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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee varainhoitovuotta 2018 koskevasta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion alan 
menojen arvioitu virhetaso oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi viiteen 
prosenttiin vuonna 2018; pitää valitettavana, että vaikka tätä alaa koskeva vuonna 2018 
tarkastettu määrä (23,8 miljardia euroa) olikin merkittävästi suurempi kuin vuonna 2017 
(8,0 miljardia euroa), viime vuosien myönteinen kehitys on kääntynyt; varoittaa, että 
virheriski kasvaa nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen lopulla, kun syntyy painetta 
saada määrärahat nopeasti käytetyksi, jotta unionin rahoitusta ei menetettäisi;

2. korostaa, että sääntöjenvastaisuudet Euroopan unionin talousarvion täytäntöönpanossa 
eivät automaattisesti merkitse petoksia ja että tilintarkastuksen tuloksia on tarkasteltava 
perinpohjaisesti ennen rahoitusoikaisujen kohdistamista tuensaajiin; kehottaa 
komissiota panemaan täytäntöön petostentorjuntastrategiansa ja jatkamaan 
jäsenvaltioiden tukemista ja auttamista petostentorjuntatoimien täytäntöönpanossa, 
muun muassa analysoimaan sääntöjenvastaisuudet, joista jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastot) yhteydessä;

3. panee merkille, että nämä sääntöjenvastaisuudet, oli kyse sitten tuista tai harvemmin 
tarkastusten kohteena olevista rahoitusvälineistä, johtuvat pääasiassa tukeen 
oikeuttamattomien hankkeiden, tuensaajien, toimintojen ja kustannusten korvaamisesta 
(44 prosenttia) sekä sisämarkkinasääntöjen ja valtiontukea koskevien sääntöjen 
rikkomisesta (40 prosenttia) ja tositteiden puuttumisesta (11 prosenttia) mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän rahoitusvälineitä; korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen arvioima julkisiin hankintoihin, valtiontukisääntöihin ja 
avustusten myöntämiseen liittyneiden suuririskisten menojen virhetaso kasvoi vuonna 
2018; panee tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta 2018 merkille, että 
arvonlisäveron korvaamismenettely on altis virheille eikä aina johda EU:n varojen 
optimaaliseen käyttöön, joka voidaan saada aikaan yksinkertaistamalla sääntöjä 
edelleen; toteaa, että jotkin jäsenvaltiot eivät noudata velvoitetta, jonka mukaan julkinen 
rahoitusosuus on maksettava tuensaajille kokonaan 90 päivän kuluessa 
maksupyynnöstä;

4. kiinnittää huomiota siihen, että suuririskisiin menoihin sovelletaan usein monimutkaisia 
sääntöjä ja tukikelpoisuusedellytyksiä; pitää valitettavana, että joillakin jäsenvaltioilla ja 
alueilla on ollut vaikeuksia varojen käytössä; on yhtä mieltä 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin vähentää näitä virheitä ja tuensaajien hallinnollista 
taakkaa; muistuttaa, että avoimuuden korkean tason takaamisen ohella sääntöjen 
yksinkertaistaminen voi tehostaa merkittävästi varojen käyttöä; kehottaa ottamaan 
paikalliset ja alueelliset viranomaiset entistä tehokkaammin mukaan koheesiorahastojen 
täytäntöönpanoa koskevien erityisten kansallisten sääntöjen laatimiseen; kehottaa 
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tilintarkastustuomioistuinta ja kansallisia tarkastusviranomaisia esittämään sääntöjen 
yksinkertaistamista koskevia suosituksia ja suorittamaan yksinkertaistamista koskevia 
tarkastuksia;

5. korostaa, että kansallisilla tarkastusviranomaisilla on yhdessä 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa keskeinen asema ERI-rahastojen varojen käytön 
valvonnassa; kehottaa parantamaan kansallisella tasolla käyttöön otettuja 
tarkastusmenetelmiä; kannustaa komissiota vähentämään erilaisia tulkintoja 
sovellettavista kansallisista tai unionin säännöistä, jos tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa esitetyistä, tapahtuneiden virheiden luonnetta koskevista 
arvioinneista vallitsee eriävä käsitys, jotta voidaan välttää tällaisten tilanteiden 
syntyminen tulevaisuudessa ja sovellettavien sääntöjen erilaiset tulkinnat;

6. korostaa, että ERI-rahastojen käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua alhaisempi – vain 
27,3 prosenttia vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä on jopa alhaisempi kuin edellisen 
monivuotisen rahoituskehyksen vastaava käyttöaste vuoden 2011 lopulla, joka oli 
33,4 prosenttia; varoittaa, että tämä saattaa johtaa siihen, että varoja käytetään kiireellä 
ohjelmakauden lopussa, mikä taas voi vaarantaa koheesiopolitiikan tavoitteiden 
saavuttamisen;

7. kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen analyysin siitä, miksi rahoituksen 
käyttöaste on alhainen tietyillä alueilla, arvioimaan keinoja, miten kyseisten 
epätasapainotilojen taustalla vaikuttavat rakenteelliset ongelmat voitaisiin korjata, ja 
tehostamaan paikalla annettavaa teknistä apua; korostaa, että joustavuus ja 
yksinkertaisemmat säännöt voivat parantaa ERI-rahastojen tehokkuutta ja 
tuloksellisuutta;

8. muistuttaa, että alhaisen käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity pelkästään 
vapauttamismenetelmään (niin kutsuttu n+3-sääntö) vaan myös koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanon mahdollistavan lainsäädäntökehyksen myöhäiseen hyväksymiseen; 
korostaa, että toimielinten välillä on tärkeää saavuttaa nopeasti poliittinen 
yhteisymmärrys seuraavasta vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja 
koheesiopolitiikkaa koskevista asetuksista, jotta voidaan välttää ERI-rahastojen 
täytäntöönpanon viivästymisen toistuminen tulevaisuudessa, mukaan lukien tulevien 
maksatushakemusten ruuhkautuminen; kehottaa komissiota ja neuvostoa vahvistamaan 
vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla toimintasuunnitelman ERI-rahastojen 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi nykyisellä ohjelmakaudella ja luomaan 
toimintasuunnitelmassa selkeitä kannustimia saatavilla olevien varojen käyttämiseksi 
tehokkaasti sekä lujittamaan unionin strategisia tavoitteita, erityisesti taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja ilmastonmuutoksen torjumista Pariisin 
sopimuksen mukaisesti;

9. korostaa jälleen laadukkaisiin tietoihin perustuvien luotettavien tuloksellisuuden 
mittausjärjestelmien merkitystä päätöksentekoprosessin tehostamiseksi ja kehottaa 
komissiota kehittämään edelleen ja yhtenäistämään tarkastusmenetelmiä, jotta voidaan 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden viranomaisten käytössä olevia erilaisia tuloksellisuuden 
mittausjärjestelmiä; kehottaa ottamaan käyttöön entistä laajemman joukon 
indikaattoreita, jotta pystytään ottamaan huomioon koheesiopolitiikan menojen perustan 
muodostava kumppanuusperiaate sekä siihen liittyvät horisontaaliset ulottuvuudet, 
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kuten taloudellinen suorituskyky, sukupuolten tasa-arvo, syrjimättömyys ja kestävä 
kehitys, mistä ei kuitenkaan saisi aiheutua hallinnollista lisärasitetta; toteaa, että tietojen 
kerääminen olisi mukautettava nopeasti kaikkiin hallinnollisten järjestelmien 
muutoksiin (esim. NUTS-luokitus);

10. toteaa, että unioni on yhä enemmän hyödyntänyt rahoitusvälineitä ja Euroopan 
investointipankkiryhmälle annettuja talousarviotakuita, mikä on auttanut saamaan 
lisärahoitusta investointivajeen korjaamiseksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla; toistaa siksi tukensa tilintarkastustuomioistuimen suorittamille rahoitusvälineitä 
ja Euroopan investointipankkia koskeville tuloksellisuuden tarkastuksille.
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