
PR\1211752FI.docx PE655.922v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Talousarvion valvontavaliokunta

2020/2140(DEC)

18.01.2021

MIETINTÖLUONNOS
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja 
toimeenpanovirastot
(2020/2140(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Joachim Kuhs



PE655.922v01-00 2/66 PR\1211752FI.docx

FI

PR_DEC_Com

SISÄLTÖ

Sivu

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio .........................................................4

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019....................6

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019....................9

4. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019..................12

5. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 ....................................................15

6. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä tutkimuksen toimeenpanoviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 .........................................................................18

7. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 ....................................................21

8. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 2019 liittyvien tilien 
päättämisestä, pääluokka III – Komissio.........................................................................24

9. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot..................26



PR\1211752FI.docx 3/66 PE655.922v01-00

FI



PE655.922v01-00 4/66 PR\1211752FI.docx

FI

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio 
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2018 osalta (COM(2020)0311) ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset vastaukset,

– ottaa huomioon komission antaman EU:n talousarviota koskevan vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen 2019 (COM(2020)0265),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0117),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 ja toimielinten vastaukset3, 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – 
tilanne vuoden 2019 lopussa ja toimielinten vastaukset4 sekä 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (00000/2021 – C9-
0000/2021),

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

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
3 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
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319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A 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 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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 / lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä komissiolle Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

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

6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20193,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2018 osalta (COM(2020)0311) ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset vastaukset,

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0117),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2019 sekä virastojen vastaukset4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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, 

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
3 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
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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 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 1653/20048 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/EU9,

– 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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle 
vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 
2019 / lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan 
ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle toimeenpanoviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 

6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 EUVL L 343, 19.12.2013, s. 46.
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erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 
toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ottaa huomioon pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston 
lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20193,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2018 osalta (COM(2020)0311) ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset vastaukset,

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0117),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2019 sekä virastojen vastaukset4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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, 

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
3 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
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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 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 1653/20048 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/EU9,

– 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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston johtajalle 
vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 
2019 / lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston johtajalle toimeenpanoviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 

6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 EUVL L 341, 18.12.2013, s. 73.
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erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman pienistä ja keskisuurista yrityksistä 
vastaavan toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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4. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ottaa huomioon kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden 
toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20193,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2018 osalta (COM(2020)0311) ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset vastaukset,

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0117),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2019 sekä virastojen vastaukset4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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, 

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
3 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
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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 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 1653/20048 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/EU9,

– 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/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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston 
johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019 / lykkää päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä kuluttaja-, 
terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston johtajalle 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019;

6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 EUVL L 341, 18.12.2013, s. 69.
10 EUVL L 363, 18.12.2014, s. 183.
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2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, 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).
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5. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20193,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2018 osalta (COM(2020)0311) ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset vastaukset,

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0117),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2019 sekä virastojen vastaukset4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

– 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, 

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
3 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
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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 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 1653/20048 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/EU9,

– 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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 / lykkää 
päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tutkimusneuvoston 
toimeenpanoviraston johtajalle toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja näihin päätöksiin 

6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 EUVL L 346, 20.12.2013, s. 58.
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erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan tutkimusneuvoston 
toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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6. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä tutkimuksen toimeenpanoviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ottaa huomioon tutkimuksen toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 20193,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2018 osalta (COM(2020)0311) ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset vastaukset,

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0117),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2019 sekä virastojen vastaukset4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
3 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
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– 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 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 1653/20048 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/EU9,

– 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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää tutkimuksen toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 / lykkää 
päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä tutkimuksen toimeenpanoviraston johtajalle 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin 

6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 EUVL L 346, 20.12.2013, s. 54.
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erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman tutkimuksen toimeenpanoviraston 
johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan 
niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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7. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ottaa huomioon innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 20193,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2018 osalta (COM(2020)0311) ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset vastaukset,

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0117),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2019 sekä virastojen vastaukset4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille 
(00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
3 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
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– 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 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 1653/20048 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/EU9,

– 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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden 
toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 / lykkää 
päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston 
johtajalle toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.
8 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.
9 EUVL L 352, 24.12.2013, s. 65.
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varainhoitovuonna 2019, 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).
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8. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 2019 liittyvien tilien 
päättämisestä, pääluokka III – Komissio
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– ottaa huomioon komission kertomuksen vastuuvapauden myöntämistä koskevasta 
seurannasta varainhoitovuoden 2018 osalta (COM(2020)0311) ja sitä täydentävät 
yksityiskohtaiset vastaukset,

– ottaa huomioon komission antaman EU:n talousarviota koskevan vuotuisen hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksen 2019 (COM(2020)0265),

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2020)0268) 
sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
(SWD(2020)0117),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 ja toimielinten vastaukset3, 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen EU:n talousarvion tuloksellisuudesta – 
tilanne vuoden 2019 lopussa ja toimielinten vastaukset4 sekä 
tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen varainhoitovuoden 2019 talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (00000/2021 – C9-
0000/2021),

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

1 EUVL L 67, 7.3.2019, s. 1.
2 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
3 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
4 EUVL C 351, 21.10.2020, s. 7.
5 EUVL C 384, 13.11.2020, s. 1.
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– ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A 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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. hyväksyy Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 2019 liittyvien 
tilien päättämisen / lykkää Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 
2019 liittyvien tilien päättämistä;

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

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).

6 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
7 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.



PE655.922v01-00 26/66 PR\1211752FI.docx

FI

9. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot
(2020/2140(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka III – Komissio,

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastojen 
talousarvioiden toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019,

– 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, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- 
ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan, kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

ottaa huomioon seuraavat seikat:

A. unionin talousarvio on merkittävä väline yhteisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja sen osuus on keskimäärin 2,1 prosenttia jäsenvaltioiden yleisistä 
julkisista menoista ja kaikista julkisista menoista unionissa;

B. kun parlamentti myöntää komissiolle vastuuvapauden, se varmentaa ja arvioi, onko 
varat käytetty oikein ja onko politiikkatavoitteet saavutettu;

C. vuoden 2019 vastuuvapausmenettely kattaa vuoden, jolle oli ominaista poliittinen ja 
institutionaalinen siirtymä: pidettiin Euroopan parlamentin vaalit ja 2. heinäkuuta 2019 
alkoi uusi vaalikausi sekä nimitettiin uusi komissio, joka aloitti tehtävässään 
1. joulukuuta 2019 ja asetti uusia poliittisia painopisteitä, kuten Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma ja unionin digitalisoinnin entistä suurempi painottaminen;

D. uuden koronaviruspandemian (covid-19) puhkeaminen ei edellyttänyt mukautuksia 
unionin vuoden 2019 tilinpäätöksessä ilmoitettuihin lukuihin; covid-19-pandemialla on 
kuitenkin vuonna 2020 ja tulevina vuosina merkittävä maailmanlaajuinen vaikutus ja 
huomattavia vaikutuksia unionin talousarvioon, ja tältä osin unionin vastauksena 
pandemiaan toteuttamien välittömien aloitteiden täytäntöönpano vaikuttaa vuodesta 
2020 alkaen monien varojen ja vastuiden kirjaamiseen, mittaamiseen tai 
uudelleenluokitteluun unionin tilinpäätöksessä; 
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Poliittiset painopisteet

1. tähdentää, että unionin talousarvion toteuttamisen yhteydessä on tärkeää noudattaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklassa vahvistettua 
moitteettoman varainhoidon periaatetta;

2. toteaa, että elokuusta 2018 lähtien varainhoitoasetuksen 61 artiklassa on säädetty 
laajemmasta eturistiriitojen määritelmästä; korostaa komission vastuuta varmistaa, että 
nämä säännökset pannaan täytäntöön asianmukaista huolellisuutta noudattaen koko 
unionissa ja että eturistiriitojen kaikkia muotoja torjutaan tehokkaasti ja vaikuttavasti 
unionin talousarvion toteutuksen kaikissa vaiheissa;

3. kehottaa jälleen komissiota varmistamaan, että jäsenvaltioiden eturistiriitojen 
välttämiseksi toteuttamia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä arvioidaan asianmukaisesti; 
pitää tässä yhteydessä myönteisinä varainhoitoasetuksen mukaista eturistiriitojen 
välttämistä koskevia komission ohjeita, jotka jaettiin jäsenvaltioille elokuussa 2020 ja 
joiden tarkoituksena on edistää eturistiriitoja koskevien sääntöjen yhdenmukaista 
tulkintaa ja soveltamista ja lisätä tietoisuutta näiden sääntöjen sovellettavuudesta myös 
yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin yhteydessä;

4. suhtautuu myönteisesti komission huhtikuussa 2019 OLAFin aloitteesta hyväksymään 
uuteen petostentorjuntastrategiaan, jonka tavoitteena on lisätä komission tietämystä 
petoksista ja sen analyyttisiä valmiuksia ohjata petostentorjuntatoimia, varmistaa 
yksiköiden ja toimeenpanovirastojen välinen yhteistyö petostentorjunnassa ja lujittaa 
petostentorjunnan sisäistä valvontaa;

5. hyväksyy tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja kannustaa komissiota ja muita 
asianomaisia osapuolia panemaan ne täytäntöön mahdollisimman pian ja korostaa 
muutamia jäljempänä esitettäviä tärkeimpiä ja kiireellisimpiä suosituksia;

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma

6. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin totesi unionin varainhoitovuoden 2019 
tilien olleen luotettavat ja että se totesi, että tulojen virhetaso ei ollut olennainen vuonna 
2019;

7. pitää kuitenkin erittäin valitettavana, että ensimmäistä kertaa neljään vuoteen 
tilintarkastustuomioistuimen oli annettava kielteinen lausunto tilien perustana olevien 
menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

8. toteaa, että kielteisen lausunnon syyt olivat seuraavat:

a. tilintarkastustuomioistuimen ilmoittaman maksujen todennäköisimmän 
virhetason nousu verrattuna aiempien vuosien virhetasoon, sillä vuonna 2019 
maksujen todennäköisin virhetaso oli 2,7 prosenttia (2,6 prosenttia vuonna 
2018 ja 2,4 prosenttia vuonna 2017)

b. yli puolessa (53,1 prosenttia) menoista virhetaso oli olennainen, ja tämä koski 
pääasiassa kulujen korvaamiseen perustuvia menoja, joiden virhetaso oli jopa 
4,9 prosenttia (4,5 prosenttia vuonna 2018 ja 3,7 prosenttia vuonna 2017); 
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toteaa tämän kasvun johtuneen pitkälti koheesioalan menojen lisääntymisestä, 
sillä tämän alan menot kasvoivat 66,9 miljardiin euroon vuonna 2019; 

9. huomauttaa, että kulujen korvaamiseen perustuvissa maksuissa, joiden yhteydessä 
menoihin sovellettavat säännöt ovat usein monimutkaisia, suurin osa eli 74 prosenttia 
(68 prosenttia vuonna 2018) suuririskisten menojen arvioidusta virhetasosta oli vuonna 
2019 aiempien vuosien tapaan peräisin tukikelpoisuusvirheistä (eli maksupyynnöissä oli 
tukeen oikeuttamattomia kuluja tai hanke, toimi tai edunsaaja ei ollut tukeen 
oikeutettu);

10. pitää erittäin valitettavana, että komission erityinen asema, jota komission menetelmä 
ilmentää, sekä puutteet jälkitarkastuksissa, jotka ovat kontrollijärjestelmän keskeisen 
tärkeä osa, vaikuttavat komission virhearvioihin; 

11. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin määritti vuonna 2019 virhetasot erikseen 
neljälle monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeelle: ”Kilpailukyky”, ”Koheesio”, 
”Luonnonvarat” ja ”Hallinto”; huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
vuoden 2019 korkein arvioitu virhetaso oli taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menoissa (4,4 prosenttia);

12. panee merkille, ettei tilintarkastustuomioistuin arvioinut virhetasoja monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeiden 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” ja 4 ”Globaali 
Eurooppa” menoaloilla; huomauttaa, että virhetasojen ilmoittaminen mahdollistaisi 
varainhoitovuosien välisen vertailun;

13. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti tapahtumia kaikkiaan 
126,1 miljardin euron arvosta (unionin 159,1 miljardin euron kokonaismenoista) ja että 
luonnonvarojen ala muodosti suurimman osan (47,2 prosenttia) 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamasta koko perusjoukosta ja sen jälkeen tulivat 
koheesio (22,5 prosenttia) ja kilpailukyky (13,2 prosenttia);

Talousarvio- ja varainhallinto

14. toteaa, että vuonna 2019 lopullisessa talousarviossa käytettävissä olleet 
maksusitoumusmäärärahat käytettiin lähes kokonaan (käyttöaste oli 99,4 prosenttia) ja 
että maksumäärärahojen käyttöaste oli hieman alhaisempi (98,5 prosenttia);

15. pitää valitettavana, että vuonna 2019 hyväksyttiin kolme lisätalousarviota, joilla lisättiin 
maksusitoumusmäärärahoihin 0,4 miljardia euroa ja maksumäärärahoihin 0,3 miljardia 
euroa;

16. pitää valitettavana, että maksattamatta olevien sitoumusten määrä on jatkanut kasvuaan 
ja oli vuoden 2019 lopussa 298,0 miljardia euroa (281,2 miljardia euroa vuonna 2018); 
panee merkille, että maksumäärärahojen määrä vuotuisissa talousarvioissa on ollut 
viime vuosina huomattavasti pienempi kuin monivuotisen rahoituskehyksen 
enimmäismäärä, mikä saattaa johtaa tulevaisuudessa suurempiin maksutarpeisiin;

17. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan ERI-rahastojen (Euroopan 
rakenne- ja investointirahastot) yleinen käyttöaste oli alhaisempi kuin edellisen 
monivuotisen rahoituskehyksen vastaavana vuonna, sillä vuoden 2019 loppuun 
mennessä jäsenvaltioille oli maksettu vain 40 prosenttia nykyiseen monivuotiseen 
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rahoituskehykseen sisältyvien ERI-rahastojen kokonaismäärärahoista (465 miljardia 
euroa) kun taas vuoden 2012 lopussa osuus oli 46 prosenttia; panee merkille, että vain 
yhdeksässä jäsenvaltiossa käyttöaste oli nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä 
korkeampi kuin edellisessä rahoituskehyksessä ja että varoja käytettiin vuonna 2019 
edelleen lähes samaan tahtiin kuin vuonna 2018; 

18. panee lisäksi merkille, että vuoden 2019 alkuun mennessä, kun nykyinen monivuotinen 
rahoituskehys oli ollut voimassa viisi vuotta, lopullisille tuensaajille oli maksettu vain 
noin 17 prosenttia kaikesta ERI-rahoituksesta, joka oli sidottu yhteistyössä 
hallinnoitavien rahoitusvälineiden kautta;

19. panee merkille, että edellisvuosien tapaan huomattavia määriä ERI-rahastojen 
käyttämättä jääneitä vuotuisia ennakkomaksuja palautettiin unionin talousarvioon 
(7,7 miljardia euroa vuonna 2019) pääasiassa täytäntöönpanon viivästysten vuoksi; 

20. toteaa, että unionin talousarvioon vuonna 2019 kohdistuneet suurimmat rahoitusriskit 
liittyivät rahoitustoimiin, jotka toteutetaan unionin talousarviosta suoraan katettavina 
lainoina (53,7 prosenttia), ja rahoitustoimiin, jotka katetaan unionin takuurahastosta 
(46,3 prosenttia); panee merkille, että kun tähän lisätään ESIR-rahaston (Euroopan 
strategisten investointien rahasto) takuuseen mahdollisesti liittyvät maksut, unionin 
talousarviosta katettavan kokonaisriskin määrä nousi vuoden 2019 loppuun mennessä 
90,5 miljardiin euroon; 

21. kehottaa komissiota esittämään yleisestä talousarviosta katettavia takauksia koskevassa 
vuotuisessa kertomuksessa kokonaiskuvan unionin talousarvioon kohdistuvista 
riskeistä, mukaan lukien ESIR-takuusta ja kaikista siihen liittyvistä tulevista 
rahoitustoimista aiheutuva riski;

22. huomauttaa, että unioni on hyödyntänyt yhä enemmän rahoitusvälineitä ja EIP-ryhmälle 
annettuja talousarviotakuita; palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastusvaltuudet eivät nykyisellään kata niitä EIP-ryhmän toimia, joita ei rahoiteta 
unionin talousarviosta mutta joilla edistetään samoja unionin tavoitteita;

23. toteaa, että komission, EIP:n ja tilintarkastustuomioistuimen välinen nykyinen sopimus 
talousarviosta rahoitettavien tai katettavien toimien tarkastuksista umpeutuu vuonna 
2020; näkee tässä tilaisuuden varmistaa, että tilintarkastustuomioistuimelle annetaan 
mahdollisuus tarkastaa niiden EIP:n toimintojen sääntöjenmukaisuus ja myös 
tuloksellisuus, jotka eivät kuulu EU:n erityisen valtuutuksen piiriin; 

24. toteaa, että rahapolitiikka aiheutti työsuhde-etuusvelvoitteiden arvostamiseen käytetyn 
pitkän aikavälin koron (diskonttokorko) laskun niin, että se oli ensimmäistä kertaa 
negatiivinen, ja kasvatti vuoden lopussa unionin talousarviossa ollutta velkaa 
merkittävästi eli 17,2 miljardia euroa; odottaa tämän suuntauksen jatkuvan, sillä EKP 
jatkaa elvyttävää rahapolitiikkaansa, ja pyytää toteuttamaan asianmukaisia varotoimia; 

Suositukset

25. kehottaa komissiota 

 seuraamaan tiiviisti maksutarpeita ja ryhtymään institutionaalisten valtuuksiensa 
puitteissa toimenpiteisiin varmistaakseen maksumäärärahojen saatavuuden ottaen 
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samalla huomioon maksumäärärahojen riittämättömyyden riskin ja 
covid-19-pandemian aiheuttamat poikkeukselliset tarpeet

 jatkamaan seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen aikana vuotuisten 
kertomusten laatimista yhteistyössä hallinnoitavista rahoitusvälineistä, myös 
näihin rahoitusvälineisiin sisältyvistä yksittäisistä rahoitusvälineistä

 esittämään yleisestä talousarviosta katettavia takauksia koskevassa vuotuisessa 
kertomuksessa kokonaiskuvan unionin talousarvioon kohdistuvista riskeistä, 
mukaan lukien ESIR-takuusta ja kaikista tulevista siihen liittyvistä 
rahoitustoimista aiheutuvat riskit

 arvioimaan uudelleen covid-19-kriisin yhteydessä, ovatko olemassa olevat 
mekanismit, joilla lievennetään unionin talousarvioon kohdistuvaa riskiä, riittäviä 
ja asianmukaisia, ja tarkistamaan tavoitteena olevat rahoitusasteet, jotka koskevat 
unionin talousarviosta myönnetyt takaukset kattavia takuurahastoja

 esittämään vuosittain kertomuksia siitä, miten jatkuvasti alhaiset, erittäin alhaiset 
ja negatiiviset korot voivat vaikuttaa unionin talousarvioon;

26. pyytää neuvostoa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa

 kehottamaan EIP:tä antamaan tilintarkastustuomioistuimelle mahdollisuus 
tarkastaa rahoitustoimintansa sääntöjenmukaisuus ja toiminnan tuloksellisuuteen 
liittyvät näkökohdat, jotka eivät kuulu unionin erityisen valtuutuksen piiriin;

Unionin talousarvion tuloksellisuus

27. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen ensimmäisen erillisen ja 
täydellisen kertomuksen unionin talousarvion tuloksellisuudesta – tilanne vuoden 2019 
lopussa ja kannustaa tilintarkastustuomioistuinta jatkamaan tällaisen kertomuksen 
laatimista ja kehittämistä tulevina vuosina;

28. toteaa tilintarkastustuomioistuimen havainneen, että komissiolla on tyydyttävät 
menettelyt vuotuisen hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksensa ja ohjelmien 
tuloksellisuutta koskevien yhteenvetojen antamiseksi; on tilintarkastustuomioistuimen 
kanssa yhtä mieltä siitä, että komission olisi jatkettava raportointia ohjelmien 
tuloksellisuudesta monivuotisen rahoituskehyskauden päätyttyä;

29. kannustaa komissiota parantamaan edelleen tuloksellisuustietojen luotettavuutta, sillä ne 
ovat keskeinen väline arvioitaessa ohjelmien onnistumista; katsoo, että tähän olisi 
sisällyttävä sääntelyntarkastelulautakunnasta saatujen kokemusten, etenkin suunnittelua 
ja menetelmiä koskevien kokemusten, levittäminen;

30. kannattaa painokkaasti suositusta, jonka mukaan komission olisi parannettava 
tavoitteiden ja niitä tukevien tietojen määrittelyä koskevia selityksiä; katsoo, että 
tavoitteiden olisi oltava kunnianhimoisia mutta realistisia ja niitä olisi voitava mitata 
luotettavien tietojen perusteella; korostaa samalla, että tulos- ja vaikutusindikaattorit 
soveltuvat tuloksellisuuden mittaamiseen paremmin kuin panos- ja tuotosindikaattorit;
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31. kehottaa komissiota sisällyttämään tuloksellisuuskertomuksiinsa enemmän ohjelmien 
tehokkuutta ja taloudellisuutta koskevaa analyysia, kun tietoja on saatavilla, ohjelmien 
tuloksellisuuteen vaikuttavien merkittävien ulkoisten tekijöiden järjestelmällisempää 
analyysia, selkeät arvioinnit kaikkien raportoinnin kohteena olevien 
tuloksellisuusindikaattorien osalta siitä, saavutetaanko niiden tavoitearvot aikataulun 
mukaisesti, sekä tuloksellisuutta koskevat arvioinnit, jotka ovat selkeitä ja tasapainoisia 
ja kattavat riittävän yksityiskohtaisesti kaikki ohjelmien tavoitteet; 

32. tähdentää, että varainhoitoasetuksen mukaan moitteeton varainhoito edellyttää 
vaikuttavuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta ja että komission olisi varmistettava, että 
kaikkiin kolmeen osatekijään kiinnitetään huomiota;

Vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus

33. panee merkille, että komission mukaan vuonna 2019 käytettyjen 
maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä oli 161 miljardia euroa, josta 81 miljardia 
euroa oli osoitettu otsakkeeseen 1 ja jaettu alaotsakkeeseen 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä 
edistävä kilpailukyky” (14 prosenttia kokonaistalousarviosta) ja alaotsakkeeseen 1 b 
”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio” (35 prosenttia 
kokonaistalousarviosta), 59 miljardia euroa otsakkeeseen 2 ”Kestävä kasvu: 
luonnonvarat” (37 prosenttia kokonaistalousarviosta), 4 miljardia euroa otsakkeeseen 3 
”Turvallisuus ja kansalaisuus”, 12 miljardia otsakkeeseen 4 ”Globaali Eurooppa” ja 
6 miljardia euroa komission hallinnollisiin menoihin otsakkeessa 5; 

34. panee merkille, että vuonna 2019 unionin talousarviosta rahoitetut menot olivat 
147 miljardia euroa ja ne jakautuivat 240 000 maksutapahtumaan; huomauttaa, että 
71 prosenttia talousarviosta toteutettiin yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja loput 
komissio toteutti joko suoraan (22 prosenttia) tai välillisesti yhteistyössä sellaisten 
yhteisöjen kanssa, joille tehtäviä on siirretty (7 prosenttia);

35. panee merkille komission arvion, jonka mukaan vuonna 2019 ilmastoon liittyvät menot 
olivat 35 miljardia euroa eli 21 prosenttia unionin talousarviosta, ja että kaudella 2014–
2020 unionin talousarviosta on osoitettu ilmastotavoitteisiin kumulatiivisesti 
211 miljardia euroa eli 19,8 prosenttia kokonaismenoista, mikä on hieman vähemmän 
kuin alkuperäinen 20 prosentin tavoite, sillä rahoitusosuudet olivat kauden 
ensimmäisinä vuosina pienempiä; 

36. panee merkille, että komission 50 pääjohtajasta yksitoista antoi vuoden 2019 vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan varauman sisältävän lausuman ja että varaumia oli yhteensä 18 
(20 yksikköä antoi kaikkiaan 40 varaumaa vuonna 2018), huomauttaa, että 17 varauman 
osalta komissio sovelsi uutta de minimis -sääntöä ja että komissio ei pitänyt näitä 
varaumia enää merkityksellisinä;

37. toteaa, että komission mukaan vuonna 2019 vahvistetut korjaavat toimenpiteet olivat 
yhteensä 1,5 miljardia euroa (25 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018);

38. panee merkille, että komission arvio kokonaisriskistä ohjelmien päättämishetkellä oli 
0,7 prosenttia (0,8 prosenttia vuonna 2018) asiaan liittyvistä menoista; panee merkille, 
että koska koheesiomenojen osalta riski maksamishetkellä oli suurempi, komission 
arvioima kokonaisriski maksamishetkellä oli edellisvuosia suurempi, 2,1 prosenttia 
vuonna 2019 (1,7 prosenttia vuonna 2018), mutta koska myös arvioidut tulevat oikaisut 
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olivat suurempia (1,4 prosenttia verrattuna 0,9 prosenttiin vuonna 2018), komissio 
päätyi siihen, että riski päättämishetkellä oli vakaa, ja katsoi, että koska arvioitu riski 
päättämishetkellä oli alle 2 prosenttia, sen monivuotisilla valvontajärjestelmillä kyettiin 
suojaamaan unionin talousarviota vaikuttavasti; huomauttaa lisäksi, että komission 
oman arvion mukaan niiden menojen määrä, joiden riski maksamishetkellä ylitti 
olennaisuusrajan, oli erittäin suuri, 67 miljardia euroa; 

39. toteaa, että riskiä maksamishetkellä koskevan komission oman arvion osalta 
tilintarkastustuomioistuin on korostanut tiettyjä ongelmia joissakin monivuotisen 
rahoituskehyksen otsakkeissa:

 ”Kilpailukyky”: jälkitarkastukset eivät useimmiten kattaneet niitä maksuja tai 
kirjanpidollisia selvityksiä, joihin tarkastuksen kohteena olevaa varainhoitovuotta 
koskeva tarkastuslausuma liittyi, eivätkä jälkitarkastukset aina olleet luotettavia

 ”Luonnonvarat”: jäsenvaltioiden kontrolleissa, jotka otetaan huomioon tilastoissa, 
ei havaittu kaikkia virheitä, ja komission oli tehtävä mukautuksia, komission 
mukautukset olivat yleensä kiinteämääräisiä eikä todentamisviranomaisten työn 
tuloksiin ei voitu kaikilta osin luottaa

 ”Koheesio”: tarkastusviranomaisten tarkastuksia ei aina voitu pitää luotettavina

 ”Globaali Eurooppa”: maissa, joissa hankkeita toteutetaan, toimitettiin riittämätön 
määrä paikalla tehtäviä tarkastuksia, hankintamenettelyihin liittyviä relevantteja 
näkökohtia ei katettu riittävästi, vaihteluväli, jolla yksittäisten virheiden 
vaikutusta koskevat arviot voivat liikkua, oli laaja ja oma aineistotestaus puuttui 
sellaisten tapahtumien osalta, jotka olivat jo muiden tarkastamia;

Tulot

40. toteaa, että vuoden 2019 tulot olivat yhteensä 163,9 miljardia euroa;

41. palauttaa mieliin, että suurin osa tuloista (88 prosenttia) on peräisin kolmesta omien 
varojen luokasta:

 unionin tuloista 64 prosenttia on bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia 
varoja, joita käytetään unionin talousarvion tasapainottamiseen sen jälkeen, kun 
kaikista muista lähteistä saatavat tulot on laskettu (kunkin jäsenvaltion 
suhteellinen rahoitusosuus määräytyy jäsenvaltion bruttokansantulon mukaisesti)

 unionin tuloista 13 prosenttia on perinteisiä omia varoja, joihin kuuluvat 
jäsenvaltioiden kantamat tuontitullit (kokonaismäärästä maksetaan unionin 
talousarvioon 80 prosenttia, ja loput 20 prosenttia jäsenvaltiot pidättävät 
kattaakseen kantokulut)

 unionin tuloista 11 prosenttia on arvonlisäveroon (alv) perustuvia omia varoja 
(arvonlisäveroon perustuvat rahoitusosuudet lasketaan siten, että jäsenvaltioiden 
yhdenmukaistettuihin alv-määräytymisperusteisiin sovelletaan yhdenmukaista 
verokantaa);

42. toteaa, että tulot käsittävät myös muista lähteistä peräisin olevia varoja (merkittävimpiä 
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näistä ovat unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 
(8 prosenttia unionin tuloista), kuten maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien 
tarkastamiseen ja hyväksymiseen liittyvät tulot sekä tulot, jotka saadaan unionin 
ulkopuolisten maiden osallistumisesta tutkimusohjelmiin);

43. on huolestunut tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista puutteista sellaisten 
todettujen tullien hallinnoinnissa, joita kansalliset viranomaiset eivät olleet vielä saaneet 
kannetuksi; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuskäynnin kohteena 
olleissa jäsenvaltioissa viiveitä erityisesti tullivelkojen tiedoksi antamisessa (Puola) ja 
perinnässä (Belgia, Puola ja Saksa) sekä puutteita asiakirjoissa, joilla vahvistettiin 
tileihin kirjattujen tullien oikeellisuus (Saksa);

44. panee merkille puutteet menettelyissä, joiden avulla jäsenvaltiot hallinnoivat vielä 
kantamatta olevia tulleja, ja toteaa, että komission vuonna 2019 julkaisemissa 
27:ssä perinteisiä omia varoja koskevassa tarkastuskertomuksessa 15:ssä raportoitiin 
tällaisista puutteista (näistä 15 kertomuksesta 10:ssä puutteet luokiteltiin luonteeltaan 
järjestelmällisiksi);

45. korostaa, että kahdessa keskeisessä systeemisessä puutteessa oli kyse siitä, että 
tullitarkastuksilla, joilla pyritään vähentämään aliarvostetun tuonnin riskiä koko 
tulliliitossa, ei ole unionin laajuisia normeja sekä siitä, että jäsenvaltiot eivät kykene 
jälkitarkastuksiaan varten yksilöimään kaikkein riskialtteimpia talouden toimijoita 
unionin tasolla;

46. panee merkille, että komission arvion mukaan valvontastrategiat, jotka koskivat 
aliarvostusriskien torjumista, olivat epätyydyttäviä tai osittain tyydyttäviä 
24 jäsenvaltiossa 28:sta;

47. ottaa huomioon, että toimet, joiden avulla kaikkein riskialtteimmat maahantuojat 
tunnistettiin ja valittiin jälkitarkastuksiin, olivat riittämättömiä kaikkialla tulliliitossa ja 
tämä johtui siitä, että edelleenkään ei ollut käytettävissä unionin laajuista tietokantaa, 
johon olisi kirjattu talouden toimijoiden kaikki tuonnit;

48. panee merkille, että kaikista alv-varaumista, joiden vuoksi arvonlisäveropohjaa koskeva 
laskelma oli ollut avoimena vähintään 10 vuotta, vain 15 prosenttia ja kaikista 
perinteisiä omia varoja koskevista kohdista, jotka olivat olleet avoinna yli viisi vuotta 
komission tarkastuksen jälkeen, 34 prosenttia oli ollut jo pitkään ratkaisematta;

49. huomauttaa, että kahdeksasta komission esittämästä ja tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamasta alv-varaumasta, jotka olivat olleet pitkään ratkaisematta, viisi liittyi 
jäsenvaltioita vastaan käynnistettyihin rikkomusmenettelyihin, jotka perustuivat 
alv-direktiivin mahdolliseen noudattamatta jättämiseen;

50. panee merkille, että pitkään avoimina olleista perinteisten omien varojen 122 kohdasta 
tilintarkastustuomioistuin tarkasti 54 ja niistä kävi ilmi, että näihin tapauksiin liittyvät 
komission jatkotoimet ja tapausten sulkeminen veivät kohtuuttoman pitkän ajan; pitää 
valitettavana, että komissio ei ollut ottanut käyttöön seurantajärjestelmää, jossa 
perinteisten omien varojen avoinna olevat kohdat asetettaisiin tärkeysjärjestykseen 
(olipa kyse kohtien taloudellisista vaikutuksista tai niiden systeemisestä merkityksestä 
silloin kun puutteet olivat luonteeltaan muita kuin taloudellisia); 
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51. muistuttaa, että BKTL-varojen monivuotisessa tarkastussyklissä komissio tutkii, ovatko 
kokoamismenetelmät, joita jäsenvaltiot soveltavat kansantalouden tilinpitoonsa, 
yhdenmukaisia EKT 2010:n kanssa ja ovatko BKTL-tiedot vertailukelpoisia, luotettavia 
ja kattavia; panee merkille, että tarkastussyklin päättämisen yhteydessä katsottiin 
tarpeelliseksi esittää uusia, yksityiskohtaisempia varaumia, kuten varauma, joka 
mahdollistaa kaikkien jäsenvaltioiden BKTL-tietojen tarkistamisen siinä tarkoituksessa, 
että niihin sisällytetään tarkemmat arviot monikansallisten yritysten tutkimus- ja 
kehittämisvaroista, ja toteaa, että tätä arviota vaikeuttaa globalisaatio ja se, että tällaisia 
varoja siirretään helposti rajojen yli (komissio jatkaa – yhdessä jäsenvaltioiden kanssa – 
syyskuuhun 2022 saakka sen arvioimista, onko monikansallisten yritysten tutkimus- ja 
kehittämisvarat arvostettu asianmukaisesti jäsenvaltioiden kansantalouden tilinpidossa);

52. pitää valitettavana, että budjettipääosasto esitti jo neljäntenä peräkkäisenä vuonna 
Yhdistyneen kuningaskunnan keräämien perinteisten omien varojen määrää koskevan 
varauman, jonka syynä oli se, ettei maa ollut asettanut unionin talousarvioon määrää, 
joka vastasi kierrettyjä tekstiilien ja jalkineiden tuonnista kannettavia tulleja, ja että 
aliarvottamispetokset olivat levinneet edelleen muihin unionin jäsenvaltioihin, mikä 
aiheuttaa lisää mahdollisia perinteisten omien varojen menetyksiä;

53. panee merkille, että komission mukaan vuonna 2019 bruttokansantuloon (BKTL) 
perustuvat tulot olivat 3,0 miljardia euroa suuremmat aiempiin määriin (pääasiassa 
vuosien 2012–2017 osalta) tehtyjen oikaisujen jälkeen, kun BKTL-
määräytymisperusteet päivitettiin toteutuneilla tiedoilla;

Suositukset

54. kehottaa komissiota

 tarjoamaan jäsenvaltioille säännöllistä tukea riskialtteimpien maahantuojien 
valinnassa jälkitarkastuksiin

a. keräämällä ja analysoimalla relevantteja tuontitietoja unionin tasolla ja 
jakamalla analyysinsa tulokset jäsenvaltioille

b. antamalla opastusta tietojen analysoimiseen Surveillance III -järjestelmässä 
sen jälkeen kun tämä uusi järjestelmä on otettu käyttöön;

 tarkistamaan menettelyjään siten, että se

a. ottaa käyttöön järjestelmän, jonka avulla voidaan seurata perinteisiin omiin 
varoihin liittyviä avoimia kohtia ja joka pohjautuu määrällisiin ja 
laadullisiin kriteereihin siten, että jäsenvaltioissa havaitut puutteet 
asetetaan kyseisten kriteerien perusteella tärkeysjärjestykseen

b. asettaa jäsenvaltioille määräajat edellä mainittujen puutteiden 
korjaamiseksi sekä jatkotoimien toteuttamiselle, mukaan lukien 
viivästyskorkojen laskeminen ja unionin talousarvion käyttöön asetettavien 
määrien perintä;

Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky
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55. panee merkille, että alaotsakkeessa 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky” 
maksut olivat 21,7 miljardia euroa ja ne maksettiin seuraavien ohjelmien ja 
politiikanalojen kautta:

 tutkimus, enintään 55,2 prosenttia alaotsakkeen määrärahoista eli 11,9 miljardia 
euroa

 koulutus, nuoriso ja urheilu, enintään 13,2 prosenttia alaotsakkeen määrärahoista 
eli 2,8 miljardia euroa

 liikenne ja energia, enintään 11,3 prosenttia alaotsakkeen määrärahoista eli 
2,5 miljardia euroa

 avaruus, enintään 7,6 prosenttia alaotsakkeen määrärahoista eli 1,7 miljardia euroa

 muut toimet ja ohjelmat, enintään 12,7 prosenttia alaotsakkeen määrärahoista eli 
2,8 miljardia euroa;

56. toteaa, että komission tärkeimmät ohjelmat olivat Horisontti 2020 -puiteohjelma ja 
seitsemäs tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelma1 tutkimuksen ja 
innovoinnin alalla, Erasmus+ koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla, Galileo, EGNOS, 
ITER ja Verkkojen Eurooppa -väline suurten infrastruktuurihankkeiden alalla sekä 
ESIR takuurahastona; 

57. ottaa huomioon, että komissio hallinnoi suoraan suurinta osaa näiden ohjelmien 
menoista muun muassa toimeenpanovirastojen kautta ja että menot muodostuvat 
hankkeisiin osallistuville julkisille tai yksityisille edunsaajille myönnettävistä 
avustuksista; panee merkille, että Erasmus+-ohjelmassa kansalliset toimistot 
hallinnoivat suurinta osaa menoista komission puolesta (yhteensä noin 80:tä prosenttia 
avustuksista);

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot

58. pitää huolestuttavana, että tarkastetuista 130 tapahtumasta 51:een (39 prosenttiin) liittyi 
virheitä;

59. on erittäin huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuimen kvantifioimien 28 virheen 
perusteella arvioitu virhetaso oli 4,0 prosenttia; muistuttaa tämän olevan lähellä 
tilintarkastustuomioistuimen vuosina 2015, 2016 ja 2017 havaitsemaa tasoa;

60. korostaa, että seitsemännen puiteohjelman ja Horisontti 2020 -puiteohjelman menot 
olivat edelleen riskialttiimpia ja ne olivat virheiden pääasiallinen lähde ja että 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi otoksen 80:stä tutkimuksen ja innovoinnin alan 
tapahtumasta 24 tapahtumassa kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, jotka 
liittyivät tukeen oikeuttamattomiin kuluihin (3 virhettä 10 tapahtumassa seitsemännessä 
puiteohjelmassa ja 21 virhettä 70 tapahtumassa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa, joten 

1 Vuosina 2007–2013.
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virheet muodostivat 78 prosenttia tilintarkastustuomioistuimen tämän alaotsakkeen 
arvioimasta virhetasosta vuonna 2019); 

61. pitää valitettavana, että 60 prosenttia virheistä johtui ”tukeen oikeuttamattomista 
välittömistä henkilöstökuluista”; korostaa, että Horisontti 2020 -puiteohjelman 
henkilöstökustannusten ilmoittamista koskevien sääntöjen 
yksinkertaistamispyrkimyksistä huolimatta niiden laskeminen oli edelleen merkittävä 
virhelähde menoilmoituksissa; tukee tilintarkastustuomioistuimen näkemystä, että 
henkilöstökustannusten Horisontti 2020 -puiteohjelmassa laskentamenetelmästä on 
tullut joiltakin osin monimutkaisempi, mikä on lisännyt virheriskiä (24 tapahtumasta, 
joihin liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, 23:ssa oli sovellettu 
virheellisesti henkilöstökustannusten laskentamenetelmää); 

62. pitää erittäin valitettavana, että ”laittomien tai syrjivien valinta- tai 
myöntämisperusteiden” osuus virheistä oli 16 prosenttia;

63. pitää samoin erittäin valitettavana, että ”tukeen oikeuttamattomat muut välittömät 
kustannukset (alv, matkakulut, laitteet)” muodostivat 15 prosenttia virheistä;

64. ottaa huomioon, että muiden ohjelmien ja toimien osalta tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä neljässä otokseen poimituista 
50 tapahtumasta (nämä virheet koskivat Erasmus+-ohjelman ja Verkkojen Eurooppa 
-välineen hankkeita);

65. painottaa, että pk-yritykset ovat virhealttiimpia kuin muut edunsaajat, sillä havaituista 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista virheistä yli puolet (17 virhettä 28:sta) liittyi 
yksityisten edunsaajien rahoitukseen, vaikka tällaiseen rahoitukseen liittyviä tapahtumia 
oli otokseen sisältyneistä 130 tapahtumasta vain 42 (32 prosenttia) (pk-yritysten osuus 
otoksesta oli 12 prosenttia, mutta niiden osuus kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevista 
virheistä oli 21 prosenttia); 

66. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista tutkimushankkeista 22 oli 
toteutettu käyttäen muuta valuuttaa kuin euroa ja että kymmenessä näistä hankkeista 
sovellettu vaihtokurssi ei ollut sääntöjen mukainen (tällaisten virheiden taloudellinen 
vaikutus ei sinänsä ollut olennainen, mutta niiden esiintymistiheys osoittaa, että sääntöjä 
ei tunneta);

67. korostaa, että jos komissio olisi hyödyntänyt asianmukaisesti kaiken käytettävissään 
olevan tiedon, tämän alaotsakkeen arvioitu virhetaso olisi ollut 1,1 prosenttiyksikköä 
alhaisempi;

Suositukset 

68. kehottaa komissiota

 tarkastamaan kohdennetummin pk-yritysten menoilmoituksia ja tehostamaan 
Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoitussääntöjä koskevaa tiedotuskampanjaansa 
kiinnittäen erityistä huomiota näihin merkittäviin edunsaajiin
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 muistuttamaan kaikkia Horisontti 2020 -puiteohjelman edunsaajia 
henkilöstökustannusten laskentaa ja ilmoittamista koskevista säännöistä 
kiinnittäen erityistä huomiota keskeisiin virhetyyppeihin

 yksinkertaistamaan edelleen henkilöstökustannuksia koskevia sääntöjä 
seuraavassa tutkimuksen puiteohjelmassa (Horisontti Eurooppa -puiteohjelma)

 ottamaan Horisontti 2020 -puiteohjelman osalta huomioon 
tilintarkastustuomioistuimen toimittamassa jälkitarkastusten tarkastuksessa esiin 
tulleet havainnot, jotka koskevat dokumentointia, otannan johdonmukaisuutta ja 
tarkastustoimenpiteiden laatua, ja toteuttamaan alihankintana tehtävien 
tarkastusten kolmannella kierroksella asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tarkastajat ovat täysin tietoisia Horisontti 2020 -
puiteohjelman säännöistä, ja tarkistamaan heidän työnsä laadun;

Toiminnan tuloksellisuus: Horisontti 2020

69. panee merkille, että erityistavoite 5 liittyy Euroopan teollisuuden johtoaseman 
edistämiseen tutkimuksen, teknologian kehittämisen, demonstroinnin ja innovoinnin 
avulla useissa mahdollistavissa ja teollisuusteknologioissa ja että sen yhteydessä 
ohjelmaselvityksestä käy ilmi, että ohjelma ei ole saavuttamassa patenttihakemuksia 
koskevaa tavoitearvoaan ja että ohjelmaselvityksessä annetaan tietoa myös 
myönnetyistä patenteista, mikä on parempi tuloksellisuuden mittari, mutta tavoitearvoja 
tai välitavoitteita ei määritellä; 

70. korostaa, että erityistavoitteen 5 indikaattorin ”sellaisten osallistuvien yritysten osuus, 
jotka ottavat käyttöön yrityksessä tai markkinoilla uusia innovaatioita” yhteydessä 
ohjelmaselvityksessä ei mainita tätä indikaattoria koskevia välitavoitteita eikä 
tavoitearvoa; toteaa, että näin ollen sitä ei voida käyttää arvioitaessa ohjelman 
etenemistä, mikä heikentää indikaattorin hyödyllisyyttä;

71. panee merkille erityistavoitteen 8, joka koskee kaikkien kansalaisten elinikäisen 
terveyden ja hyvinvoinnin parantamista, ja toteaa, että tavoitteen arvo mainitaan vuoden 
2020 otsakkeen alla, mutta se olisi oikeastaan ymmärrettävä saavutettavaksi ”[...] kun 
viimeiset Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitetut toimet on saatu päätökseen”, ja 
että ohjelmaselvityksessä mainitaan, että tavoitteet koskevat koko yhteiskunnallisten 
haasteiden pilaria (Erityistavoitteet: 8–14) eivätkä erikseen kutakin yksittäistä 
erityistavoitetta, mikä tekee todellisen arvon ja tavoitearvon vertailusta merkityksetöntä; 

72. kehottaa komissiota

 viestimään paremmin hakijoiden ja edunsaajien kanssa (vahvistamaan paremmat 
menettelyt ja kontrollit neuvontapalvelujen ja erityisesti RES-palvelun (Research 
Enquiry Service) tuloksellisuuden osalta ja lisäämään tietoisuutta välineistä, 
joiden avulla edunsaajat voivat ilmoittaa epäjohdonmukaisesta kohtelusta 
hakuprosessin tai hankkeidensa toteutuksen aikana, ratkaisemaan jäljellä olevat 
osallistujaportaaliin vaikuttavat tekniset ongelmat sekä parantamaan sen 
suunnittelua ja selaus- ja hakutoimintoa)

 tehostamaan kertakorvausten testausta (analysoimaan Horisontti 2020 -
puiteohjelmassa jo käynnistettyjen ehdotuspyyntöjen tuloksia ja raportoimaan 
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niistä heti, kun ensimmäiset tulokset ovat saatavilla, käynnistämään laajemmassa 
mittakaavassa uusia pilottialoitteita sopivimpien hanketyyppien määrittämiseksi, 
mahdollisten haittojen arvioimiseksi ja asianmukaisten korjaustoimenpiteiden 
suunnittelemiseksi)

 selvittämään mahdollisuutta lisätä ehdotusten kaksivaiheista arviointia 
(määrittämään useampia aihealoja, joilla ehdotusten kaksivaiheisen arvioinnin 
käyttö voisi vähentää hylättyjen hakijoiden hallinnollista taakkaa varmistaen 
samalla, että avustus myönnetään mahdollisimman nopeasti, jos markkinoille 
pääsyn nopeus on ratkaisevaa)

 tarkastelemaan uudelleen asiantuntija-arvioijien palkkauksen ehtoja (päivittämään 
päiväkohtaisen palkkion tason ja arvioimaan uudelleen ajan, jonka asiantuntijat 
tarvitsevat luotettavien arviointien tekemiseen hanke-ehdotuksista)

 vakiinnuttamaan osallistujille annettavat säännöt ja ohjeet (säilyttämään 
mahdollisuuksien mukaan osallistumista koskevien sääntöjen jatkuvuuden 
puiteohjelmien välillä), minimoimaan ohjeisiin puiteohjelman täytäntöönpanon 
aikana tehtävät mukautukset, yksinkertaistamaan ajankäyttölomakkeita, jotta 
vältetään tarpeeton tehtäväkokonaisuuskohtainen raportointi toiminnasta, ja 
selvittämään mahdollisuutta hyväksyä laajemmin tavanomaiset 
kustannuslaskentakäytännöt etenkin henkilöstökustannusten osalta)

 parantamaan ulkoistettujen jälkitarkastusten laatua (parantamaan mekanismejaan, 
joilla tarkastellaan ulkoistettujen jälkitarkastusten laatua, ja nopeuttamaan tällaisia 
tarkastuksia)

 yksinkertaistamaan edelleen pk-yrityksille tarkoitettuja välineitä ja ohjeita (siten, 
että ne aiheuttavat mahdollisimman pienen rasituksen pk-yrityksille ja erityisesti 
startup-yrityksille, joilla ei ole resursseja eikä henkilöstöä niiden 
monimutkaisuuden hallitsemiseksi);

Toiminnan tuloksellisuus: Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)

73. muistuttaa, että ESIR-rahaston yleistavoitteena on tukea kasvua lisääviä investointeja 
unionin painopisteiden mukaisesti ja erityistavoitteena on EIP-ryhmän rahoitus- ja 
investointitoimien määrän lisääminen painopistealoilla;

74. on huolissaan siitä, että käytettävissä olevissa tuloksellisuustiedoissa annetaan kyllä 
yksityiskohtaista tietoa hyväksyttyjen toimien liikkeelle saamista investoinneista, 
hyväksyttyjen hankkeiden määrästä, kerrannaisvaikutuksista ja siitä, mitä jäsenvaltioita 
hankkeet kattavat, mutta yhdelläkään viidestä indikaattorista ei seurata riskitasoa tai 
käyttöönottoa yleistavoitteessa määritellyillä avainalueilla;

75. huomauttaa, että indikaattorit eivät mittaa erityistavoitteen edistymistä sinänsä eli EIP:n 
rahoitusvolyymien lisäämistä erityisesti riskialttiimpien toimien osalta;

76. palauttaa mieliin, että ESIR-rahaston avulla oli kyetty vaikuttavasti kokoamaan 
rahoitusta huomattaviin lisäinvestointeihin mutta joissakin tapauksissa oli yliarvioitu 
sitä, missä määrin ESIR-rahaston tuella oli tosiasiassa saatu aikaan lisäinvestointeja 
reaalitalouteen (ESIR-rahastoa koskevassa arvioinnissa ja tilintarkastustuomioistuimen 
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erityiskertomuksessa2 korostettiin myös sitä, että rahoituksen koko volyymiä ei voida 
katsoa yksinomaan ESIR-rahaston ansioksi);

77. panee merkille, että raportoidussa liikkeelle saatuja investointeja koskevassa arvioissa ei 
oteta huomioon, että joillakin ESIR-toimilla korvattiin muita EIP:n toimia ja unionin 
rahoitusvälineitä tai että osa ESIR-tuesta suunnattiin hankkeille, jotka olisi voitu 
rahoittaa muista lähteistä, joskin erilaisin ehdoin;

78. korostaa, että ESIR-rahastoa koskevan EIP:n vuoden 2019 kertomuksen mukaan suurin 
osa ESIR-rahastoon liittyvistä transaktioista oli niin sanottuja erityistoimia, joihin 
lähtökohtaisesti liittyy suurempi riski kuin EIP:n tavanomaisiin toimiin (tällaisten 
uusien, vuonna 2019 sopimuksin vahvistettujen toimien volyymi oli 15 miljardia euroa, 
mikä on noin 25 prosenttia EIP:n lainojen kokonaismäärästä kyseisenä vuonna, kun taas 
ESIR-rahastoa edeltävä taso oli alle kymmenen prosenttia);

79. tähdentää, että komission riippumattomassa arvioinnissa todettiin, että ESIR-rahaston 
käynnistämisen jälkeen oli otettu käyttöön useita uusia, riskialttiimpia tuotteita, 
esimerkiksi infrastruktuuri- ja innovointi-ikkunan alaisuudessa rahoituksenvälittäjien 
kanssa toteutettuja oman pääoman ehtoisia rahoitusvälineitä ja riskinjakovälineitä;

80. on huolestunut maantieteellisestä jakautumisesta (vuoden 2019 lopussa 15 jäsenvaltion 
osuus sopimuksin vahvistetuista toimista oli 80 prosenttia, mikä ylitti niiden 
taloudellisen painoarvon unionissa BKT:n ja kiinteän pääoman bruttomuodostuksen 
perusteella mitattuna, kun taas 13 jäsenvaltion osuus oli vain kymmenen prosenttia ja 
loput toimet sijoittuivat muut toimet -kategoriaan, erityisesti monta maata käsittäviin 
hankkeisiin);

81. kehottaa komissiota ja EIP:tä

 tarkastelemaan uudelleen EIP:n riskialttiimpien tuotteiden käyttöä ESIR-rahaston 
puitteissa (kansallisten kehityspankkien ja -laitosten kanssa toteutettavissa ESIR-
toimissa EIP:n olisi etsittävä mahdollisuuksia lisätä huonommassa 
etuoikeusasemassa olevan velkarahoituksen käyttöä asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, mikä auttaisi varmistamaan, että ESIR-rahoitus täydentää kansallisten 
kehityspankkien ja -laitosten tarjoamaa rahoitusta; EIP:n olisi myös kannustettava 
kaikkia kansallisia kehityspankkeja ja -laitoksia, etenkin niitä, jotka ovat tällä 
hetkellä aliedustettuina ESIR-rahaston toimissa, käyttämään asianmukaisia 
riskinjakotuotteita); teettämään tutkimus EIP:n riskialttiimpien tuotteiden 
keskipitkän ja pitkän aikavälin riskiprofiilien riskeistä ESIR-rahaston puitteissa 

 edistämään unionin rahoitusvälineiden ja unionin talousarviotakuiden välistä 
täydentävyyttä (komission olisi uuden monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien 
yhteydessä ehdotettava, että unionin rahoitusvälineet ovat johdonmukaisia ja 
toisiaan täydentäviä tavoiteltavien toimintapoliittisten tavoitteiden osalta, jotta 
vältetään välineiden välinen kilpailu)

2 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 3/2019 ”Euroopan strategisten investointien rahasto: 
täysi onnistuminen edellyttää lisätoimia”, kohta 81.
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 parantamaan sen arviointia, olisiko mahdollisia ESIR-hankkeita voitu rahoittaa 
muista lähteistä (EIP:n olisi arvioitava hankkeen arviointivaiheessa muiden 
rahoituslähteiden todennäköistä korvaamista; EIP:n olisi käytettävä näitä tietoja 
arvioidessaan ESIR-rahaston toimien tukikelpoisuutta)

 arvioimaan paremmin liikkeelle saadut investoinnit (komission ja EIP:n yhdessä 
kehittämän ESIR-rahaston kertoimen laskentamenetelmän yhteydessä olisi 
toteutettava oikeasuhteisia toimia, joiden avulla varmistettaisiin, että tapaukset, 
joissa EIP tukee investointia sekä suoraan että välillisesti erilaisten ESIR-rahaston 
toimien kautta, tunnistetaan ja korjataan oikea-aikaisesti, jotta niitä ei lasketa 
kahteen kertaan)

 parantamaan ESIR-rahastosta tuettavien investointien maantieteellistä 
jakautumista (komission ja EIP:n olisi ESIR-rahaston johtokunnassa arvioitava 
havaitun maantieteellisen jakauman perimmäisiä syitä ja annettava suosituksia 
toimista, joita olisi toteutettava ESIR-rahaston jäljellä olevalla 
täytäntöönpanokaudella; ESIR-rahaston johtokunnan olisi arvioitava toteutettujen 
toimenpiteiden vaikutus);

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio

82. panee merkille, että alaotsakkeessa 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio” maksut olivat 53,8 miljardia euroa ja ne maksettiin seuraavien ohjelmien ja 
politiikanalojen kautta:

 Euroopan aluekehitysrahasto ja muut alueelliset toimet, enintään 54,9 prosenttia 
alaotsakkeen määrärahoista eli 29,6 miljardia euroa

 koheesiorahasto, enintään 16,4 prosenttia alaotsakkeen määrärahoista eli 
8,8 miljardia euroa

 Euroopan sosiaalirahasto, enintään 25,9 prosenttia alaotsakkeen määrärahoista eli 
13,9 miljardia euroa

 muut ohjelmat, enintään 2,8 prosenttia alaotsakkeen määrärahoista eli 
1,5 miljardia euroa;

83. palauttaa mieliin, että alaotsakkeen ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio” 
yhteydessä jäsenvaltiot esittävät yleensä kunkin ohjelmakauden alussa monivuotiset 
toimenpideohjelmat koko monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi; toteaa, että kun komissio 
on antanut hyväksyntänsä, vastuu toimenpideohjelman täytäntöönpanosta jaetaan 
komission (alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto sekä työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosasto) ja jäsenvaltioiden kesken;

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot

84. on huolestunut siitä, että 236 tarkastetussa tapahtumassa 29 virhettä oli jäänyt 
tarkastusviranomaisilta havaitsematta ja että tarkastusviranomaiset olivat havainneet 
aikaisemmin 64 virhettä, joiden osalta ohjelmaviranomaiset olivat tehneet (kummaltakin 
ohjelmakaudelta yhteensä 334 miljoonan euron suuruiset) oikaisut ja niiden perusteella 
tilintarkastustuomioistuin arvioi virhetasoksi 4,4 prosenttia;
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85. panee merkille, että tarkastusviranomaiset olivat raportoineet 
tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluvien 236 tapahtuman osalta, että 
varmuuden saamiseksi / ohjelmien päättämiseksi toimitettavissa asiakirjoissa oli 
64 kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevaa virhettä ja että nämä virheet koskivat tukeen 
oikeuttamattomia kustannuksia (39 virhettä), julkisia hankintoja (24 virhettä) ja 
todistusasiakirjojen puuttumista (1 virhe);

86. pitää valitettavana, että 55 prosentissa virheistä syynä oli ”tukeen oikeuttamattomat 
hankkeet”; panee ohjelmakaudelta 2014–2020 merkille viisi EAKR-hanketta, joiden 
yhteydessä tukea myönnettiin edunsaajille tai toimille, jotka eivät täyttäneet 
sovellettavassa asetuksessa ja toimenpideohjelmissa vahvistettuja 
tukikelpoisuusedellytyksiä;

87. pitää valitettavana, että 24 prosentissa tapauksista virheen syynä oli 
”sisämarkkinasääntöjen rikkominen” (9 prosentissa ”valtiontukisääntöjen rikkominen” 
ja 15 prosentissa ”julkisia hankintoja koskevien sääntöjen vakava noudattamatta 
jättäminen”);

88. pitää valitettavana, että 12 prosentissa virheistä syynä oli ”tukeen oikeuttamattomat 
menot”;

89. on hyvin huolestunut useiden tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuuluvien 
tarkastusviranomaisten työssä havaituista puutteista, jotka rajoittavat tällä hetkellä sitä, 
kuinka paljon niiden työhön voidaan luottaa (uudelleenlaskettu jäännösvirhetaso ylitti 
kauden 2014–2020 osalta kahden prosentin olennaisuusrajan yhdeksässä 20 
varmennuspaketista, ja komissio mukautti kahdeksan varmennuspaketin 
jäännösvirhetasoja yli kahden prosentin tasolle); 

90. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin pystyi tarkastusviranomaisten työn tarkastamisen 
perusteella tekemään johtopäätökset 120:sta otokseen kuuluneesta tapahtumasta 
(55 prosenttia); on erittäin huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
tarkastusviranomaisten työn laajuudessa, laadussa ja/tai dokumentoinnissa 
100 tapahtuman (45 prosenttia) yhteydessä puutteita, joiden vuoksi sen oli toimitettava 
kyseiset tarkastustoimenpiteet uudestaan;

91. korostaa, että vuonna 2019 komissio teki 26 säännönmukaisuuden tarkastusta (joista 
komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto teki 14 ja työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosasto 12) 11 jäsenvaltiossa ja totesi kaikkia näitä 
säännönmukaisuuden tarkastuksia koskevissa kertomusluonnoksissaan, että 
tarkastusviranomaisten vuotuisissa tarkastuskertomuksissa tilivuodelta 2017/2018 
raportoimat jäännösvirhetasot oli aliarvioitu (siksi komissio suurensi näitä arvioita); 

92. panee merkille, että toukokuuhun 2020 mennessä oli saatu päätökseen 13 
säännönmukaisuuden tarkastusta (viisi alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastossa ja 
kahdeksan työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastossa), mutta puolessa 
näistä tarkastuksista jäännösvirhetasot eivät olleet vielä lopullisia;

93. huomauttaa, että käytännössä useimmat vuoden 2019 vuotuisissa toimintakertomuksissa 
esitetyt varaumat perustuivat lähinnä vielä vahvistamatta olleiden tilivuoden 2018/2019 
tilinpäätösten virhetasoihin, ja siksi molemmat pääosastot raportoivat, että tilivuoden 
2018/2019 virhetasot vahvistettaisiin aikaisintaan vuoden 2020 toimintakertomuksissa;
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Suositukset

94. kehottaa komissiota

 selventämään tukikelpoisuusehtoja (myös määrittelemällä, mitä tarkoitetaan 
”fyysisesti päätökseen saatetuilla” ja/tai ”kokonaan täytäntöönpannuilla” toimilla, 
jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa todentamaan, että toimet ovat yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen 65 artiklan 6 kohdan mukaisia, ja välttämään 
tukeen oikeuttamattomien toimien havaitsematta jääminen)

 toteuttamaan toimia, joilla parannetaan tarkastusviranomaisten raportoimien 
jäännösvirhetasojen luotettavuutta (analysoimaan havaitsematta jääneiden 
virheiden pääasialliset lähteet ja kehittämään yhdessä tarkastusviranomaisten 
kanssa tarvittavat toimenpiteet ilmoitettavien jäännösvirhetasojen luotettavuuden 
parantamiseksi);

Toiminnan tuloksellisuus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto

95. palauttaa mieliin, että EAKR kattaa kaikki jäsenvaltiot ja siinä keskitytään useisiin 
keskeisiin painopistealoihin, kuten innovointiin ja tutkimukseen, pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritysten) tukemiseen sekä vähähiiliseen talouteen; toteaa, että 
vuonna 2019 komissio myönsi EAKR:n talousarviosta 31,1 miljardia euroa; muistuttaa, 
että koheesiorahastosta tuetaan jäsenvaltioita, joiden bruttokansantulo asukasta kohden 
on alle 90 prosenttia unionin keskiarvosta, että rahastosta rahoitetaan pääasiassa 
Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin ja ympäristöön liittyviä hankkeita ja että sen 
määrärahat olivat vuonna 2019 yhteensä 11,5 miljardia euroa;

96. toteaa, että kumpikin rahasto kuuluu komission ja jäsenvaltioiden yhteisen hallinnoinnin 
piiriin ja ne pannaan täytäntöön toimenpideohjelmilla, jotka jäsenvaltiot laativat ja 
komissio hyväksyy;

97. huomauttaa, että tuotos- ja tulosindikaattoreista peräisin olevia tietoja täydennetään 
kauden 2007–2013 tuloksia sekä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan ohjelmien 
ohjelmasuunnittelun ja täytäntöönpanon varhaisia vaiheita käsittelevien erilaisten 
arviointien ja tutkimusten tuloksilla; pitää valitettavana, että näiden arviointien 
viivästyneen ajoituksen vuoksi kokemuksista saadaan tietoa liian myöhään niin, ettei 
kokemuksilla ole vaikutusta käynnissä olevaan tai tuleviin ohjelmakausiin (esimerkiksi 
vuosia 2014–2020 käsittelevien jälkiarviointien tulosten odotetaan olevan yhteisiä 
säännöksiä koskevan asetuksen mukaisesti saatavilla vuoden 2025 loppuun mennessä, 
mutta silloin käynnissä on ohjelmakauden 2021–2027 viides vuosi, ja komissio on 
todennäköisesti edennyt pitkälle vuoden 2027 jälkeistä kautta koskevien 
lainsäädäntöehdotusten valmistelussa); 

98. on erittäin huolestunut siitä, että vaikka EAKR:ää ja koheesiorahastoa koskevan vuosien 
2007–2013 jälkiarvioinnin tarkoituksena oli tehdä johtopäätöksiä ohjelmien 
kokonaisvaikutuksesta ja laadullisia kokonaispäätelmiä, siinä ei esitetty johtopäätöksiä 
tavoitteiden tai tavoitearvojen saavuttamisesta; toteaa, ettei siinä myöskään analysoitu 
järjestelmällisesti EARK:n ja koheesiorahaston rahoituksen ja unionin alakohtaisten 
politiikkojen välisiä synergioita, mikä olisi auttanut ymmärtämään koheesiopolitiikan 
panosta Eurooppa 2020 -strategian strategisten tavoitteiden saavuttamiseen;
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99. korostaa, että koheesiopolitiikassa ovat tyypillisiä laajat infrastruktuurihankkeet, joten 
ohjelman alkamisen, täytäntöönpanon ja tuotosten ja tulosten toteutumisen välillä voi 
kulua paljon aikaa; pitää huolestuttavana, että edistymiseen vaikuttaa todennäköisesti 
myös se, että koheesiopolitiikan täytäntöönpanotasot ovat muuhun unionin 
talousarvioon verrattuna suhteellisen alhaiset; toteaa, että uusimmat saatavilla olevat 
tiedot ovat vuoden 2018 lopulta (täytäntöönpanokaudella, joka kestää vuoden 2023 
loppuun saakka) ja nämä tekijät yhdessä tarkoittavat, että tässä vaiheessa on vaikeaa 
tehdä johtopäätöksiä tavoitteiden saavuttamisesta; 

100. painottaa, että koheesiopolitiikan tavoitteisiin, jotka liittyvät muun muassa 
työllisyysasteeseen, taloudelliseen kehitykseen ja ilmastoon ja energiaan, vaikuttavat 
merkittävästi monenlaiset kansalliset ja ulkoiset tekijät Euroopassa ja maailmassa; 
korostaa, että useissa jäsenvaltioissa koheesiopolitiikan rahoitus vastaa tavallisesti 
pientä osuutta näille aloille osoitetuista varoista, ja sillä voi siksi olla vain vähäinen 
vaikutus kyseisten jäsenvaltioiden edistymiseen näiden tavoitteiden toteuttamisessa; 

101. toteaa, että unionin käytössä on koheesiopolitiikan korkean tason tavoitteiden 
saavuttamiseksi erilaisia toimintapoliittisia välineitä, joista EAKR ja koheesiorahasto 
muodostavat yhden osan, ja että näitä tavoitteita pyritään edistämään myös muilla 
rahastoilla ja lainsäädäntöaloitteilla ja siksi usein ei ole mahdollista erottaa eri 
toimintapoliittisten välineiden vaikutuksia tavoitearvojen saavuttamiseen;

102. pitää valitettavana, että yhteensä 72 indikaattorista vain kolmanneksessa tavoitearvot 
oltiin saavuttamassa aikataulussa ja noin puolessa ei edistytty suunnitellusti; pitää 
valitettavana, että yleisiin tavoitteisiin liittyvistä yhdeksästä indikaattorista vain kaksi 
oli aikataulussa, kun taas noin kolmanneksessa indikaattoreista oli asetettu välitavoite 
vuodelle 2018;

103. toteaa, että yhteensä 40 prosenttia tuotosindikaattoreista oli aikataulussa ja että tulos- ja 
vaikutusindikaattorien osalta vastaava luku oli kymmenen prosenttia;

104. palauttaa mieliin, että Eurooppa 2020 on unionin korkean tason strategia kaudelle 
2010–2020; toteaa, että komissio on määritellyt kaudeksi 2014–2020 yhdeksän 
indikaattoria, joilla mitataan edistymistä strategian tavoitteiden saavuttamisessa 
työllisyyden, tutkimuksen ja kehityksen, ilmastonmuutoksen ja energian, koulutuksen 
sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen osalta; toteaa, että komission mukaan 
vuoden 2018 tietojen perusteella näyttää siltä, että työllisyyttä ja koulutusta koskevat 
tavoitearvot todennäköisesti saavutetaan, kun taas tutkimuksen ja kehityksen sekä 
köyhyyden ja sosiaalisen osallisuuden kohdalla tavoitearvojen saavuttamisessa ollaan 
jäljessä, eikä niitä todennäköisesti saavuteta; 

105. korostaa, että kaikista ohjelmaselvityksiin sisältyvistä kymmenestä indikaattorista, jotka 
liittyvät tavoitteeseen ”Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla”, 
vain yksi – ”Niiden kotitalouksien määrä, joiden energiatehokkuusluokka on 
parantunut” – ollaan saavuttamassa aikataulussa;

106. korostaa, että pyrkiessään vastaamaan covid-19-pandemiaan unioni otti käyttöön 
toimenpiteitä, joilla lisätään jäsenvaltioiden joustavuutta Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen rahoituksen käytössä (esimerkiksi vaatimuksesta osoittaa kiinteä 
osuus ERI-rahastojen rahoituksesta keskeisiin teemoihin luovuttiin, mutta ehdotuksen 
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tarjoama joustavuus voi vaikuttaa unionin kykyyn saavuttaa toimenpideohjelmissa alun 
perin asetetut tavoitteet); 

107. on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen näkemyksestä, jonka mukaan on vahvoja 
merkkejä siitä, että unioni ei saavuta vuoden 2030 ilmasto- ja energia-alan 
tavoitearvoja; toteaa, että komission mukaan luonnonvarojen käytöstä aiheutuvien 
haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisessä on edistytty vain vähän; korostaa 
olevansa yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että puolet unionin 
jäsenvaltioista ei välttämättä tuota riittävästi sähköä uusiutuvista energialähteistä 
saavuttaakseen vuoden 2020 tavoitteensa; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsauksessa unionin energia- ja ilmastotoimista 
raportoitiin, että jäsenvaltioiden ennustama kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen jää 
vuodelle 2030 asetettua 40 prosentin tavoitearvoa pienemmäksi; 

108. huomauttaa, että Euroopan ympäristökeskus korosti vuonna 2019 julkaisemassaan 
raportissa3, että nykyinen edistymistahti ei riitä vuosien 2030 ja 2050 ilmasto- ja 
energia-alan tavoitearvojen saavuttamiseen;

109. pitää valitettavana, että vain puolessa 16 indikaattorista, jotka liittyvät tavoitteeseen 
”Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä 
verkkoinfrastruktuureista”, tavoitearvot oltiin saavuttamassa aikataulussa; korostaa, että 
uusimman kertomuksen mukaan jäsenvaltiot ovat komission hyväksynnällä 
pienentäneet useimpia vuodelle 2023 asetettuja tavoitearvoja, joissakin tapauksissa 
huomattavissa määrin (esimerkiksi yhdistettyä EAKR:n ja koheesiorahaston 
tavoitearvoa indikaattorille ”Uusien rautateiden kokonaispituus” pienennettiin 
947 kilometristä 579 kilometriin (39 prosenttia) ja yhdistettyä EAKR:n ja 
koheesiorahaston tavoitearvoa indikaattorille ”Uusien tai parannettujen raitiotie- ja 
metrolinjojen kokonaispituus” pienennettiin 680 kilometristä 441 kilometriin 
(35 prosenttia)); 

110. korostaa, että tätä politiikanalaa koskevat indikaattorit ovat kaikki tuotosindikaattoreita: 
ne tarjoavat pääasiassa tietoa ohjelman toteuttamisesta rakennetun infrastruktuurin 
osalta, mutta tulosten mittaamiseen ei ole yhteisiä indikaattoreita (EU:n 
yhteisrahoittamia teitä koskevassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa4 
todetaan, että komissio ei anna tietoja esimerkiksi sen kaltaisista seikoista kuin 
aikasäästöistä tai suuremmista keskimääräisistä ajonopeuksista, vaikka nämä tiedot ovat 
joissakin tapauksissa saatavilla);

111. korostaa, että hiljattain toteutetussa liikenteen lippulaivainfrastruktuureja käsittelevässä 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa5 todettiin, että on epätodennäköistä, että 
unionin ydinliikenneverkko saavuttaisi täyden kapasiteettinsa vuoteen 2030 mennessä, 
ja lisäksi tilintarkastustuomioistuimen yleiskatsauksessa todettiin, että koska unionin 

3 Euroopan ympäristökeskus, ”European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a 
sustainable Europe”, 2019.
4 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 9/2020 ”EU:n ydintieverkko: matka-ajat ovat 
lyhentyneet, mutta verkko ei ole vielä täysin toimiva”.
5 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 10/2020 ”EU:n liikenneinfrastruktuurit: 
megahankkeiden täytäntöönpanoa on nopeutettava, jotta verkostovaikutukset toteutuvat ajoissa”.
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rahoituksen määrä on rajallinen verrattuna kokonaistarpeisiin, on keskityttävä 
painopisteisiin, jotka tuottavat suurimman unionin tasolla saatavan lisäarvon; 

112. katsoo, että kuten lippulaivainfrastruktuureja käsittelevässä tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksessa todettiin, liikenne-ennusteet olivat yleensä ylioptimistisia, niitä ei 
koordinoitu hyvin, ne eivät perustuneet vankkoihin taloudellisiin arviointeihin ja ne 
olivat joskus hyvin pelkistettyjä, ja toteaa erityisesti, että kustannus-hyötyanalyysejä ei 
ollut käytetty asianmukaisesti päätöksenteon välineenä;

113. pitää erittäin valitettavaa, että ERI-rahastoja koskevassa komission 
lainsäädäntöehdotuksessa ohjelmakaudelle 2021–2027 poistetaan kaikki nimenomaan 
suurhankkeita koskevat arviointivaatimukset, myös kustannus-hyötyanalyysia koskeva 
vaatimus; tiedostaa, että tämän katsotaan vähentävän yleistä hallinnollista rasitetta 
mutta tätä enemmän painaa se kasvava riski, että yhteisrahoitetut investoinnit eivät 
tarjoa parasta vastinetta rahalle; 

114. pitää heikkona tuloksena sitä, että vain kolmessa yhdeksästä (33 prosentissa) 
ohjelmaselvityksiin sisältyvästä indikaattorista, jotka liittyvät EAKR:n 
erityistavoitteeseen ”Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen”, tavoitearvot ollaan 
saavuttamassa aikataulussa; korostaa, että nämä kolme indikaattoria liittyvät tuotoksiin 
ja niillä mitataan EAKR:sta tuettavien yritysten määrää, kun taas aikataulussa ei 
edistytä joissakin muissa indikaattoreissa, kuten indikaattoreissa, joilla mitataan sitä, 
vastaavatko yksityiset investoinnit julkista tukea yrityksiin tai sitä, kasvaako työllisyys 
tuettavissa yrityksissä; 

115. panee merkille, että EAKR:n rahoitusta käytettiin yhdessä pk-yritystukeen liittyvien 
kansallisten lähteiden kanssa siten, että sillä täydennettiin käytössä olevia kansallisia 
toimenpiteitä tai täytettiin tukijärjestelmän aukkoja, mutta arvioinnin6 mukaan EAKR:n 
ja Euroopan sosiaalirahaston tuen väliset synergiat olivat kuitenkin yleensä vähäisiä, 
vaikka työllisyyden turvaaminen on tärkeää;

116. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 tarkastuslausumaan 
liittyvän tarkastuksen yhteydessä kävi ilmi, että EAKR:sta ja koheesiorahastosta 
yhteisrahoitetusta 121 hankkeesta, joista oli vastuussa kaksitoista jäsenvaltiota, vain 
yksitoista oli saatettu päätökseen; panee merkille, että seitsemässä hankkeessa tavoitteet 
oli saavutettu kokonaan ja kahdessa hankkeessa osittain ja kahdessa hankkeessa 
tavoitteita ei ollut saavutettu;

Luonnonvarat

117. panee merkille, että luonnonvarojen alan maksut olivat 59,5 miljardia euroa ja ne 
maksettiin seuraavien ohjelmien ja politiikanalojen kautta:

 Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) suorat tuet enintään 
69,5 prosenttia eli 41,4 miljardia euroa

6 Euroopan komissio, ”Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing Research and Innovation 
in SMEs and SME Development”, helmikuu 2016.
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 Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) markkinoihin liittyvät 
menot enintään 4,0 prosenttia eli 2,4 miljardia euroa

 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) enintään 
23,9 prosenttia eli 14,2 miljardia euroa 

 Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) enintään 1,4 prosenttia eli 
0,8 miljardia euroa

 muut ohjelmat, enintään 1,2 prosenttia eli 0,7 miljardia euroa;

118. ottaa huomion, että yhteisen maatalouspolitiikan tuloksellisuutta seurataan pääasiassa 
kahdella indikaattorisarjalla, jotka perustuvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden toimittamiin 
raportteihin ja Eurostatin keräämiin tietoihin:

 yhteinen seuranta- ja arviointikehys sisältää 210 indikaattoria, joista 45 on 
konteksti-indikaattoreita, 84 tuotosindikaattoreita, 41 tulosindikaattoreita, 
24 tavoitearvoihin liittyviä indikaattoreita ja 16 vaikutusindikaattoreita

 yhteisen maatalouspolitiikan ohjelmaselvitykset sisältävät 63 indikaattoria, joista 
suurin osa perustuu yhteiseen seuranta- ja arviointikehykseen: kuudella niistä 
mitataan kolmen yleistavoitteen vaikutuksia, ja loput ovat erityistavoitteisiin 
liittyviä tuotos/panos-, tulos- ja vaikutusindikaattoreita;

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot

119. pitää huolestuttavana, että tarkastetuista 251 tapahtumasta7 44 (18 prosenttia) sisälsi 
virheitä ja 207 tapahtumaa (82 prosenttia) oli virheettömiä; on huolestunut siitä, että 
tilintarkastustuomioistuimen kvantifioimien 36 virheen ja kontrollijärjestelmän 
tuottaman muun evidenssin perusteella tilintarkastustuomioistuin totesi luonnonvarojen 
alan virhetaso olevan lähellä olennaisuusrajaa;

120. pitää valitettavana, että 70 prosentissa virheistä syynä olivat tukeen oikeuttamattomat 
edunsaajat, toimet, hankkeet tai kustannukset;

121. panee merkille, että 136:sta maaseudun kehittämiseen liittyvästä tapahtumasta 
114 tapahtumaan ei liittynyt virhettä, viidessä tapauksessa virheiden vaikutus oli yli 
20 prosenttia, 15 tapahtumaa sisälsi virheitä, joiden vaikutus oli alle 20 prosenttia 
tarkastetusta määrästä, ja kahden tapahtuman yhteydessä havaittiin 
sääntöjenvastaisuuksia, joilla ei ollut taloudellista vaikutusta;

122. panee merkille, että 68 maksusta, jotka koskivat investointihankkeita, kuten maatilojen 
nykyaikaistamista, peruspalvelujen ja kylien uudistamiseen liittyvää tukea 
maaseutualueilla, investointeja metsänhoitoon ja yhteisölähtöisen paikallisen 
kehittämisen tukemista, yhdeksään liittyi virheitä, mukaan lukien kaksi tapausta, joissa 
tuensaaja ja/tai hanke ei täyttänyt tukikelpoisuusehtoja;

7 Otos sisälsi 136 maaseudun kehittämisohjelmien puitteissa myönnettyä tukimaksua, 95 suoraa tukimaksua, 
14 markkinatoimenpidettä sekä kuusi kalastukselle, ympäristölle ja ilmastotoimille myönnettyä tukimaksua.



PR\1211752FI.docx 47/66 PE655.922v01-00

FI

123. panee merkille, että 68 maksusta, jotka oli maksettu viljelijöiden ilmoittaman pinta-alan 
tai eläinten määrän perusteella sekä ympäristöön ja ilmastoon liittyvien kriteerien 
täyttämistä koskevien vaatimusten perusteella, kahdeksassa tapahtumassa oli pieniä 
virheitä, jotka olivat alle viisi prosenttia tarkastetusta määrästä, ja yhdessä tapahtumassa 
virheen osuus oli 5–20 prosenttia, ja että kahdessa muussa tapauksessa tuensaajat olivat 
rikkoneet ympäristöön ja ilmastoon liittyviä tukikelpoisuusehtoja, mikä johti virheisiin, 
jotka ylittivät 20 prosenttia tarkastetusta määrästä molemmissa tapauksissa; 

124. panee merkille, että 14:stä markkinatoimenpiteitä koskevasta tapahtumasta viidessä 
tapauksessa maksajavirastot olivat maksaneet korvauksia tukeen oikeuttamattomista 
kustannuksista, mukaan lukien kolme tapausta, joissa tukikelpoisuussääntöjä ei 
noudatettu, mikä johti virheisiin, jotka olivat yli 20 prosenttia tarkastetusta määrästä;

125. panee merkille, että kuudesta kalastuksen, ympäristön ja ilmastotoimien alan 
tapahtumasta kahdelle hankkeelle korvatuissa kuluissa oli tukeen oikeuttamattomia 
tekijöitä; 

YMP:n menojen sääntöjenmukaisuus

126. on huolestunut rajoitteista todentamisviranomaisten työn tulosten luotettavuudessa, 
koska tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita joidenkin todentamisviranomaisten 
tarkastuksissa ja otantamenetelmissä;

127. huomauttaa, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston arvion mukaan 
vuonna 2019 riski maksamishetkellä oli noin 1,9 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan 
kokonaismenoista ja riski maksamishetkellä suorien tukien osalta oli noin 
1,6 prosenttia, maaseudun kehittämisen osalta 2,7 prosenttia ja markkinatoimenpiteiden 
osalta 2,8 prosenttia;

YMP:n tuloksellisuus

128. pitää huolestuttavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi YMP:n 
tuloksellisuusindikaattoreiden sarjassa seuraavia puutteita:

 vuoden 2019 vuotuinen hallinto- ja tuloksellisuuskertomus sisältää niukalti 
määrällistettyä tietoa yhteisen maatalouspolitiikan tuloksista ja vaikutuksesta, ja 
siinä esitetään liian myönteinen kuvaus politiikan saavutuksista keskittymällä 
tuotoksiin tulosten sijaan:

a. komission mukaan yli 85 prosenttia ilmastotoimien tavoitearvoista 
maatalousalalla on jo saavutettu luonnon monimuotoisuuden, maaperän ja 
vesien hoidossa; tavoitearvot perustuvat maaseuturahaston 
erityistoimenpiteisiin liittyviin osa-alueisiin eli tuotoksiin; ne eivät kerro siitä, 
onko tuilla ollut vaikutusta tuettujen alueiden kuntoon; komission mukaan 
maaseuturahaston kehityspanos on merkittävä, ja esimerkiksi 
laajakaistayhteydet ovat yleistyneet maaseutualueilla huomattavasti 
(59 prosentissa kotitalouksista oli vuonna 2019 käytettävissään toisen 
sukupolven internetyhteys); vuotuisesta hallinto- ja 
tuloksellisuuskertomuksesta ei kuitenkaan ilmene, miten maaseuturahasto olisi 
vaikuttanut yhteyksien kattavuuteen
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 ohjelmaselvityksissä esitetyt indikaattorit antavat lähinnä tietoa tuotoksista, jotka 
ovat helpommin mitattavissa ja vähemmän alttiita ulkoisten tekijöiden 
aiheuttamille seurauksille kuin tulokset ja vaikutukset:

a. komission toimintalogiikassa yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, 
toimenpiteet ja tuotosindikaattorit yhdistyvät toisiinsa, mutta tarpeita tai 
haluttuja tuloksia ja tavoitearvoja ei yksilöidä; suoriin tukiin kohdistuvassa 
komission toimintalogiikassa ei määritellä, minkälainen viljelijöiden tulotaso 
on päämääränä yhteisessä maatalouspolitiikassa

b. YMP:n yleisiin tavoitteisiin liittyvät tavoitearvot ja useimmat 
maataloustukirahaston erityistavoitteet ilmaistaan tavoiteltuina 
kehityssuuntina (esim. maatalouden tuotannontekijätulon ”lisääminen” tai 
maatalouden kasvihuonepäästöjen ”vähentäminen”); monet ulkoiset tekijät 
vaikuttavat lopputulokseen, eikä komissio aina ole osoittanut syy–seuraus-
suhdetta yhteisen maatalouspolitiikan ja muuttujan kesken; koska tavoitearvot 
ilmaistaan ainoastaan kehityssuuntauksina eikä määrällisinä arvoina, on 
mahdotonta asettaa välietappeja

c. useimmat yhteisen seuranta- ja arviointikehyksen indikaattorit, jotka eivät 
sisälly ohjelmaselvityksiin, ovat tuotosindikaattoreita; ne eivät anna 
merkittävää lisätietoa siitä, miten toimintapolitiikan tavoitteiden 
saavuttamisessa on edistytty; arviointia tukevissa tutkimuksissa on todettu 
usein, että (toimenpiteitä koskevien) seurantatietojen puute asettaa rajoituksia 
vaikutusten arvioinnille; tilintarkastustuomioistuin totesi8, että seuranta- ja 
arviointikehyksen indikaattoreilla kerättävillä tuloksellisuustiedoilla on omat 
rajoituksensa

 elinkelpoisen ruoan tuotannon yleistavoitteesta mainittakoon, että suorat tuet ovat 
vähentäneet viljelijöiden tulojen vaihtelua; samaan aikaan suorien tukien 
tehokkuutta on vähentänyt se, että kohtuullisen elintason arviointia ja menojen 
kohdentamisen lisäämisen arviointia varten ei ole olemassa viitearvoja:

a. kaikki kolme elinkelpoisen ruoan tuotannon yleistavoitteeseen liittyvää 
indikaattoria (maatalouden tuotannontekijätulon kasvattaminen, maatalouden 
tuottavuuden lisääminen ja hintavaihteluiden rajoittaminen) kuvastavat 
makroekonomisia kehityskulkuja; indikaattorit näyttävät myönteistä 
suuntausta, mutta yhteisen maatalouspolitiikan osoitettavissa oleva vaikutus 
niihin on vähäinen tai olematon

b. maataloustukirahaston erityistavoitteeseen, joka koskee vakaiden tulojen 
takaamista viljelijöille suoran tulotuen avulla, liittyy yksi indikaattori, joka on 
”suoran tuen osuus maatalouden yrittäjätulosta”; vuonna 2017 indikaattorin 
alhaisin lukema oli Alankomaiden 8 prosenttia ja korkein Slovakian 
50 prosenttia; tavoitteena on suhdeluvun pitäminen vakaana; se ei kuitenkaan 

8 Ks. erityiskertomuksen nro 1/2016 (tuloksellisuuden mittaaminen viljelijöiden tulojen perusteella) kohta 92, 
nro 10/2017 (nuoret viljelijät) kohdat 70 ja 71 ja nro 13/2020 (viljelyalueiden biologinen monimuotoisuus) 
kohdat 49, 59, 71 ja 81 sekä tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 7/2018, kohdat 68–71.
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ole yhdenmukainen suhteessa toimintapoliittiseen tavoitteeseen, jonka mukaan 
maatalousalalla toimivien henkilöiden tulotasoa pyritään nostamaan ja samalla 
pyritään vähentämään suoran tuen tarvetta

c. vuoden 2019 hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan komissio totesi 
viljelijöiden tulotason olevan talouden toimijoiden yleistä palkkatasoa 
alhaisempi; komission mukaan keskitulo maatalousalalla oli vuonna 2017 noin 
46,5 prosenttia EU28:n talouden keskipalkasta; komissio käyttää perhettä 
kohden mitattua yrittäjätuloa koskevaa työyksikköä viljelmien tuloja 
edustavana indikaattorina; luvuissa ei kuitenkaan oteta huomioon kahden 
perusjoukon demografisia eroja (monet viljelijät ovat eläkeiässä) tai 
maatalouskotitalouksien muusta kuin maataloudesta saamia tuloja; 
viljelijöiden elintason arvioinnin olisi perustuttava käytettävissä oleviin 
tuloihin, joihin on laskettu mukaan myös muusta kuin maataloudesta saadut 
tulot

d. vuonna 2016 noin kaksi kolmannesta9 unionin maatiloista oli alle viiden 
hehtaarin suuruisia; koska suorat tuet määräytyvät viljelysalan perusteella, 
noin 20 prosenttia edunsaajista saa noin 80 prosenttia tuesta; jopa yli 
30 prosenttia tuesta ohjautuu kahdelle prosentille edunsaajista, ja heistä kukin 
saa suoraa tukea yli 50 000 euroa; erilaisilla uudelleenjakomekanismeilla on 
ollut hyvin vähän vaikutusta

e. yhteisen maatalouspolitiikan tuloksellisuusindikaattorit eivät mittaa suorien 
tukien tehokkuutta; tilintarkastustuomioistuimen mukaan niiden suoraa tukea 
saaneiden maatilojen määrä10, joiden tulo työvoimayksikköä kohden oli työn 
tuottavuuden kansallista keskiarvoa suurempi, oli vuodesta 2013 vuoteen 2015 
pienentynyt 29 prosentista 26 prosenttiin; tutkimuksessa todettiin, että 
yhdeksällä prosentilla pientiloista ja yli 30 prosentilla suurista tiloista tulo 
työvoimayksikköä kohden oli mainitun viitearvon yläpuolella

f. riskienhallintajärjestelmiin osallistuvien maatilojen prosenttiosuuden 
indikaattorilla mitataan niiden viljelijöiden osuutta, jotka saavat yhteisestä 
maatalouspolitiikasta tukea vakuutusmaksuihin tai hyödyntävät keskinäisiä 
rahastoja tai muita tulojen vakauttamisvälineitä; ohjelmaselvitysten perusteella 
on nähtävissä, että indikaattorin tavoitearvon saavuttamisessa ei saavutettu 
vuodelle 2018 asetettua välitavoitetta; vuoden 2018 loppuun mennessä oli 
saavutettu 28,3 prosenttia vuoden 2023 tavoitearvosta; 
tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan11 useimmat viljelijät, jotka 
ottavat vakuutuksia, tekevät niin ilman unionin tukea, ja suorat tuet itsessään 
vähentävät tulojen vaihtelua

 luonnonvarojen kestävän hoidon ja ilmastotoimien yleistavoitteeseen liittyvät 
indikaattorit keskittyvät toimenpiteistä hyötyvään pinta-alaan, eivät siihen, mitä 
tuella on saavutettu; erityisesti kun on kyse ilmastonmuutoksesta, YMP:n 

9 Lähde Eurostat.
10 ”Evaluation study of the impact of the CAP measures towards the general objective ’viable food production’”, 
2020, s. 108–122.
11 Erityiskertomus 23/2019 ”Viljelijöiden tulojen vakauttaminen”, kohdat 16–22 ja 41.
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toimenpiteiden on todettu olevan perusluonteeltaan sellaisia, että niillä on vain 
vähäinen vaikutus ilmastotarpeiden huomioon ottamiseen:

a. useimmat ohjelmaselvitykseen sisältyvistä indikaattoreista, jotka on asetettu 
luonnonvarojen ja ilmastotoimien alaan kuuluville erityistavoitteille, koskevat 
eri toimenpiteiden tai sitoumusten kohteena olevaa alaa tai eläinten määrää; ne 
eivät mittaa ympäristölle koituvia hyötyjä

b. viimeisimmässä vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan 
komissio pitää saavutuksena sitä, että 79 prosenttia unionin koko 
maatalousmaasta oli vähintään yhden viherryttämistoimenpiteen kohteena 
vuonna 2018; tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan12 
viherryttämisellä oli kuitenkin vain vähäinen mitattavissa oleva vaikutus 
viljelykäytäntöihin ja ympäristöön; se oli johtanut viljelykäytäntöjen 
muuttumiseen noin viidellä prosentilla unionin koko viljelysalasta, ja 
vakiintuneisiin viljelykäytäntöihin kohdistuvat häiritsevät muutokset pyrittiin 
yleisesti minimoimaan; viherryttämistuki pysyi siten pohjimmiltaan 
tulotukitoimenpiteenä

c. oikein kohdennettuina maatalouteen, ympäristöön tai ilmastoon kohdistuvat 
toimenpiteet voivat edistää luonnon monimuotoisuutta merkittävästi; 
todennäköisimmin se onnistuu silloin, kun toimet kattavat riittävän suuren 
osan viljelymaisemasta tai keskittyvät erityisiin riskeihin; yksi rajoittava tekijä 
on se, etteivät viljelijät käytä tukia kovin innokkaasti; 
tilintarkastustuomioistuimen havaintojen mukaan13 joissakin 
maaseuturahaston toimenpiteissä korvaukset eivät kattaneet kustannuksia, 
jotka tuen saamisesta aiheutuivat (esim. Natura 2000 -tuki osassa 
jäsenvaltioita)

d. ekosysteemejä koskevassa maaseuturahaston erityistavoitteessa metsään 
liittyvät tuotosindikaattorit osoittivat, että metsätalouden toimenpiteiden 
hyödyntäminen oli unionin alueella ollut vaatimatonta

e. niiden keinokasteltujen alueiden prosenttiosuutta kuvaava indikaattori, joilla 
on siirrytty aiempaa tehokkaampiin kastelujärjestelmiin, liittyy 
maaseuturahaston erityistavoitteeseen 5; tavoitearvo vuodelle 2023 on 
13,0 prosenttia, ja vuonna 2018 tulos oli 5,26 prosenttia, eli 40 prosenttia 
tavoitearvosta oli siihen mennessä saavutettu; yleinen edistyminen asiassa on 
epäselvää; arviointia tukevassa tutkimuksessa14 todettiin jäsenvaltioista kootun 
näytteen perusteella, että on mahdotonta näyttää selvästi toteen, että 
maaseuturahastosta tuetut investoinnit olisivat pienentäneet veden kulutusta

f. maatalouden osuus unionin kaikista kasvihuonekaasupäästöistä oli 
vuonna 2017 noin 12,6 prosenttia; maatalouden kasvihuonekaasupäästöt ovat 

12 Erityiskertomus 21/2017 ”Viherryttäminen”.
13 Erityiskertomus 1/2017 ”Natura 2000 -verkoston mahdollisuuksien täysimääräinen täytäntöönpano edellyttää 
lisätoimia”, kohdat 59 ja 60.
14 ”Evaluation of the impact of the CAP on water”, 2019, s. 157–158.
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vähentyneet yli 20 prosenttia vuodesta 1990, mutta vuodesta 2010 alkaen 
kehitys on polkenut paikallaan

g. ilmastonmuutosta koskevassa arvioinnin tukitutkimuksessa todetaan, että 
pakolliset toimenpiteet, kuten viherryttäminen ja täydentävät ehdot, eivät 
riittävästi auta alentamaan karjankasvatuksen ja viljelymaan viljelyn 
aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä; yhteiseen maatalouspolitiikkaan ei 
sisälly toimenpiteitä, joilla jäsenvaltiot voisivat pakottaa viljelijät alentamaan 
karjankasvatuksen ja viljelyn aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä jollakin 
tavoin 

 komission vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa sekä 
ohjelmaselvityksissä antamat, tasapainoisen aluekehityksen yleistavoitetta 
koskevat tiedot eivät ole riittävät unionin varainkäytön tuloksellisuuden 
arviointiin:

a. ainoa ohjelmaselvityksiin sisältyvä indikaattori, joka koskee yleistavoitetta 
”tasapainoinen aluekehitys”, on ”maaseudun työllisyysaste”; se on vuosien 
2012 ja 2018 välillä noussut 63,4 prosentista 68,1 prosenttiin; YMP:n 
vaikutuksesta ei ole varmuutta, mutta se on vähäinen; samalla aikavälillä 
yleinen työllisyysaste nousi 68,4 prosentista 72,2 prosenttiin; maaseudun 
ulkopuolinen talousympäristö ja lukuisat kansallisen politiikan toimet 
vaikuttavat välittömästi ja välillisesti työllisyyteen maaseudulla; vuotuisessa 
hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ulkoisten tekijöiden vaikutus 
tunnustetaan

b. suoraan Leader-ohjelman vaikutuksesta syntyneiden työpaikkojen määräksi 
vuoden 2018 loppuun mennessä on ilmoitettu 13 337 (30 prosenttia vuoden 
2023 tavoitearvosta), mikä vastaa alle 0,05:ä prosenttia maaseudun kaikista 
työpaikoista; muilla maaseudun kehittämistoimenpiteillä on saatu luotua 
10 784 työpaikkaa (14 prosenttia tavoitearvosta); komissio huomauttaa 
ohjelmaselvityksissään, että sillä ei ole luotettavia tietoja Leader-ohjelman 
avulla luoduista työpaikoista

c. arviointia tukevien tutkimusten mukaan15 alue- ja alakohtaisella 
toimintaympäristöllä on merkittävä vaikutus maaseutualueiden työllisyyteen, 
ja yhteisen maatalouspolitiikan toimien vaikutus maaseudun työpaikkoihin on 
vähäinen

d. nuoret viljelijät voivat saada maatalouden tukirahaston kautta ylimääräisiä 
suoria tukia sekä maaseuturahaston kautta kertaluonteista tukea ensimmäisen 
maatilansa perustamista varten; tilintarkastustuomioistuimen havainnot ovat 
samansuuntaisia kuin arviointia tukevien tutkimusten havainnot16: nuorille 

15 ”Evaluation of Article 68 measures”, 2016; ”Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, 
local development and jobs in rural areas”, 2019.
16 ”Evaluation of the impact of the CAP on generational renewal, local development and jobs in rural areas”, 
2019; tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 10/2017: ”Nuorille viljelijöille tarkoitettu EU:n tuki olisi 
kohdennettava paremmin, jotta se edistäisi vaikuttavalla tavalla sukupolvenvaihdoksia”; SURE-Farm: ”Impact of 
the Young Farmers payment on structural change”, 2020.
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viljelijöille tarkoitetun maataloustukirahaston tuen vaikutus on vähäinen tai 
olematon, kun taas maaseuturahaston tuki on vaikuttavampaa pääasiassa siksi, 
että se on paremmin kohdennettua; sukupolvenvaihdokseen liittyvät yhteisen 
maatalouspolitiikan toimet on todettu vaikuttaviksi silloin, kun niitä 
täydennetään kansallisen, alueellisen ja paikallisen hallinnon tuella ja 
veropolitiikalla

e. komissio toteaa vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessaan, että 
laajakaistayhteyksien saatavuus maaseudulla on parantunut huomattavasti, 
mutta kertomus ei sisällä muita tietoja maaseuturahaston vaikutuksista 
maaseutualueiden kehitykseen; meneillään on arvioinnin tukitutkimus, jossa 
arvioidaan tasapainoisen aluekehityksen yleistavoitteen toteutumista vuosina 
2014–2020;

Turvallisuus ja kansalaisuus

129. panee merkille, että turvallisuuden ja kansalaisuuden alan maksut olivat 3,3 miljardia 
euroa ja ne maksettiin seuraavien ohjelmien, politiikanalojen ja virastojen kautta:

 muuttoliike ja turvallisuus, enintään 45,3 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 
1,6 miljardia euroa

 14 erillisvirastoa (terveys: ECDC, EFSA, EMA, ECHA, sisäasiat: Frontex, 
EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA, EMCDDA, oikeus: Eurojust, FRA, EIGE, 
EPPO) enintään 29,1 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 1 miljardi euroa

 elintarvikkeet ja rehut, enintään 7,6 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 
0,2 miljardia euroa

 Luova Eurooppa, enintään 7,3 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 0,2 miljardia 
euroa

 muut (kuluttaja- ja oikeusasiat, oikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus) enintään 
10,7 prosenttia eli 0,3 miljardia euroa;

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot: AMIF- ja ISF-rahastojen kansallisten ohjelmien 
tilinpäätökset

130. panee merkille, että tämän otsakkeen merkittävin menoala on muuttoliike ja 
turvallisuus, ja toteaa suurimman osan menoista olevan peräisen kahdesta rahastosta – 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ja sisäisen 
turvallisuuden rahastosta (ISF);

131. panee tapahtumien sääntöjenmukaisuuden osalta merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 19 tapahtumasta seitsemässä (37 prosentissa) 
oli virheitä (palkkakustannukset oli ilmoitettu liian suurina);

132. pitää valitettavana, että kolmella kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevalla virheellä oli 
vaikutusta unionin talousarviosta maksettuihin määriin;
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133. panee merkille myös neljä tapausta, joissa hankkeiden valintaan ja hankintasääntöihin 
liittyviä säännöksiä ei ollut noudatettu mutta joilla ei ollut taloudellista vaikutusta 
unionin talousarvioon;

134. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen valitsemat jäsenvaltioiden 
tarkastusviranomaiset17 olivat kehittäneet ja ottaneet käyttöön riittävän laadukkaita 
yksityiskohtaisia menettelyjä raportoidakseen sääntöjen mukaisesti;

135. ottaa huomioon tietyt jäsenvaltioiden antamissa vuosikertomuksissa esiintyneet 
puutteet, joiden vaikutus tileihin ei ollut niin merkittävä, että se olisi heikentänyt 
tarkastusviranomaisten päätelmiä, mutta joista aiheutui riski, että ilmoitetut tiedot eivät 
olleet luotettavia ja saatavissa oli vain rajallinen varmuus, ja toteaa, että näitä olivat 
muun muassa:

 otantaan liittyvät ongelmat (riskiperusteisen menetelmän käyttö 
satunnaismenetelmän sijaan, otoskoon määrittämisessä käytetyt arvot epätarkkoja) 
Sloveniassa

 väärät tilit (vastuuviranomainen toimitti tarkastusviranomaiselle alustavan 
tilinpäätöksen ennen kuin se saattoi päätökseen omat paikalla tekemänsä 
tarkastukset) Italiassa ja Sloveniassa

 kokonais- ja/tai jäännösvirhetasojen virheellinen laskenta ja esitystapa Saksassa ja 
Italiassa

 teknisen avun jättäminen pois tarkastettavasta perusjoukosta ilmoittamatta asiasta 
vuotuisessa tarkastuskertomuksessa Sloveniassa

 ennakkomaksujen jättäminen osittain pois tarkastettavasta perusjoukosta 
ilmoittamatta asiasta vuotuisessa tarkastuskertomuksessa Saksassa

 hankkeiden jako kahteen alaryhmään (ennakot ja aiheutuneet menot) 
Kyproksessa; 

136. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen valitsemilla jäsenvaltioiden 
tarkastusviranomaisilla18 oli yksityiskohtaiset tarkastusohjelmat ja tarkistuslistat 
johtopäätöstensä tueksi;

137. panee merkille tietyt tarkastusviranomaisten työssä esiintyneet puutteet, jotka 
aiheuttivat mahdollisen riskin, että tukeen oikeuttamattomia menoja ei havaittu, 
tarkastuksen johtopäätökset eivät olleet luotettavia ja saatiin vain rajallinen varmuus, ja 
toteaa, että näitä olivat muun muassa:

 tarkastajien suorittamien, hankkeiden valinta- ja/tai myöntämisperusteita 
koskevien tarkastusten sääntöjenvastaisuus Italiassa ja Kyproksessa

17 Saksa, Kreikka, Italia, Kypros, Liettua, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta AMIF-rahaston osalta; Slovenia 
ISF-rahaston osalta.
18 Saksa, Kreikka, Italia, Kypros, Liettua, Puola ja Yhdistynyt kuningaskunta.
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 riittämätön kirjausketju tai puutteellisesti dokumentoitu tarkastustyö Kreikassa, 
Kyproksessa, Liettuassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa

 sääntöjenvastaiset tarkastukset, jotka koskivat kaikkea relevanttia saatavilla 
olevaa evidenssiä, joka olisi mahdollisesti vahvistanut kohderyhmien ja 
ilmoitettujen menojen tukikelpoisuuden tai kustannusten kohtuullisuuden Italiassa 
ja Kyproksessa;

138. panee merkille komission vuotuisista tarkastuskertomuksista19 tekemien arviointien 
seurauksena havaitut puutteet, joita olivat muun muassa:

 erot välimaksun määritelmässä, jolloin ilmoitettujen tietojen arvo ja kattavuus 
saattavat vaarantua

 komission ohjeiden puuttuminen tarkastusten vähimmäiskattavuuden (10 
prosenttia) laskemiseksi käytettäessä aliotantaa, jolloin tarkastusten 
johtopäätösten luotettavuus on epävarma;

Toiminnan tuloksellisuus: AMIF-rahasto

139. panee merkille neljä yleistä vaikutusindikaattoria: toteutuneet palautukset verrattuna 
palautuspäätösten määrään, vapaaehtoisten paluiden osuus, ero unionin ja kolmansien 
maiden kansalaisten työllisyysasteissa sekä turvapaikkahakemusten hyväksymisasteiden 
lähentyminen; toteaa, että indikaattorit eivät liity välittömästi AMIF-rahaston 
tuloksellisuuteen, vaikka rahaston määrärahojen käyttö voikin vaikuttaa 
indikaattoreiden tavoitearvojen saavuttamiseen;

140. panee merkille, että viisi indikaattorien 24 välitavoitteesta vuodelle 2020 on saavutettu 
jo aiempina vuosina mutta tavoitearvoja ei ole hyvän varainhoidon periaatteiden 
vaatimalla tavalla korjattu ylöspäin tehokkuuden kasvattamispotentiaalin huomioon 
ottamiseksi;

141. on erittäin huolestunut siitä, että kotouttamisen ja laillisen maahanmuuton sekä 
palauttamista koskevien toimintaperiaatteiden ja laittoman muuttoliikkeen osalta 
AMIF-rahaston indikaattoreiden tavoitearvojen saavuttaminen ei ollut aikataulussa; 

142. on erittäin huolissaan siitä, että hätäapumenoista20 kokonaisuutena on käytettävissä vain 
vähän tuloksellisuustietoja, jotka nekin esitetään koottuina (vuoteen 2020 ulottuvaksi 
kaudeksi alkuperäistä 100 miljoonan euron määrärahaa korotettiin 2,2 miljardiin 
euroon, joka on 30 prosenttia rahaston kokonaismäärästä, mutta komissio ei luonut 
hätäavusta rahoitettaville hankkeille tuloksellisuuden seurantakehystä); 

143. on hyvin huolestunut siitä, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa ja 
ohjelmaselvityksissä on niukalti tietoja rahaston täytäntöönpanon taloudellisuudesta ja 
tehokkuudesta sekä AMIF-rahastosta rahoitettujen toimien kustannustehokkuudesta;

19 Bulgariasta, Tšekistä, Ranskasta, Alankomaista, Itävallasta, Portugalista, Slovakiasta, Virosta, Espanjasta, 
Islannista, Maltasta ja Suomesta.
20 AMIF-rahaston alainen hätäapu.
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144. on hyvin huolestunut siitä, että vuotuisessa hallinto- ja tuloksellisuuskertomuksessa tai 
ohjelmaselvityksissä ei raportoida toimenpiteistä, joilla pyritään houkuttelemaan 
korkean osaamistason työvoimaa unioniin laillisen maahanmuuton järjestelmien kautta, 
eivätkä indikaattorit sovellu tällaisista toimenpiteistä raportoimiseen;

145. on erittäin huolestunut siitä, että palautettujen laittomien muuttajien suhdetta 
annettuihin palauttamispäätöksiin, vapaaehtoisia paluita ja maastapoistamisia koskevien 
AMIF-rahaston indikaattoreiden tavoitearvojen saavuttaminen ei ollut aikataulussa;

146. on erittäin huolestunut siitä, että niiden henkilöiden palauttamisaste, joilla ei enää ole 
oikeutta oleskella unionin alueella, on epätyydyttävän alhainen (31,5 prosenttia);

147. on erittäin huolestunut palautusten tuloksellisuuden heikkenemisestä ja toteaa sen 
johtuneen seuraavista syistä: 

 turvapaikkamenettelyn kesto 

 turvapaikan ja palauttamisen välisten yhteyksien puuttuminen

 koordinointia ja tietojenvaihtoa haittaavat menettelyt

 vankan ja yhdennetyn palauttamistapausten hallintajärjestelmän puuttuminen

 palauttamispäätösten vastavuoroisen tunnustamisen ja järjestelmällisen 
kirjaamisen puuttuminen unionissa

 palautettavien muuttajien pakeneminen ja vaikeus paikallistaa heidät, mukaan 
lukien vapaaehtoisesti lähtevien jäljittäminen

 maastapoistamista edeltävien säilöönottokeskusten riittämätön kapasiteetti

 vaikea yhteistyö muuttajien alkuperämaiden kanssa

 kehitysavun rajallinen käyttö yhteistyön helpottamiseen muuttajien 
alkuperämaiden kanssa

 avustetun vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen heikko tuloksellisuus;

148. panee huolestuneena merkille, että on olemassa kaksi rinnakkaista unionin rahoittamaa 
järjestelmää, joilla tuetaan samantyyppisiä palauttamistoimia (AMIF-rahaston 
kansalliset ohjelmat ja Frontexin palautustuki), ja että niiden välinen koordinointi 
pakkotoimin tapahtuvien palauttamisten yhteydessä on riittämätöntä;

Suositukset

149. kehottaa komissiota

 antamaan ohjeita jäsenvaltioiden AMIF- ja ISF-rahastojen tarkastusviranomaisille 
tarkastusten kattavuuden laskemisesta käytettäessä aliotantaa sen varmistamiseksi, 
että otos on riittävä ja asianmukainen ja tarjoaa siten kohtuullisen perustan, jotta 
tarkastaja voi tehdä johtopäätöksiä tarkastuksen koko perusjoukosta
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 muistuttamaan jäsenvaltioiden AMIF- ja ISF-rahastojen tarkastusviranomaisia 
siitä, että niiden olisi noudatettava otantaa ja virhetason laskemista koskevia 
komission ohjeita siten, että otannassa olisi käytettävä satunnaisotantaa, jokaisella 
perusjoukon otantayksiköllä olisi oltava mahdollisuus tulla poimituksi ja kaikki 
virheet olisi tarvittaessa ekstrapoloitava asianomaiseen perusjoukkoon

 ohjeistamaan jäsenvaltioiden AMIF- ja ISF-rahastojen tarkastusviranomaisia 
dokumentoimaan tarkastusmenettelyjensä luonne, ajankohta ja laajuus, 
tarkastusten tulokset sekä kerätty tarkastusevidenssi riittävällä ja asianmukaisella 
tavalla

 hyödyntämään hätätilanteissa sovellettavista siirtojärjestelmistä saatuja 
kokemuksia (myös kokemuksia, jotka liittyvät tilanteeseen vastaanottavassa 
jäsenvaltiossa siirron jälkeen) ja käyttämään tätä kokemusta perustana 
mahdollisten tulevien vapaaehtoisten siirtomekanismien rakentamisessa;

150. kehottaa komissiota

 määrittelemään perusteet, joiden mukaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 
hallinnoidut, hätäapuun tarkoitetut määrärahat jaetaan seuraavassa 
rahoituskehyksessä

 lujittamaan tuloksellisuuden seurantakehystä a) varmistamalla, että AMIF-
rahaston hätäapuhankkeet sisältävät tuotos- ja tulosindikaattoreita, joilla on 
tapauksen mukaan selkeät tavoitearvot ja lähtötasot, ja perustelemalla, jos näin ei 
ole, b) kohdistamalla seurantaa hätäavusta rahoitetuilla hankkeilla saavutettuihin 
tuloksiin ja raportoimalla niistä ja c) laatimalla uutta vuosien 2021–2027 
monivuotista rahoituskehystä varten AMIF-rahaston seuranta- ja 
arviointikehyksen indikaattorit, myös niiden lähtötasot ja tavoitearvot, ennen kuin 
vuosien 2021–2027 hankkeet alkavat 

 toteuttamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan AMIFin ja EASOn/Frontexin 
täydentävyys ja parempi keskinäinen koordinaatio (esimerkiksi pakkotoimin 
tapahtuvien palauttamisten tai turvapaikkaviranomaisille annettavan tuen alalla)

 käyttämään kehitysapua välineenä, jolla helpotetaan yhteistyön parantamista 
muuttajien alkuperämaiden kanssa21;

Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston vuotuinen toimintakertomus 2019

151. panee tyytyväisenä merkille muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston sisäisen 
tarkastuksen vuodeksi 2019 antamat suositukset, kuten seuraavat:

 muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston tarkastustoiminnon käynnistäminen ja 
suunnittelu (pääosaston olisi määriteltävä tarkastustoiminnon toiminta-ajatus ja 
toimeksianto ja tiedotettava niistä, mukautettava tilien tarkastamis- ja 
hyväksymismenettelyn tehtäviä ja vastuita, raportointisuhteita ja välitavoitteita, 

21 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 25. marraskuuta 2020, kehitysyhteistyön tuloksellisuuden ja 
avun vaikuttavuuden parantamisesta (2019/2184(INI)).
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päivitettävä tarkastusstrategioita ja analysoitava tarkastustoiminnon 
resurssitarpeita)

 tarkastussuunnitelman täytäntöönpano (muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston on 
suunniteltava ja käynnistettävä tarkastukset mahdollisimman pian vuotuisen 
työohjelman hyväksymistä seuraavana vuonna ja tarkasteltava uudelleen vuotuisia 
tarkastuskertomuksia ja -lausuntoja, yhdenmukaistettava tarkastusprosessin 
vaiheet ja varmistettava, että tarkastuskertomukset lähetetään edunsaajille 
viipymättä ja että ylin johto seuraa tätä)

 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen (muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston 
olisi varmistettava, että tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevat päätökset 
tehdään ajoissa, ja sen olisi selkeytettävä menettelyä, jota sovelletaan 
tilinpäätösten toimittamiseen ennen vuoden loppua), tilien tarkastamis- ja 
hyväksymismenettelyn mukauttaminen uuteen organisaatiorakenteeseen ja 
viestinnän parantaminen varainhoitoyksiköiden ja tarkastusalan välillä 
(tarkastustoiminnon perustaminen ja suunnittelu, tarkastussuunnitelman 
täytäntöönpano, tilien tarkastaminen ja hyväksyminen);

Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto vuotuinen toimintakertomus 2019

152. on tyytyväinen siihen, että oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto panee parhaillaan 
täytäntöön pääosaston sisäisen tarkastuksen suosituksia, jotka koskevat 
vaikutustenarviointiprosessia ja paremman sääntelyn suuntaviivojen ja välineiden 
käyttöönottoa;

Globaali Eurooppa

153. panee merkille, että ”Globaalin Euroopan” alan maksut olivat 10,1 miljardia euroa ja ne 
maksettiin seuraavien erityisvälineiden kautta:

 kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI), enintään 26 prosenttia otsakkeen 
”Globaali Eurooppa” määrärahoista eli 2,6 miljardia euroa

 Euroopan naapuruusväline (ENI), enintään 20,6 prosenttia otsakkeen ”Globaali 
Eurooppa” määrärahoista eli 2,1 miljardia euroa

 liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA), enintään 15,7 prosenttia otsakkeen 
”Globaali Eurooppa” määrärahoista eli 1,6 miljardia euroa

 humanitaarinen apu, enintään 20,4 prosenttia otsakkeen ”Globaali Eurooppa” 
määrärahoista eli 2,1 miljardia euroa

 muut toimet ja ohjelmat, enintään 17,3 prosenttia otsakkeen ”Globaali Eurooppa” 
määrärahoista eli 1,7 miljardia euroa;

154. panee merkille, että ulkoisten toimien talousarviota toteuttavat kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto, naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosasto, EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen 
avun operaatioiden pääosasto, alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto sekä ulkopolitiikan 
välineiden hallinto;
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155. panee merkille, että tämän alan menot suoritettiin useiden välineiden kautta ja käyttäen 
monenlaisia tukimuotoja (kuten rakennusurakoihin sekä tavara- ja palveluhankintoihin 
sovellettavia sopimuksia, avustuksia, erityislainoja, lainatakuita ja rahoitustukea, 
budjettitukea ja muita kohdennettuja talousarviotuen muotoja) yli 150 maassa ympäri 
maailmaa;

156. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti otoksen, johon oli poimittu 
68 tapahtumaa seuraavasti: 22 naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosaston tapahtumaa, 25 kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston 
tapahtumaa, 10 EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden 
pääosaston tapahtumaa ja 11 muuta tapahtumaa sekä seitsemän tapahtumaa, jotka 
poimittiin naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston ja kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston jäännösvirhetasoa koskevista vuoden 2019 
selvityksistä ja joita mukautettiin niiden metodologisten rajoitteiden kompensoimiseksi; 

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot: naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen 
pääosasto

157. pitää valitettavana, että unioni käyttää edelleen kolmansille maille annettavaa 
budjettitukea, jota säännellään suurella joukolla säännöksiä, mistä aiheutuu riski, että 
komissio tulkitsee yleisten ehtojen täyttymistä väljästi; toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastus voi ulottua vain siihen saakka, kun komissio 
maksaa tuen vastaanottajamaalle, koska budjettitukivarat sekoittuvat tämän jälkeen 
vastaanottajamaan omiin talousarviovaroihin22; 

158. panee naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston jäännösvirhetasoa 
koskevan selvityksen osalta huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen 
mukaan

 pääosaston jäännösvirhetasoa koskevassa menetelmässä ja käsikirjassa on 
rajoituksia, jotka saattavat johtaa jäännösvirheen aliarviointiin, ja näihin kuuluu 
muun muassa se, että se ei riittävällä tavalla kata tiettyjä hankintamenettelyihin 
liittyviä näkökohtia (kuten syitä ehdokkaiden hylkäämiselle tai sitä, täyttääkö 
voittanut tarjoaja kaikki valinta- ja myöntämisperusteet, eikä sen yhteydessä 
myöskään tarkasteta ehdotuspyyntömenettelyjä tai perusteluja suorahankinnalle)23

 suoraan hallinnoitavien avustusten virhetaso lasketaan 80 prosentin 
luottamustason perusteella, kun tavallisesti virhetasot lasketan 95 prosentin 
luottamustason perusteella

 naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston käyttämä 
jäännösvirhetason arviointimenetelmä antaa toimeksisaajalle laajan 
tulkinnanvaran yksittäisten virheiden arvioinnissa (etenkin jos tapahtumasta ei ole 
toimitettu asiakirjoja)

22 s. 211.
23 s. 213.
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 vuosina 2018 ja 2019 otokseen poimituista tapahtumista puolen kohdalla luotettiin 
aiempien tarkastusten tuloksiin, mutta tilintarkastustuomioistuin muistuttaa, että 
tällaisella lähestymistavalla ei mitata jäännösvirhetasoa täysimääräisesti24;

Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 09/2019: EU:n tuki Marokolle – tulokset 
ovat toistaiseksi vähäisiä

159. panee merkille, että unionin budjettituki Marokolle oli vuosina 2014–2018 yhteensä 
0,37 prosenttia maan kaikista talousarviomenoista ja sopimusten arvo oli 562 miljoonaa 
euroa ja maksut olivat 206 miljoonaa euroa; palauttaa mieliin, että Marokko on Tunisian 
jälkeen eniten unionin kehitysapua saava Pohjois-Afrikan maa, ja se on yksi 
kansainvälisen kehitysavun suurimmista tuensaajista; 

160. palauttaa mieliin, että Euroopan naapuruusväline on keskeinen rahoitusväline, jota 
komissio käyttää Marokon kanssa tehtävässä yhteistyössä, ja sen 
maksusitoumusmäärärahat olivat 1 399 miljoonaa euroa kaudella 2014–2020; 

161. huomauttaa, että unionin yleisen tuomioistuimen joulukuussa 2015 antaman Länsi-
Saharaa koskevan tuomion jälkeen Marokko keskeytti joulukuusta 2015 tammikuuhun 
2019 poliittisen vuoropuhelun, jonka piiriin kuuluvat kaikki unionin ulkoiset politiikat, 
kuten kehitys-, kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitiikka;

162. korostaa, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita budjettituen vaikuttavuutta 
haittaavia ongelmia:

 tuen optimaalista heikompi kohdistaminen ja suunnittelu (rahoitus kattoi liian 
monia aloja, komissio ei ollut kehittänyt selkeää strategiaa sen ja Marokon tulevia 
suhteita varten, kun poliittinen vuoropuhelu oli keskeytynyt, avunantajien 
koordinointi oli epätasaista eikä budjettitukiohjelmia ollut suunniteltu niin, että 
niiden vaikutukset olisivat olleet mahdollisimman suuria)

 vaikeudet tuen täytäntöönpanossa (esim. viivästykset, komissio oli arvioinut 
tuloksia heikosti)

 budjettitukiohjelmilla ei merkittävää vaikutusta (alle puolet budjettituen 
tavoitteista oli saavutettu terveyden, sosiaalisen suojelun ja oikeuden aloilla jne.);

163. kehottaa komissiota

 kohdentamaan Marokolle annettava unionin budjettituki selkeämmin soveltamalla 
läpinäkyvämpää ja paremmin dokumentoitua menetelmää määrärahojen 
jakamiseksi sektorikohtaisiin budjettitukiohjelmiin 

 parantamaan tavoite- ja tulosindikaattorien suunnittelua käyttämällä enemmän 
tulossuuntautuneita indikaattoreita 

24 s. 214.
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 parantamaan toimintapoliittista vuoropuhelua koskevaa strategiaa etenkin 
arvioimalla sen tuloksia ja käyttämällä vuoropuhelun tavoitteiden ja odotettujen 
tulosten selkeää ja asianmukaista määritelmää 

 tehostamaan maksuihin liittyviä tarkistusmenetelmiä soveltamalla asianmukaisia 
laskentamenetelmiä ja suorittamalla maksuja vain, jos on olemassa luotettavaa 
näyttöä siitä, että tavoitteet on todella saavutettu 

 parantamaan seurantamenettelyjä vahvistamalla sektorikohtaisten strategioiden 
arviointeja ja seuraamalla kyseisten strategioiden täytäntöönpanoa hyödyntäen 
niitä koskevia indikaattoreita

 tekemään lopulta takaisinottosopimuksen, jota varten neuvosto antoi komissiolle 
neuvotteluvaltuudet vuonna 2000 etenkin, kun Marokko on yksi suurimmista 
unionin kehitystuen saajista25;

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot: kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosasto

164. panee kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston jäännösvirhetasoa 
koskevan selvityksen osalta hyvin huolestuneena merkille, että

 kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista EKR:n vuoden 
2019 menojen virhetaso oli olennainen; tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
arvioitu virhetaso oli 3,5 prosenttia

 arvioidusta virhetasosta 43,6 prosenttia liittyi menoihin, jotka eivät olleet 
aiheutuneet (ts. sitoumuksia esitettiin menoina tai ilmoitetuista menoista tehdyt 
laskelmat olivat virheellisiä)

 arvioidusta virhetasosta 22,1 prosenttia liittyi julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen vakavaan rikkomiseen (ts. arviointikomitean päätös ei ollut perusteltu) 

 arvioidusta virhetasosta 12,7 prosenttia liittyi tukeen oikeuttamattomiin menoihin 
(ts. paikallisen henkilöstön palkkojen merkittävä korotus sopimuksen tekemisen 
jälkeen)

 komissio ja sen täytäntöönpanokumppanit tekivät enemmän virheitä 
työsuunnitelmiin, avustuksiin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtyihin 
rahoitussopimuksiin sekä unionin jäsenvaltioiden yhteistyötoimistojen kanssa 
tehtyihin valtuutussopimuksiin liittyvissä tapahtumissa kuin muiden tukimuotojen 
(esimerkiksi rakennusurakoita, tavarahankintoja tai palveluja koskevien 
sopimusten) yhteydessä; kaikkiaan 65 tämäntyyppisestä tapahtumasta 25:een 
(38 prosenttiin) liittyi kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, joiden osuus 
arvioidusta virhetasosta oli 71,7 prosenttia

 kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston jäännösvirhetasoa 
koskeva selvitys ei ole varmennustoimeksianto eikä tarkastus, vaan se perustuu 

25 Kirjallisesti vastattava kysymys E-000331/2020 aiheesta EU:n ja Marokon takaisinottosopimus.
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kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston jäännösvirhetason 
laskemista koskevaan menetelmään ja käsikirjaan

 kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston ennakkotarkastuksiin 
perustuvassa valvontajärjestelmässä on puutteita, kuten rajoitteet julkisiin 
hankintoihin sovellettavien menettelyjen tarkastuksissa, paikalla tehtävien 
tarkastusten erittäin pieni määrä siinä maassa, jossa hanke pannaan täytäntöön, 
pääosaston käyttämä jäännösvirhetason arviointimenetelmä itsessään sekä 
osittainen tai täysi luottamus aiempaan tarkastustyöhön

 pääjohtajan tarkastuslausuma vuoden 2019 toimintakertomuksessa ei sisällä 
varaumia, koska vuonna 2018 jäljellä olleet kaksi varaumaa on poistettu eikä 
uusia varaumia ole esitetty; ennen näiden varaumien poistamista vuonna 2019 
kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto oli huomattavasti 
supistanut varaumien kohteena olevaa alaa (eli niiden kattamien menojen osuutta) 
vuosina 2017 ja 2018, mikä ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa kansainvälisen 
yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston vastuualueella ilmenevistä riskeistä;

Euroopan naapuruusvälineen (ENI) ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) 
tuloksellisuus

165. palauttaa mieliin, että Euroopan naapuruusvälineen määrärahat monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2014–2020 olivat noin 17 miljardia euroa; toteaa, että vuoden 2019 
loppuun mennessä komissio oli sitonut määrärahoista 85 prosenttia ja käyttänyt 
42 prosenttia;

166. palauttaa mieliin, että kehitysyhteistyön rahoitusvälineen määrärahat monivuotisessa 
rahoituskehyksessä 2014–2020 olivat noin 20 miljardia euroa; toteaa, että vuoden 2019 
loppuun mennessä komissio oli sitonut määrärahoista 84 prosenttia ja käyttänyt 40 
prosenttia; 

167. toteaa, että viiden kehitysyhteistyön rahoitusvälineen hankkeen ja kolmen Euroopan 
naapuruusvälineen hankkeen tuloksellisuuden tarkastelun pohjalta 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kolmen kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
hankkeen tuloksellisuuteen liittyi ongelmia: kahden hankkeen täytäntöönpano viivästyi, 
minkä vuoksi ne eivät saavuta kaikkia suunniteltuja tuotoksiaan ja tuloksiaan 
määräaikaan mennessä, kun taas yhdessä hankkeessa ei ollut määritelty tavoitearvoja 
tuloksellisuuden mittaamista varten; Euroopan naapuruusvälineen hankkeiden 
tuloksellisuuteen ei sen sijaan liittynyt ongelmia;

168. toteaa, että komission korkean tason tuloksellisuuskertomuksissa esitetyt indikaattorit 
osoittivat yleisesti ottaen myönteistä suuntausta köyhyyden vähentämisen, koulutusta 
koskevan sukupuolten tasa-arvon, naapurimaiden kanssa tehtyjen sopimusten määrän ja 
inhimillisen kehityksen osalta; pitää valitettavana, että indikaattoreista kävi ilmi 
heikentyvä suuntaus demokratian, oikeusvaltion ja poliittisen vakauden 
vahvistamisessa;

169. huomauttaa, että näiden indikaattorien avulla ei saatu tietoa ohjelmien 
tuloksellisuudesta, vaan pikemminkin niiden toimintaympäristöstä; korostaa, että 
käytetty indikaattoreiden yhdistelmä ei osoittanut selvästi, missä määrin ohjelmat 
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tuottivat odotettuja tuotoksia ja tuloksia ja miten nämä sitten edistivät ohjelmien 
odotettujen vaikutusten aikaansaamista; 

Suositukset

170. kehottaa komissiota

 ilmoittamaan jäännösvirhetasoa koskevan selvityksen rajoitteet 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosaston vuoden 2020 
toimintakertomuksessa ja tulevien vuosien toimintakertomuksissa

 nostamaan vuoden 2021 loppuun mennessä luottamustaso, jota 
naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto käyttää avustuksiin 
sovellettavan virhetason laskentamenetelmässä, samalle tasolle, jota sovelletaan 
jäännösvirhetason muuhun perusjoukkoon, jotta se vastaisi todenmukaisemmin 
suoraan hallinnoitujen avustusten yhteydessä esiintyvää suurempaa riskiä

 vahvistamaan vuoden 2021 loppuun mennessä naapuruuspolitiikan ja 
laajentumisneuvottelujen pääosaston, kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden 
pääosaston, pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden 
pääosaston, ilmastotoimien pääosaston ja ulkopolitiikan välineiden hallinnon 
tarkastuksia yksilöimällä ja ehkäisemällä toistuvia virheitä (joita ovat esimerkiksi 
ajankäytön kirjaamisjärjestelmien puuttuminen ja tukeen oikeuttamattomien alv-
maksujen veloittaminen EU:n rahoittamista hankkeista)

 parantamaan edelleen vuoden 2021 loppuun mennessä jäännösvirhetasoa 
koskevassa selvityksessä käytettyjä menetelmiä ja sitä varten laadittua käsikirjaa 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessaan erittelemien ongelmien 
ratkaisemiseksi, jotta selvityksessä raportoidusta virhetasosta tulee luotettavampi

 esittämään uudelleen varaumia kaikilla aloilla, joilla riskitaso on todettu 
korkeaksi, riippumatta siitä, mikä on varauman osuus kokonaismenoista ja mikä 
on sen taloudellinen vaikutus;

Hallinto

171. panee merkille, että vuonna 2019 hallinnon alan maksut olivat 10,4 miljardia euroa ja ne 
maksettiin unionin toimielinten kautta seuraavasti:

 komissio, enintään 57,9 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 6,1 miljardia euroa

 Euroopan parlamentti, enintään 19,6 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 
2,0 miljardia euroa

 EUH, enintään 9,2 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 1,0 miljardia euroa

 neuvosto enintään 5,4 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 0,6 miljardia euroa

 tuomioistuin enintään 4,0 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 0,4 miljardia 
euroa
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 tilitarkastustuomioistuin enintään 1,4 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 
0,1 miljardia euroa

 ETSK, enintään 1,3 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 0,1 miljardia euroa

 muut, enintään 1,2 prosenttia otsakkeen määrärahoista eli 0,1 miljardia euroa:

172. toteaa, että hallintomenoja ovat henkilöstömenot, joiden osuus hallintomenojen 
kokonaismäärästä on noin 60 prosenttia kokonaismenoista, sekä kiinteistöihin, 
laitteisiin, energiaan, viestintään ja tietotekniikkaan liittyvät menot, ja näihin menoihin 
liittyvä riski katsotaan pieneksi;

PWC:n ja tilintarkastustuomioistuimen havainnot

173. panee merkille tapahtumatarkastuksen tulokset: tarkastetuista 45 tapahtumasta, joita oli 
poimittu kustakin toimielimestä ja elimestä, kolmeen (6,7 prosenttiin) sisältyi 
kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä, joten arvioitu virhetaso jäi 
olennaisuusrajan alapuolelle;

174. toteaa, ettei tilintarkastustuomioistuin havainnut erityisiä ongelmia neuvoston, unionin 
tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, 
Euroopan alueiden komitean, Euroopan oikeusasiamiehen, Euroopan 
tietosuojavaltuutetun eikä Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) kohdalla;

175. panee merkille, että Euroopan parlamentin osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
yhdessä eräälle Euroopan tason poliittiselle puolueelle suoritetussa maksussa virheitä 
(menojen tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen: 
hankintamenettelyä ei ollut järjestetty ja kirjalliset sopimusasiakirjat ja tosiasiallisia 
kuluja koskevat tositteet puuttuivat);

176. panee merkille, että komission osalta havaittiin useita virheitä henkilöstökuluissa ja 
henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston suorittamassa perhelisien 
hallinnoinnissa; 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

177. huomauttaa, että Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ei ole vielä laatinut sisäisen 
valvonnan standardiensa mukaisia toimintaperiaatteita, jotka koskisivat erityistä 
luotettavuutta edellyttävien tehtävien hoitoa, eikä etenkään laatinut määritelmää 
erityistä luotettavuutta edellyttäville toimille tai tehtäville eikä suorittanut 
riskianalyysiä, jonka pohjalta voitaisiin ottaa käyttöön riskiä lieventävät kontrollit ja 
viime kädessä henkilöstökierron periaatteet;

178. pitää huolestuttavana, että talous- ja sosiaalikomitea ei ole tehnyt kattavaa 
riskinarviointia vuoden 2014 jälkeen ja että vain yksi osasto on tunnistanut 
tavoitteidensa saavuttamiseen liittyvät riskit mutta se ei ole vielä ehdottanut lieventäviä 
kontrolleja, joilla riskejä voitaisiin vähentää hyväksyttävälle tasolle;

Eurooppa-koulut
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179. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen maininnan, jonka mukaan 
tilien laatu on parantunut edellisvuosista, mutta on erittäin huolestunut siitä, että 
tilintarkastustuomioistuin toteaa myös varainhoitovuoden 2019 osalta, ettei se kykene 
vahvistamaan, että koulujen varainhoito oli vuonna 2019 Eurooppa-koulujen 
varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen mukaista;

180. kehottaa Eurooppa-kouluja noudattamaan ripeästi tilintarkastustuomioistuimen 
kirjanpitoa, hankintoja ja palvelukseen ottamista koskevia suosituksia;

181. panee merkille perustavanlaatuiset erot kahdentyyppisten Eurooppa-koulujen välillä, 
kuten sen, että I-tyypin Eurooppa-koulut on varattu ensisijaisesti unionin toimielinten 
virkamiesten lapsille ja niin kutsutut akkreditoidut Eurooppa-koulut ovat avoinna 
kaikille oppilaille heidän vanhempiensa toiminnasta riippumatta;

182. pitää keskeisenä ongelmana sitä, että Eurooppa-koulujen keskustoimisto ja 
Eurooppa-koulujärjestelmä ovat taloudellisesti riippuvaisia budjettipääosastosta ja 
henkilöstöhallinnon pääosastosta (tämä on perusteltua unionin toimielinten virkamiesten 
osalta, joilla on ensisijainen pääsy I-tyypin kouluihin, mutta riippuvuus 
budjettipääosastosta ja henkilöstöhallinnon ja pääosastosta ei ole perusteltua kaikkien 
muiden oppilaiden osalta, joiden perheillä ei ole yhteyksiä toimielimiin); 

Suositukset

183. kehottaa komissiota

 yhdenmukaistamaan tukensa I-ryhmään kuuluville oppilaille eli virkamiesten 
lapsille, jotka päättävät ilmoittautua akkreditoituun Eurooppa-kouluun (tällä 
hetkellä jotkut virkamiesten perheet eivät saa asuinkaupunkinsa tai -maansa 
perusteella rahoitusta ilmoittaakseen lapsensa akkreditoituihin kouluihin, vaikka 
niissä on mahdollista suorittaa sama ylioppilastutkinto)

 ratkaisemaan akkreditoituihin kouluihin ilmoittautuneiden I-ryhmään kuuluvien 
oppilaiden välisen tilanteen rahoituksen epätasa-arvoisuuden, joka johtuu siitä, 
että nämä koulut toisinaan korvaavat I-tyypin Eurooppa-koulut ja joutuvat 
toisinaan epätasa-arvoiseen ja perusteettomaan kilpailuun niiden toimintavaltion 
koulumarkkinoiden mukaan

 puuttumaan tilanteeseen ratkaistakseen merkittävät ongelmat, joita tällä hetkellä 
aiheutuu niin kutsutuista kustannusneutraaliuden periaatteista (ks. asiakirja 
2018-10-D-63-en-5), joiden mukaan akkreditoidut koulut eivät saisi rasittaa 
taloudellisesti perinteistä Eurooppa-koulujärjestelmää vaan niiden olisi 
päinvastoin osallistuttava olemassa olevan järjestelmän tuottamiin 
kustannuksiin26;

26 Tämä aiheuttaa ongelmia kaikilla tasoilla. Ensinnäkin keskustoimisto sekä komission Eurooppa-kouluille 
osoittamat määrärahat kokonaisuudessaan ovat julkinen palvelu, jonka jäsenvaltiot ja niiden kautta veronmaksajat 
ovat jo maksaneet. Toiseksi akkreditoitujen koulujen toiminta on kokonaisuudessaan niiden itsensä rahoittamaa 
eikä komissio puutu siihen, joten väite, että ne aiheuttavat lisäkustannuksia, joista niiden olisi vastattava, vaikuttaa 
epäloogiselta. Tarjoamalla eurooppalainen ylioppilastutkintojärjestelmä ja mahdollistamalla unionin virkamiesten 
lasten koulunkäynti paljon edullisemmin kuin I-tyypin Eurooppa-kouluissa näiden koulujen kehittäminen olisi sen 
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Yleisiä huomautuksia

184. ottaa huomioon, että kun tarkistetut henkilöstösäännöt vuonna 2014 hyväksyttiin, 
toimielimet ja elimet sitoutuivat vähentämään henkilöstötaulukoissaan olevien 
virkojen/toimien (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) määrää asteittain vuoteen 
2018 mennessä viidellä prosentilla vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna;

185. toteaa, että toimielimet ja elimet olivat vähentäneet henkilöstötaulukoistaan 
1 409 toimea (kolme prosenttia) ja samalla vähitellen lisänneet sopimussuhteisten 
toimihenkilöiden palkkaamista siten, että sopimussuhteisen henkilöstön osuus koko 
työvoimasta kasvoi tarkastuksen kattamana ajanjaksona 17 prosentista 22 prosenttiin;

186. korostaa, että sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrän kasvutilanne vuoden lopussa 
vaihteli huomattavasti toimielimestä, elimestä tai toimeenpanovirastosta toiseen ja että 
se kuvastaa kyseisten yhteisöjen kokoeroja mutta se osoittaa myös, millä tavalla 
nopeasti muuttuvista painopisteistä johtuvat uudet tehtävät vaikuttavat henkilöstön 
määrään; toteaa, että näitä painopisteitä ovat muun muassa seuraavat:

 yhteisen tutkimuskeskuksen (YTK) suorittama lisätyö, jonka tutkimuskeskus 
tekee komission muiden yksiköiden ja kolmansien osapuolten puolesta, ja 
aiemmin kansallisen lainsäädännön nojalla palvelukseen otettujen apurahojen 
saajien korvaaminen suurella määrällä tehtäväryhmään IV palkattuja tieteellisen ja 
teknisen tuen toimihenkilöitä

 komission toimeenpanovirastoille siirtämien uusien ohjelmien täytäntöönpano, 
jolla ei ollut vaikutusta talousarvioon ja johon ei liittynyt komission henkilöstön 
siirtoa

 tukipalvelujen siirtäminen Euroopan parlamentin oman henkilöstön hoidettaviksi 
(turvahenkilöstö ja autonkuljettajat, jotka työskentelevät tehtäväryhmässä I)

 Euroopan ulkosuhdehallinnolle osoitetut uudet vastuualueet, jotka liittyvät 
erityisesti yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alaan sekä disinformaation 
torjuntaa koskevaan toimintasuunnitelmaan (Euroopan ulkosuhdehallinto vahvisti 
myös fyysistä ja tietotekniikkaan liittyvää turvallisuutta EU:n edustustoissa);

187. suhtautuu hyvin kriittisesti sopimussuhteisen henkilöstön määrän lisäämiseen 
muuttoliikekriisin kaltaisten erityisten tai kiireellisten tilanteiden vuoksi;

188. panee kiinnostuneena merkille, että unionin toimielimissä on paljon vapaapäiviä, jolloin 
henkilöstön ei tarvitse käyttää vuosilomaansa; 

189. toteaa, että tehtäväryhmä I:n sopimussuhteisten toimihenkilöiden määrä kasvoi joissakin 
toimielimissä siksi, että sihteerien ja virkailijoiden vakinaisia virkoja ja väliaikaisia 
toimia muutettiin sopimussuhteisiksi;

sijaan sisällytettävä komission talousarvioon eikä sitä pitäisi missään tapauksessa verottaa, koska se haittaisi niiden 
kehitystä ja niiden unionin talousarvioon tuottamia huomattavia säästöjä.
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190. pitää erittäin ongelmallisena, että vuoden 2018 lopussa toimielinten, elinten ja 
toimeenpanovirastojen palveluksessa oli 11 962 sopimussuhteista toimihenkilöä (mikä 
oli 37 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012); huomauttaa, että suurin osa heistä oli 
komission palveluksessa, pääasiassa tehtäväryhmässä IV eli parhaiten palkatussa 
tehtäväryhmässä, ja että suurin osa toimeenpanovirastojen sopimussuhteisista 
toimihenkilöistä oli vastaavasti tehtäväryhmässä III (763) ja tehtäväryhmässä IV (715);

191. panee merkille, että toimielinten, elinten ja toimeenpanovirastojen vakinaisen ja 
väliaikaisen henkilöstön palkkamenot kasvoivat tarkastuksen kohteena olleella jaksolla 
12 prosenttia, kun taas sopimussuhteisten toimihenkilöiden yhteenlasketut palkkamenot 
kasvoivat 59 prosenttia, ja että vakinaisen ja väliaikaisen henkilöstön sekä 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden kokonaispalkkamenot kasvoivat 15 prosenttia, eli 
ne nousivat 4 116 miljoonasta eurosta 4 724 miljoonaan euroon vuosina 2012–2018; 

Suositukset

192. kehottaa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa

 ottamaan käyttöön erityistä luotettavuutta edellyttävien tehtävien hoitoon liittyvät 
toimintaperiaatteet, joiden olisi perustuttava kattavaan riskinarviointiin, jonka 
pohjalta voidaan määrittää riskiä lieventävät kontrollit siten, että otetaan 
huomioon komitean koko ja sen työn luonne.


