkiksi käyttämällä 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja ja kertakorvausta useammin edunsaajien 
vaihtoehtona ja ottamalla käyttöön tavanomaiset kirjanpitokäytännöt sekä panemalla 
täytäntöön yhtenäisen tarkastusmallin; korostaa, että suurimman osan unionin 
avustuksista olisi koiduttava kansalaisten hyödyksi ja että pk-yritysten ja 
perheomisteisten tai pienten ja keskisuurten maatilojen olisi hyödyttävä eniten; 
tähdentää myös, että nykyisellä ohjelmakaudella 2014–2020 tehdyt virheet on 
korjattava uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä erityisesti aluekehityksen ja 
koheesion alalla;

395. huomauttaa, että yksinkertaistamista voidaan jatkaa sekä ohjelmasuunnittelun tasolla 
rajoittamalla asetusten määrää ja välttämällä tarpeettomia muutoksia, jotka voivat 
aiheuttaa epävarmuutta, ruuhkautumista ja virheitä, että vaikuttavan täytäntöönpanon 
tasolla, jotta voidaan vähentää viranomaisten ja edunsaajien hallinnollista rasitetta ja 
parantaa varojen saatavuutta;

396. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio ehdottaa ohjelmakaudeksi 2021–2027 
meno-ohjelmien määrän vähentämistä kolmanneksella ja sääntöjen yhtenäistämistä 
yhteisen sääntökirjan perusteella;

397. on vakuuttunut siitä, että yhteisestä sääntökirjasta olisi poistettava kaikki tarpeettomat ja 
monimutkaiset säännöt, vaatimukset ja menettelyt, jotta asiat oikeasti 
yksinkertaistuisivat; katsoo, että sääntökirjan ei pitäisi olla pelkkä nykyisten erillisten 
sääntökirjojen kokoomateos;

398. ei pidä yksinkertaistamista itsessään tavoitteena vaan keinona lisätä unionin toimien 
tehokkuutta niin, että pienillä yhteisöillä on paremmat mahdollisuudet päästä 
edunsaajiksi; kehottaa siksi komissiota unionin ohjelmien sääntöjä laatiessaan 
huolehtimaan siitä, että vallitsee tasapaino täytäntöönpanon helppouden ja sen välillä, 
miten tehokkaasti unionin tavoitteet ja avoimuus saavutetaan;

399. panee huolestuneena merkille, että menojen uudelleenarvioinnissa myös selitettiin, että 
nykyisellä kaudella joustomekanismit ovat osoittautuneet riittämättömiksi hätätilanteista 
selviytymiseksi; kehottaa tekemään muutoksia, jotta lisätään yleistä joustovaraa ja 
varmistetaan riittävät määrärahat ennakoimattomien tapahtumien kattamiseksi;

400. pitää valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, että menojen 
uudelleenarviointi ei ollut kovin vakuuttava strategisten näkökohtien osalta, joita ovat 
esimerkiksi meno-ohjelmien unionin tason lisäarvo ja niiden johdonmukaisuus unionin 
tavoitteiden kanssa;

401. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että unionin tason lisäarvon olisi oltava kaiken 
unionin tulevasta talousarviosta käytävän keskustelun ytimessä;

402. panee merkille, että komissio vahvisti unionin tason lisäarvon käsitteen menojen 
uudelleenarvioinnin johtavaksi periaatteeksi; odottaa komission kehittävän edelleen ja 
soveltavan vankkaa ja selkeästi määriteltyä unionin tason lisäarvon käsitettä;

403. katsoo, että unionin tason lisäarvon käsite liittyy toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin;
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404. on ehdottomasti sitä mieltä, että unionin tason lisäarvon käsite on välttämätön paitsi 
resurssien kohdentamiseksi myös meno-ohjelmien suunnittelemiseksi ja arvioimiseksi;

405. katsoo, että vain ohjelmien, joista saadaan erittäin suurta unionin tason lisäarvoa, olisi 
saatava täysi unionin rahoitus; ehdottaa, että rahoitus olisi rajoitettava ohjelmiin, joiden 
tuottama unionin tason lisäarvo on keskitasoinen tai suuri, ja että ohjelmiin, joiden 
unionin tason lisäarvo on pieni, ei pitäisi osoittaa rahoitusta;

406. katsoo ehdottomasti, että kaikki sidotut varat on käytettävä ja että ne on käytettävä 
moitteettoman varainhoidon periaatetta noudattaen sopivimmalla tavalla vaikutuksen 
maksimoimiseksi;

407. kannattaa ajatusta kytkeä unionin talousarvio tiiviimmin talouden ohjauksen ja 
hallinnan periaatteiden mukaisesti laadittuihin maakohtaisiin suosituksiin, jotta voidaan 
edistää kasvua lisääviä rakenneuudistuksia jäsenvaltioissa; korostaa, että suosituksissa 
on noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja keskityttävä olennaisiin systeemisiin 
kysymyksiin, kuten kilpailukyvyn parantamiseen, sosiaalisen ja taloudellisen koheesion 
vahvistamiseen, liiketoimintamahdollisuuksiin, kulttuuriseen monimuotoisuuteen, 
köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen ja työpaikkojen turvaamiseen;

408. kehottaa parantamaan varojen hallinnointia ja lisäämään samalla valvonnan 
vaikuttavuutta ja toteaa, että tähän olisi sisällyttävä toimenpiteet, joita toteutetaan, jos 
unionin varoja käytetään järjestelmällisesti väärin;

409. tähdentää, että valvontaa unionin varojen väärinkäytön estämiseksi on tehostettava 
oikeasuhteisesti; katsoo, että jos tilintarkastustuomioistuin havaitsee vakavia puutteita 
kansallisten tarkastusviranomaisten laadussa ja luotettavuudessa, unionin valvontaa on 
tehostettava; huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen olisi todettava kansallisten 
tarkastusviranomaisten epäonnistuneen täysin ja että ohjelmakauden 2021–2027 
monivuotisessa rahoituskehyksessä olisi säädettävä mekanismeista, joiden avulla 
komissio voi hallinnoida varojen osoittamista;

410. korostaa, että unionin politiikkojen näkyvyyttä on lisättävä; tähdentää, että kaikki 
tiedottamista ja viestintää koskevat säännökset on pantava täytäntöön perusteellisesti, 
jotta varmistetaan avoimuus ja laaja tiedottaminen varoilla aikaan saaduista 
saavutuksista;

411. huomauttaa, että rahoitusvälineiden olisi aina oltava räätälöityjä ja täydennettävä 
avustuksia, jotta voidaan maksimoida käytännön tuotokset; korostaa, että synergiaa 
muiden politiikkojen ja välineiden kanssa olisi lisättävä investointien vaikutuksen 
maksimoimiseksi; katsoo, että parempia tuloksia voidaan saada aikaan toimien 
kuitenkin kustannustehokkaasti;

412. pitää olennaisen tärkeänä liittää unionin meno-ohjelmiin vahvat ja keskenään 
johdonmukaiset tuloskehykset, jotka ovat unionin strategisten tavoitteiden ja 
ohjelmakauden 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisia;

413. toteaa, että on tärkeää parantaa edelleen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
aikana rahoituksen tuloksellisuuden seurantaa ja vaikutusten arviointia; toteaa, että 
varojen käyttöön liittyvää operatiivista ja poliittista vastuuvelvollisuutta voidaan tukea 
säännöllisesti joukolla indikaattoreita ja vertailuanalyysivälineitä;
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414. panee merkille, että kauden 2021–2027 ohjelmien tavoitteet on määritelty 
monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun tiedonannon liitteessä narratiivisten 
tehtävänkuvausten muodossa; pitää valitettavana, ettei tavoitteita ole ilmaistu 
kvantitatiivisesti ja että ne eivät ole riittävän tarkkoja;

415. odottaa, että asiaa koskevassa alakohtaisessa lainsäädännössä tai ohjelma-asiakirjoissa 
(myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla) laaditaan kattavia toimintalogiikkamalleja, 
joilla on erityiset tavoitteet ja niitä vastaavat informatiiviset tuotos-, tulos- ja 
vaikutusindikaattorit;

416. korostaa, että kaikentyyppistä unionin politiikan rahoitusta varten olisi vahvistettava 
julkiset tarkastusvaltuudet unionin ja kansallisella tasolla; painottaa, että 
tilintarkastustuomioistuin olisi nimitettävä unionin politiikan täytäntöönpanoa varten 
perustettujen elinten tarkastajaksi, mukaan lukien unionin elimet ja unionin 
oikeusjärjestyksen ulkopuolisten sopimusten nojalla perustetut elimet;

Valiokuntien lausunnot 

Ulkoasiat 

417. panee liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) osalta merkille 
liittymisneuvotteluja käyvien maiden hallinnollisissa valmiuksissa edelleen vallitsevat 
heikkoudet, jotka ovat johtaneet vastaanottokyvyn puutteeseen välillisen hallinnoinnin 
puitteissa; korostaa, että kuten liittymistä valmistelevasta EU:n tuesta Turkille vuonna 
2018 laaditussa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa todetaan, 
edistyminen tällaisilla arkaluonteisilla aloilla, kuten oikeusvaltioperiaatteen ja 
kansalaisyhteiskunnan aloilla, ei riipu ainoastaan myönnetystä IPA-rahoituksesta vaan 
etenkin viranomaisten poliittisesta tahdosta; panee huolestuneena merkille, ettei Turkille 
myönnettyjen IPA-varojen yhteydessä ole juuri käsitelty perusarvoja kuten 
lehdistönvapautta tai oikeuslaitoksen puolueettomuutta; katsoo, että nyt on tärkeämpää 
kuin koskaan, että komissio hyödyntää ehdollisuutta uudistusten tukemiseksi 
oikeusvaltioperiaatteen ja hallinnon kaltaisilla painopistealoilla Turkissa;

418. pitää myönteisenä, että vuonna 2018 käynnistettiin ensimmäiset valmiuksien 
kehittämistoimet muutetun vakautta ja rauhaa edistävän välineen mukaisesti; korostaa, 
että nämä toimet olisi toteutettava turvallisuusalan kattavan uudistusprosessin 
yhteydessä; kannustaa tehostamaan lyhyen aikavälin vakauttamistoimien seurantaa 
vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä tai muista välineistä rahoitettavien pidemmän 
aikavälin toimien avulla;

419. ottaa huomioon Euroopan puolustusta koskevan tilintarkastustuomioistuimen 
analyyttisen tarkastelun ja kannattaa sen suosituksia; kehottaa komissiota 
perussopimusten valvojana varmistamaan, että kaikki unionin puolustustoimet, jotka 
toteutetaan YUTP:n mukaisen unionin toiminnan toteuttamiseksi (pysyvä rakenteellinen 
yhteistyö, Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma, Euroopan puolustusrahasto, 
puolustuksen koordinoitu vuosittainen tarkastelu jne.) ovat johdonmukaisia, ja kehottaa 
varmistamaan yhteentoimivuuden ja synergian Naton kanssa;

420. kehottaa komissiota arvioimaan, onko parlamentin budjettivaltuuksien peruuttaminen 
Euroopan puolustusviraston ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön perustamista 
koskevilla neuvoston päätöksillä lainmukaista; palauttaa mieliin, että Euroopan 
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unionista tehdyn sopimuksen (SEU) asiaa koskevissa 45 artiklan 2 kohdassa ja 
46 artiklan 2 kohdassa määrätään, että päätökset tehdään määräenemmistöllä ilman 
veto-oikeutta; palauttaa mieliin, että parlamentin budjettivaltuuksien peruuttaminen 
SEU:n 42 artiklan nojalla on mahdollista ainoastaan toimintamenojen osalta ja 
edellyttää yksimielistä päätöstä neuvostossa; korostaa, että neuvosto ei ole koskaan 
tehnyt tällaista päätöstä;

421. pitää ehdottoman tarpeellisena seurata tarkasti Turkin-pakolaisavun 
koordinointivälineen varojen käyttöä ja siten varmistaa, että kyseiset varat 
kohdennetaan tarkasti pakolaishankkeisiin eikä niitä käytetä mihinkään muuhun 
tarkoitukseen; kehottaa komissiota raportoimaan budjettivallan käyttäjälle säännöllisesti 
rahoitettujen toimien yhteensopivuudesta oikeusperustan kanssa;

Kehitys ja yhteistyö

422. kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita välttämään monikansallisten yhtiöiden ja 
yksityishenkilöiden harjoittamaa veronkiertoa helpottavien käytäntöjen tukemista 
pyrkiessään tavoitteeseensa luoda yksityisille sijoittajille liiketoiminnan kannalta 
suotuisa ympäristö Euroopan kestävän kehityksen rahaston puitteissa; korostaa lisäksi 
velkaantumisriskiä, joka liittyy siihen, että unioni turvautuu yhä enemmän 
rahoituslähteiden yhdistämiseen, erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja 
Karibian maissa, joiden tulot ovat rajalliset velanhoidon kannalta; kehottaa unionia ja 
sen jäsenvaltioita torjumaan tehokkaasti ja johdonmukaisesti verovilppiä, aggressiivisia 
veronkiertokäytäntöjä ja haitallista verokilpailua kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuuden periaatteen mukaisesti;

Työllisyys ja sosiaaliasiat

423. toteaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR), nuorisotyöllisyysaloitteen ja vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) suhteen, että kolme 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen ohjelmaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italiassa 
ja Unkarissa ja yksi FEAD-ohjelma Italiassa keskeytettiin, mistä aiheutui useita 
maksujen keskeytyksiä vuonna 2018; panee merkille, että asianomaisille jäsenvaltioille 
lähetettiin 33 varoituskirjettä;

424. toteaa, että varoituskirjeiden ja keskeytysten määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2018 
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui helmikuussa 2018 vastaanotettujen 
varmuuden saamiseksi toimitettavien asiakirjakokonaisuuksien määrän kasvusta ja 
vuoden aikana tehtyjen säännönmukaisuutta koskevien tarkastusten tuloksista;

425. muistuttaa, että erityiskertomuksiin viittaavista suosituksista oli edelleen panematta 
täytäntöön kymmenen suositusta (joista yksi koski erityiskertomusta nro 16/2016 ”EU:n 
koulutustavoitteet: ohjelmat ovat yhdenmukaisia, mutta tuloksellisuuden mittaamisessa 
on puutteita”, kaksi koski erityiskertomusta nro 14/2016 ”Romanien integrointia 
edistävät EU:n toimintapoliittiset aloitteet ja rahoitustuet: edistys on ollut viime 
vuosikymmenellä huomattavaa, mutta käytännön tasolla tarvitaan lisätoimia” ja 
seitsemän koski erityiskertomusta nro 6/2018 ”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – 
perusvapaus on varmistettu, mutta EU-varojen parempi kohdentaminen helpottaisi 
työvoiman liikkuvuutta”) ja että näistä useimmat oli määrä panna täytäntöön 
31. joulukuuta 2019 mennessä; panee erityisesti merkille erityiskertomuksen nro 
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14/2016, jonka mukaan useimmat hankkeet toteutettiin suunnitellusti, mutta romanien 
onnistunutta osallistamista edistäviä parhaita käytäntöjä ei aina sovellettu ja tulosten 
seuranta oli vaikeaa; muistuttaa, että romaneja koskevien luotettavien ja kattavien 
tietojen puute on ongelma sekä hankkeiden yhteydessä että EU:n ja kansallisen tason 
päätöksenteossa; pitää valitettavana, että tilanne saattaa pysyä muuttumattomana, ellei 
ryhdytä nopeisiin toimiin;

426. palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 5/2019 
(”Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD): rahaston tuki on 
ollut arvokasta, mutta sen merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei ole vielä selvitetty”) 
esitetyt havainnot ja etenkin tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, että 
elintarvikeavun kautta tapahtuvan köyhyyden lieventämisen (83 prosenttia FEAD:n 
talousarviosta) lisäksi FEAD-ohjelman innovatiiviset sosiaalipolitiikan osa-alueet 
tarjoavat jäsenvaltioille mahdollisuuksia sosiaalisen osallisuuden edistämiseen; 

427. palauttaa mieliin myös, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 
5/2019 esitettyjen tietojen mukaan rahaston vaikutus on merkittävä lähes jokaisessa 
jäsenvaltiossa ja että rahaston ruoka-avulla, aineellisella avulla ja sosiaalista osallisuutta 
koskevilla toimilla on suuri merkitys vähävaraisimmille, myös niille, jotka voivat 
muutoin jäädä varsinaisen sosiaaliavun ulkopuolelle tai jotka tarvitsevat välitöntä tukea; 
korostaa lisäksi, että ruokapankeilta saatujen tietojen mukaan FEAD rahoittaa 
kolmasosan niiden tarjoamista elintarvikkeista ja ne ovat FEAD:n ansiosta vähemmän 
riippuvaisia epäsäännöllisistä lahjoituksista ja voivat siten suunnitella tiettyjen 
elintarvikkeiden uudelleenjakelun paremmin;

428. panee kuitenkin merkille, että seurantaan liittyvien puutteiden ja EU:n laajuisten tietojen 
puutteen vuoksi FEAD:n osuutta köyhyyden vähentämisessä ei ole vielä määrällisesti 
selvitetty, ja palauttaa mieliin, että komission on parannettava kerättyjä tietoja siten, että 
ne kuvaavat aiempaa paremmin FEAD-rahaston suhteellista merkitystä eurooppalaisen 
solidaarisuuden suunnannäyttäjänä ja unionin sosiaalisten erojen torjumisen edistäjänä;

429. panee merkille, että FEAD:n väliarviointikertomuksessa havaittiin useita puutteita 
rahaston täytäntöönpanossa ja että tilintarkastustuomioistuin ehdotti rahaston tuen 
kohdentamista paremmin sitä eniten tarvitseville; muistuttaa lisäksi, että 
väliarvioinnissa katsottiin, että liitännäistoimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa 
voitaisiin hyödyntää paremmin;

430. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 6/2019 
”EU:n koheesiomenoihin kohdistuvien petosten torjunta: hallintoviranomaisten on 
kehitettävä havaitsemista, reagointia ja koordinointia” päätelmien mukaisesti 
hallintoviranomaiset yksilöivät petosriskejä unionin koheesiorahastoissa (myös 
ESR:ssa) ja suunnittelevat ehkäiseviä toimia aiempaa paremmin, mutta niiden on yhä 
kehitettävä havaitsemista, reagointia ja koordinointia;

431. panee merkille, että komission mukaan EaSI-ohjelman väliarviointi osoitti, että 
ohjelman tavoitteet ovat edelleen relevantteja ja että ohjelma tavoittaa tehokkaasti 
asiaankuuluvat sidosryhmät, tuottaa laadukkaita tuloksia ja saavuttaa tavoitteensa 
varsinkin nykyisessä talous- ja finanssikriisin jälkeisessä haastavassa 
sosioekonomisessa tilanteessa; panee niin ikään merkille, että vaikka kolme 
toimintalinjaa (Progress, EURES ja mikrorahoitus sekä sosiaalinen yrittäjyys) näyttävät 
toimivan itsenäisesti, joillakin aloilla voitaisiin lisätä tehokkuutta (synergioita);
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432. panee merkille, että EaSI-ohjelman väliarvioinnissa tuotiin esiin useita tapoja parantaa 
ohjelman täytäntöönpanoa erityisesti yksinkertaistamalla menettelyjä, parantamalla 
sisäistä johdonmukaisuutta, lisäämällä joustavuutta, kohdentamalla toimet erityistukea 
tarvitseviin ryhmiin ja luomalla yhteyksiä muihin rahastoihin; kannustaa komissiota 
toimimaan näiden tavoitteiden mukaisesti; vaatii erityisesti tämän suuntaisia 
parannuksia ESR+:n EaSI-toimintalohkoon;

Ympäristö

433. painottaa, että lakisääteiset määräajat ylittäneiden maksujen osuus oli 8,20 prosenttia 
ympäristöasioiden pääosaston vuonna 2018 suorittamista maksuista (5,85 prosenttia 
vuonna 2017, 3,92 prosenttia vuonna 2016); pitää erityisen valitettavana, että Life-
ohjelman maksuviivästysten osuus kasvoi vuonna 2018 (10,3 prosenttia, kun vastaava 
luku oli 5,8 prosenttia vuonna 2017 ja 3,9 prosenttia vuonna 2016);

434. panee merkille, että vuonna 2018 ympäristöasioiden pääosasto esitti vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan, että keskimääräinen jäännösvirhetaso oli 0,09 prosenttia, 
mikä ei ylittänyt 2 prosentin olennaisuusrajaa;

435. toteaa ympäristöasioiden pääosaston korostaneen vuotuisessa toimintakertomuksessaan, 
että pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston kanssa tehtävää 
yhteistyötä koskevan ulkoistamispäätöksen henkilöstöä koskevat ehdot antavat 
ymmärtää, että ympäristöasioiden pääosaston henkilöstötilanne on erittäin tiukka Life-
ohjelman toimintojen osalta, mikä saattaa edellyttää pääosaston työmenetelmien ja -
järjestelyjen lisätarkastelua;

436. on tyytyväinen, että vuonna 2018 vain 0,93 prosenttia kaikista ilmastotoimien 
pääosaston maksuista maksettiin myöhässä lakisääteisiin määräaikoihin verrattuna 
(3,9 prosenttia vuonna 2017);

437. korostaa, että ilmastotoimien pääosasto ja budjettipääosasto seuraavat monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyvää ilmastotoimien 20 prosentin valtavirtaistamistavoitetta ja 
että ilmastotoimien pääosasto tukee muita pääosastoja ilmastonäkökohtien 
sisällyttämisessä niiden toimintaan; pitää myönteisenä, että vuonna 2018 unionin 
talousarviosta 20,1 prosenttia käytettiin ilmastoon liittyviin toimiin, mutta pitää 
valitettavana, että vuoden 2019 alussa arvioitiin edelleen, että unionin 
talousarviokehityksen perusteella osuus olisi vain 19,7 prosenttia nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen toteutuskauden aikana;

438. on erittäin huolissaan siitä, että maineeseen ja oikeudellisiin, rahoituksellisiin ja 
institutionaalisiin syihin perustuva varauma, joka liittyy EU:n päästökauppajärjestelmää 
koskevan unionin rekisterin ylläpidossa ja toiminnassa havaittuihin merkittäviin 
turvallisuusriskeihin, joista on raportoitu vuotuisessa toimintakertomuksessa vuodesta 
2010 lähtien ja jotka vahvistettiin vuoden 2018 riskinarvioinnissa, toistuu 
ilmastotoimien pääosaston vuoden 2018 vuotuisessa toimintakertomuksessa; pitää 
valitettavana tämän varauman epätavallista kestoa; kehottaa komissiota ratkaisemaan 
tämän tilanteen pikaisesti;
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Kansanterveys, elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvien 
terveys

439. korostaa, että julkiset hankinnat ovat tärkein varainhoidon väline kansanterveyden alalla 
ja että vuonna 2018 maksusitoumus- ja maksumäärärahat käytettiin kokonaisuudessaan; 
korostaa, että elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden alalla talousarvio toteutetaan 
suurelta osin suorina avustuksina jäsenvaltioille ja että maksusitoumusmäärärahojen 
käyttöaste oli 99,0 prosenttia ja maksumäärärahojen 98,6 prosenttia;

440. panee merkille, että vuonna 2018 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto totesi 
vuotuisessa toimintakertomuksessaan, että keskimääräinen jäännösvirhetaso oli 
1,9 prosenttia, mikä ei ylittänyt 2 prosentin olennaisuusrajaa;

441. panee huolestuneena merkille, että avustusten hallinnointiin liittyvien, terveyden ja 
elintarviketurvallisuuden pääosaston ajallaan maksamien maksujen osuus laski 
97 prosentista 83 prosenttiin vuosien 2016 ja 2018 välisenä aikana;

442. kiinnittää huomiota terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan yksilöimiin haasteisiin, jotka koskevat unionin kolmannen 
terveysalan toimintaohjelman 2014–2020 täytäntöönpanoa; panee merkille, että kyseiset 
haasteet koskevat terveysalan toimintaohjelman nykyistä rahoitusmekanismia, joka 
mahdollistaa vain hankekeskeisen rahoituksen ja voi vaikuttaa kielteisesti toteutettujen 
toimien pidemmän aikavälin kestävyyteen, sekä terveysalan toimintaohjelman joidenkin 
mekanismien, kuten jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien yhteistoimien, 
monimutkaisuutta, mikä johtaa siihen, että määräajat toiminnan alustavasta 
suunnittelusta sen varsinaiseen käynnistämiseen voivat olla pitkiä; panee merkille 
mikrobilääkeresistenssiä käsitelleen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen nro 21/2019 päätelmät, joiden mukaan komission ja virastojen 
toimien ansiosta asiassa on edistytty jonkin verran esimerkiksi eläinlääketieteeseen ja 
elintarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä; pitää kuitenkin valitettavana, että saman 
erityiskertomuksen mukaan toistaiseksi ei juurikaan ole todisteita 
mikrobilääkeresistenssistä aiheutuvan terveystaakan helpottumisesta unionissa;

Liikenne ja matkailu

443. suhtautuu myönteisesti siihen, että Verkkojen Eurooppa -välineen liikennealalla 
rahoituslähteiden yhdistämistä koskeva vuoden 2017 ehdotuspyyntö saatiin päätökseen 
vuonna 2018 noudattaen innovatiivista lähestymistapaa, jossa asetettiin saataville EU:n 
avustusten 1,35 miljardin euron ohjeellinen kokonaisbudjetti, joka yhdistetään 
Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR), Euroopan investointipankista, 
kansallisista kehityspankeista tai yksityisiltä sijoittajilta saatavaan rahoitukseen; pitää 
tarpeellisena suorittaa näiden hankkeiden jälkiarviointi, jotta voidaan arvioida tämän 
innovatiivisen lähestymistavan tehokkuutta; panee merkille, että ehdotusten jättämisen 
toinen määräaika oli huhtikuussa 2018, jolloin keskityttiin innovaatioihin ja uusiin 
teknologioihin liittyviin hankkeisiin erityisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden alalla ja 
tuettiin komission puhtaan liikkuvuuden politiikkaa sekä valittiin 35 hanketta, joihin 
myönnettiin yhteensä 404,8 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta; 
toteaa, että edunsaajien tietoisuutta Verkkojen Eurooppa -välineen 
tukikelpoisuussäännöistä on parannettava erityisesti tekemällä selvä ero toteuttamiseen 
liittyvän hankintasopimuksen ja alihankintasopimuksen välille; muistuttaa, ettei 
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rahoitusvälineestä käytetty määrä ole ainoa tuloksellisuuskriteeri, ja kehottaa komissiota 
arvioimaan syvällisemmin unionin rahoittamien liikennehankkeiden saavutuksia ja 
mittaamaan niiden lisäarvoaspektia ja varojen tuloskeskeistä käyttöä;

444. panee merkille, että nykyisen ohjelmakauden 2014–2020 viidenteen vuoteen mennessä 
vain noin 23 prosenttia alun perin myönnetyistä varoista oli johtanut maksujen 
suorittamiseen tammikuuhun 2019 mennessä, mikä asettaa kyseenalaiseksi Verkkojen 
Eurooppa -välineen täysimääräisen täytäntöönpanon; toistaa, että sen välttämiseksi, että 
maksuviivästykset, maksusitoumusten vapauttaminen ja varojen takaisinmaksu 
lisääntyvät merkittävästi ohjelmakauden lopulla, jolloin varojen uudelleen ohjaamiseen 
muihin hankkeisiin jää liian vähän aikaa, on välttämätöntä, että INEA seuraa 
hankkeiden teknistä toteutusta ja rahoituksen täytäntöönpanoa tiiviisti niin, että 
vaikuttaviin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa; toistaa 
tilintarkastustuomioistuimen komissiolle ja INEAlle antamat suositukset, joiden 
mukaan olisi varmistettava hankkeiden valintamenettelyjen suurempi johdonmukaisuus 
ja avoimuus, varmistettava paremmat edellytykset ohjelmien oikea-aikaiselle 
täytäntöönpanolle ja suunniteltava tuloskehys uudelleen, jotta hankkeiden tuloksia 
voidaan seurata paremmin;

445. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 
30/2018, jossa todettiin, että tärkeimpien joukkoliikenteen muotojen osalta oikeuksista 
säädetään EU:n asetuksissa ja että matkustajien oikeuksia koskeva EU:n sääntelykehys 
onkin maailmanlaajuisesti katsottuna ainutlaatuinen; pitää kuitenkin valitettavana 
tilintarkastustuomioistuimen päätelmää, että monet matkustajat eivät kuitenkaan olleet 
riittävän tietoisia oikeuksistaan ja että usein kävi myös niin, etteivät matkustajat voineet 
käyttää oikeuksiaan täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien takia; toistaa sen vuoksi 
tilintarkastustuomioistuimen pyynnön parantaa matkustajien oikeuksia koskevan EU:n 
kehyksen johdonmukaisuutta, selkeyttä ja vaikuttavuutta, toteuttaa toimia 
tiedotuskampanjoiden tehokkuuden ja avoimuuden lisäämiseksi ja antaa kansallisille 
täytäntöönpanoelimille enemmän keinoja varmistaa matkustajien oikeuksien 
täytäntöönpano;

446. pyytää uudelleen, että komissio helpottaa monen eri rahoituslähteen tapauksessa 
tiedonsaantia hankkeista keskitetyn yhteyspisteen avulla, jotta kansalaiset voisivat 
seurata selkeästi unionin varoilla ja ESIR-rahaston avulla osarahoitettujen 
infrastruktuurien edistymistä ja rahoitusta; katsoo, että näillä keskitetyillä yhteyspisteillä 
on oltava laajat koordinointivaltuudet, niiden on noudatettava ensisijaisesti EU:n 
sääntöjä, niillä on oltava monikielinen ulottuvuus ja niiden on helpotettava kaikkien 
ympäristövaikutusten arviointien hallinnointia; panee merkille, että vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen viidentenä vuotena ESIR-varojen 
käyttöönotto on edelleen ollut suunniteltua hitaampaa; korostaa, että havaitut virheet 
ovat edunsaajatasolla, joten kustannusten tukikelpoisuutta koskevaa neuvontaa on 
lisättävä;

447. korostaa, että liikenneinfrastruktuuripolitiikka tarjoaa hyvän tilaisuuden lisätä 
synergioita puolustus- ja siviilitarkoitusten ja TEN-T-verkon välillä; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että TEN-T-politiikkaan lisättiin sotilaallisen liikkuvuuden pilari, 
kun toimintasuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2018, ja komissio ehdotti, että 
Verkkojen Eurooppa -välineen vuosien 2021–2027 talousarvioon otetaan uusi 
6,5 miljardin euron määräraha sotilaallisen liikkuvuuden tarpeisiin; korostaa, että on 
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tärkeää analysoida aukkoja sotilaallisten vaatimusten ja TEN-T-verkkojen vaatimusten 
välillä, jotta voidaan luoda Verkkojen Eurooppa -välineestä 2021–2027 tuettavien 
kaksikäyttöinfrastruktuurihankkeiden jatkumo ja vahvistaa TEN-T-verkkoa; toistaa, että 
tämä kehitys heijastaa TEN-T-verkon strategista merkitystä unionin infrastruktuurin 
yhdentämisessä, jotta koko mantereella päästään nopeaan ja saumattomaan 
liikkuvuuteen, sekä niiden unionin valmiuksien vahvistamisessa, jotka mahdollistavat 
nopean reagoinnin hätätilanteisiin, kuten humanitaarisiin kriiseihin, 
luonnonkatastrofeihin tai siviilivalmiustarpeisiin, ja siten sisämarkkinoiden edelleen 
kehittämisessä;

448. pitää myönteisenä, että on käynnistetty uusia hankkeita, joissa keskitytään 
kaupunkiliikenteeseen, tehokkaaseen logistiikkaan ja infrastruktuuriin, mukaan lukien 
tulevaisuuden satama, ja joiden arvo on noin 105 miljoonaa euroa Horisontti 2020 -
ohjelman vuoden 2017 ehdotuspyynnöstä; pitää myönteisenä Horisontti 2020 -
puiteohjelman liikennealan kolmivuotisen työohjelman hyväksymistä vuosiksi 2018–
2020; toistaa tilintarkastustuomioistuimen suosituksen EU:n laajuisen satamien 
kehittämissuunnitelman laatimisesta ydinverkon satamia varten ja ydinverkon satamien 
määrän tarkistamisesta;

Aluekehitys

449. korostaa, että sääntöjenvastaisuudet Euroopan unionin talousarvion täytäntöönpanossa 
eivät automaattisesti merkitse petoksia ja että tilintarkastuksen tuloksia on tarkasteltava 
perinpohjaisesti ennen rahoitusoikaisujen kohdistamista tuensaajiin; kehottaa 
komissiota panemaan täytäntöön petostentorjuntastrategiansa ja jatkamaan 
jäsenvaltioiden tukemista ja auttamista petostentorjuntatoimien täytäntöönpanossa, 
muun muassa analysoimaan sääntöjenvastaisuudet, joista jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) yhteydessä;

450. kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen analyysin siitä, miksi rahoituksen 
käyttöaste on alhainen tietyillä alueilla, arvioimaan keinoja, miten kyseisten 
epätasapainotilojen taustalla vaikuttavat rakenteelliset ongelmat voitaisiin korjata, ja 
tehostamaan paikalla annettavaa teknistä apua; korostaa, että joustavuus ja 
yksinkertaisemmat säännöt voivat parantaa ERI-rahastojen tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta;

451. kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 
toimintasuunnitelman ERI-rahastojen täytäntöönpanon nopeuttamiseksi nykyisellä 
ohjelmakaudella ja luomaan toimintasuunnitelmassa selkeitä kannustimia saatavilla 
olevien varojen käyttämiseksi tehokkaasti sekä lujittamaan unionin strategisia 
tavoitteita, erityisesti taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja 
ilmastonmuutoksen torjumista Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti;

Maatalous ja maaseudun kehittäminen

452. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen maananastuksesta ja 
sen mahdollisista vaikutuksista YMP:hen;

453. muistuttaa komissiota, että virhetyypeissä on huomattavia eroja, esimerkiksi 
tahattomien laiminlyöntien ja petostapausten välillä; muistuttaa, että useimmat 
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edunsaajat ovat pieniä ja keskisuuria tiloja ja että monimutkainen sääntely lisää 
tahattomien laiminlyöntien riskiä, mikä olisi myös otettava huomioon todellista 
virhetasoa arvioitaessa;

454. korostaa, että YMP:n toimenpiteiden asianmukainen täytäntöönpano on tiukasti 
sidoksissa siihen, miten edunsaajat noudattavat unionin tasolla asetettuja sitoumuksia; 
painottaa, että jäsenvaltioiden suurempi joustavuus YMP-tukien myöntämisessä saattaa 
johtaa lyhytaikaisten sisäpoliittisten etujen ajamiseen ja entisestään pahentaa 
väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä syystä komissiota välttämään YMP:n palauttamista 
kansalliselle tasolle, erityisesti yksittäisten edunsaajien tukikelpoisuussääntöjen 
noudattamista seuraavan järjestelmän osalta, jotta unioni voi säilyttää uskottavuutensa 
tämän julkisen politiikkansa keskeisen osa-alueen hallinnoinnin suhteen;

Kulttuuri ja koulutus

455. panee tyytyväisenä merkille, että liikkuvuutta Erasmus+ -ohjelmassa koskevan 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 22/2018 johtopäätöksissä 
todetaan, että ohjelmalla on myönteinen vaikutus osallistujien asenteisiin unionia 
kohtaan ja että ohjelma tuottaa eurooppalaista lisäarvoa monin eri tavoin; korostaa 
kuitenkin myös, että olisi toteutettava lisätoimia indikaattorien mukauttamiseksi täysin 
tavoitteisiin ja että haku- ja raportointiprosessia on yksinkertaistettava;

456. on tyytyväinen Erasmus+ -ohjelman myönteiseen vaikutukseen vähäosaisten 
osallisuuden edistämisessä, kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 
22/2018 todetaan; kehottaa parantamaan määrittelyä, raportointia ja seurantaa tällä 
alalla, jotta varmistetaan Erasmus+ -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen ja 
Luova Eurooppa -ohjelman osallistavuus;

457. korostaa tarvetta lisätä Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmien rahoitusta pitäen 
mielessä ohjelmien onnistuneisuuden ja niiden tuoman lisäarvon;

458. toteaa, että opintolainojen takausjärjestelmä ei ole tuottanut odotettuja tuloksia, minkä 
seurauksena komissio päätti kohdentaa asianomaiset varat uudelleen;

459. korostaa, että Luova Eurooppa -ohjelman onnistumisaste parani vuodesta 2017 (se oli 
Kulttuuri-alaohjelmassa 31 prosenttia ja Media-alaohjelmassa 48 prosenttia), mutta 
tähdentää, että rahoituksen on oltava tasoltaan vielä riittävämpi, jotta voidaan puuttua 
edelleen epätyydyttäviin tuloksiin;

460. kehottaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoa (EACEA) 
kiinnittämään asianmukaista huomiota hakuprosessien yksinkertaistamiseen ja 
kohdeyleisöihin mukauttamiseen, jotta voidaan parantaa mahdollisuuksia päästä 
ohjelmien piiriin;

461. panee merkille, että EACEA:n sisäisen valvonnan järjestelmää on vielä parannettava 
merkittävästi, kuten Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmien avustusten hallinnointia 
koskevan tarkastuksen toisessa vaiheessa esitetyt varaumat osoittavat; kehottaa 
EACEA:ta toteuttamaan kaikki tarvittavat korjaavat toimet, jotta varmistetaan 
ohjelmien mahdollisimman laadukas täytäntöönpano;
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462. kiinnittää huomiota haasteisiin, joita Eurooppa-kouluilla on edessään Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, unionista eroamisen vuoksi, ja kehottaa 
komissiota ja Eurooppa-kouluja raportoimaan kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle 
Yhdistyneen kuningaskunnan eroamiseen liittyvistä asioista ja siitä, miten ne aikovat 
jatkaa ensiluokkaisen englanninkielisen opetuksen tarjoamista Eurooppa-kouluissa 
Yhdistyneen kuningaskunnan erottua unionista;

463. korostaa, että naiset ovat aliedustettuja (31 prosenttia) EACEA:n keskijohdon 
tehtävissä; kehottaa virastoa saavuttamaan 40 prosentin tavoitteen vuonna 2020;

Oikeus-, vapaus- ja sisäasiat

464. suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen39 unionin 
jäsenvaltioille maksamasta tuesta, jota rahoitetaan muun muassa sisäisen turvallisuuden 
rahastosta ja oikeusalan ohjelmasta, kun jäsenvaltiot pyrkivät torjumaan 
radikalisoitumista; on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että 
komission olisi parannettava radikalisoitumisen torjuntaa koskevien unionin 
rahoittamien toimien yleistä koordinointikehystä, lisättävä käytännön tukea alan 
toimijoille ja poliittisille päättäjille jäsenvaltioissa sekä parannettava tulosten 
arviointikehystä;

465. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä puutteita 
komission tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyissä turvapaikka-, maahanmuutto- 
ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston osalta ja että se on 
samaa mieltä komission tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevista päätöksistä; 
pitää kuitenkin valitettavana, että kolme tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
18 tapahtumasta sisälsi virheitä ja yhden yhteisesti hallinnoidun AMIF-rahaston 
tapahtuman virhetaso oli 9,4 prosenttia; kehottaa komissiota puuttumaan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin systeemisiin puutteisiin, kuten tositteiden 
jälkitarkastusten puuttumiseen maksuhakemusten hallinnollisten ennakkotarkastusten 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan varojen edunsaajien järjestämien 
hankintamenettelyjen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkastuksia;

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

466. korostaa, että naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo olisi varmistettava ja 
sisällytettävä kaikkiin politiikanaloihin; kehottaa siksi jälleen toteuttamaan 
sukupuolitietoista budjetointia talousarviomenettelyn kaikissa vaiheissa, myös 
talousarvion toteutuksessa ja toteutuksen arvioinnissa;

467. pitää valitettavana viime vuosien suuntausta leikata naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
kaikenlaisen väkivallan torjumiseen tarkoitettua unionin rahoitusta ja pyytää jälleen 
lisäämään resursseja Daphne-erityistavoitetta varten; kehottaa jälleen luomaan erillisen 
budjettikohdan perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman Daphne-
erityistavoitetta varten; panee merkille edistyksen yhteiseen metodologiaan ja 
kyselylomakkeeseen perustuvan unionin laajuisen tutkimuksen kehittämisessä, jotta 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta voidaan kerätä vertailukelpoista tietoa 

39 Erityiskertomus nro 13/2018 ”Terrorismiin johtavan radikalisoitumisen torjunta: komissio vastasi 
jäsenvaltioiden tarpeisiin, mutta koordinoinnissa ja arvioinnissa ilmeni joitakin puutteita”.
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säännöllisesti kaikista jäsenvaltioista; odottaa saavansa tutkimuksen pilottivaiheen 
ensimmäiset tulokset vuonna 2019, jotta tutkimus voidaan toteuttaa suunnitellusti 
vuosina 2020–2021 ja sen jälkeen;

468. kehottaa tarkastelemaan synergioita unionin sisäisten ja ulkoisten ohjelmien välillä, 
jotta voidaan varmistaa toimintapolitiikan johdonmukaisuus ja jatkuvuus sekä unionissa 
että sen ulkopuolella, esimerkiksi naisten sukuelinten silpomisen tapauksessa;
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21.1.2020

ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Vangelis Meimarakis

EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, ettei tilintarkastustuomioistuin laskenut otsakkeen 4 vuoden 2018 
menojen arvioitua virhetasoa; kannattaa täysin tilintarkastustuomioistuimen esittämiä 
suosituksia; korostaa erityisesti, että voidakseen hoitaa työnsä 
tilintarkastustuomioistuimen on voitava tutustua kaikkiin asiaankuuluviin asiakirjoihin 
myös silloin, kun varoja maksetaan kansainvälisten järjestöjen kautta; tukee 
tilintarkastustuomioistuimen suositusta vahvistaa kansainvälisten järjestöjen velvoitetta 
toimittaa tarvittavat asiakirjat;

2. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 32/2018 ”Euroopan 
unionin Afrikka-hätärahasto: joustava mutta painopiste puuttuu”; kehottaa komissiota 
käsittelemään jäljellä olevia suosituksia viipymättä; painottaa tarvetta varmistaa, että 
unionin erityisrahastosta rahoitettavat hankkeet täydentävät unionin muiden välineiden 
mukaisia toimia ja jäsenvaltioiden tai muiden rahoittajien rahoittamia toimia; panee 
merkille jäsenvaltioiden ja muiden rahoittajien rahoitusosuuksien alhaisen tason, mikä 
asettaa kyseenalaiseksi unionin erityisrahaston käytön perustan;

3. antaa tunnustusta kansalaisyhteiskunnan toimista ihmisoikeuksien edistämisessä ja 
puolustamisessa kaikkialla maailmassa erityisesti aikana, jolloin kansalaisyhteiskunnan 
toimintamahdollisuudet kapenevat ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus asetetaan 
kyseenalaiseksi; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 
35/2018 ”Valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman EU-rahoituksen avoimuus: 
lisätoimia tarvitaan”; korostaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että ulkoisten 
toimien alalla komissio valitsi valtiosta riippumattomien järjestöjen johtamat hankkeet 
yleensä avoimuutta noudattaen ja että komissio raportoi yleensä tietoja humanitaarisesta 
avusta ja kehitysavusta kansainvälisten avoimuusstandardien mukaisesti; panee 
kuitenkin merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa katsottiin, että 
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komissio voisi parantaa avoimuutta valtiosta riippumattomien järjestöjen toteuttaman 
EU-rahoituksen osalta; korostaa, että valtiosta riippumattomia järjestöjä koskevat samat 
avoimuusvaatimukset kuin muita tuensaajia; kehottaa komissiota parantamaan 
kansalaisjärjestöjen toteuttaman rahoituksen seurantajärjestelmiään ja varmistamaan ja 
varmentamaan sääntöjen ja menettelyjen moitteettoman ja johdonmukaisen 
soveltamisen tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti siten, että kaikkien 
täytäntöönpanosta vastaavien toimijoiden ilmoittamien kustannusten arviointi on myös 
mahdollista; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että maaliskuussa 2019 otettiin 
käyttöön EU Aid Explorer, julkinen verkkosivusto, joka sisältää kaikki unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden ulkoista apua koskevat julkaistut tiedot; korostaa 
kansalaisyhteiskunnan järjestöille myönnettävän unionin tuen lisäämisen merkitystä 
tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä;

4. panee liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA II) osalta merkille ehdokasvaltioiden 
hallinnollisissa valmiuksissa edelleen vallitsevat heikkoudet, jotka ovat johtaneet 
vastaanottokyvyn puutteeseen välillisen hallinnoinnin puitteissa; korostaa, että kuten 
liittymistä valmistelevasta EU:n tuesta Turkille vuonna 2018 laaditussa 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa todetaan, että edistyminen tällaisilla 
arkaluonteisilla aloilla, kuten oikeusvaltioperiaatteen ja kansalaisyhteiskunnan aloilla, ei 
riipu ainoastaan myönnetystä IPA-rahoituksesta vaan etenkin viranomaisten poliittisesta 
tahdosta; panee huolestuneena merkille, ettei Turkille myönnettyjen IPA-varojen 
yhteydessä ole juuri käsitelty perusarvoja kuten lehdistönvapautta tai oikeuslaitoksen 
puolueettomuutta; katsoo, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan, että komissio 
hyödyntää ehdollisuutta uudistusten tukemiseksi oikeusvaltioperiaatteen ja hallinnon 
kaltaisilla painopistealoilla Turkissa;

5. pitää myönteisenä, että vuonna 2018 käynnistettiin ensimmäiset valmiuksien 
kehittämistoimet tarkistetun vakautta ja rauhaa edistävän välineen mukaisesti; korostaa, 
että nämä toimet olisi toteutettava turvallisuusalan kattavan uudistusprosessin 
yhteydessä; kannustaa tehostamaan lyhyen aikavälin vakauttamistoimien seurantaa 
vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä tai muista välineistä rahoitettavien pidemmän 
aikavälin toimien avulla;

6. ottaa huomioon Euroopan puolustusta koskevan tilintarkastustuomioistuimen 
analyyttisen tarkastelun ja kannattaa sen suosituksia; kehottaa komissiota 
perussopimusten valvojana varmistamaan, että kaikki unionin puolustustoimet, jotka 
toteutetaan YUTP:n mukaisten unionin toimintojen toteuttamiseksi (pysyvä 
rakenteellinen yhteistyö, Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma, Euroopan 
puolustusrahasto, puolustuksen koordinoitu vuosittainen tarkastelu jne.) ovat 
johdonmukaisia, ja kehottaa varmistamaan yhteentoimivuuden ja synergian Naton 
kanssa; katsoo, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä unionin yhtenä 
keskeisenä tavoitteena on oltava kilpailukykyinen Euroopan puolustuksen teollinen ja 
teknologinen perusta, joka tehostaa jäsenvaltioiden sotilaallisia valmiuksia ja muodostaa 
Euroopan puolustusunionin; kehottaa laatimaan lisää riippumattomia ja julkisesti 
saatavilla olevia arvioita EU:n siviili- ja sotilasturvallisuustoimista, erityisesti EU:n 
sotilaskoulutusoperaatioista, sotilaallisten toimijoiden valmiuksien vahvistamisesta 
kolmansissa maissa (vakautta ja rauhaa edistävän välineen avulla toteutettava 
turvallisuuden ja kehityksen edistäminen valmiuksia kehittämällä) sekä rajavalvontaa ja 
muuttoliikettä koskevista toimista;
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7. kehottaa komissiota arvioimaan, onko Euroopan parlamentin budjettivaltuuksien 
peruuttaminen Euroopan puolustusviraston ja pysyvän rakenteellisen yhteistyön 
perustamista koskevilla neuvoston päätöksillä lainmukaista; palauttaa mieliin, että 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) asiaa koskevissa 45 artiklan 2 kohdassa 
ja 46 artiklan 2 kohdassa määrätään, että päätökset tehdään määräenemmistöllä ilman 
veto-oikeutta; palauttaa mieliin, että parlamentin budjettivaltuuksien peruuttaminen 
SEU:n 42 artiklan nojalla on mahdollista ainoastaan toimintamenojen osalta ja 
edellyttää yksimielistä päätöstä neuvostossa; korostaa, että neuvosto ei ole koskaan 
tehnyt tällaista päätöstä;

8. pitää ehdottoman tarpeellisena seurata tarkasti Turkin-pakolaisavun 
koordinointivälineen varojen käyttöä ja siten varmistaa, että kyseiset varat 
kohdennetaan tarkasti pakolaishankkeisiin eikä niitä käytetä mihinkään muuhun 
tarkoitukseen; kehottaa komissiota raportoimaan budjettivallan käyttäjälle säännöllisesti 
rahoitettujen toimien yhteensopivuudesta oikeusperustan kanssa;

9. on huolestunut unionin rahoittamien hankkeiden vähäisestä näkyvyydestä ja korostaa, 
että unionin rahoitusvälineiden näkyvyyttä on parannettava ja täydentävyyttä lisättävä; 

10. pitää valitettavana YTPP:n siviilioperaatioita koskevien hallintomenettelyjen sekä 
talousarvio- ja rahoitusmenettelyjen joustavuuden puutetta; toistaa näkemyksensä, että 
komission olisi otettava käyttöön YTTP:n kriisinhallintatoimenpiteitä koskevia erityisiä 
hankintasääntöjä operaatioiden nopean ja joustavan järjestämisen helpottamiseksi.
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KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Charles Goerens

EHDOTUKSET

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että unionin menojen laillisuus on moitteettoman varainhoidon keskeinen 
periaate; 

2. korostaa, että unionin pyrkimys luoda ”tasavertaisten osapuolten kumppanuus” 
kumppanimaidensa kanssa edellyttää ”omistajuusperiaatteen” täysimääräistä 
noudattamista avun tuloksellisuutta koskevien unionin kansainvälisten sitoumusten 
mukaisesti; toistaa olevansa huolissaan kehitysvarojen käyttämisestä muihin kuin 
kehitystavoitteisiin ja korostaa, että rahoitus, joka ei täytä virallisen kehitysavun 
kriteerejä, on otettava muista välineistä kuin kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä (DCI); 
kehottaa erityisesti unionia ja sen jäsenvaltioita pidättymään asettamasta 
muuttoliikkeeseen ja kaupan uudistuksiin liittyviä avun ehtoja, jotka ovat ristiriidassa 
kehitysyhteistyön tuloksellisuutta koskevien periaatteiden kanssa; pitää tärkeänä 
varmistaa, että kaikessa kehitysyhteistyön rahoitusvälineen puitteissa tehtävässä 
yhteistyössä noudatetaan ihmisoikeusnormeja, ja painottaa, että unionin on puututtava 
köyhyyden perimmäisiin syihin ja edistettävä oikeudenmukaisia mahdollisuuksia 
voidakseen torjua köyhyyttä menestyksekkäästi pitkällä aikavälillä;

3. pitää valitettavana, että huolimatta unionin sitoutumisesta kestävyyteen ja 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 7/2019 osoittaa, että komissio ei 
raportoi eikä seuraa, miten unionin talousarvio ja politiikat edistävät kestävää kehitystä 
ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista; panee merkille, että komissio julkaisi 
äskettäin pohdinta-asiakirjan, jossa hahmotellaan kestävän Euroopan skenaarioita; pitää 
kuitenkin valitettavana, ettei asiakirjaan sisälly kuiluanalyysia siitä, mitä asioita unionin 
on syytä tehostaa talousarvion, toimintapolitiikan ja lainsäädännön osalta, eikä siinä 
esitetä unionin meno-ohjelmien osuutta kestävän kehityksen tavoitteiden 
saavuttamisessa;
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4. pitää myönteisenä, että vuoteen 2018 mennessä 20,3 prosenttia unionin rahoittamasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehitysavusta oli tarkoitettu ilmastonmuutoksen 
torjuntaan; muistuttaa kannastaan, jonka mukaan tulevaisuudessa tämä määrä olisi 
kuitenkin yli kaksinkertaistettava siten, että vähintään 45 prosenttia vuosiksi 2021–2027 
ehdotetusta naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (NDICI) 
myönnettävästä rahoituksesta osoitetaan ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin; kehottaa 
tässä yhteydessä parantamaan uusiutuvan energian saatavuutta ja tukemaan 
investointeja ympäristöteknologioihin, tiedon jakamista, kestävien toimitusketjujen 
kehittämistä ja kiertotalouden edelleen kehittämistä, maan, metsien, veden ja resurssien 
kestävää käyttöä koskevia kansainvälisiä kumppanuuksia sekä investointeja 
pelastuspalveluun ja varhaisvaroitusjärjestelmiin;

5. suhtautuu myönteisesti budjettituen käyttöön yleisesti kehitysmaiden auttamiseksi 
niiden uudistuspyrkimyksissä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa; 
kehottaa kuitenkin komissiota arvioimaan selkeämmin unionin budjettituen vaikutusta 
kestävän kehityksen tavoitteiden, etenkin tavoitteen 10 (eriarvoisuuden vähentäminen) 
saavuttamiseen, ja kehottaa tehostamaan vastaanottajavaltioiden toiminnan 
valvontamekanismeja korruption, ihmisoikeuksien kunnioittamisen, oikeusvaltion ja 
demokratian aloilla; muistuttaa, että valtion tulonhankinta on keskeisellä sijalla 
kestävässä kehitysrahoituksessa, ja se on yksi viidestä kehityshaasteesta, joihin pyritään 
vastaamaan budjettituen avulla; kehottaa komissiota hyväksymään tämän tavoitteen 
mukaisen kauppa- ja investointipolitiikan, jossa otetaan huomioon muun muassa 
vähiten kehittyneiden maiden talouskumppanuussopimuksiin liittyvät huolet tullien 
poistamiseen liittyvästä tulojen vähenemisestä ja varmistetaan verotusoikeuksien 
oikeudenmukainen jakautuminen neuvoteltaessa kehitysmaiden kanssa vero- ja 
investointisopimuksista, jotka koskevat erityisesti luonnonvaroista saatavien verotulojen 
uudelleenjakoa;

6. kehottaa lisäämään unionin kehitysyhteistyömenoihin liittyvää vastuuvelvollisuutta ja 
niiden tehokkuutta, sillä kehitystuloksia olisi määrittelyn lisäksi myös valvottava ja 
seurattava konkreettisten tulosten ja kehitysvaikutusten kannalta;

7. pyytää, että unioni ja sen jäsenvaltiot eivät tue käytäntöjä, jotka helpottavat 
monikansallisten yhtiöiden ja yksityishenkilöiden veronkiertoa, kun ne pyrkivät 
tavoitteeseensa luoda yksityisille sijoittajille liiketoiminnan kannalta suotuisa ympäristö 
Euroopan kestävän kehityksen rahaston puitteissa; korostaa lisäksi velkaantumisriskiä, 
joka liittyy siihen, että unioni turvautuu yhä enemmän rahoituslähteiden yhdistämiseen, 
erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Karibian maissa, joiden tulot ovat 
rajalliset velanhoidon kannalta; kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita torjumaan 
tehokkaasti ja johdonmukaisesti verovilppiä, aggressiivisia veronkiertokäytäntöjä ja 
haitallista verokilpailua kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden 
periaatteen mukaisesti;

8. panee tyytyväisenä merkille kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komission 
jäsenen sitoumukset, mukaan luettuna sitoumus ottaa Euroopan parlamentti mukaan 
unionin erityisrahastojen valvontaan, lisätä avoimuutta kaikessa unionin 
kehitysyhteistyössä ja sen varojen käytössä sekä varmistaa johdonmukaisuus unionin eri 
politiikkojen välillä.
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Tomáš Zdechovský

EHDOTUKSET

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

1. palauttaa mieliin, että vuosi 2018 oli nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen toiseksi 
viimeinen toteuttamisvuosi ja että kaikki rahoitusohjelmat toimivat nyt täysipainoisesti;

2. panee huolestuneena merkille, että arvoltaan huomattavia maksupyyntöjä on viivästynyt 
ja ne tulevat maksettaviksi tulevina vuosina ja tämä on vaikuttanut ennakkorahoituksen 
käyttöön ja maksattamatta oleviin sitoumuksiin ja vaikuttaa maksumäärärahatarpeisiin 
seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen alussa; panee merkille, että komissio 
toteuttaa toimenpiteitä välttääkseen maksumäärärahoihin kohdistuvan kohtuuttoman 
paineen monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ensimmäisinä vuosina;

3. pitää myönteisenä, että tarkastusviranomaiset ilmoittivat vuonna 2018 ensimmäistä 
kertaa eri virhetyypit käyttäen komission ja jäsenvaltioiden sopimaa yhteistä 
menetelmää, ja panee merkille, että yleisimmiksi virhetyypeiksi todettiin tukeen 
oikeuttamattomat menot ja julkiset hankintamenettelyt; panee merkille, että unionin 
talousarviosta suoritettavien menojen arvioitu kokonaisvirhetaso on parantunut 
jatkuvasti viime vuosien aikana (4,4 prosenttia vuonna 2014, 3,8 prosenttia vuonna 
2015, 3,1 prosenttia vuonna 2016, 2,4 prosenttia vuonna 2017 ja 2,6 prosenttia vuonna 
2018);
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4. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on pannut täytäntöön suuren osan 
jatkotoimia koskevista tilintarkastustuomioistuimen suosituksista, ja kannattaa 
tilintarkastustuomioistuimen sitoumusta jatkaa vuosien 2018–2020 strategiaansa 
noudattaen kaikkien niiden tuloksellisuustarkastuksissa annettujen suositusten 
seurantaa, jotka se osoitti komissiolle kolme vuotta aiemmin;

MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN ALAOTSAKE 1 B ”TALOUDELLINEN, 
SOSIAALINEN JA ALUEELLINEN KOHEESIO”

Yleisiä huomautuksia

5. korostaa unionin koheesiopolitiikan merkitystä tuettaessa Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa ja autettaessa jäsenvaltioita ja alueita vastaamaan 
uusiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, kuten globalisaatioon, työttömyyteen, 
elinkeinoelämän muutoksiin, digitalisaatioon ja ihmisten uudelleenkouluttamiseen;

6. panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että jäsenvaltiot 
esittivät Euroopan rakenne- ja investointirahastoille (ERI-rahastot), joihin kuuluu myös 
Euroopan sosiaalirahasto, vuonna 2018 aiempaa huomattavasti enemmän 
maksupyyntöjä, pääasiassa siksi, että ERI-rahastojen maksupyyntöjen määrä oli 
suhteellisen alhainen kauden 2014–2020 ohjelmien alkuvuosina; panee myös merkille, 
että tätä rahoitusta käytettiin edelleen suunniteltua hitaammin, mikä osaltaan lisäsi ERI-
rahastojen maksattamatta jääneiden sitoumusten määrää; pitää valitettavana näitä ERI-
rahastojen täytäntöönpanon viivästyksiä, jotka vaikuttavat edelleen ennakkorahoituksen 
käyttöön ja maksattamatta oleviin sitoumuksiin nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen viimeisenä vuonna sekä seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen 
maksumäärärahatarpeisiin; kehottaa komissiota analysoimaan alhaisen käyttöasteen 
syitä ja toteuttamaan toimia, kuten yksinkertaistamaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevia uusia sääntöjä, jotta vältetään maksumäärärahoihin kohdistuva kohtuuton 
paine monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 ensimmäisinä vuosina sekä 
tarpeettoman monimutkaiset ja/tai työläät säännöt, jotka eivät tuo lisäarvoa EU:n 
toimintapolitiikkoihin;

7. panee erittäin huolestuneena merkille, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan arvioitu virhetaso oli kasvanut 5,0 prosenttiin eli se ylitti huomattavasti 
kahden prosentin olennaisuusrajan; korostaa, että uusi valvonta- ja varmennuskehys 
suunniteltiin niin, että sen avulla voitaisiin varmistaa, että vuotuiset jäännösvirhetasot 
pysyvät kahden prosentin alapuolella; 

8. panee merkille, että hallintoviranomaisten ilmoittamien menojen 
säännönmukaisuudessa on edelleen puutteita ja että viimeaikaisista parannuksista 
huolimatta puutteita on edelleen havaitsematta tai korjaamatta; korostaa tässä 
yhteydessä, että tarkastusviranomaiset ovat keskeisessä osassa koheesiomenojen 
varmennus- ja valvontakehyksessä;

9. toteaa, että tällä toimintalohkolla unionin menoille on luonteenomaista kulujen 
korvaaminen ja että menot ovat siten suuririskisiä, mihin liittyy mutkikkaampia sääntöjä 
kuin joillakin toisilla toimintalohkolla; toteaa myös, että tuensaajien kannalta 
monimutkaisuuden merkittävänä lähteenä on se, että kansallisella tasolla määritetyt 
vaatimukset ovat unionin vaatimuksia tiukemmat; palauttaa mieliin, että 
tilintarkastustuomioistuin arvioi suuririskisten menojen virhetasoksi 4,5 prosenttia;
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10. korostaa, että tämän seurauksena toimintalohkon arvioitu virhetaso oli suhteellisen 
korkea (se nousi kolmella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna), ja toteaa, että se oli 
suurin yksittäinen tekijä suuririskisten menojen arvioidussa virhetasossa vuonna 2018 
(43,0 prosenttia kaikista virheistä);

11. on myös huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan työllisyys-, sosiaali- 
ja osallisuusasioiden pääosasto aliarvioi riskin määrää koskevassa arvioinnissaan 
sääntöjenvastaisuuksien tason vuonna 2018 (1,8 prosenttia työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosaston vastuualueeseen kuuluvista menoista eli 247 miljoonaa 
euroa);

12. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin, joiden mukaan tarvitaan lisäparannuksia 
erityisesti sen suhteen, miten hallinto- ja tarkastusviranomaiset ja komissio panevat 
kehyksen täytäntöön korkean virhetason alentamiseksi tulevaisuudessa;

13. korostaa, että tänäkin vuonna on toteutettava tehokkaita ja kiireellisiä toimia näiden 
virhelähteiden vähentämiseksi samalla kun saavutetaan korkea tuloksellisuus, ja 
kehottaa komissiota panemaan nopeasti täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen 
suositukset tällä toimintalohkolla; kehottaa erityisesti komissiota panemaan paremmin 
täytäntöön asianmukaiset valvontatoimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan, ettei 
ohjelmaa, jonka virhetaso on olennaisuusrajalla tai johon liittyy säännönvastaisia 
menoja, voida saattaa päätökseen, ja kehottaa tarkastusviranomaisia puuttumaan 
ilmoitettuihin puutteisiin ja hyödyntämään tulevaisuudessa paremmin komission 
varmennusmallia ja erityisesti suorittamaan säännöllisiä tarkastuksia rahoituksen 
välittäjien tasolla;

14. toteaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR), nuorisotyöllisyysaloitteen ja vähävaraisimmille 
suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) suhteen, että kolme 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen ohjelmaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Italiassa 
ja Unkarissa ja yksi FEAD-ohjelma Italiassa keskeytettiin, mistä aiheutui useita 
maksujen keskeytyksiä vuonna 2018; panee merkille, että asianomaisille jäsenvaltioille 
lähetettiin 33 varoituskirjettä;

15. toteaa, että varoituskirjeiden ja keskeytysten määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2018 
edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtui helmikuussa 2018 vastaanotettujen 
varmennuspakettien määrän kasvusta ja vuoden aikana tehtyjen säännönmukaisuutta 
koskevien tarkastusten tuloksista;

ESR

16. muistuttaa, että Euroopan sosiaalirahastolla (ESR) ja nuorisotyöllisyysaloitteella 
pyritään edistämään korkeaa työllisyys- ja koulutustasoa ja uusien ja parempien 
työpaikkojen luomista, mihin kuuluvat muun muassa nuorisotyöllisyysaloitteen toimet 
alueilla, joilla on korkea nuorisotyöttömyysaste; painottaa, että 
nuorisotyöllisyysaloitteella olisi siksi oltava EU:n, kansallisten ja alueellisten 
instituutioiden jatkuva taloudellinen ja poliittinen tuki, jotta se saavuttaisi tavoitteensa 
tulevina vuosina, ja pitääkin myönteisenä komission sitoumusta tehdä 
nuorisotyöllisyysaloitteesta pysyvä väline nuorisotyöttömyyden torjumiseksi;

17. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi erityiskertomuksessa nro 
5/2017 ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta?”, että 
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joissakin jäsenvaltioissa oli saavutettu tuloksia nuorisotakuun täytäntöönpanossa, mutta 
tilanne ei kuitenkaan vastannut nuorisotakuun käynnistämisen yhteydessä alun perin 
esitettyjä odotuksia; palauttaa mieliin myös, että vaikka ESR:n rahoitusta oli 
kohdennettu uudelleen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 17/2015 
(”Komission tuki nuorisotyöttömyyttä käsitteleville toimintaryhmille: ESR-rahoitusta 
kohdennettiin uudelleen mutta tulokset jäivät taka-alalle”) esitettyjen suositusten 
mukaisesti, tuloksiin ei edelleenkään kiinnitetty riittävästi huomiota; 

18. toistaa siksi, että nuorisotyöllisyysaloitteen varainhoitomenettelyjä ja 
raportointivaatimuksia olisi parannettava ja ne olisi kohdennettava paremmin nuoriin, 
joilla on vähiten koulutus- ja työmahdollisuuksia;

19. muistuttaa, että erityiskertomuksiin viittaavista suosituksista oli edelleen panematta 
täytäntöön kymmenen suositusta (joista yksi koski erityiskertomusta nro 16/2016 ”EU:n 
koulutustavoitteet: ohjelmat ovat yhdenmukaisia, mutta tuloksellisuuden mittaamisessa 
on puutteita”, kaksi koski erityiskertomusta nro 14/2016 ”Romanien integrointia 
edistävät EU:n toimintapoliittiset aloitteet ja rahoitustuet: edistys on ollut viime 
vuosikymmenellä huomattavaa, mutta käytännön tasolla tarvitaan lisätoimia” ja 
seitsemän koski erityiskertomusta nro 6/2018 ”Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – 
perusvapaus on varmistettu, mutta EU-varojen parempi kohdentaminen helpottaisi 
työvoiman liikkuvuutta”) ja että näistä useimmat oli määrä panna täytäntöön 
31. joulukuuta 2019 mennessä; panee erityisesti merkille erityiskertomuksen 
nro 14/2016, jonka mukaan useimmat hankkeet toteutettiin suunnitellusti, mutta 
romanien onnistunutta osallistamista edistäviä parhaita käytäntöjä ei aina sovellettu ja 
tulosten seuranta oli vaikeaa; muistuttaa, että romaneja koskevien luotettavien ja 
kattavien tietojen puute on ongelma sekä hankkeiden yhteydessä että EU:n ja 
kansallisen tason päätöksenteossa; pitää valitettavana, että tilanne saattaa pysyä 
muuttumattomana, ellei ryhdytä nopeisiin toimiin;

VÄHÄVARAISIMMILLE SUUNNATUN EUROOPPALAISEN AVUN RAHASTO 
(FEAD)

20. katsoo, että unionin määrätietoiset toimet vähävaraisimpien hyväksi ovat ensiarvoisen 
tärkeitä, kun otetaan huomioon, että EU:ssa keskimäärin useampi kuin yksi viidestä 
ihmisestä ja yksi neljästä lapsesta on edelleen köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen 
vaarassa; 

21. palauttaa mieliin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 5/2019 
(”Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto (FEAD): rahaston tuki on 
ollut arvokasta, mutta sen merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei ole vielä selvitetty”) 
esitetyt havainnot ja etenkin tilintarkastustuomioistuimen päätelmän, että 
elintarvikeavun kautta tapahtuvan köyhyyden lieventämisen (83 prosenttia FEAD:n 
talousarviosta) lisäksi FEAD-ohjelman innovatiiviset sosiaalipolitiikan osa-alueet 
tarjoavat jäsenvaltioille mahdollisuuksia sosiaalisen osallisuuden edistämiseen; 

22. palauttaa mieliin myös, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa 
nro 5/2019 esitettyjen tietojen mukaan rahaston vaikutus on merkittävä lähes jokaisessa 
jäsenvaltiossa ja että rahaston ruoka-avulla, aineellisella avulla ja sosiaalista osallisuutta 
koskevilla toimilla on suuri merkitys vähävaraisimmille, myös niille, jotka voivat 
muutoin jäädä varsinaisen sosiaaliavun ulkopuolelle tai jotka tarvitsevat välitöntä tukea; 
korostaa lisäksi, että ruokapankeilta saatujen tietojen mukaan FEAD rahoittaa noin 
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kolmasosan mainittujen ruokapankkien tarjoamasta ruuasta ja ne ovat FEAD:n ansiosta 
vähemmän riippuvaisia epäsäännöllisistä lahjoituksista ja voivat siten suunnitella 
tiettyjen elintarvikkeiden uudelleenjaon paremmin;

23. tukee näin ollen FEAD-rahastoa, jolla pyritään lievittämään unionissa esiintyviä 
köyhyyden pahimpia muotoja, kuten ruoan puutetta, asunnottomuutta ja lasten 
köyhyyttä;

24. panee kuitenkin merkille, että seurantaan liittyvien puutteiden ja EU:n laajuisten tietojen 
puutteen vuoksi FEAD:n määrällistä merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei ole 
selvitetty, ja palauttaa mieliin, että komission on parannettava kerättyjä tietoja, jotta 
niillä voidaan aiempaa paremmin tuoda esille FEAD-rahaston suhteellinen merkitys 
eurooppalaisen solidaarisuuden suunnannäyttäjänä ja unionin sosiaalisten erojen 
torjumisen edistäjänä;

25. panee merkille, että FEAD:n väliarviointikertomuksessa havaittiin useita puutteita 
rahaston täytäntöönpanossa ja että tilintarkastustuomioistuin ehdotti rahaston tuen 
kohdentamista paremmin sitä eniten tarvitseville; muistuttaa lisäksi, että 
väliarvioinnissa katsottiin, että liitännäistoimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa 
voitaisiin hyödyntää paremmin;

Mahdollisten petosten torjunta

26. korostaa, että julkisten hankintojen tarkastuksia on tehostettava koko rahoitussyklin 
ajan;

27. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 6/2019 
”EU:n koheesiomenoihin kohdistuvien petosten torjunta: hallintoviranomaisten on 
kehitettävä havaitsemista, reagointia ja koordinointia” päätelmien mukaisesti 
hallintoviranomaiset yksilöivät petosriskejä unionin koheesiorahastoissa (myös 
ESR:ssa) ja suunnittelevat ehkäiseviä toimia aiempaa paremmin, mutta niiden on yhä 
kehitettävä havaitsemista, reagointia ja koordinointia;

28. pitää myönteisinä komission ja jäsenvaltioiden tältä osin toteuttamia toimia ja kannustaa 
niitä kehittämään edelleen ARACHNE-riskinarviointivälinettä jäsenvaltioiden 
aktiivisella myötävaikutuksella; kehottaa siksi jäsenvaltioita hyödyntämään 
ARACHNE-tietokantaa mahdollisimman kattavasti, jotta voidaan estää unionin varojen 
vilpillistä ja säännönvastaista käyttöä;

MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN ALAOTSAKE 1 A ”KASVUA JA 
TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KILPAILUKYKY”

Yleisiä huomautuksia

29. palauttaa mieliin, että komissio hallinnoi suoraan suurinta osaa monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeen 1 a menoista ja menot muodostuvat suurimmaksi osaksi 
hankkeisiin osallistuville julkisille tai yksityisille edunsaajille myönnettävistä 
avustuksista; 

30. panee tyytyväisenä merkille, että kasvua ja työllisyyttä edistävän kilpailukyvyn alan 
arvioitu virhetaso oli 2,0 prosenttia eli huomattavasti alempi kuin vuonna 2017 
(4,2 prosenttia) ja 2016 (4,1 prosenttia), ja toteaa, että suurin osa virheistä liittyi 
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tutkimusmenoihin, kun taas muihin menoihin liittyvät virheet olivat vähäisiä; panee 
merkille komission toimet virhetason parantamiseksi ja toteaa, että virhetaso oli alempi 
kuin kahden edellisen vuoden aikana, ja tähdentää jälleen, että kilpailukyvyn lukuun 
liittyvät meno-ohjelmat ovat tärkeitä, sillä niillä on suuri merkitys osallistavan 
yhteiskunnan edistäjänä, kasvun vauhdittajana ja uusien työpaikkojen luojana EU:ssa;

EaSI

31. panee merkille, että komission mukaan EaSI-ohjelman väliarviointi osoitti, että 
ohjelman tavoitteet ovat edelleen relevantteja ja että ohjelma tavoittaa tehokkaasti 
asiaankuuluvat sidosryhmät, tuottaa laadukkaita tuloksia ja saavuttaa tavoitteensa 
varsinkin nykyisessä talous- ja finanssikriisin jälkeisessä haastavassa 
sosioekonomisessa tilanteessa; panee niin ikään merkille, että vaikka kolme 
toimintalinjaa (Progress, EURES ja mikrorahoitus sekä sosiaalinen yrittäjyys) näyttävät 
toimivan itsenäisesti, joillakin aloilla voitaisiin lisätä tehokkuutta (synergioita);

32. panee merkille, että EaSI-ohjelman väliarvioinnissa tuotiin esiin useita tapoja parantaa 
ohjelman täytäntöönpanoa erityisesti yksinkertaistamalla menettelyjä, parantamalla 
sisäistä johdonmukaisuutta, lisäämällä joustavuutta, kohdentamalla toimet erityistukea 
tarvitseviin ryhmiin ja luomalla yhteyksiä muihin rahastoihin; kannustaa komissiota 
toimimaan näiden tavoitteiden mukaisesti; vaatii erityisesti tämän suuntaisia 
parannuksia ESR+:n EaSI-toimintalohkoon;

Virastot

33. panee tyytyväisenä merkille, että komissio sai vuonna 2018 päätökseen työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla toimivien Euroopan komission virastojen (Eurofound, Cedefop, 
ETF ja EU-OSHA) ensimmäisen monialaisen arvioinnin, jolla täydennettiin kolmen 
kolmikantaisen viraston perustamisasetusten tarkistamista; panee tyytyväisenä merkille, 
että arvioinnissa vahvistetaan arviointikertomuksen erittäin myönteiset havainnot, jotka 
koskivat virastojen merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta 
ja lisäarvoa sekä tarvetta vahvistaa yhteistyötä synergioiden hyödyntämiseksi; korostaa 
lisäksi, että avoimuus ja kansalaisten tietoisuus virastojen olemassaolosta ovat keskeisiä 
tekijöitä virastojen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää ensiarvoisen 
tärkeänä virastojen resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä; kehottaa 
siksi arvioimaan, miten tiedot ja resurssit nykyään esitellään ja asetetaan saataville sekä 
missä määrin ne ovat kansalaisten mielestä helposti kartoitettavissa, tunnistettavissa ja 
käytettävissä;

34. pitää myönteisenä Euroopan työviranomaisen (ELA) perustamista ja korostaa tarvetta 
varmistaa, että sen toiminnan käynnistämiseen varataan riittävästi varoja; pitää kiinni 
siitä, että rahoitusta ei voida toteuttaa kohdentamalla uudelleen muiden työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden alan virastojen ja budjettikohtien määrärahoja eikä ELAn rahoittaminen 
saisi johtaa Eures-verkoston resurssien ja valmiuksien vähenemiseen; korostaa siksi, 
että ELA:n ja Eures-verkoston budjettikohdat on pidettävä selkeästi erillään;

JOHTOPÄÄTÖKSET

35. panee tyytyväisenä merkille, että komissio käynnisti vuonna 2018 neljä temaattista 
arviointia (jotka koskivat nuorisotyöllisyyden tukemista, ESR:n tukea työllisyydelle ja 
liikkuvuudelle, ESR:n tukea koulutukselle ja ESR:n tukea sosiaaliselle osallisuudelle); 
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36. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen suositus, jonka mukaan komission olisi 
kaikissa toimissaan käytettävä panoksen, tuotoksen, tuloksen ja vaikutuksen käsitteitä 
johdonmukaisesti ja parempaa sääntelyä koskevia komission ohjeita noudattaen, on 
pantu täytäntöön vain osittain, ja kehottaa komissiota pyrkimään tämän suosituksen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon;

37. pyytää yleisemmin, että komissio panee mahdollisimman pian täytäntöön kaikki 
tilintarkastustuomioistuimen jäljellä olevat suositukset ja ottaa pidemmällä aikavälillä 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon toteuttaessaan uuden ESR+:n 
mukaisia toimia vuodesta 2021 alkaen.
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Pascal Canfin

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen ympäristöä, ilmastotoimia, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien budjettikohtien yleiseen toteutukseen komissiossa 
vuonna 2018;

2. on tyytyväinen toimivaltaansa kuuluvien viiden hajautetun viraston työskentelyyn 
niiden hoitaessa teknisiä, tieteellisiä ja hallinnollisia tehtäviä, joilla autetaan unionin 
toimielimiä laatimaan ja harjoittamaan ympäristö-, ilmasto- ja kansanterveyspolitiikkaa 
sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa politiikkaa; on myös tyytyväinen tapaan, 
jolla näiden virastojen talousarvioita on toteutettu; korostaa, että tulevien haasteiden 
mittavuuden vuoksi on varmistettava ympäristön, ilmaston, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden aloilla toimivien virastojen ja komission pääosastojen 
asianmukainen rahoitus, ja korostaa myös, että rahoituksen leikkaamisella entisestään 
tai määrärahojen lisäämättä jättämisellä tulee olemaan heijastusvaikutuksia unionin 
kansalaisten elämänlaatuun;

3. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen vuosikertomuksessaan 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, että virhetaso oli yhä olennainen 
maaseudun kehittämisen, Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) 
markkinatoimenpiteiden, kalastuksen sekä ympäristö- ja ilmastotoimien menoaloilla, ja 
muistuttaneen, että näiden alojen menoihin sovelletaan monimutkaisia 
tukikelpoisuusedellytyksiä, ja kiinnittäneen huomiota mahdollisesti esiintyviin 
virhetyyppeihin, kuten tukeen oikeuttamattomat edunsaajat, toiminnot, hankkeet tai 
ilmoitetut kulut; toteaa, että luonnonvarojen alan virhetason (2,4 prosenttia) 
arvioimiseksi käytetyn otoksen 251 tapahtumasta kuusi liittyi ympäristöön, 
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ilmastotoimiin ja kalastukseen; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei 
arvioinut kokonaisvirhetasoa otsakkeelle 3, joka kattaa terveyteen sekä elintarvikkeiden 
ja rehujen turvallisuuteen liittyvät menot;

Ympäristö ja ilmastotoimet

4. korostaa, että vuonna 2018 ympäristöasioiden pääosastossa oli 456 työntekijää ja sen 
talousarvio oli 469,02 miljoonaa euroa;

5. huomauttaa, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,8 prosenttia ja 
maksumäärärahojen käyttöaste 97,7 prosenttia vuonna 2018;

6. painottaa, että lakisääteiset määräajat ylittäneiden maksujen osuus oli 8,20 prosenttia 
ympäristöasioiden pääosaston vuonna 2018 suorittamista maksuista (5,85 prosenttia 
vuonna 2017, 3,92 prosenttia vuonna 2016); pitää erityisen valitettavana, että Life-
ohjelman maksuviivästysten osuus kasvoi vuonna 2018 (10,3 prosenttia, kun vastaava 
luku oli 5,8 prosenttia vuonna 2017 ja 3,9 prosenttia vuonna 2016);

7. panee merkille, että vuonna 2018 ympäristöasioiden pääosasto esitti vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan, että keskimääräinen jäännösvirhetaso oli 0,09 prosenttia, 
mikä ei ylittänyt 2 prosentin olennaisuusrajaa;

8. toteaa ympäristöasioiden pääosaston korostaneen vuotuisessa toimintakertomuksessaan, 
että pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston kanssa tehtävää 
yhteistyötä koskevan ulkoistamispäätöksen henkilöstöä koskevat ehdot antavat 
ymmärtää, että ympäristöasioiden pääosaston henkilöstötilanne on erittäin tiukka Life-
ohjelman toimintojen osalta, mikä saattaa edellyttää pääosaston työmenetelmien ja -
järjestelyjen lisätarkastelua;

9. korostaa, että vuonna 2018 ilmastotoimien pääosastossa oli 200 työntekijää ja se 
hallinnoi 131,9 miljoonan euron määrärahoja unionin talousarvion ”Ilmastotoimet”-
osastossa; toteaa, että kyseiseen osastoon sisältyvien maksusitoumusmäärärahojen 
käyttöaste oli 99,77 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 92,04 prosenttia;

10. on tyytyväinen, että vuonna 2018 vain 0,93 prosenttia kaikista ilmastotoimien 
pääosaston maksuista maksettiin myöhässä lakisääteisiin määräaikoihin verrattuna 
(3,9 prosenttia vuonna 2017);

11. korostaa, että ilmastotoimien pääosasto ja budjettipääosasto seuraavat monivuotiseen 
rahoituskehykseen sisältyvää ilmastotoimien 20 prosentin valtavirtaistamistavoitetta ja 
että ilmastotoimien pääosasto tukee muita pääosastoja ilmastonäkökohtien 
sisällyttämisessä niiden toimintaan; pitää myönteisenä, että vuonna 2018 unionin 
talousarviosta 20,1 prosenttia käytettiin ilmastoon liittyviin toimiin, mutta pitää 
valitettavana, että vuoden 2019 alussa arvioitiin edelleen, että unionin 
talousarviokehityksen perusteella osuus olisi vain 19,7 prosenttia nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen kauden aikana;

12. kehottaa komissiota kehittämään vuosien 2021–2027 monivuotiseen rahoituskehykseen 
sisältyvän ilmastotoimien valtavirtaistamistavoitteen asianmukaista ja oikea-aikaista 
täytäntöönpanoa koskevan seurantajärjestelmän, ja palauttaa mieliin, että nykyisen 
monivuotisen rahoituskehyksen myöhästyneen alkamisen johdosta ilmastotoimien 
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valtavirtaistamistavoitetta ei kyetty saavuttamaan ensimmäisinä vuosina; korostaa, että 
unionin on varmistettava kyseisten tavoitteiden saavuttaminen, jotta edesautetaan 
Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa;

13. pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille joka vuosi kertomuksen kunkin 
budjettikohdan yksityiskohtaisesta vaikutuksesta ilmastotoimien 
valtavirtaistamistavoitteeseen, jotta sen seurantaa voidaan helpottaa;

14. on erittäin huolissaan siitä, että ilmastotoimien pääosaston vuoden 2018 vuotuisessa 
toimintakertomuksessa toistuu jälleen maineeseen ja oikeudellisiin, rahoituksellisiin ja 
institutionaalisiin syihin perustuva varauma, joka liittyy EU:n päästökauppajärjestelmää 
koskevan unionin rekisterin huollossa ja toiminnassa havaittuihin merkittäviin 
turvallisuusriskeihin, joista on raportoitu vuotuisessa toimintakertomuksessa vuodesta 
2010 lähtien ja jotka vahvistettiin vuoden 2018 riskinarvioinnissa; pitää valitettavana 
tämän varauman epätavallista kestoa; kehottaa komissiota ratkaisemaan tämän tilanteen 
pikaisesti;

Kansanterveys, elintarvikkeiden turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä 
kasvinterveys

15. panee merkille, että vuonna 2018 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto 
toteutti 484,9 miljoonan euron talousarvion toimintalohkoillaan;

16. korostaa, että julkiset hankinnat ovat tärkein varainhoidon väline kansanterveyden alalla 
ja että vuonna 2018 maksusitoumus- ja maksumäärärahat käytettiin kokonaisuudessaan; 
korostaa, että elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden alalla talousarvio toteutetaan 
suurelta osin suorina avustuksina jäsenvaltioille ja että maksusitoumusmäärärahojen 
käyttöaste oli 99,0 prosenttia ja maksumäärärahojen 98,6 prosenttia;

17. panee merkille, että vuonna 2018 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto totesi 
vuotuisessa toimintakertomuksessaan, että keskimääräinen jäännösvirhetaso oli 
1,9 prosenttia, mikä ei ylittänyt 2 prosentin olennaisuusrajaa;

18. panee huolestuneena merkille, että avustusten hallinnointiin liittyvien, terveyden ja 
elintarviketurvallisuuden pääosaston ajallaan maksamien maksujen osuus laski 
97 prosentista 83 prosenttiin vuosien 2016 ja 2018 välisenä aikana;

19. korostaa, että vuonna 2018 terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosastossa oli 
778 työntekijää (780 vuonna 2017);

20. kiinnittää huomiota terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan yksilöimiin haasteisiin, jotka koskevat unionin kolmannen 
terveysalan toimintaohjelman 2014–2020 täytäntöönpanoa; panee merkille, että kyseiset 
haasteet koskevat terveysalan toimintaohjelman nykyistä rahoitusmekanismia, joka 
mahdollistaa vain hankekeskeisen rahoituksen ja voi vaikuttaa kielteisesti toteutettujen 
toimien pidemmän aikavälin kestävyyteen, sekä terveysalan toimintaohjelman joidenkin 
mekanismien, kuten jäsenvaltioiden kanssa toteutettavien yhteistoimien, 
monimutkaisuutta, mikä johtaa siihen, että määräajat toiminnan alustavasta 
suunnittelusta sen varsinaiseen käynnistämiseen voivat olla pitkiä; panee merkille 
mikrobilääkeresistenssiä käsittelevän tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 
nro 21/2019 päätelmät, joiden mukaan komission ja virastojen toimien ansiosta asiassa 
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on edistytty jonkin verran esimerkiksi eläinlääketieteeseen ja elintarvikkeisiin liittyvissä 
kysymyksissä; pitää kuitenkin valitettavana, että saman erityiskertomuksen mukaan 
toistaiseksi ei juurikaan ole todisteita mikrobilääkeresistenssistä aiheutuvan 
terveystaakan helpottumisesta unionissa;

21. korostaa terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan yksilöimiä, elintarvikeketjuun liittyvän yhteisen 
rahoituskehyksen 2014–2020 toteuttamista koskevia haasteita, kuten sitä, ettei 
käytettävissä ole kriisivarausta eikä vakiintunutta arvostusmenetelmää tautien 
leviämistä estävien toimien yhteydessä tuhottaville eläimille, kasveille ja tuotteille;

22. katsoo, että komissiolle voidaan käytettävissä olevien tietojen ja talousarvion toteutusta 
koskevan kertomuksen perusteella myöntää vastuuvapaus ympäristö- ja 
ilmastopolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista 
varainhoitovuoden 2018 menoista.
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LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Cláudia Monteiro de Aguiar

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen havaintoon, jonka mukaan Euroopan 
unionin varainhoitovuoden 2018 konsolidoitu tilinpäätös on luotettava ja unionin 
varainhoitovuoden 2018 tilien perustana olevat toimet ovat yleisesti ottaen lailliset ja 
sääntöjenmukaiset kaikilta olennaisilta osiltaan, lukuun ottamatta suuririskisiä menoja 
(lähinnä kulujen korvaamiseen perustuvia menoja, joihin sovelletaan monimutkaisia 
sääntöjä), joiden arvioitu virhetaso on 4,5 prosenttia; panee merkille, että arvioitu 
2,6 prosentin kokonaisvirhetaso ylittää edelleen tilintarkastustuomioistuimen 
olennaisuusrajan (2 prosenttia);

2. toteaa, että vuonna 2018 osoitettiin 4 248 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina 
ja 2 454 miljoonaa euroa maksumäärärahoina liikennepolitiikkaan, mukaan lukien 
Verkkojen Eurooppa -väline, liikenneturvallisuus, matkustajien oikeudet, liikenteen 
alan virastot sekä liikenteeseen liittyvä tutkimus ja innovointi (Horisontti 2020); toteaa 
edelleen, että innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) hallinnoitavana oli 
3 708,4 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 1 950,5 miljoonaa euroa 
maksumäärärahoina Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosiossa (luku 06 02) ja 
Horisontti 2020-puiteohjelmassa (liikenteeseen liittyvä tutkimus ja innovointi – luku 
06 03);

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että Verkkojen Eurooppa -välineen liikennealalla 
rahoituslähteiden yhdistämistä koskeva vuoden 2017 ehdotuspyyntö saatiin päätökseen 
vuonna 2018 noudattaen innovatiivista lähestymistapaa, jossa asetettiin saataville EU:n 
avustusten 1,35 miljardin euron ohjeellinen kokonaisbudjetti, joka yhdistetään 
Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR), Euroopan investointipankista, 
kansallisista kehityspankeista tai yksityisiltä sijoittajilta saatavaan rahoitukseen; pitää 
tarpeellisena suorittaa näiden hankkeiden jälkiarviointi, jotta voidaan arvioida tämän 
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innovatiivisen lähestymistavan tehokkuutta; panee merkille, että ehdotusten jättämisen 
toinen määräaika oli huhtikuussa 2018, jolloin keskityttiin innovaatioihin ja uusiin 
teknologioihin liittyviin hankkeisiin erityisesti vaihtoehtoisten polttoaineiden alalla ja 
tuettiin komission puhtaan liikkuvuuden politiikkaa sekä valittiin 35 hanketta, joihin 
myönnettiin yhteensä 404,8 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta; 
toteaa, että edunsaajien tietoisuutta Verkkojen Eurooppa -välineen 
tukikelpoisuussäännöistä on parannettava erityisesti tekemällä selvä ero toteuttamiseen 
liittyvän hankintasopimuksen ja alihankintasopimuksen välille; muistuttaa, ettei 
rahoitusvälineestä käytetty määrä ole ainoa tuloksellisuuskriteeri, ja kehottaa komissiota 
arvioimaan syvällisemmin unionin rahoittamien liikennehankkeiden saavutuksia ja 
mittaamaan niiden lisäarvoaspektia ja varojen tuloskeskeistä käyttöä;

4. kehottaa eurooppalaisia TEN-T-koordinaattoreita suorittamaan perusteellisen arvioinnin 
tällä ohjelmakaudella TEN-T-käytävillä päätökseen saatetuista hankkeista ja 
aikaansaaduista parannuksista ja esittämään sen parlamentille ja komissiolle; pyytää 
lisäksi komissiota ehdottamaan uutta tuloskeskeistä mekanismia, johon sisältyy lyhyen, 
keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnittelu ja tekninen apu ja jonka avulla lisätään 
unionin rahastojen lisäarvoa ja varmistetaan, että jäsenvaltiot saavuttavat ydinverkon ja 
kattavan verkon päätökseen saattamista koskevat vuosiksi 2030 ja 2050 asetetut 
tavoitteet;

5. pitää myönteisenä, että Verkkojen Eurooppa -välineen monivuotiseen työohjelmaan 
hyväksyttiin 19. huhtikuuta 2018 muutos, jonka mukaan Verkkojen Eurooppa -välineen 
liikennealan yleisistä määrärahoista on käytettävissä vuoden 2018 ehdotuspyyntöön 
alustavasti yhteensä 450 miljoonaa euroa sellaisten yhteistä etua koskevien hankkeiden 
tukemiseen, jotka liittyvät liikenteen digitalisointia, liikenneturvallisuutta ja 
multimodaalisuutta koskeviin monialaisiin tavoitteisiin; muistuttaa työohjelmien 
koordinoinnin merkityksestä, jotta voidaan hyödyntää liikenne-, energia- ja 
televiestintäalan välistä synergiaa; panee tyytyväisenä merkille Verkkojen Eurooppa 
-välineen vuotuisen työohjelman perustamista koskevan rahoituspäätöksen 
hyväksymisen, jonka nojalla INEA voi käynnistää Verkkojen Eurooppa -välineen 
liikenneosiota koskevan vuoden 2019 ehdotuspyynnön rahoitustuesta avustusten 
muodossa yhteistä etua koskeville hankkeille, jotka koskevat rajat ylittäviä osuuksia, 
yhteyksiä merisatamiin ja merisatamien kehittämistä sekä rautateiden tavaraliikenteen 
melun ja tärinän vaikutusten lieventämistä, ja toteaa, että käyttöön asetetaan 
100 miljoonan euron ohjeellinen määrä; muistuttaa, että jotta liikennealalla voidaan 
saavuttaa konkreettisia hyötyjä, määrärahoja on hallinnoitava asianmukaisesti ja varat 
on käytettävä merkityksellisiin ja sopiviin investointihankkeisiin, jotka pannaan oikea-
aikaisesti täytäntöön;

6. panee merkille, että nykyisen ohjelmakauden 2014–2020 viidenteen vuoteen mennessä 
vain noin 23 prosenttia alun perin myönnetyistä varoista oli johtanut maksujen 
suorittamiseen tammikuuhun 2019 mennessä, mikä asettaa kyseenalaiseksi Verkkojen 
Eurooppa -välineen täysimääräisen täytäntöönpanon; toistaa, että jotta vältettäisiin se, 
että maksuviivästykset, vapautetut maksusitoumukset ja takaisin saadut varat lisääntyvät 
merkittävästi ohjelmakauden loppuun mennessä, jolloin varojen uudelleen ohjaamiseen 
muihin hankkeisiin jää liian vähän aikaa, on välttämätöntä, että INEA seuraa 
hankkeiden teknistä toteutusta ja rahoituksen täytäntöönpanoa tiiviisti niin, että 
vaikuttaviin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa; toistaa 
tilintarkastustuomioistuimen komissiolle ja INEAlle antamat suositukset, joiden 
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mukaan olisi varmistettava hankkeiden valintamenettelyjen suurempi johdonmukaisuus 
ja avoimuus, varmistettava paremmat edellytykset ohjelmien oikea-aikaiselle 
täytäntöönpanolle ja suunniteltava tuloskehys uudelleen, jotta hankkeiden tuloksia 
voidaan seurata paremmin;

7. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 
30/2018, jossa todettiin, että tärkeimpien joukkoliikenteen muotojen osalta oikeuksista 
säädetään EU:n asetuksissa ja että matkustajien oikeuksia koskeva EU:n sääntelykehys 
onkin maailmanlaajuisesti katsottuna ainutlaatuinen; pitää kuitenkin valitettavana 
tilintarkastustuomioistuimen päätelmää, että monet matkustajat eivät kuitenkaan olleet 
riittävän tietoisia oikeuksistaan ja että usein kävi myös niin, etteivät matkustajat voineet 
käyttää oikeuksiaan täytäntöönpanoon liittyvien ongelmien takia; toistaa sen vuoksi 
tilintarkastustuomioistuimen pyynnön parantaa matkustajien oikeuksia koskevan EU:n 
kehyksen johdonmukaisuutta, selkeyttä ja tehokkuutta, toteuttaa toimia 
valistuskampanjoiden tehokkuuden ja avoimuuden lisäämiseksi ja antaa kansallisille 
täytäntöönpanoelimille lisävälineitä matkustajien oikeuksien täytäntöönpanemiseksi;

8. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvioi vuonna 2018 liikkuvuuteen ja 
liikenteeseen liittyviä maksuja osana kasvua ja työllisyyttä edistävää kilpailukykyä 
koskevaa lukua varainhoitovuotta 2017 koskevan tarkastuslausuman yhteydessä; pitää 
myönteisenä havaintoa, jonka mukaan Verkkojen Eurooppa -välineen liikenneosion ja 
sen edeltäjän, TEN-T-ohjelman, jotka ovat liikkuvuuteen ja kuljetuksiin liittyvien 
maksujen keskeiset osatekijät, jäännösvirhetaso on alle 1 prosentin; panee merkille, että 
koko luvun ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” tapahtumien testauksen 
tuloksena arvioitu kokonaisvirhetaso oli 4,2 prosenttia, mikä ylittää olennaisuusrajan;

9. pyytää uudelleen, että komissio helpottaa monen eri rahoituslähteen tapauksessa 
tiedonsaantia hankkeista keskitetyn yhteyspisteen avulla, jotta kansalaiset voisivat 
seurata selkeästi unionin varoilla ja ESIR-rahaston avulla osarahoitettujen 
infrastruktuurien edistymistä ja rahoitusta; katsoo, että näillä keskitetyillä yhteyspisteillä 
on oltava laajat koordinointivaltuudet, niiden on noudatettava ensisijaisesti EU:n 
sääntöjä, niillä on oltava monikielinen ulottuvuus ja niiden on helpotettava kaikkien 
ympäristövaikutusten arviointien hallinnointia; panee merkille, että vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen viidentenä vuotena ESIR-varojen 
käyttöönotto on edelleen ollut suunniteltua hitaampaa; korostaa, että havaitut virheet 
ovat edunsaajatasolla, joten kustannusten tukikelpoisuutta koskevaa neuvontaa on 
lisättävä;

10. panee merkille, että rahoitusvälineiden määrä on kasvanut huomattavasti, minkä vuoksi 
välineitä voi yhdistellä liikennealalla uudella tavalla, mutta katsoo, että samanaikaisesti 
tämä on luonut unionin talousarvion ympärille monimutkaisen järjestelyjen verkon; on 
huolissaan siitä, että näiden unionin talousarvion rinnalla olevien välineiden vuoksi 
riskinä voi olla vastuuvelvollisuuden ja avoimuuden tason heikkeneminen, koska 
raportointia, tarkastuksia ja julkista valvontaa ei ole yhdenmukaistettu; kehottaa 
komissiota selvittämään, kuinka unionin talousarviojärjestelmää voitaisiin uudistaa ja 
etenkin kuinka voidaan parhaiten varmistaa, etteivät rahoitusjärjestelyt kaiken kaikkiaan 
ole tarpeettoman monimutkaisia unionin toimintapoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja että niissä turvataan vastuuvelvollisuus, avoimuus ja tarkastettavuus;

11. on tyytyväinen siihen, että sisäisen tarkastuksen yksikön liikenteen ja liikkumisen 
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pääosastolle antamat suositukset, jotka koskevat Shift2Rail-yhteisyrityksen valvontaa 
sekä ilmailu- ja meriturvallisuuspolitiikan seurantajärjestelmää, on pantu täytäntöön;

12. korostaa, että on tärkeää rekrytoida pitkälle erikoistunutta henkilöstöä, jotta voidaan 
varmistaa liikenteen ja liikkumisen pääosaston ja INEAn tekninen asiantuntemus, jota 
tarvitaan niiden vaativien tehtävien hoitamiseksi;

13. korostaa, että liikenneinfrastruktuuripolitiikka tarjoaa hyvän tilaisuuden lisätä 
synergioita puolustus- ja siviilitarkoitusten ja TEN-T-verkon välillä; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että TEN-T-politiikkaan lisättiin sotilaallisen liikkuvuuden pilari, 
kun toimintasuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa 2018, ja komissio ehdotti, että 
Verkkojen Eurooppa -välineen vuosien 2021–2027 talousarvioon otetaan uusi 
6,5 miljardin euron määräraha sotilaallisen liikkuvuuden tarpeisiin; korostaa, että on 
tärkeää analysoida aukkoja sotilaallisten vaatimusten ja TEN-T-verkkojen vaatimusten 
välillä, jotta voidaan luoda Verkkojen Eurooppa -välineestä 2021–2027 tuettavien 
kaksikäyttöinfrastruktuurihankkeiden jatkumo ja vahvistaa TEN-T-verkkoa; toistaa, että 
tämä kehitys heijastaa TEN-T-verkon strategista merkitystä unionin infrastruktuurin 
yhdentämisessä, jotta koko mantereella päästään nopeaan ja saumattomaan 
liikkuvuuteen, sekä niiden unionin valmiuksien vahvistamisessa, jotka mahdollistavat 
nopean reagoinnin hätätilanteisiin, kuten humanitaarisiin kriiseihin, 
luonnonkatastrofeihin tai siviilivalmiustarpeisiin, ja siten sisämarkkinoiden edelleen 
kehittämisessä;

14. pitää myönteisenä, että on käynnistetty uusia hankkeita, joissa keskitytään 
kaupunkiliikenteeseen, tehokkaaseen logistiikkaan ja infrastruktuuriin, mukaan lukien 
tulevaisuuden satama, ja joiden arvo on noin 105 miljoonaa euroa Horisontti 2020 
-ohjelman vuoden 2017 ehdotuspyynnöstä; pitää myönteisenä Horisontti 2020 
-puiteohjelman liikennealan kolmivuotisen työohjelman hyväksymistä vuosiksi 2018–
2020; toistaa tilintarkastustuomioistuimen suosituksen EU:n laajuisen satamien 
kehittämissuunnitelman laatimisesta ydinverkon satamia varten ja ydinverkon satamien 
määrän tarkistamisesta;

15. katsoo matkailualan liittyvän erittäin läheisesti liikennealaan; pyytää siksi uudelleen, 
että unionin tuleviin talousarvioihin lisättäisiin matkailualaa koskeva budjettikohta, jotta 
voidaan tukea kestävän matkailualan kehittämistoimia;

16. kannustaa komissiota julkistamaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa vuotuisen 
yhteenvedon Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta 
yhteisrahoitetuista liikenne- ja matkailuhankkeista samaan tapaan kuin Verkkojen 
Eurooppa -välineessä tehdään;

17. ehdottaa, että parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 liikenne- ja matkailuvaliokunnan 
vastuulle kuuluvilla aloilla.
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ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
2019/2055(DEC)

Valmistelija: Josianne Cutajar

EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee varainhoitovuotta 2018 koskevasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alan 
menojen arvioitu virhetaso oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi viiteen 
prosenttiin vuonna 2018; pitää valitettavana, että vaikka tätä alaa koskeva vuonna 2018 
tarkastettu määrä (23,8 miljardia euroa) olikin merkittävästi suurempi kuin vuonna 2017 
(8,0 miljardia euroa), viime vuosien myönteinen kehitys on kääntynyt; varoittaa, että 
virheriski kasvaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen lopulla, kun syntyy painetta 
saada määrärahat nopeasti käytetyksi, jotta unionin rahoitusta ei menetettäisi;

2. korostaa, että sääntöjenvastaisuudet Euroopan unionin talousarvion täytäntöönpanossa 
eivät automaattisesti merkitse petoksia ja että tilintarkastuksen tuloksia on tarkasteltava 
perinpohjaisesti ennen rahoitusoikaisujen kohdistamista tuensaajiin; kehottaa 
komissiota panemaan täytäntöön petostentorjuntastrategiansa ja jatkamaan 
jäsenvaltioiden tukemista ja auttamista petostentorjuntatoimien täytäntöönpanossa, 
muun muassa analysoimaan sääntöjenvastaisuudet, joista jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) yhteydessä;

3. panee merkille, että nämä sääntöjenvastaisuudet, oli kyse sitten tuista tai harvemmin 
tarkastusten kohteena olevista rahoitusvälineistä, johtuvat pääasiassa tukeen 
oikeuttamattomien hankkeiden, tuensaajien, toimintojen ja kustannusten korvaamisesta 
(44 prosenttia) sekä sisämarkkinasääntöjen ja valtiontukea koskevien sääntöjen 
rikkomisesta (40 prosenttia) ja tositteiden puuttumisesta (11 prosenttia) mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän rahoitusvälineitä; korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen arvioima julkisiin hankintoihin, valtiontukisääntöihin ja 
avustusten myöntämiseen liittyneiden suuririskisten menojen virhetaso kasvoi vuonna 
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2018; panee tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta 2018 merkille, että 
arvonlisäveron korvaamismenettely on altis virheille eikä aina johda EU:n varojen 
optimaaliseen käyttöön, joka voidaan saada aikaan yksinkertaistamalla sääntöjä 
edelleen; toteaa, että jotkin jäsenvaltiot eivät noudata velvoitetta, jonka mukaan julkinen 
rahoitusosuus on maksettava tuensaajille kokonaan 90 päivän kuluessa 
maksupyynnöstä;

4. kiinnittää huomiota siihen, että suuririskisiin menoihin sovelletaan usein monimutkaisia 
sääntöjä ja tukikelpoisuusedellytyksiä; pitää valitettavana, että joillakin jäsenvaltioilla ja 
alueilla on ollut vaikeuksia varojen käytössä; on yhtä mieltä 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin vähentää näitä virheitä ja tuensaajien hallinnollista 
taakkaa; muistuttaa, että avoimuuden korkean tason takaamisen ohella sääntöjen 
yksinkertaistaminen voi tehostaa merkittävästi varojen käyttöä; kehottaa ottamaan 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset entistä tehokkaammin mukaan koheesiorahastojen 
täytäntöönpanoa koskevien erityisten kansallisten sääntöjen laatimiseen; kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta ja kansallisia tarkastusviranomaisia esittämään sääntöjen 
yksinkertaistamista koskevia suosituksia ja suorittamaan yksinkertaistamista koskevia 
tarkastuksia;

5. korostaa, että kansallisilla tarkastusviranomaisilla on yhdessä 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa keskeinen asema ERI-rahastojen varojen käytön 
valvonnassa; kehottaa parantamaan kansallisella tasolla käyttöön otettuja 
tarkastusmenetelmiä; kannustaa komissiota vähentämään erilaisia tulkintoja 
sovellettavista kansallisista tai unionin säännöistä, jos tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa esitetyistä, tapahtuneiden virheiden luonnetta koskevista 
arvioinneista vallitsee eriävä käsitys, jotta voidaan välttää tällaisten tilanteiden 
syntyminen tulevaisuudessa ja sovellettavien sääntöjen erilaiset tulkinnat;

6. korostaa, että ERI-rahastojen käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua alhaisempi – vain 
27,3 prosenttia vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä on jopa alhaisempi kuin edellisen 
monivuotisen rahoituskehyksen vastaava käyttöaste vuoden 2011 lopulla, joka oli 
33,4 prosenttia; varoittaa, että tämä saattaa johtaa siihen, että varoja käytetään kiireellä 
ohjelmakauden lopussa, mikä taas voi vaarantaa koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamisen;

7. kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen analyysin siitä, miksi rahoituksen 
käyttöaste on alhainen tietyillä alueilla, arvioimaan keinoja, miten kyseisten 
epätasapainotilojen taustalla vaikuttavat rakenteelliset ongelmat voitaisiin korjata, ja 
tehostamaan paikalla annettavaa teknistä apua; korostaa, että joustavuus ja 
yksinkertaisemmat säännöt voivat parantaa ERI-rahastojen tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta;

8. muistuttaa, että alhaisen käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity pelkästään 
vapauttamismenetelmään (niin kutsuttu n+3-sääntö) vaan myös koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanon mahdollistavan lainsäädäntökehyksen myöhäiseen hyväksymiseen; 
korostaa, että toimielinten välillä on tärkeää saavuttaa nopeasti poliittinen 
yhteisymmärrys seuraavasta vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja 
koheesiopolitiikkaa koskevista asetuksista, jotta voidaan välttää ERI-rahastojen 
täytäntöönpanon viivästymisen toistuminen tulevaisuudessa, mukaan lukien tulevien 
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maksatushakemusten ruuhkautuminen; kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan 
vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla toimintasuunnitelman ERI-rahastojen 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi nykyisellä ohjelmakaudella ja luomaan 
toimintasuunnitelmassa selkeitä kannustimia saatavilla olevien varojen käyttämiseksi 
tehokkaasti sekä lujittamaan unionin strategisia tavoitteita, erityisesti taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja ilmastonmuutoksen torjumista Pariisin 
sopimuksen mukaisesti;

9. korostaa jälleen laadukkaisiin tietoihin perustuvien luotettavien tuloksellisuuden 
mittausjärjestelmien merkitystä päätöksentekoprosessin tehostamiseksi ja kehottaa 
komissiota kehittämään edelleen ja yhtenäistämään tarkastusmenetelmiä, jotta voidaan 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden viranomaisten käytössä olevia erilaisia tuloksellisuuden 
mittausjärjestelmiä; kehottaa ottamaan käyttöön entistä laajemman joukon 
indikaattoreita, jotta pystytään ottamaan huomioon koheesiopolitiikan menojen perustan 
muodostava kumppanuusperiaate sekä siihen liittyvät horisontaaliset ulottuvuudet, 
kuten taloudellinen suorituskyky, sukupuolten tasa-arvo, syrjimättömyys ja kestävä 
kehitys, mistä ei kuitenkaan saisi aiheutua hallinnollista lisärasitetta; toteaa, että tietojen 
kerääminen olisi mukautettava nopeasti kaikkiin hallinnollisten järjestelmien 
muutoksiin (esim. NUTS-luokitus);

10. toteaa, että unioni on yhä enemmän hyödyntänyt rahoitusvälineitä ja Euroopan 
investointipankkiryhmälle annettuja talousarviotakuita, mikä on auttanut saamaan 
lisärahoitusta investointivajeen korjaamiseksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla; toistaa siksi tukensa tilintarkastustuomioistuimen suorittamille rahoitusvälineitä 
ja Euroopan investointipankkia koskeville tuloksellisuuden tarkastuksille.
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MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Attila Ara-Kovács

EHDOTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen varainhoitovuotta 2018 
koskevat havainnot; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomiot 
toimien sääntöjenmukaisuudesta ja toteaa, että 77 prosenttia tutkituista toimista oli 
virheettömiä (tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 7.8 kohta) ja otsakkeessa 
”Luonnonvarat” kokonaisvirhetaso oli 2,4 prosenttia; korostaa, että Euroopan 
maatalouden tukirahaston suoriin tukiin ei liittynyt olennaisia virheitä ja että muista 
virheistä suurin osa aiheutui monimutkaisista tukikelpoisuussäännöistä etenkin 
maaseudun kehittämistoimien osalta; pyytää, että tämän ongelman ratkaisu olisi 
etusijalla seuraavassa uudistuksessa; panee lisäksi merkille, että komission 
oikaisukapasiteetti kattaa riittävällä tavalla virheisiin sisältyvän riskin (1,9 prosenttia 
merkittävistä menoista); 

2. pitää tärkeänä parantaa todentamisviranomaisten tehokkuutta, sillä niillä on keskeinen 
asema yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) sääntöjenmukaisuuden varmistamisessa; 

3. panee merkille, että useimmissa tarkastetuissa maaseudun kehittämistoimissa 
saavutettiin odotetut tulokset; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan 
tarvittaessa tuloskehystään ja ottamaan käyttöön lisää yksinkertaistamistoimia, kuten 
yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot; toteaa, että yhteiset, mitattavissa olevat ja 
kattavat tulos- ja tuotosindikaattorit ja välitavoitteet tulevat muodostamaan ehdotetun 
uuden täytäntöönpanomallin perustan; toteaa kuitenkin myös, että komissio on pyrkinyt 
korjaamaan mainitut puutteet tulevaa YMP:tä koskevissa säädösehdotuksissaan;

4. on tyytyväinen talousarvion yleiseen toteutusasteeseen (96,92 prosenttia 
maksusitoumusmäärärahoista ja 97,21 prosenttia maksumäärärahoista); panee 
tyytyväisenä merkille, että komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
pääosaston havainnot virhetasosta ovat yhdenmukaisia tilintarkastustuomioistuimen 
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päätelmien kanssa; kehottaa kuitenkin komissiota ja jäsenvaltioita kohentamaan 
maaseudun kehittämisen alan toteutusastetta (93,97 prosenttia vuonna 2018) ja 
tekemään kaiken voitavansa helpottaakseen Euroopan maatalouden tukirahaston varojen 
käyttöä;

5. korostaa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissaan esittämää näkemystä, jonka 
mukaan yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS), johon sisältyy myös 
viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä (LPIS), on auttanut alentamaan suorien tukien 
virhetasoa, ja LPIS:n rooli on ollut tässä erityisen merkittävä; panee merkille 
digitalisoinnin, innovatiivisten menetelmien ja teknologian mahdollisuudet alentaa 
virhetasoa ja vähentää hallinnollista rasitetta entisestään uuden täytäntöönpanomallin 
puitteissa;

6. korostaa digitalisoinnin myönteisiä vaikutuksia tehokkuuden lisäämisessä ja virheiden 
sekä byrokratian vähentämisessä;

7. kehottaa komissiota seuraamaan edelleen tarkasti kolmansien maiden kanssa tehtyjä 
voimassa olevia kauppasopimuksia elintarvikkeiden turvallisuutta, ympäristöä ja 
eläinten hyvinvointia koskevien normien soveltamisen osalta sekä heikompiin 
ympäristönormeihin liittyvän ympäristön tilan heikentymisen varalta; pyytää komissiota 
varmistamaan, että kaikissa kauppasopimuksissa on painokas kestävää kehitystä 
koskeva luku ja että kauppakumppanit noudattavat siinä asetettuja vaatimuksia 
täysimääräisesti; panee merkille, että myös ympäristönormien suhteen tarvitaan 
tasavertaisia toimintaedellytyksiä, ja kehottaa komissiota kehittämään entisestään 
toimitusketjuja koskevaa due diligence -lainsäädäntöä, jotta varmistetaan, ettei unionin 
maatalouden standardeja heikennetä tai vaaranneta;

8. ilmaisee huolensa väitetyistä korkean tason eturistiriidoista ja oligarkkien suorittamista 
maananastuksista, jotka ovat mahdollisesti tapahtuneet hallitusten ja viranomaisten 
myötävaikutuksella; pyytää jäsenvaltioita soveltamaan hyviä lainsäädäntökäytäntöjä, 
joilla pyritään rajoittamaan maananastuksia; kehottaa komissiota lisäämään toimia 
petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi; katsoo, että ehdotetun YMP:n uudistuksen 
puitteissa voimaan tuleva tukikatto sekä työvoimakustannusten korvaaminen ennen 
tukikaton soveltamista eivät yksin riitä ratkaisemaan näitä ongelmia; kehottaa 
jäsenvaltioita kehittämään yhdessä komission kanssa asianmukaisen oikeudellisen 
välineen maananastusten ehkäisemiseksi;

9. kehottaa komissiota erottamaan maananastuksen maanomistuksen keskittymisestä ja 
tilusjärjestelyistä, jotka ovat joissain jäsenvaltioissa johtaneet historiallisten 
maanomistusmuotojen tai maanjakojen vuoksi siihen, että pienviljelijöiden on ollut 
tarpeen hankkia useampia peltoaloja luodakseen taloudellisesti tuottavia yksiköitä ja 
varmistaakseen niiden elinkelpoisuuden;

10. kehottaa komissiota hyödyntämään ja yhdistämään käytössään olevia järjestelmiä ja 
tietokantoja selvittääkseen, ketkä ovat laajempaan yritysrakenteeseen kuuluvien 
maatilojen lopulliset tosiasialliset omistajat ja edunsaajat; panee merkille, että kehitteillä 
on unionin laajuinen yritysrekisteri, joka voitaisiin yhdistää IACS:n tietoihin, jolloin 
maatiloille voitaisiin antaa yksilölliset unionin tason yritystunnisteet ja näin helpottaa 
YMP-rahoituksen lopullisten saajien tunnistamista; kehottaa komissiota perustamaan 
myös seurantakeskuksen tiedon keräämiseksi viljelymaan keskittymisestä ja 
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maaoikeuksista koko unionissa;

11. kehottaa komissiota seuraamaan erityisen valppaasti oikeusvaltioperiaatteen 
noudattamista YMP-rahoituksen yhteydessä; ehdottaa, että YMP-maksujen on 
hyödytettävä niitä, jotka viljelevät maata, sekä myös maatalousyhteisöjä; korostaa, että 
unionin maanviljelyä edistetään parhaiten siten, että rahoituksella kannustetaan 
maataloustuotantoa aktiivisesti harjoittavien viljelijöiden omistajuutta; kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen maananastuksesta ja sen 
mahdollisista vaikutuksista YMP:hen;

12. muistuttaa komissiota, että virhetyypeissä on huomattavia eroja, esimerkiksi 
tahattomien laiminlyöntien ja petostapausten välillä; muistuttaa, että useimmat 
edunsaajat ovat pieniä ja keskisuuria tiloja ja että monimutkainen sääntely lisää 
tahattomien laiminlyöntien riskiä, mikä olisi myös otettava huomioon todellista 
virhetasoa arvioitaessa;

13. korostaa, että YMP:n toimenpiteiden asianmukainen täytäntöönpano on tiukasti 
sidoksissa siihen, miten edunsaajat noudattavat unionin tasolla asetettuja sitoumuksia; 
painottaa, että jäsenvaltioiden suurempi joustavuus YMP-tukien myöntämisessä saattaa 
johtaa lyhytaikaisten sisäpoliittisten etujen ajamiseen ja entisestään pahentaa 
väärinkäytöksiä, ja kehottaa tästä syystä komissiota välttämään YMP:n palauttamista 
kansalliselle tasolle, erityisesti yksittäisten edunsaajien tukikelpoisuussääntöjen 
noudattamista seuraavan järjestelmän osalta, jotta unioni voi säilyttää uskottavuutensa 
tämän julkisen politiikkansa keskeisen osa-alueen hallinnoinnin suhteen;

14. on huolissaan siitä, että yksinomaan tuotoksiin perustuva menojen 
tukikelpoisuusjärjestelmä ei auta yksinkertaistamaan YMP:tä eikä paranna sen 
tuloksellisuutta, vaan vaarantaa viljelijöiden ja jäsenvaltioiden yhtäläisen kohtelun, joka 
on varmistettu nykyisessä vaatimustenmukaisuusjärjestelmässä; pitää mahdollisena, että 
strategiasuunnitelmiin perustuva tulosperustaisempi YMP voisi johtaa uudentyyppisiin 
sääntöjenvastaisuuksiin, ja kehottaa komissiota siksi ottamaan tämän huomioon 
arvioidessaan kansallisia strategiasuunnitelmia ja niihin sisältyviä toimia;

15. muistuttaa jälleen, että on erittäin tärkeää ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin, joilla 
suojataan YMP:n talousarviota petoksilta; pitää petostentorjuntapolitiikkaa mittapuuna 
arvioitaessa YMP:n talousarvion moitteetonta varainhoitoa; pyytää siksi, että 
jäsenvaltioissa ja komissiossa jatketaan tiedottamista aiheesta petosten ehkäisyn 
tehostamiseksi ja petosten havaitsemista koskevien valmiuksien kehittämiseksi; pitää 
tässä yhteydessä olennaisena, että jäsenvaltioita autetaan petosten ehkäisyssä ja 
havaitsemisessa vahvistamalla yhteistyötä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 
kanssa;

16. painottaa, että nuorille ja uusille maanviljelijöille YMP:n puitteissa annettava tuki on 
ensiarvoisen tärkeää; painottaa lisäksi, että on tärkeää määrittää selkeästi, mitä 
tarkoitetaan aktiiviviljelijällä tai tosiasiallisella viljelijällä; vaatii varmistamaan, että 
digitalisointiin ja uusimpiin digitalisointiteknologioihin tehtäviin investointeihin on 
saatavilla paremmin rahoitusta; kannustaa komissiota varmistamaan maanviljelyn 
kannattavuuden maaseutualueilla elintarvikeketjun kaikkien vaiheiden osalta ja 
välttämään lisärasitteiden aiheuttamista; korostaa, että maanviljelyn digitalisointi saattaa 
olla tärkeä keino maaseudun palvelujen elvyttämiseksi, jolloin maaseutualueet 
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muuttuisivat houkuttelevammiksi nuorille viljelijöille;

17. kannustaa komissiota siirtymään kohti ympäristöystävällisempää YMP:tä Pariisin 
sopimuksen ja luonnon monimuotoisuutta koskevan unionin strategian mukaisesti, mikä 
tehostaisi asianmukaisten määrärahojen myöntämistä niin, että niillä kannustettaisiin 
ottamaan käyttöön tarkoituksenmukaisempia ohjelmia, joissa keskitytään enemmän 
ennaltaehkäisyyn kuin korjaaviin toimenpiteisiin; toteaa, että YMP:n 
ympäristötehokkuuden parantamiseksi tarvitaan riittävää rahoitusta uusien 
teknologioiden ja innovaatioiden tutkimukseen ja kehittämiseen;

18. painottaa tasapuolisuuden merkitystä ja korostaa, että varojen oikeudenmukainen 
jakaminen jäsenvaltioissa ja niiden välillä on olennaisen tärkeää.
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KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot 
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Sabine Verheyen

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille, että liikkuvuutta Erasmus+ -ohjelmassa koskevan 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 22/2018 johtopäätöksissä 
todetaan, että ohjelmalla on myönteinen vaikutus osallistujien asenteisiin unionia 
kohtaan ja että ohjelma tuottaa eurooppalaista lisäarvoa monin eri tavoin; korostaa 
kuitenkin, että olisi toteutettava lisätoimia, jotta indikaattorit voitaisiin täysin mukauttaa 
tavoitteisiin, ja että haku- ja raportointiprosessia on yksinkertaistettava; 

2. korostaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmää, että monimutkaiset säännöt 
lisäävät virheriskiä, mikä johtaa olennaisten virheiden lisääntymiseen tietyissä 
ohjelmissa; toteaa, että haku- ja raportointiprosessia on yksinkertaistettava; kehottaa 
siksi komissiota vähentämään unionin rahoituksen hakijoiden ja edunsaajien 
hallinnollista taakkaa;

3. on huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan unionin Erasmus+ 
-rahoituksen saajat olivat joissakin tapauksissa velvollisia noudattamaan kansallisia 
sääntöjä, jotka eivät olleet täysin unionin periaatteiden mukaisia; korostaa, että 
komission olisi valvottava tarkasti täytäntöönpanotoimien johdonmukaisuutta kaikissa 
jäsenvaltioissa;

4. on tyytyväinen Erasmus+ -ohjelman myönteiseen vaikutukseen heikommista 
lähtökohdista tulevien ihmisten osallisuuden edistämisessä, kuten 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 22/2018 todetaan; kehottaa 
parantamaan tämän alan määritelmää, raportointia ja seurantaa, jotta varmistetaan 
Erasmus+ -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen ja Luova Eurooppa 
-ohjelman osallistavuus;
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5. korostaa tarvetta lisätä Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmien rahoitusta pitäen 
mielessä ohjelmien onnistumisen ja niiden tuoman lisäarvon;

6. toteaa, että opintolainojen takausjärjestelmä ei ole tuottanut odotettuja tuloksia, minkä 
seurauksena komissio päätti kohdentaa asianomaiset varat uudelleen;

7. suhtautuu myönteisesti tuloksiin, joita on saatu Erasmus+ -ohjelman kouluhankkeita ja 
ammatillista koulutusta edistävistä toimista, joiden ansiosta laajemmat oppilas- ja 
opiskelijaryhmät voivat osallistua paremmin mukautettuun liikkuvuuteen ja siten 
parantaa unionin tuntemusta, mikä osoittaa, että Erasmus+ -ohjelma on kehittynyt 
paljon opiskelijoiden liikkuvuutta pidemmälle;

8. on tyytyväinen Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta ohjelmasta nuorille 
tarjottuihin 11 000 palvelupaikkaan; pitää kuitenkin valitettavana, että ammatilliseen 
toimintaan osallistuneiden määrästä ei ole saatavilla tietoja; panee merkille, että 
joulukuuhun 2018 mennessä yli 93 000 nuorta oli rekisteröitynyt ohjelmaan mutta vain 
11 000:lla on ollut mahdollisuus osallistua solidaarisuustoimiin; vaatii siksi riittävää 
rahoitusta, jolla varmistetaan kysynnän täysimääräinen kattaminen erityisesti 
vapaaehtoistoiminnan lohkossa;

9. korostaa, että Luova Eurooppa -ohjelman onnistumisaste parani vuodesta 2017 (se oli 
Kulttuuri-alaohjelmassa 31 prosenttia ja Media-alaohjelmassa 48 prosenttia), mutta 
tähdentää, että rahoituksen on vastattava vielä paremmin tarpeita, jotta voidaan puuttua 
edelleen epätyydyttäviin tuloksiin;

10. kehottaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoa (EACEA) 
kiinnittämään asianmukaista huomiota hakuprosessien yksinkertaistamiseen ja 
kohdeyleisöihin mukauttamiseen, jotta voidaan parantaa ohjelmien saatavuutta;

11. pitää myönteisinä Luova Eurooppa -ohjelman yhteydessä toteutettuja toimia 
sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi luovilla toimialoilla ja kulttuurialalla ja erityisesti 
Media-ohjelmasta rahoitettuja hankkeita toteuttavien naisten osuutta; pitää kuitenkin 
valitettavana, että tarjouskilpailuihin vastanneiden naisten määrä on edelleen 
suhteettoman alhainen (71 prosenttia miehiä ja 29 prosenttia naisia); 

12. on tyytyväinen kulttuurialalla ja luovilla toimialoilla takausjärjestelyllä saavutettuihin 
hyviin tuloksiin, sillä pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saantia on helpotettu 
ja rahoituksen välittäjät on saatettu tietoisiksi tällaisten yritysten tarpeista; 

13. kehottaa komissiota esittelemään tuloksia kulttuuriperinnön eurooppalaisesta 
teemavuodesta 2018, jolle myönnettiin rahoitusta 8 miljoonaa euroa ja jonka aikana 
järjestettiin yli 23 000 tapahtumaa yli 37 maassa, kuten todetaan 28. lokakuuta 2019 
annetussa komission kertomuksessa kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 
2018 täytäntöönpanosta, tuloksista ja yleisestä arvioinnista; kannustaa voimakkaasti 
komissiota jatkamaan ponnistelujaan perintöarvojen edistämiseksi soveltamalla 
kulttuuriperintöä koskevaa eurooppalaista toimintakehystä, joka julkaistiin 
kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 jälkeen; 

14. panee merkille, että koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 
(EACEA) sisäisen valvonnan järjestelmää on vielä parannettava merkittävästi, kuten 
Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmien avustusten hallinnointia koskevan 



RR\1200377FI.docx 143/156 PE639.827v02-00

FI

tarkastuksen toisessa vaiheessa esitetyt varaumat osoittavat; kehottaa EACEAa 
toteuttamaan kaikki tarvittavat korjaavat toimet, jotta varmistetaan ohjelmien 
mahdollisimman laadukas täytäntöönpano;

15. vahvistaa tukevansa komission multimediatoimintoja, jotka edistävät unionin asioita 
koskevaa riippumatonta raportointia tiedotusvälineissä ja eurooppalaisuuden 
edistämistä; on kuitenkin huolissaan tilintarkastustuomioistuimen Euronewsia koskevan 
nopean tilannearvion nro 6/2019 päätelmistä, joissa korostetaan avoimuuden ja 
vastuuvelvollisuuden puutetta Euronewsille myönnettävän komission rahoituksen 
yhteydessä sekä seuranta- ja arviointimekanismien riittämättömyyttä; kehottaa lisäksi 
komissiota lisäämään multimediatoimintoja koskevan talousarvion avoimuutta ja 
parantamaan menoihin liittyvää vastuuvelvollisuutta erityisesti luomalla erilliset 
budjettikohdat eri toiminnoille ja suorittamalla kattavan tarkastuksen varojen käytölle;

16. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut olennaisia 
virheitä Eurooppa-koulujen vuoden 2018 lopullisessa konsolidoidussa tilinpäätöksessä; 
panee huolestuneena merkille keskustoimiston ja tiettyjen Eurooppa-koulujen sisäisten 
valvontajärjestelmien merkittävän heikkouden erityisesti maksujärjestelmissä, 
valvontaympäristössä, hankintamenettelyissä ja palvelukseenottomenettelyjen 
dokumentoinnissa; ilmaisee kasvavan huolensa siitä, että Eurooppa-koulut eivät toteuta 
toimenpiteitä tilintarkastustuomioistuimen toistuvasti havaitsemien ja Euroopan 
parlamentin vastuuvapauden myöntämistä koskevissa mietinnöissään korostamien 
ongelmien johdosta; kehottaa siksi Eurooppa-kouluja toteuttamaan lisätoimia 
kirjanpidon, sisäisen valvontajärjestelmän, hallinnollisten toimien, palvelukseenoton, 
hankintojen ja maksujen suhteen tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2018 
vuosikertomuksessa esitettyjen suositusten mukaisesti;

17. kiinnittää huomiota haasteisiin, joita Eurooppa-kouluilla on edessään Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, 
unionista eroamisen vuoksi, ja kehottaa komissiota ja Eurooppa-kouluja raportoimaan 
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta ja siitä, 
miten ne aikovat jatkaa ensiluokkaisen englanninkielisen opetuksen tarjoamista 
Eurooppa-kouluissa Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen;

18. korostaa naisten aliedustusta (31 prosenttia) koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanoviraston keskijohdon tehtävissä; kehottaa virastoa saavuttamaan 
40 prosentin tavoitteen vuonna 2020.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Roberta Metsola

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen unionin varainhoitovuoden 2018 tilinpäätöstä koskevaan 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon; korostaa, että unionin talousarvion menojen 
arvioitu kokonaisvirhetaso oli 2,6 prosenttia, mikä on kahden viime vuoden 
virhearvioiden vaihteluvälin sisällä ja vain hieman korkeampi kuin vuonna 2017, 
jolloin virhetaso oli kaikkien aikojen alhaisin (2,4 prosenttia); palauttaa mieliin, että 
tavoitteena oleva olennaisuusraja on kaksi prosenttia, ja kehottaa komissiota lisäämään 
ponnistelujaan yleisen virhetason saamiseksi kyseisen kynnyksen alapuolelle; 

2. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin ei ole vastannut parlamentin 
toistuvaan kehotukseen laskea erityisesti otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) 
menojen arvioitu virhetaso; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen perustelun 
sille, miksi näin ei tehty – nimittäin siksi, että otsakkeen 3 osuus vuoden 2018 
talousarvion maksuista oli vain kaksi prosenttia; panee merkille komission 
muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston (DG HOME) itsearvioinnin, jonka mukaan 
virhetaso jää alle kahden prosentin olennaisuusrajan; pitää valitettavana, että vuonna 
2018 tarkastettujen 18 tapahtuman pieni otos ei ollut riittävä, jotta 
tilintarkastustuomioistuin olisi vahvistanut tämän myönteisen tuloksen; kehottaa 
tarkastamaan tapahtumien suuremman otoksen, jotta budjettivallan käyttäjä saa 
tarvittavat tiedot voidakseen arvioida asianmukaisesti tässä tärkeässä toimintalohkossa 
aikaan saadut tulokset; 

3. painottaa, että unionin kannalta on tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin arvioi 
järjestelmällisesti ja riippumattomasti virhetasot kaikilla unionin talousarvion aloilla; 
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4. panee huolestuneena merkille yhdeksän petosepäilytapausta, joista 
tilintarkastustuomioistuin ilmoitti Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) vuonna 
2018; 

5. korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2018 tekemä seuranta-analyysi 
kattoi 184 suositusta; toteaa, että komissio on pannut 76 prosenttia suosituksista 
täytäntöön kokonaan tai suurimmaksi osaksi; pitää valitettavana, että yhtätoista 
suositusta ei ole lainkaan pantu täytäntöön; yhtyy tilintarkastustuomioistuimen 
näkemykseen, jonka mukaan olisi pantava täytäntöön jäsennellympi ja 
dokumentoidumpi riskinarviointisuunnitelma; 

6. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2018 unionin eri 
menoaloilla julkaisemat 35 erityiskertomusta, joissa pyritään selvittämään, onko 
valittujen unionin politiikkojen ja ohjelmien tavoitteet saavutettu, onko tulokset 
saavutettu vaikuttavasti ja tehokkaasti ja onko unionin rahoituksella lisäarvoa;

7. suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen unionin 
jäsenvaltioille maksamasta tuesta, jota rahoitetaan muun muassa sisäisen 
turvallisuuden rahastosta ja oikeusalan ohjelmasta, kun jäsenvaltiot pyrkivät 
torjumaan radikalisoitumista1; on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä 
siitä, että komission olisi parannettava radikalisoitumisen torjuntaa koskevien unionin 
rahoittamien toimien yleistä koordinointikehystä, lisättävä käytännön tukea alan 
toimijoille ja poliittisille päättäjille jäsenvaltioissa sekä parannettava tulosten 
arviointikehystä;

8. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä puutteita 
komission tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyissä turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston 
osalta ja että se on samaa mieltä komission tilien tarkastamista ja hyväksymistä 
koskevista päätöksistä; pitää kuitenkin valitettavana, että kolme 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 18 tapahtumasta sisälsi virheitä ja yhden 
yhteisesti hallinnoidun AMIF-rahaston tapahtuman virhetaso oli 9,4 prosenttia; 
kehottaa komissiota puuttumaan tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin 
systeemisiin puutteisiin, kuten tositteiden jälkitarkastusten puuttumiseen 
maksuhakemusten hallinnollisten ennakkotarkastusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan varojen edunsaajien järjestämien hankintamenettelyjen 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden tarkastuksia; 

9. kehottaa komissiota parantamaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 
talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn 
toimielinten sopimuksen2 vaatimusten noudattamista.

1 Erityiskertomus nro 13/2018: ”Terrorismiin johtavan radikalisoitumisen torjunta: komissio vastasi 
jäsenvaltioiden tarpeisiin, mutta koordinoinnissa ja arvioinnissa ilmeni joitakin puutteita”.
2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
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NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2019/2055(DEC))

Valmistelija: Frances Fitzgerald

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perustana olevista 
arvoista ja että unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista kaikissa toimissaan, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 8 artiklassa on vahvistettu;

B. ottaa huomioon, että parlamentti on pyytänyt toistuvasti, että komissio edistäisi ja 
toteuttaisi sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamista, sukupuolitietoista budjetointia ja 
sukupuolivaikutusten arviointia kaikilla unionin politiikanaloilla ja että 
tilintarkastustuomioistuin ottaisi sukupuolinäkökohdat, mukaan lukien sukupuolen 
mukaan luokitellut tiedot, huomioon unionin talousarvion toteuttamista käsittelevissä 
kertomuksissaan;

C. toteaa, että tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate ovat unionin perusarvoja ja että unionin 
toimielinten on pyrittävä edistämään niitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
(SEU) 13 artiklan mukaisesti; toteaa, että myös jäsenvaltioiden olisi jaettava tämä 
vastuu SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti;

1. korostaa, että naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo olisi varmistettava ja 
sisällytettävä kaikkiin politiikanaloihin; kehottaa siksi jälleen toteuttamaan 
sukupuolitietoista budjetointia talousarviomenettelyn kaikissa vaiheissa, myös 
talousarvion toteutuksessa ja toteutuksen arvioinnissa;

2. kehottaa komissiota jatkamaan toimiaan oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi 
unionissa, erityisesti niiden lainsäädäntöehdotusten osalta, joilla pyritään suojelemaan 
unionin talousarviota tilanteissa, joissa jäsenvaltioissa esiintyy yleisiä puutteita 
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oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa; kehottaa näin ollen komissiota tutkimaan, 
mikä on unionin rahoituksen saajien pääasiallinen tarkoitus ja pidättymään 
rahoittamasta ryhmiä, jotka pyrkivät käyttämään unionin varoja oikeuksien, erityisesti 
naisten oikeuksien, heikentämiseen;

3. toteaa, että sukupuolitietoinen budjetointi on osa sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
kokonaisstrategiaa, ja korostaa siksi, että unionin toimielinten sitoutuminen siihen on 
olennaisen tärkeää; pitää valitettavana, ettei unionissa ole hyväksytty sukupuolten tasa-
arvoa koskevaa strategiaa vuosiksi 2016–2020, ja kehottaa komissiota antamaan uuden 
strategisen toimintaohjelmansa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tiedonannon 
muodossa vahvistaakseen sen merkitystä;

4. on huolissaan siitä, miten oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvat hyökkäykset sekä 
pyrkimykset heikentää sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia ovat yhteydessä 
toisiinsa; kehottaa puuttumaan asiaan käynnistämällä 7 artiklan mukaisen menettelyn 
asianomaisia jäsenvaltioita vastaan;

5. toistaa vaatimuksensa, jonka mukaan kauden 2014–2020 perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelmaa koskevissa budjettikohdissa olisi täsmennettävä, minkä verran 
kutakin sukupuolten tasa-arvoon liittyvää ohjelmatavoitetta varten on osoitettu 
resursseja, jotta voitaisiin varmistaa kutakin tavoitetta varten osoitettuja varoja koskeva 
asianmukainen vastuuvelvollisuus;

6. pitää valitettavana viime vuosien suuntausta leikata naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 
kaikenlaisen väkivallan torjumiseen tarkoitettua unionin rahoitusta ja pyytää jälleen 
lisäämään resursseja Daphne-erityistavoitetta varten; kehottaa jälleen luomaan erillisen 
budjettikohdan perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman Daphne-
erityistavoitetta varten; panee merkille edistyksen yhteiseen metodologiaan ja 
kyselylomakkeeseen perustuvan unionin laajuisen tutkimuksen kehittämisessä, jotta 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta voidaan kerätä vertailukelpoista tietoa 
säännöllisesti kaikista jäsenvaltioista; odottaa saavansa tutkimuksen pilottivaiheen 
ensimmäiset tulokset vuonna 2019, jotta tutkimus voidaan toteuttaa suunnitellusti 
vuosina 2020–2021 ja sen jälkeen;

7. kehottaa tarkastelemaan synergioita unionin sisäisten ja ulkoisten ohjelmien välillä, 
jotta voidaan varmistaa toimintapolitiikan johdonmukaisuus ja jatkuvuus sekä unionissa 
että sen ulkopuolella, esimerkiksi naisten sukuelinten silpomisen tapauksessa;

8. kehottaa lisäämään avoimuutta sekä määrittämään kohdennettuja toimia ja erityisiä 
budjettikohtia, jotta unionin ulkoisessa toiminnassa voidaan saavuttaa tavoitteet, jotka 
koskevat sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia, mukaan lukien seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia;

9. kehottaa ottamaan sukupuolivaikutusten arvioinnin osaksi yleisiä unionin rahoituksen 
ennakkoehtoja;

10. muistuttaa, että erittäin merkittävä osuus unioniin tulevista pakolaisista ja 
turvapaikanhakijoista on naisia ja lapsia; korostaa, että sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistaminen on myös yksi turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston 
(AMIF) perusperiaatteista, ja pyytää jälleen, että sukupuoliulottuvuus otettaisiin 
huomioon myös maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikassa osoittamalla erityistä 
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rahoitusta sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseen ja varmistamalla 
terveydenhuollon ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia koskevien palvelujen saatavuus;

11. kehottaa parlamenttia, neuvostoa ja komissiota sitoutumaan edelleen sukupuolten tasa-
arvon edistämiseen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä sisällyttämällä 
sukupuolitietoista budjetointia koskevan lausekkeen ja sukupuolitietoisen tarkistuksen 
monivuotisesta rahoituskehyksestä annettavaan uuteen asetukseen; pitää valitettavana, 
että monivuotiseen rahoituskehykseen liitetystä sukupuolten tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevasta yhteisestä julistuksesta huolimatta tällä alalla ei ole 
saavutettu merkittävää edistystä ja että vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen pohjalta ei ole syntynyt selkeää sukupuolten tasa-arvoa koskevaa 
strategiaa, jolla olisi erityiset päämäärät, konkreettiset tavoitteet ja määrärahat;

12. korostaa tarvetta lisätä toimia sukupuolinäkökulman huomioon ottamiseksi tutkimuksen 
ja integraation aloilla; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille, että tammikuuhun 
2019 mennessä kaikista Horisontti 2020 -ohjelman hankkeisiin osallistuvista 
työntekijöistä 42 prosenttia oli naisia; pitää toisaalta valitettavana, että hankkeiden 
koordinaattoreista vain 28 prosenttia oli naisia ja että vain 32,4 prosentissa 
hankerahoituksesta otettiin huomioon tutkimuksen ja innovoinnin sukupuoliulottuvuus; 
kehottaa myös lisäämään naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
kohdennettuja toimia sukupuoliulottuvuuden huomioimiseksi muuttoliike- ja 
turvapaikkapolitiikassa ja varaaman näille toimille omat budjettikohtansa;

13. kehottaa komissiota soveltamaan sukupuolitietoista budjetointia koko 
talousarviomenettelyyn, talousarvion toteuttamiseen ja sen toteuttamisen arvioimiseen, 
jotta voidaan edistää tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua unionin rahoittamiin 
ohjelmiin ja kannustaa naisia osallistumaan niihin;

14. kehottaa keräämään sukupuolen mukaan luokiteltuja tietoja unionin rahoittamien 
ohjelmien edunsaajista ja osallistujista; toistaa vaatimuksensa, että unionin talousarvion 
toteuttamista koskeviin yhteisiin tulosindikaattoreihin sisällytetään myös 
sukupuolisidonnaisia indikaattoreita ja kiinnitetään näin enemmän huomiota tasa-arvon, 
oikeudenmukaisuuden ja ekologian periaatteisiin samalla kun noudatetaan 
asianmukaisesti moitteettoman varainhoidon periaatetta eli taloudellisuuden, 
tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteita;

15. pitää valitettavana, että Euroopan strategisten investointien rahastoon (ESIR) ei sisälly 
sukupuolinäkökulmaa, mikä johtuu siitä, ettei ESIR-rahoitusta hakeneiden ja/tai sitä 
saaneiden hakijoiden sukupuolesta ole yksityiskohtaisia tietoja.
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