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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 2019 oli vuosien 2014–2020 monivuotisen 
rahoituskehyksen toiseksi viimeinen toteutusvuosi ja että kaikki rahoitusohjelmat 
toimivat siinä vaiheessa täysipainoisesti; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin 
antoi puhtaan lausunnon Euroopan unionin varainhoitovuoden 2019 tilien 
luotettavuudesta ja totesi, että varainhoitovuoden 2019 tulot olivat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja ilman olennaisia virheitä, mutta antoi kielteisen lausunnon 
menoista;

2. panee merkille, että maksattamatta olevien sitoumusten määrä kasvoi vuoden 2019 
loppuun mennessä edelleen 298,0 miljardiin euroon; korostaa, että kasvu johtui siitä, 
että maksusitoumusmäärärahat ylittivät järjestelmällisesti maksumäärärahat ja että 
maksutarpeita siirrettiin seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen lähinnä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) täytäntöönpanon viivästymisen vuoksi;

3. toteaa, että vuonna 2019 tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että ERI-rahastoja ja 
niihin sisältyvää Euroopan sosiaalirahastoa koskevat maksupyynnöt lisääntyivät 
merkittävästi; panee lisäksi merkille, että vuonna 2019 ERI-rahastojen kumulatiivinen 
käyttöaste on pysynyt suunniteltua hitaampana, mikä on vaikuttanut ERI-rahastojen 
maksattamatta olevien sitoumusten huolestuttavaan kasvuun, ja on ollut pienempi kuin 
vuosien 2007–2013 monivuotisessa rahoituskehyksessä; panee myös merkille, että vain 
yhdeksässä jäsenvaltiossa käyttöaste oli monivuotisessa rahoituskehyksessä 2014–2020 
korkeampi kuin edellisessä;

4. pitää valitettavana, että vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen kuudennen 
vuoden alussa vain noin 17 prosenttia yhteistyössä hallinnoitavien rahoitusvälineiden 
kautta sidotusta ERI-rahoituksesta oli toimitettu varojen lopullisille saajille, ja kehottaa 
sekä komissiota että jäsenvaltioita tarkastelemaan tätä kysymystä ja käsittelemään sitä;

5. kehottaa tässä yhteydessä komissiota analysoimaan alhaisen käyttöasteen syitä ja 
yksinkertaistamaan uusia sääntöjä vuoden 2020 jälkeistä kautta varten, jotta voidaan 
välttää tarpeettoman monimutkaisia ja/tai raskaita sääntöjä, jotka eivät tuo lisäarvoa, ja 
kohtuuttomia paineita määrärahojen määrään monivuotisen rahoituskehyksen 2021–
2027 ensimmäisinä vuosina;

Kommentteja monivuotisen rahoituskehyksen alaotsakkeeseen 1 b ”Taloudellinen, 
sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus”

Yleistä

6. muistuttaa, että alaotsakkeen 1 b menojen tarkoituksena on vahvistaa yhteenkuuluvuutta 
ja vähentää kehityseroja unionin eri jäsenvaltioiden ja alueiden välillä; korostaa unionin 
koheesiopolitiikan merkitystä tuettaessa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin 
kirjattujen periaatteiden täytäntöönpanoa, autettaessa jäsenvaltioita ja alueita 
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hyödyntämään uusia mahdollisuuksia ja vastaamaan globalisaation, työttömyyden, 
teollisuuden muutosten ja digitalisaation kaltaisiin haasteisiin ja tuettaessa täydennys- ja 
uudelleenkoulutusta ja elinikäistä oppimista;

7. panee merkille, että vuonna 2019 alaotsakkeen 1 b ohjelmiin osoitettiin 57 miljardia 
euroa, josta 13 779 miljoonaa euroa (24 prosenttia) Euroopan sosiaalirahastolle (ESR) 
ja 566 miljoonaa euroa (1 prosentti) vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun 
rahastolle (FEAD);

8. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi erityiskertomuksessa nro 
5/2017 ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta?”, että 
nuorisotakuun täytäntöönpanossa oli saavutettu jonkinlaisia tuloksia mutta tilanne ei 
kuitenkaan vastannut nuorisotakuun käynnistämisen yhteydessä alun perin esitettyjä 
odotuksia;

9. muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuin totesi erityiskertomuksessaan nro 22/2018 
(”Liikkuvuus Erasmus+-ohjelmassa”), että Erasmus+-ohjelman ammatillisen 
koulutuksen lohkoa voitaisiin edelleen parantaa, koska ammatillisen koulutuksen 
sisällyttäminen tuo ohjelman lähemmäs erilaisia kansalaisia;

10. toteaa, että erityiskertomuksen nro 14/2016 (”Romanien integrointia edistävät EU:n 
toimintapoliittiset aloitteet ja taloudellinen tuki”) mukaan romanien integroinnissa on 
edistytty merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana mutta käytännön esteitä on silti 
jäljellä; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että romanien onnistuneeseen 
osallistamiseen tähtääviä parhaita käytäntöjä koskevia kriteerejä ei aina sovellettu ja että 
tuloksellisuuden seuranta oli vaikeaa; muistuttaa, että romaneja koskevien luotettavien 
ja kattavien tietojen puute on ongelma näyttöön perustuvassa poliittisessa 
päätöksenteossa unionin ja kansallisella tasolla; pitää valitettavana, että tilanne saattaa 
pysyä muuttumattomana, ellei ryhdytä nopeisiin toimiin;

11. panee huolestuneena merkille, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden toimintalohkon arvioitu kokonaisvirhetaso vuonna 2019 oli 
4,4 prosenttia (2018: 5,0 prosenttia); korostaa, että huolimatta hienoisesta laskusta 
edellisvuoteen verrattuna tämä luku ylittää edelleen selvästi 2 prosentin 
olennaisuusrajan ja koko unionin talousarvion menojen arvioidun virhetason 
(2,7 prosenttia);

12. panee merkille, että vuonna 2019 yleisimmät alaotsakkeessa 1 b havaitut 
sääntöjenvastaisuudet johtuivat tukeen oikeuttamattomista hankkeista (55 prosenttia) ja 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta (24 prosenttia, joista 15 prosenttia vakavalla tavalla 
julkisia hankintoja koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä) ja toiseksi tukeen 
oikeuttamattomista menoista (12 prosenttia) ja keskeisten tositteiden puuttumisesta 
(4 prosenttia);

13. toteaa, että unionin menoille tällä toimintalohkolla on pääasiassa ominaista kulujen 
korvaaminen, johon liittyy usein monimutkaisempia sääntöjä kuin monilla muilla 
toimintalohkoilla, ja että tästä syystä toimintalohkon arvioitu virhetaso on suhteellisen 
korkea; panee lisäksi merkille, että havaittujen virheiden määrä ja vaikutukset 
osoittavat, että tällä alalla on suuri virheriski ja että hallintoviranomaisten tarkastuksilla 
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ei edelleenkään yleensä ole vaikutusta pyrittäessä estämään tai havaitsemaan 
sääntöjenvastaisuuksia edunsaajien ilmoittamissa menoissa;

14. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin, joiden mukaan tarvitaan lisäparannuksia 
sen suhteen, miten hallinto- ja tarkastusviranomaiset ja komissio panevat kehyksen 
täytäntöön korkean virhetason alentamiseksi; muistuttaa, että uusi valvonta- ja 
varmennuskehys suunniteltiin niin, että sen avulla voitaisiin varmistaa, että vuotuiset 
jäännösvirhetasot pysyvät kahden prosentin alapuolella; korostaa, että näiden 
virhelähteiden vähentämiseksi on toteutettava kiireellisiä ja tehokkaita toimenpiteitä, 
erityisesti rahoituskaudella 2021–2027, ja saavutettava samalla korkea tuloksellisuus, ja 
kehottaa komissiota panemaan nopeasti täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen 
suositukset tällä politiikanalalla;

15. muistuttaa jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten ratkaisevasta roolista varmennus- ja 
valvontakehyksessä koheesiopolitiikan alalla; pitää valitettavana, että myös 
varainhoitovuoden 2019 osalta tilintarkastustuomioistuin toteaa, että joidenkin 
tarkastusviranomaisten otantamenetelmissä havaitut puutteet ovat vaikuttaneet 
edustavuuteen ja että tarkastusviranomaisten toiminnassa ja sen dokumentoinnissa on 
edelleen puutteita;

16. toteaa huolestuneena, että huolimatta monista sääntöjenvastaisuuksista, joista kansalliset 
tarkastusviranomaiset ovat jo raportoineet tilintarkastustuomioistuimen tarkastamien 
hankkeiden osalta, monet virheet jäävät edelleen havaitsematta tai korjaamatta 
aikaisemmassa vaiheessa kaikissa sisäisen valvonnan elimissä; suosittelee 
tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 osalta tekemien havaintojen ja päätelmien 
perusteella, että komissio analysoisi havaitsematta jääneiden virheiden pääasialliset 
lähteet ja kehittäisi yhdessä tarkastusviranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet 
ilmoitettavien jäännösvirhetasojen luotettavuuden parantamiseksi;

17. suhtautuu myönteisesti komission ja tarkastusviranomaisten yhteiseen aloitteeseen 
tarkastusviranomaisten työn dokumentoinnin parantamiseksi, mikä on johtanut hyviä 
käytäntöjä koskevan muistion laatimiseen;

18. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin analysoi parhaillaan käynnissä olevassa 
tarkastuksessa komission tarkastustensa perusteella laskeman taloudellisen, sosiaalisen 
ja alueellisen yhteenkuuluvuuden menojen vuotuisen tason asianmukaisuutta, 
luotettavuutta ja johdonmukaisuutta, ja odottaa kyseisen tarkastuksen päätelmiä;

19. toteaa, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ilmoitti vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan 2019 keskeisestä tulosindikaattorista (1,7 prosenttia 
jäännösvirhetasosta), joka alitti 2 prosentin olennaisuusrajan, ja että se raportoi myös 
”enimmäistasosta” (enintään 2,4 prosenttia), jonka avulla voitaisiin ottaa huomioon 
mahdolliset muut virheet toimissa, jotka eivät sisältyneet komission tarkastuksiin; toteaa 
lisäksi, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan ”enimmäistaso” on sopivampi, koska 
siinä otetaan huomioon meneillään olevan tarkastustyön mahdolliset vaikutukset;

Erityishuomioita ESR:stä

20. muistuttaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) keskeisestä merkityksestä ja 
nuorisotyöllisyysaloitteen keskeisestä roolista korkean työllisyystason edistämisessä, 
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laadukkaiden työpaikkojen luomisessa, koulutuksessa sekä köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnassa; korostaa tarvetta antaa ESR:lle ja nuorisotyöllisyysaloitteelle 
unionin ja kansallisten ja alueellisten instituutioiden jatkuvaa taloudellista ja poliittista 
tukea tavoitteidensa saavuttamiseksi tulevina vuosina; panee merkille, että ESR:n 
osalta, jonka osuus työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuoden 2019 
talousarviosta on 94,7 prosenttia, suurin riski liittyy rahoitettavien toimien 
monimutkaisuuteen, tuensaajien tyyppiin ja moninaisuuteen sekä vuotuisten toimien 
suureen määrään;

21. toteaa, että vuonna 2019 ESR:n riski maksamishetkellä oli 1,7–2,4 prosenttia; panee 
lisäksi merkille, että useiden jäsenvaltioiden toimenpideohjelmien ensimmäisten 
maksujen käsittelyn ansiosta vuosina 2018 ja 2019 tarkastajilla oli mahdollisuus tutkia 
koko prosessi suuremman ohjelmamäärän ja maksujen suuremman määrän osalta, mikä 
johti myöhemmin havaittujen virheiden määrän kasvuun ja korkeampaan virhetasoon;

22. panee huolestuneena merkille, että yleisin virhe ESR:n menoissa on keskeisten 
todentavien asiakirjojen puuttuminen; panee lisäksi merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuonna 2019 yhden ESR:n hankkeen, joka rikkoi 
unionin valtiontukisääntöjä;

23. pitää myönteisenä sitä, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto 
noudattaa edelleen komission soveltamien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden 
yhteydessä tiukkaa maksujen keskeytys- ja lykkäyspolitiikkaa unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi; panee tässä yhteydessä merkille, että 
ESR:n/nuorisotyöllisyysaloitteen ja vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun 
rahaston osalta tehtiin 12 keskeytyspäätöstä ja yksi lykkäämispäätös ja että 
asianomaisille jäsenvaltioille lähetettiin lisäksi 16 varoituskirjettä ja viisi keskeytystä 
edeltävää kirjettä;

24. on tyytyväinen siihen, että yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöönotto 
ESR:n puitteissa on vähentänyt hallinnollista rasitetta ja helpottanut täytäntöönpanoa 
sekä ohjelman viranomaisten että edunsaajien kannalta;

25. toteaa, että keskimäärin useampi kuin joka viides henkilö ja joka neljäs lapsi on 
edelleen köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa unionissa; muistuttaa, että unioni on 
sitoutunut tukemaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston kautta 
köyhyyden pahimpien muotojen, kuten ruoan puutteen, asunnottomuuden ja lasten 
köyhyyden, lieventämistä unionissa; panee merkille, että FEAD-rahastosta saa tukea 
vuosittain noin 13 miljoonaa ihmistä, joista noin neljä miljoonaa alle 15-vuotiasta lasta;

Mahdollisten petosten torjunta

26. panee tyytyväisenä merkille, että komission 29. huhtikuuta 2019 hyväksymän uuden 
petostentorjuntastrategian jälkeen työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto 
on tehnyt petosriskianalyysin ja tarkistanut ja päivittänyt yhdessä aluepolitiikan 
pääosaston ja meri- ja kalastusasioiden pääosaston kanssa yhteisen 
petostentorjuntastrategian sekä suoran hallinnoinnin petostentorjuntastrategiansa; panee 
merkille, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto on edelleen edistänyt 
riskien pisteytysvälineen (ARACHNE) kehittämistä, mikä auttaa muun muassa 
kansallisia viranomaisia tunnistamaan petosriskin;
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27. toteaa, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toimialaa ja kaikkia 
ohjelmakausia koskeviin käynnissä oleviin OLAFin tutkimuksiin kuuluu yhteensä 20 
ESR:ään liittyvää tapausta, yksi FEAD-rahastoon liittyvä tapaus ja kaksi suoria menoja 
koskevaa tapausta vuoden 2019 lopussa; toteaa, että näissä tapauksissa (mahdollisten) 
petosten pääalat olivat moitteettoman varainhoidon periaatteiden noudattamatta 
jättäminen, ylihinnoittelu ja hankintasääntöjen noudattamatta jättäminen;

28. suhtautuu myönteisesti siihen, että vuonna 2019 saatiin päätökseen kymmenen OLAFin 
kertomuksen seuranta, jonka ansiosta unionin talousarviota suojeltiin kaikin keinoin, ja 
takaisin perittiin lähes 55,3 miljoonaa euroa;

Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1 a ”Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky”

Yleistä

29. toteaa, että komissio hallinnoi suoraan suurinta osaa monivuotisen rahoituskehyksen 
alaotsakkeen 1 a ohjelmien menoista ja että ne ovat avustuksia hankkeisiin osallistuville 
julkisille tai yksityisille edunsaajille (komissio maksaa ennakkomaksuja edunsaajille 
avustussopimuksen tai rahoituspäätöksen allekirjoittamisen yhteydessä);

30. on huolissaan siitä, että kasvua ja työllisyyttä edistävää kilpailukykyä (monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsake 1 a) koskevien menojen arvioitu virhetaso vuonna 2019 on 
kokonaisuudessaan olennainen, sillä se on 4,0 prosenttia, joka edustaa merkittävää 
lisäystä vuoden 2018 lukemaan 2,0 prosenttia (2017: 4,2 prosenttia ja 2016: 
4,1 prosenttia) ja toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tulokset osoittavat, että 
virhetaso oli jatkuvasti korkea tutkimus- ja innovointimenoissa, jotka olivat 
pääasiallinen virhelähde, ja paljon alhaisempi muualla alaotsakkeessa;

Työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin ohjelma (EaSI)

31. panee merkille, että EaSI-ohjelmasta rahoitettiin 44 hanketta viidellä ehdotuspyynnöllä, 
joiden arvo oli 29,3 miljoonaa euroa vuoden 2019 työohjelmassa; panee merkille, että 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto allekirjoitti lokakuussa 2019 
ensimmäisen osakemerkinnän EaSI-ohjelmasta rahoitettavasta välineestä, joka on 
200 miljoonan euron lainarahasto, jolla tuetaan luotonantoa mikroyrityksille ja 
yhteiskunnallisille yrityksille;

Erillisvirastot

32. toteaa, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toimialaan kuuluvat 
viisi erillisvirastoa (Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA ja ELA) antavat merkittävän 
panoksen ja tuovat suurta lisäarvoa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston toimintalohkojen erityistavoitteiden saavuttamiseen; kannustaa siksi 
sujuvaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön, koska ne auttavat kaventamaan kansalaisten ja 
instituutioiden välistä kuilua;

33. panee merkille, että kolmen kolmikantaisen viraston (Cedefop, EU-OSHA ja 
Eurofound) tarkistetut perustamisasetukset hyväksyttiin 16. tammikuuta 2019 ja ne 
tulivat voimaan 20. helmikuuta 2019; pitää myönteisenä Euroopan työviranomaisen 
(ELA) perustamista 31. heinäkuuta 2019 ja muistuttaa, että se aloitti toimintansa 
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lokakuussa 2019; korostaa, että on tärkeää saada ELA täysin toimintakuntoon ilman 
tarpeetonta viivytystä, jotta voidaan parantaa työvoiman liikkuvuuteen ja 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen liittyvän unionin oikeuden soveltamista 
ja sen täytäntöönpanon valvontaa oikeudenmukaisen liikkuvuuden ja työntekijöiden 
oikeuksien toteutumisen tehokkaan rajatylittävän valvonnan varmistamiseksi; toistaa 
kehotuksensa, että ELA:lle annetaan tähän tarkoitukseen riittävät taloudelliset resurssit;

34. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin antoi ensimmäisen kerran myös 
kokonaisarvion toimintaedellytyksistä, jotka unioni on luonut varmistaakseen, että 
virastot voivat hoitaa tehtäviään yleiseksi eduksi, ja suosittaa, että komissio ja virastot 
varmistavat virastojen perustamisen relevanttiuden, johdonmukaisuuden ja 
joustavuuden, kohdentavat resursseja joustavammin, parantavat hallinnointia, 
tilivelvollisuutta ja tuloksellisuusraportointia ja vahvistavat virastojen asemaa 
asiantuntija- ja verkostoitumiskeskuksina1;

35. ilmoittaa olevansa tyytyväinen myönteisiin tuloksiin, jotka vahvistettiin komission 
(vuonna 2019) julkaisemassa työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alalla toimivien EU:n 
virastojen (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-OSHA) arviointikertomuksessa virastojen 
relevanttiudesta, vaikuttavuudesta, tehokkuudesta, johdonmukaisuudesta ja lisäarvosta 
(SWD(2019) 159 final), ja korostaa tässä arviointikertomuksessa todettua tarvetta 
vahvistaa yhteistyötä synergioiden aikaansaamiseksi;

Päätelmät

36. panee työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisesta 
toimintakertomuksesta vuodelta 2019 merkille, että pääosasto sai riittävän varmuuden ja 
totesi, että toimenpideohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla 
tavalla vuonna 2019 lukuun ottamatta 29:ää ESR:oon ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen 
liittyvää ohjelmaa ja yhtä FEAD-ohjelmaa, joiden järjestelmien keskeisissä osissa oli 
olennaisia puutteita;

37. panee työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisesta 
toimintakertomuksesta 2019 tyytyväisenä merkille, että kyseinen pääosasto on 
toteuttanut tarvittavat seurantatoimet kaikkien tilintarkastustuomioistuimen 
raportoimien vuosien 2015–2018 tarkastuslausuman suositusten osalta ja että 
maaliskuun 2020 lopussa tilintarkastustuomioistuimen suosituksia ei ollut 
käsittelemättä;

38. kehottaa komissiota seuraamaan kaikkia tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia 
virheitä ja pyytämään tarvittaessa lisärahoitusoikaisuja; kehottaa lisäksi komissiota 
tekemään yhdessä tarkastusviranomaisten kanssa analyysin taustalla olevista syistä ja 
toteuttamaan tältä osin asianmukaisia toimenpiteitä;

39. panee merkille, että komissio on sitoutunut jatkamaan tiivistä työtään 
tarkastusviranomaisten kanssa vahvistaakseen niiden valmiuksia ehkäistä ja korjata 
virheitä, dokumentoidakseen paremmin tarkastustyönsä ja osallistuakseen siten 
varmennusprosessiin;

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_FI.pdf
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40. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio aikoo vuodesta 2020 alkaen sisällyttää 
asianomaisten tarkastusviranomaisten kanssa käytävään jäsenneltyyn keskusteluun 
yksityiskohtaisen analyysin unionin tarkastuksissa havaituista lisävirheistä ja 
tarkastusviranomaisten kirjaamat toimet, joilla pyritään siihen, että myös tällaiset 
virheet havaitaan;

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



PE660.377v02-00 10/11 AD\1221566FI.docx

FI

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä) 23.2.2021

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

52
2
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dominique Bilde, Gabriele 
Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem 
Demirel, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, 
Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs 
Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, 
Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, 
Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, 
Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Mounir 
Satouri, Ernő Schaller-Baross, Monica Semedo, Beata Szydło, Romana 
Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania 
Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Gheorghe Falcă, Lina Gálvez 
Muñoz, José Gusmão



AD\1221566FI.docx 11/11 PE660.377v02-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

52 +
ECR Margarita de la Pisa Carrión, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

ID Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

PPE David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan 
Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Ernő Schaller-Baross, 
Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, José Gusmão

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

2 -
ID Nicolaus Fest, Guido Reil

0 0

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


