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EHDOTUKSET

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

1. panee merkille, että yli puolet EU:n menoista vuonna 2019 voidaan katsoa 
suuririskisiksi, mukaan lukien korvauksiin perustuvat maksut koheesiopolitiikan ja 
maaseudun kehittämisen alalla tehtäviin investointeihin; toteaa, että arvioidun 
olennaisen virhetason nousu 4,5 prosentista vuonna 2018 4,9 prosenttiin vuonna 2019 
voi johtaa siihen, että tilintarkastajat antavat kielteisen lausunnon EU:n menoista;

2. toteaa, että suuririskisiin menoihin sovelletaan usein monimutkaisia sääntöjä ja 
tukikelpoisuusehtoja ja että tällaisia sääntöjä ja ehtoja täydennetään usein kansallisten 
viranomaisten asettamilla lisävaatimuksilla, mikä lisää virheriskiä, jossa korostuu 
virheen ja petoksen välinen ero;

3. panee merkille, että taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevien 
menojen arvioitu virhetaso laski 5 prosentista vuonna 2018 4,4 prosenttiin vuonna 2019; 
on tyytyväinen tähän vuotuiseen parannukseen mutta on pettynyt siihen, että virhetasoa 
ei ole voitu laskea vuonna 2017 kirjattuun 3 prosentin tasoon;

4. panee merkille, että pääasialliset syyt tähän virhetasoon ovat hankkeiden 
tukikelvottomuus, sisämarkkinasääntöjen rikkominen ja tukeen oikeuttamattomat 
menot; muistuttaa, että näillä aloilla on suuri luontainen virheriski ja että 
hallintoviranomaisten tarkastukset eivät aina ole tehokkaita;

5. suhtautuu myönteisesti pyrkimyksiin yksinkertaistaa jäsenvaltioiden hankejohtajia ja 
hallintoviranomaisia koskevia vaatimuksia yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 
ohjelmakaudella 2021–2027;

6. huomauttaa, että koheesiopolitiikka on jo osoittanut lisäarvonsa ja että se on entistäkin 
välttämättömämpi covid-19-kriisin jälkimainingeissa; painottaa, että 
sääntöjenvastaisuuksien perimmäisten syiden poistaminen virtaviivaistamalla ja 
vahvistamalla hallinnollisia valmiuksia auttaisi edunsaajia ja viranomaisia keskittymään 
tuloksiin ja auttaisi alentamaan virhetasoa;

7. panee huolestuneena merkille, että kuudennen täytäntöönpanovuoden lopussa Euroopan 
aluekehitysrahaston (EAKR) ja koheesiorahaston käyttöaste oli 6,6 prosenttia 
alhaisempi kuin samassa vaiheessa edellisellä ohjelmakaudella; kiinnittää huomiota 
siihen riskiin, että tukikelpoisuusajan päättyessä ja covid-19-kriisin olosuhteet 
huomioon ottaen jäsenvaltiot voivat asettaa menot etusijalle tuloksellisuuteen ja 
sääntöjenmukaisuuteen verrattuna.


