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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;

3. pitää myönteisenä, että tarkastusviranomaiset ilmoittivat vuonna 2018 ensimmäistä 
kertaa eri virhetyypit käyttäen komission ja jäsenvaltioiden sopimaa yhteistä 
menetelmää; 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);

Monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1 b ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 
koheesio”

Yleisiä huomautuksia

4. 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; panee myös merkille, että tätä rahoitusta käytettiin edelleen 
suunniteltua hitaammin, mikä osaltaan lisäsi ERI-rahastojen maksattamatta jääneiden 
sitoumusten määrää; 

5. panee huolestuneena merkille, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion 
alan arvioitu virhetaso oli kasvanut 5,0 prosenttiin eli se ylitti huomattavasti kahden 
prosentin olennaisuusrajan; 

6. toteaa, että tällä toimintalohkolla unionin menoille on luonteenomaista kulujen 
korvaaminen, johon liittyy mutkikkaampia sääntöjä kuin joillakin toisilla 
toimintalohkolla; korostaa, että tämän seurauksena toimintalohkon arvioitu virhetaso oli 
suhteellisen korkea ja nousi kolmella prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna; 

7. 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);
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8. korostaa, että tänäkin vuonna on toteutettava tehokkaita toimia näiden virhelähteiden 
vähentämiseksi samalla kun saavutetaan korkea tuloksellisuus, ja kehottaa komissiota 
panemaan nopeasti täytäntöön tilintarkastustuomioistuimen suositukset tällä 
toimintalohkolla; 

ESR

9. 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;

FEAD

10. 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; 

11. panee huolestuneena merkille, että seurantaan liittyvien puutteiden vuoksi FEAD:n 
merkitystä köyhyyden vähentämisessä ei kuitenkaan ole selvitetty, ja pitää erityisen 
valitettavana, että komissiolla ei ole tietoja, jotka osoittaisivat FEAD-rahaston 
suhteellisen osuuden kaikesta vähävaraisille annetusta tuesta EU:ssa;

Mahdollisten petosten torjunta

12. 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 (ml. ESR) ja 
suunnittelevat ehkäiseviä toimia aiempaa paremmin, mutta niiden on yhä kehitettävä 
havaitsemista, reagointia ja koordinointia;

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

Yleisiä huomautuksia

13. 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; 

14. panee tyytyväisenä merkille, että kasvua ja työllisyyttä edistävän kilpailukyvyn alan 
arvioitu virhetaso oli 2,0 prosenttia eli huomattavasti alempi kuin vuonna 2017 
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(4,2 prosenttia) ja 2016 (4,1 prosenttia), ja toteaa, että suurin osa virheistä liittyi 
tutkimusmenoihin, kun taas muihin menoihin liittyvät virheet olivat vähäisiä;

EaSI

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

Virastot

16. panee 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 virastojen merkityksellisyys, vaikuttavuus, tehokkuus, 
johdonmukaisuus ja lisäarvo sekä tarve vahvistaa yhteistyötä synergioiden 
hyödyntämiseksi; 

Päätelmä

17. 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); 

18. 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;

19. 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.


