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EHDOTUKSET

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

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

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

3. pitää myönteisenä, että tarkastusviranomaiset ilmoittivat vuonna 2018 ensimmäistä 
kertaa eri virhetyypit käyttäen komission ja jäsenvaltioiden sopimaa yhteistä 
menetelmää, ja panee merkille, että yleisimmiksi virhetyypeiksi todettiin tukeen 
oikeuttamattomat menot ja julkiset hankintamenettelyt; panee merkille, että unionin 
talousarviosta suoritettavien menojen arvioitu kokonaisvirhetaso on parantunut 
jatkuvasti viime vuosien aikana (4,4 prosenttia vuonna 2014, 3,8 prosenttia vuonna 
2015, 3,1 prosenttia vuonna 2016, 2,4 prosenttia vuonna 2017 ja 2,6 prosenttia vuonna 
2018);

4. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on pannut täytäntöön suuren osan 
jatkotoimia koskevista tilintarkastustuomioistuimen suosituksista, ja kannattaa 
tilintarkastustuomioistuimen sitoumusta jatkaa vuosien 2018–2020 strategiaansa 
noudattaen kaikkien niiden tuloksellisuustarkastuksissa annettujen suositusten 
seurantaa, jotka se osoitti komissiolle kolme vuotta aiemmin;

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

Yleisiä huomautuksia

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

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

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

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

9. toteaa, että tällä toimintalohkolla unionin menoille on luonteenomaista kulujen 
korvaaminen ja että menot ovat siten suuririskisiä, mihin liittyy mutkikkaampia sääntöjä 
kuin joillakin toisilla toimintalohkolla; toteaa myös, että tuensaajien kannalta 
monimutkaisuuden merkittävänä lähteenä on se, että kansallisella tasolla määritetyt 
vaatimukset ovat unionin vaatimuksia tiukemmat; palauttaa mieliin, että 
tilintarkastustuomioistuin arvioi suuririskisten menojen virhetasoksi 4,5 prosenttia;

10. korostaa, että tämän seurauksena toimintalohkon arvioitu virhetaso oli suhteellisen 
korkea (se nousi kolmella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna), ja toteaa, että se oli 
suurin yksittäinen tekijä suuririskisten menojen arvioidussa virhetasossa vuonna 2018 
(43,0 prosenttia kaikista virheistä);

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

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

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

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

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

ESR

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

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

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

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

VÄHÄVARAISIMMILLE SUUNNATUN EUROOPPALAISEN AVUN RAHASTO 
(FEAD)

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

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

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

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

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

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

26. korostaa, että julkisten hankintojen tarkastuksia on tehostettava koko rahoitussyklin 
ajan;

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

28. pitää myönteisinä komission ja jäsenvaltioiden tältä osin toteuttamia toimia ja kannustaa 
niitä kehittämään edelleen ARACHNE-riskinarviointivälinettä jäsenvaltioiden 
aktiivisella myötävaikutuksella; kehottaa siksi jäsenvaltioita hyödyntämään 
ARACHNE-tietokantaa mahdollisimman kattavasti, jotta voidaan estää unionin varojen 
vilpillistä ja säännönvastaista käyttöä;

MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN ALAOTSAKE 1 A ”KASVUA JA 
TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVÄ KILPAILUKYKY”

Yleisiä huomautuksia

29. palauttaa mieliin, että komissio hallinnoi suoraan suurinta osaa monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeen 1 a menoista ja menot muodostuvat suurimmaksi osaksi 
hankkeisiin osallistuville julkisille tai yksityisille edunsaajille myönnettävistä 
avustuksista; 

30. panee tyytyväisenä merkille, että kasvua ja työllisyyttä edistävän kilpailukyvyn alan 
arvioitu virhetaso oli 2,0 prosenttia eli huomattavasti alempi kuin vuonna 2017 
(4,2 prosenttia) ja 2016 (4,1 prosenttia), ja toteaa, että suurin osa virheistä liittyi 
tutkimusmenoihin, kun taas muihin menoihin liittyvät virheet olivat vähäisiä; panee 
merkille komission toimet virhetason parantamiseksi ja toteaa, että virhetaso oli alempi 
kuin kahden edellisen vuoden aikana, ja tähdentää jälleen, että kilpailukyvyn lukuun 
liittyvät meno-ohjelmat ovat tärkeitä, sillä niillä on suuri merkitys osallistavan 
yhteiskunnan edistäjänä, kasvun vauhdittajana ja uusien työpaikkojen luojana EU:ssa;

EaSI

31. panee merkille, että komission mukaan EaSI-ohjelman väliarviointi osoitti, että 
ohjelman tavoitteet ovat edelleen relevantteja ja että ohjelma tavoittaa tehokkaasti 
asiaankuuluvat sidosryhmät, tuottaa laadukkaita tuloksia ja saavuttaa tavoitteensa 
varsinkin nykyisessä talous- ja finanssikriisin jälkeisessä haastavassa 
sosioekonomisessa tilanteessa; panee niin ikään merkille, että vaikka kolme 
toimintalinjaa (Progress, EURES ja mikrorahoitus sekä sosiaalinen yrittäjyys) näyttävät 
toimivan itsenäisesti, joillakin aloilla voitaisiin lisätä tehokkuutta (synergioita);

32. panee merkille, että EaSI-ohjelman väliarvioinnissa tuotiin esiin useita tapoja parantaa 
ohjelman täytäntöönpanoa erityisesti yksinkertaistamalla menettelyjä, parantamalla 
sisäistä johdonmukaisuutta, lisäämällä joustavuutta, kohdentamalla toimet erityistukea 
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tarvitseviin ryhmiin ja luomalla yhteyksiä muihin rahastoihin; kannustaa komissiota 
toimimaan näiden tavoitteiden mukaisesti; vaatii erityisesti tämän suuntaisia 
parannuksia ESR+:n EaSI-toimintalohkoon;

Virastot

33. panee tyytyväisenä merkille, että komissio sai vuonna 2018 päätökseen työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla toimivien Euroopan komission virastojen (Eurofound, Cedefop, 
ETF ja EU-OSHA) ensimmäisen monialaisen arvioinnin, jolla täydennettiin kolmen 
kolmikantaisen viraston perustamisasetusten tarkistamista; panee tyytyväisenä merkille, 
että arvioinnissa vahvistetaan arviointikertomuksen erittäin myönteiset havainnot, jotka 
koskivat virastojen merkityksellisyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta 
ja lisäarvoa sekä tarvetta vahvistaa yhteistyötä synergioiden hyödyntämiseksi; korostaa 
lisäksi, että avoimuus ja kansalaisten tietoisuus virastojen olemassaolosta ovat keskeisiä 
tekijöitä virastojen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää ensiarvoisen 
tärkeänä virastojen resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä; kehottaa 
siksi arvioimaan, miten tiedot ja resurssit nykyään esitellään ja asetetaan saataville sekä 
missä määrin ne ovat kansalaisten mielestä helposti kartoitettavissa, tunnistettavissa ja 
käytettävissä;

34. pitää myönteisenä Euroopan työviranomaisen (ELA) perustamista ja korostaa tarvetta 
varmistaa, että sen toiminnan käynnistämiseen varataan riittävästi varoja; pitää kiinni 
siitä, että rahoitusta ei voida toteuttaa kohdentamalla uudelleen muiden työllisyys- ja 
sosiaaliasioiden alan virastojen ja budjettikohtien määrärahoja eikä ELAn rahoittaminen 
saisi johtaa Eures-verkoston resurssien ja valmiuksien vähenemiseen; korostaa siksi, 
että ELA:n ja Eures-verkoston budjettikohdat on pidettävä selkeästi erillään;

JOHTOPÄÄTÖKSET

35. panee tyytyväisenä merkille, että komissio käynnisti vuonna 2018 neljä temaattista 
arviointia (jotka koskivat nuorisotyöllisyyden tukemista, ESR:n tukea työllisyydelle ja 
liikkuvuudelle, ESR:n tukea koulutukselle ja ESR:n tukea sosiaaliselle osallisuudelle); 

36. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen suositus, jonka mukaan komission olisi 
kaikissa toimissaan käytettävä panoksen, tuotoksen, tuloksen ja vaikutuksen käsitteitä 
johdonmukaisesti ja parempaa sääntelyä koskevia komission ohjeita noudattaen, on 
pantu täytäntöön vain osittain, ja kehottaa komissiota pyrkimään tämän suosituksen 
täysimääräiseen täytäntöönpanoon;

37. pyytää yleisemmin, että komissio panee mahdollisimman pian täytäntöön kaikki 
tilintarkastustuomioistuimen jäljellä olevat suositukset ja ottaa pidemmällä aikavälillä 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset huomioon toteuttaessaan uuden ESR+:n 
mukaisia toimia vuodesta 2021 alkaen.
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