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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen unionin varainhoitovuoden 2019 tilinpäätöstä koskevaan 
tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon; on tyytyväinen siihen, kuinka komissio on 
kaiken kaikkiaan toteuttanut oikeusasioita, oikeuksia, tasa-arvoa, kansalaisuutta, 
muuttoliikettä ja sisäasioita koskevia budjettikohtia vuonna 2019;

2. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin ei ole vastannut parlamentin 
toistuvaan kehotukseen laskea erityisesti otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) 
menojen arvioitu virhetaso;

3. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut merkittäviä puutteita 
komission tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyissä turvapaikka-, maahanmuutto- 
ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) osalta ja että se 
on samaa mieltä komission tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevista päätöksistä; 
pitää kuitenkin valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 19 
tapahtumasta seitsemässä oli virheitä ja että kolmessa tapahtumassa oli kvantitatiivisesti 
ilmaistavissa olevia virheitä, joilla oli taloudellinen vaikutus unionin talousarviosta 
katettaviin määriin;

4. panee merkille, että oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto on säilyttänyt varaumansa, 
joka koskee suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvien avustusten olennaista virhetasoa, ja 
toteaa, että kyseisten avustusten jäännösvirhetaso oli 2,65 prosenttia; panee merkille, 
että komissio on sitoutunut mukauttamaan perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman ja oikeusalan ohjelman avustusten virhetason 
laskentamenetelmäänsä tilintarkastustuomioistuimen huomautusten mukaisesti vuoden 
2020 jälkitarkastusten toteuttamisesta lähtien;

5. panee merkille, että muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto on säilyttänyt kaksi 
varaumaa, jotka koskevat yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa toteutettavaa hallinnointia 
(AMIF- ja ISF-rahasto sekä vuosina 2007–2013 käytössä olleet SOLID-rahastot, joista 
kuhunkin liittyy varaus useiden jäsenvaltioiden osalta), ja yhden, olennaisen virhetason 
seurauksena tehdyn varauman, joka koskee suoraan hallinnoitavia avustuksia ja joka 
johtuu 4,11 prosentin jäännösvirhetasosta ja arviolta 7,21 miljoonan euron 
talousarviovaikutuksesta; panee merkille, että AMIF- ja ISF-rahastojen keskimääräinen 
jäännösvirhetaso on 1,57 prosenttia, mikä jää selvästi 2 prosentin olennaisuusrajasta; 
esittää huolensa rajavalvontatoimien vahvistamista Kroatian ulkorajaosuudella 
kasvavaan muuttoliikepaineeseen vastaamiseksi koskevan, syyskuusta 2018 vuoden 
2019 loppuun kestäneen hätäapuhankkeen täytäntöönpanosta ja panee merkille, että 
Euroopan oikeusasiamies on avannut tapauksen 1598/2020/MMO.


