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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 nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen toiseksi 
viimeinen toteuttamisvuosi ja että kaikki rahoitusohjelmat toimivat nyt täysipainoisesti;

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; 

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

Yleistä

3. 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);

4. 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); 

5. 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; 

6. 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;

Erityishuomioita ESR:stä

7. 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;
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8. on tyytyväinen siihen, että yksinkertaistettujen kustannusvaihtoehtojen käyttöönotto 
ESR:n puitteissa on vähentänyt hallinnollista rasitetta ja helpottanut täytäntöönpanoa 
sekä ohjelman viranomaisten että edunsaajien kannalta;

Mahdollisten petosten torjunta

9. 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; 

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

Yleistä

10. muistuttaa, että komissio hallinnoi suoraan suurinta osaa monivuotisen 
rahoituskehyksen alaotsakkeen 1 a ohjelmien menoista;

11. on huolissaan siitä, että kasvua ja työllisyyttä edistävää kilpailukykyä koskevien 
menojen arvioitu virhetaso vuonna 2019 on kokonaisuudessaan olennainen, sillä se on 
4,0 prosenttia;

Työllisyys ja sosiaalinen innovointi (EaSI-ohjelma)

12. panee merkille, että EaSI-ohjelmasta rahoitettiin 44 hanketta viidellä ehdotuspyynnöllä, 
joiden arvo oli 29,3 miljoonaa euroa vuoden 2019 työohjelmassa; 

Erillisvirastot

13. toteaa, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toimialaan kuuluvat 
viisi erillisvirastoa antavat merkittävän panoksen ja tuovat merkittävää lisäarvoa 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston toimintalohkojen 
erityistavoitteiden saavuttamiseen; 

Päätelmät

14. panee työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuotuisesta 
toimintakertomuksesta vuodelta 2019 merkille, että työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden pääosasto sai kohtuullisen varmuuden ja totesi, että 
toimenpideohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla 
vuonna 2019; 

15. kehottaa komissiota seuraamaan kaikkia tilintarkastustuomioistuimen havaitsemia 
virheitä ja pyytämään tarvittaessa lisärahoitusoikaisuja; 

16. 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;
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17. 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;

18. 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.


