
P7_TA(2014)0287 

Vastuuvapaus 2012: Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

1. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, 

pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 

2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2013 päivätyn komission tiedonannon ”Yhteenveto 

komission hallintosaavutuksista vuonna 2012” (COM(2013)0334), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 ja toimielinten vastaukset3 sekä 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle 

(05848/2014 – C7-0048/2014), 
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– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0242/2014), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 

mukaan komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaan se toteuttaa talousarviota 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti; 

1. myöntää komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012; 

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä 

3. huhtikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 

vastuuvapausmenettelyssä3; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, jäsenvaltioiden 

valtiovarainministereille ja maatalousministereille ja niiden kansallisille 

tilintarkastuselimille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, 

tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille sekä huolehtimaan niiden 

julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 
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2. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä 

koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 

2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 

lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen koulutuksen, audiovisuaalialan 

ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston 

vastaukset3, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

toimeenpanovirastoille (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 
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– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 58/20033 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 

mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 

21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20044 ja erityisesti sen 

66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, 

– ottaa huomioon koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön 

toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin 

toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 

20. huhtikuuta 2009 tehdyn komission päätöksen 2009/336/EY5, 

– ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 

perustamisesta ja päätöksen 2009/336/EY kumoamisesta 18. joulukuuta 2013 annetun 

komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/776/EU6, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0242/2014), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 

mukaan komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaan se toteuttaa talousarviota 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti; 

1. myöntää koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle 

vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012; 

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
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vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston 

johtajalle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 



3. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä 

pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (entinen 

kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto) talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston lopullisen 

tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kilpailukyvyn ja innovoinnin 

toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset3, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

toimeenpanovirastoille (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
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varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 58/20033 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 

mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 

21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20044 ja erityisesti sen 

66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, 

– ottaa huomioon energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan 

toimeenpanevan ”Älykkään energiahuollon viraston” perustamisesta neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 58/2003 mukaisesti 23. joulukuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 

2004/20/EY5, 

– ottaa huomioon päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta ”Älykkään energiahuollon 

viraston” muuttamiseksi ”Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi” 

31. toukokuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/372/EY6, 

– ottaa huomioon pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston 

perustamisesta ja päätösten 2004/20/EY ja 2007/372/EY kumoamisesta 17. joulukuuta 

2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/771/EU7, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0242/2014), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 

mukaan komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaan se toteuttaa talousarviota 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti; 

1. myöntää pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston (entinen 

kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto) johtajalle vastuuvapauden 

                                                 
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 
2 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
3 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1. 
4 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6. 
5 EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85. 
6 EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52. 
7 EUVL L 341, 18.12.2013, s. 73. 



toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012; 

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston 

johtajalle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 



4. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä 

kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (entinen terveys- ja 

kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanoviraston lopullisen 

tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen terveys- ja kuluttaja-asioiden 

toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset3, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

toimeenpanovirastoille (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
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varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 58/20033 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 

mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 

21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20044 ja erityisesti sen 

66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, 

– ottaa huomioon kansanterveysalalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan 

toimeenpanoviraston ”kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto” 

perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 15. joulukuuta 2004 

tehdyn komission päätöksen 2004/858/EY5, 

– ottaa huomioon päätöksen 2004/858/EY muuttamisesta ”kansanterveysalan 

toimintaohjelman toimeenpanoviraston” muuttamiseksi ”terveys- ja kuluttaja-asioiden 

toimeenpanovirastoksi” 20. kesäkuuta 2008 tehdyn komission päätöksen 2008/544/EY6, 

– ottaa huomioon kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston 

perustamisesta ja päätöksen 2004/858/EY kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun 

komission täytäntöönpanopäätöksen 2013/770/EU7, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0242/2014), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 

mukaan komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaan se toteuttaa talousarviota 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti; 

1. myöntää kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (entinen terveys- 

ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto) johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston 
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talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012; 

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston johtajalle, 

neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 



5. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston lopullisen 

tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan tutkimusneuvoston 

toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset3, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

toimeenpanovirastoille (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
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N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 58/20033 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 

mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 

21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20044 ja erityisesti sen 

66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, 

– ottaa huomioon tieteen eturintamassa tehtävän tutkimuksen alalla toteutettavaa ”Ideat”-

erityisohjelmaa hallinnoivan Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston 

perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 14. joulukuuta 2007 

tehdyn komission päätöksen 2008/37/EY5, 

– ottaa huomioon Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston perustamisesta ja 

päätöksen 2008/37/EY kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun komission 

täytäntöönpanopäätöksen 2013/779/EU6, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0242/2014), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 

mukaan komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaan se toteuttaa talousarviota 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti; 

1. myöntää Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden 

toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012; 

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 
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myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston johtajalle, 

neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle ja 

tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 



6. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä 

tutkimuksen toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon tutkimuksen toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen 

varainhoitovuodelta 2012, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tutkimuksen 

toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä viraston vastaukset3, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

toimeenpanovirastoille (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
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N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 58/20033 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 

mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 

21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20044 ja erityisesti sen 

66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, 

– ottaa huomioon yhteisön tutkimuksen alan erityisohjelmien ”Ihmiset”, ”Valmiudet” ja 

”Yhteistyö” tiettyjä osa-alueita hallinnoivan tutkimuksen toimeenpanoviraston 

perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 14. joulukuuta 2007 

tehdyn komission päätöksen 2008/46/EY5, 

– ottaa huomioon tutkimuksen toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 

2008/46/EY kumoamisesta 13. joulukuuta 2013 annetun komission 

täytäntöönpanopäätöksen 2013/778/EU6, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0242/2014), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 

mukaan komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaan se toteuttaa talousarviota 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti; 

1. myöntää tutkimuksen toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden 

toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012; 

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 

                                                 
1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 
2 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
3 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1. 
4 EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6. 
5 EUVL L 11, 15.1.2008, s. 9. 
6  EUVL L 346, 20.12.2013, s. 54. 



myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman tutkimuksen toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle, 

Euroopan unionin tuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan 

niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 



7. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 vastuuvapauden myöntämisestä 

innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (entinen Euroopan laajuisen 

liikenneverkon toimeenpanovirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston lopullisen 

tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan laajuisen 

liikenneverkon toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2012 sekä 

viraston vastaukset3, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

toimeenpanovirastoille (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 
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– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 58/20033 ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 

mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 

21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/20044 ja erityisesti sen 

66 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanoviraston perustamisesta 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 nojalla 26. lokakuuta 2006 tehdyn komission 

päätöksen 2007/60/EY5, 

– ottaa huomioon innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston perustamisesta ja 

päätöksen 2007/60/EY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2008/593/EY, 

kumoamisesta 23. joulukuuta 2013 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen 

2013/801/EU6, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0242/2014), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan 

mukaan komissio toteuttaa talousarvion ja hallinnoi ohjelmia ja että Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 317 artiklan mukaan se toteuttaa talousarviota 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa omalla vastuullaan sekä moitteettoman varainhoidon 

periaatteiden mukaisesti; 

1. myöntää innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (entinen Euroopan laajuisen 

liikenneverkon toimeenpanovirasto) johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston 

talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012; 

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 
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vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen, päätöksen vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 

2012, pääluokka III – Komissio, ja näihin päätöksiin erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, 

komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä 

huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 



8. Euroopan parlamentin päätös 3. huhtikuuta 2014 Euroopan unionin yleisen 

talousarvion toteuttamiseen varainhoitovuonna 2012 liittyvien tilien päättämisestä, 

pääluokka III – Komissio (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2013 päivätyn komission tiedonannon ”Yhteenveto 

komission hallintosaavutuksista vuonna 2012” (COM(2013)0334), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan unionin talousarvion suojaamisesta 

vuoden 2012 loppuun (COM(2013)0682), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon nettomääräisten rahoitusoikaisujen määräämisestä 

jäsenvaltioille maatalous- ja koheesiopolitiikan alalla (COM(2013)0934), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 ja toimielinten vastaukset3 sekä 

tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle 

                                                 
1 EUVL L 56, 29.2.2012. 
2 EUVL C 334, 15.11.2013, s. 1. 
3 EUVL C 331, 14.11.2013, s. 1. 
4 EUVL C 331, 14.11.2013, s. 10. 



(05848/2014 – C7-0048/2014), 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

toimeenpanovirastoille (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 58/20033 ja erityisesti sen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee (A7-0242/2014), 

1. hyväksyy Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuonna 2012 liittyvien 

tilien päättämisen; 

2. esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot, sekä 3. 

huhtikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2012 

vastuuvapausmenettelyssä4; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan 

unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille 

sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 
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3 EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1. 
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0288. 



9. Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. huhtikuuta 2014, joka sisältää huomautukset, 

jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin 

yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja 

toimeenpanovirastot (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20121, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2012 

(COM(2013)0570 – C7-0273/2013)2, 

– ottaa huomioon komission kertomuksen varainhoitovuotta 2011 koskevien 

vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (COM(2013)0668) sekä kertomuksen 

liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0348 ja 

SWD(2013)0349), 

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2013 päivätyn komission tiedonannon ”Yhteenveto 

komission hallintosaavutuksista vuonna 2012” (COM(2013)0334), 

– ottaa huomioon komission kertomuksen saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin 

varoja koskevasta arvioinnista (COM(2013)0461) sekä kertomuksen liitteinä olevat 

komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SWD(2013)0228 ja SWD(2012)0229), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan unionin talousarvion suojaamisesta 

vuoden 2012 loppuun (COM(2013)0682), 

– ottaa huomioon komission tiedonannon nettomääräisten rahoitusoikaisujen määräämisestä 

jäsenvaltioille maatalous- ja koheesiopolitiikan alalla (COM(2013)0934), 

– ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle vuonna 2012 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (COM(2013)0606) sekä 

kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 

(SWD(2013)0314), 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 ja toimielinten vastaukset3 (jäljempänä 

vuosikertomus) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2012 koskevan 

tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
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2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle 

(05848/2014 – C7-0048/2014), 

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2014 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2012 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä 

toimeenpanovirastoille (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 

319 artiklan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20021 ja erityisesti sen 55, 145, 146 ja 147 artiklan, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20122 ja 

erityisesti sen 62, 164, 165 ja 166 artiklan, 

– ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien 

toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 58/20033 ja erityisesti sen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan, 

– ottaa huomioon aiemmat vastuuvapaudesta antamansa päätökset ja päätöslauselmat, 

– ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 

koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan 

meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun 

kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista 

yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 

17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1303/20134, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan ja liitteen VI, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä lausunnot 

valiokunnilta, joita asia koskee(A7-0242/2014), 

A. ottaa huomioon, että kyseessä on 19. peräkkäinen vuosi, jolloin tilintarkastustuomioistuin 

ei voinut antaa myönteistä tarkastuslausumaa tilien perustana olevien maksujen 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta; 

B. katsoo, että myönteisen tarkastuslausuman jatkuva puuttuminen voi heikentää unionin 

varainkäytön ja politiikkojen oikeutusta; 

C. katsoo, että tilanteessa, jossa resurssit ovat rajalliset talous- ja rahoituskriisin vuoksi, on 
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entistä tärkeämpää noudattaa budjettikuria ja käyttää talousarviovaroja taloudellisesti; 

D. ottaa huomioon, että unionilla on uusi monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2014–20201; 

E. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaan komissio 

on viime kädessä vastuussa unionin talousarvion toteuttamisesta ja että jäsenvaltioiden on 

tehtävä komission kanssa vilpitöntä yhteistyötä varmistaakseen, että määrärahat käytetään 

moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti; 

F. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 287 artiklassa todetaan, että 

”tilintarkastustuomioistuin antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle (…) lausuman 

tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta”; 

G. pitää entistä tärkeämpinä tuloksellisuuden tarkastuksia, joilla mitataan sitä, missä määrin 

menoilla on saavutettu asetetut tavoitteet; 

H. katsoo, että komission sekä varoja yhteistyössä hallinnoivien jäsenvaltioiden 

hallinnoinnista olisi annettava oikeudenmukainen kuva, jotta voidaan lisätä kansalaisten 

luottamusta toimielimiin; 

I. ottaa huomioon, että unionin varoja koskeva arviointikertomus (SEUT-sopimuksen 

318 artikla) perustuu suhteessa tavoitteisiin saavutettuihin tuloksiin ja se tarjoaa 

tilaisuuden herätellä komissiossa uutta tuloskulttuuria; 

J. katsoo, että talousarvion valvontavaliokunnan olisi tulevaisuudessa osallistuttava 

tiiviimmin komission varojen käytön seurantaan; odottaa tiiviimpää yhteistyötä 

tilintarkastustuomioistuimen kanssa voidakseen antaa kauaskantoisia ehdotuksia 

tarkastusmenettelyn vaikuttavuuden parantamiseksi; 

Maatalous- ja aluepolitiikka: puutteita komission ja jäsenvaltioiden hallinnoinnissa 

 Esittelijän ja varjoesittelijöiden 5. marraskuuta 2013 päivätty kirje komission puheenjohtajalle 

ja tämän vastaus 

1. ottaa huomioon, että virheet keskittyvät toistuvasti muutamiin jäsenvaltioihin, ja kehottaa 

siksi komissiota ottamaan suuremman ja painokkaamman vastuun suojatakseen unionin 

talousarviota taloudellisilta tappioilta; 

2. korostaa, että varainhoitovuosi 2012 oli kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin virhetaso 

nousi; 

3. kehottaa sen vuoksi komissiota soveltamaan tiukemmin varainhoitoasetuksen (EU, 

Euratom) N:o 966/2012 32 artiklan 5 kohtaa, jos virhetaso on jatkuvasti korkea, ja sen 

mukaisesti selvittämään valvontajärjestelmien heikkoudet ja toteuttamaan tai ehdottamaan 

asianmukaisia toimenpiteitä, joita voivat olla mahdollinen yksinkertaistaminen, 

valvontajärjestelmien vahvistaminen edelleen ja ohjelmien tai 

täytäntöönpanojärjestelmien uudelleensuunnittelu; 
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4. katsoo, että virheen riski unionin politiikanaloilla, erityisesti yhteistyössä toteutettavan 

hallinnoinnin alalla, on suurempi, jos kyseiset politiikat ovat erityisen monimutkaisia ja 

jäsenvaltiot ovat haluttomia ottamaan käyttöön asianmukaisia valvonta- ja 

raportointijärjestelmiä; kehottaa kaikkia unionin päätöksentekoon osallistuvia toimijoita 

jatkamaan yksinkertaistamista, erityisesti laatimalla yksinkertaisia ja todennettavissa 

olevia tukikelpoisuussääntöjä, vähentämällä byrokratiaa ja suunnittelemalla 

asianmukaisia ja tehokkaita tarkastuksia; 

5. panee merkille, että Euroopan unionin talousarvion suojaamista koskevan komission 

tiedonannon1 mukaan yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin aloilla kahdeksan 

jäsenvaltion osuus rahoitusoikaisuista on 90 prosenttia; kehottaa sen vuoksi komissiota 

kiinnittämään erityistä huomiota kyseisiin valtioihin; 

6. toteaa varainhoitovuodelta 2012 myönnettävää vastuuvapautta käsittelevän esittelijän ja 

varjoesittelijöiden vaatineen komissiolta tiukempien rahoitusoikaisujen määräämistä 

jäsenvaltioille, joiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä on jatkuvasti systeemisiä 

puutteita; 

7. panee merkille, että komission puheenjohtaja lupasi vastauksessaan 

(a) tiukentaa niiden jäsenvaltioiden tarkastuksia ja valvontaa, joilla on huomattavin 

riskiprofiili unionin ohjelmien hallinnoinnissa ja valvonnassa, 

(b) keskeyttää edelleen maksut ja lopettaa ohjelmien toteuttamisen, jos se on 

oikeudellisesti mahdollista, jos havaitaan vakavia puutteita, 

(c) antaa edelleen käyttöön tarvittavia taloudellisia tietoja, joiden avulla jäsenvaltioita 

voidaan arvioida syvällisesti; 

8. panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon unionin talousarvion suojaamisesta, 

sillä siinä on ensimmäistä kertaa katsaus rahoitusoikaisujen tilanteeseen yksittäisissä 

jäsenvaltioissa, mutta vaatii syvällisempää vuotuista arviota kunkin jäsenvaltion 

tilanteesta sekä tietoja siitä, kuinka paljon rahaa voitaisiin tosiasiallisesti siirtää takaisin 

unionin talousarvioon; 

Komission tiedonanto nettomääräisten rahoitusoikaisujen soveltamisesta jäsenvaltioissa 

maatalouden ja koheesiopolitiikan osalta2 

9. suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio julkaisi kyseisen tiedonannon vastauksena 

parlamentin jäsenten kirjeeseen vielä joulukuussa 2013; 

10. pitää myönteisinä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjä ohjelmakautta 

2014–2020 koskevia uusia sääntöjä, joihin sisältyvät muun muassa tarkastus- ja 

varmentamisviranomaisten nimeäminen, tarkastusviranomaisten akkreditointi, tilien 

tarkastamis- ja hyväksymismenettelyt, rahoitusoikaisut ja nettomääräiset rahoitusoikaisut, 

oikeasuhteinen valvonta sekä ennakkoehdot ja joilla pyritään alentamaan virhetasoa 

edelleen; kannattaa tässä yhteydessä koheesiopolitiikan suuntaamista yhä enemmän 

tuloksiin ja temaattista keskittämistä, joilla varmistettaisiin yhteisrahoitettujen toimien 
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suuri lisäarvo; pitää samoin myönteisenä vakavan puutteen määrittelyä sekä oikaisujen 

määrän ennakoitua korottamista, jos puutteet toistuvat; 

11. panee myönteisenä, että uudella ohjelmakaudella 2014–2020 voidaan määrätä 

nettomääräisiä rahoitusoikaisuja ja niitä on määrättävä, jos koheesiopolitiikan 

toteutuksessa ilmenee vakavia puutteita, ja että ne ovat edelleen käytäntönä maatalouden 

alalla; 

12. pitää pikaisia ja oikein sovellettuja nettomääräisiä rahoitusoikaisuja tehokkaana keinona 

unionin talousarvion suojaamiseksi ja katsoo, että takaisinperinnät ja rahoitusoikaisut on 

otettava huomioon yleisen sisäisen valvonnan järjestelmän kattavassa arvioinnissa; pyytää 

sen vuoksi tilintarkastustuomioistuinta sopimaan komission kanssa siitä, miten näiden 

korjaavien toimien vaikutus unionin talousarvion suojaamiseen otetaan huomioon; 

Tiedonannon arviointi 

a. Maatalous ja luonnonvarat 

13. panee merkille, että kaikki maatalouden alan rahoitusoikaisut ovat nettomääräisiä 

oikaisuja; painottaa, että nettomääräisten rahoitusoikaisujen käyttäminen maatalouden 

alalla ei vielä merkitse odotettua edistymistä, koska 

(a) jo komission nykyisten sisäisten ohjeellisten viitearvojen mukaan 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyn kesto ei saa ylittää kahta vuotta, 

(b) tiedonannon liitteessä I mainituissa sovellettavien rahoitusoikaisujen 

oikeasuhteisuuden määrittämistä koskevissa ”uusissa” perusteissa ja menetelmissä 

viitataan nimenomaisesti suuntaviivoihin, jotka perustuvat nykyisiin, komission jo 

23. joulukuuta 1997 antamiin suuntaviivoihin; pitää hämmästyttävänä, että komissio 

ei ole lähes 20 vuoteen kyennyt lyhentämään tarkastusmenettelyjen kestoa alle itse 

määräämiensä viitearvojen; pitää kuitenkin välttämättömänä, että 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyä nopeutetaan ja rahoitusoikaisujen 

soveltamista koskevia perusteita ja menetelmiä parannetaan edelleen kaavailluissa 

uusissa suuntaviivoissa esitettyä enemmän, jotta tarkastusmenettely olisi täysin 

toimiva, 

(c) jäsenvaltiot eivät toimita nopeasti, yksinkertaisesti ja tehokkaasti todisteita siitä, että 

komission esittämä nettomääräinen rahoitusoikaisu ei ole perusteltu, mikä viivyttää 

usein tapausten käsittelyä; 

b. Koheesiopolitiikka 

14. toteaa, että riippuu useista tekijöistä, johtaako uusi väline nettomääräisten 

rahoitusoikaisujen lisääntymiseen ja siten virhetason alenemiseen koheesiopolitiikan 

alalla; pitää lisäksi ongelmallisina jäsenvaltioiden mahdollisuuksia välttää nettomääräiset 

rahoitusoikaisut (ei rajoituksia hankkeen korvaamiselle 15. helmikuuta vuoteen n+1 

mennessä, ei aikarajaa jälkikäteen tehtäville ilmoituksille, kun kyseessä ovat jäsenvaltion 

omat virheet, pitkällinen vastaväitemenettely); 

15. pyytää komissiota esittämään viipymättä ehdotuksen kaikkien korvaavien hankkeiden 

rajoittamisesta tai jopa kieltämisestä; 



16. katsoo, että välineen vaikuttavuutta koheesiopolitiikan kannalta ei voi vielä arvioida sen 

vuoksi, että sen soveltaminen riippuu eräästä todennäköisesti huhtikuussa 2014 

hyväksyttävään delegoituun säädökseen sisältyvästä yksityiskohdasta; 

17. huomauttaa lisäksi, että monien jäsenvaltioiden tarkastuskertomukset ovat yksi komission 

tarkastuslausuman tiedonlähteistä, mutta ne ovat usein virheellisiä, niissä aliarvioidaan 

riski- ja virhetaso ja ne ovat siksi osittain epäluotettavia1; toteaa 

tilintarkastustuomioistuimen myös vahvistaneen vasta äskettäin, että ”Euroopan komissio 

kohtaa haasteita luottaessaan tuloksiin, joita jäsenvaltiot ovat saaneet EU:n 

aluerahastoihin kohdistamistaan tarkastuksista”2; 

Komission varaumat, velvoittavien sitoumusten syyt 

18. palauttaa mieliin, että aloittaessaan tehtävässään vuonna 2005 Barroson komissio vaati, 

että ”tilintekovelvollisuutta olisi lujitettava pyrkimällä saamaan Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimelta myönteinen tarkastuslausuma”3; 

19. muistuttaa, että hyvä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää erityisesti yhteistyössä 

toteutettavan hallinnoinnin alalla; kehottaa sen vuoksi kaikkia unionin päätöksentekoon 

osallistuvia toimijoita lisäämään tehokkuutta, erityisesti laatimalla yksinkertaisia ja 

todennettavissa olevia tukikelpoisuussääntöjä, laatimalla unionin varojen saantia koskevat 

selkeät säännöt ja menettelyt, vähentämällä byrokratiaa ja suunnittelemalla asianmukaisia 

ja kustannustehokkaita tarkastuksia; 

20. panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuosi 2012 oli kolmas peräkkäinen vuosi, 

jolloin virhetaso nousi, myös tilintarkastustuomioistuimen uusi menetelmä huomioon 

ottaen; 

21. on edelleen erittäin huolissaan siitä, että vuosikausia jäsenvaltioiden olisi pitänyt pystyä 

havaitsemaan itse suurin osa tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista virheistä; katsoo 

sen vuoksi, että joidenkin jäsenvaltioiden valvontaa koskevat tilastot sekä 

tarkastustulokset ja -menetelmät ovat riittämätön perusta komission arvioinnille ja 

rahoitusoikaisuille, ja odottaa asiassa huomattavia parannuksia rahoituskaudella 2014–

2020; 

22. kehottaa sen vuoksi SEUT-sopimuksen 287 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisia 

tarkastuselimiä ja tilintarkastustuomioistuinta tekemään tiiviimpää yhteistyötä 

yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin valvonnan alalla; 

23. toteaa, kuten komissio yhä uudelleen osoittaa, että noin 80:tä prosenttia varoista 

hallinnoidaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa; muistuttaa kuitenkin, että SEUT-

sopimuksen 317 artiklassa määrätään, että komissiolla on lopullinen vastuu talousarvion 

toteuttamisesta; edellyttää jäsenvaltioilta kuitenkin täyttä yhteistyötä sen varmistamiseksi, 

että ne soveltavat täysin moitteetonta varainhoitoa ja valvontaa koskevia sääntöjä; 

                                                 
1 Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ˮSummary of Executive Summaries Internal 

Audit Engagements finalised by the IAS in 2012ˮ (SWD(2013)0314), s. 22 alkaen – sekä 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuinen toimintakertomus, s. 6.  

2 Tilintarkastustuomioistuimen lehdistötiedote ECA/13/47 yhtenäistä tarkastusmallia 
koskevasta erityiskertomuksesta nro 16/2013, 18. joulukuuta 2013. 

3 COM(2005)0012, 26. tammikuuta 2005, s. 5.  



24. katsoo, että pakollinen raportointi ja parannusten tekeminen ovat toimiva ja riittävä 

vastuuvapausmenettelyn väline, jonka tavoitteena on saada aikaan tuntuvia vaikutuksia 

virhetasoon; 

25. korostaa, että parlamentti esittää varauman vain aloilla, joiden osalta se ei ole saanut 

komissiolta ja/tai tilintarkastustuomioistuimelta riittäviä takeita, joilla sen huolenaiheet 

osoitettaisiin turhiksi, ja katsoo, että jos varaumia on esitetty, komission on ensiarvoisen 

tärkeää osoittaa parlamentille, millaisiin vakuuttaviin korjaaviin toimiin on ryhdytty 

parlamentin huolten hälventämiseksi; 

26. näkee varaumassa uuden tehokkaan talousarvion valvonnan välineen, koska parlamentti 

on sitoutunut valvomaan tarkasti toimia, joilla komissio ja jäsenvaltiot pyrkivät 

poistamaan nämä ongelmat, voidakseen perustella etenkin vastuuvapauden myöntämistä 

koskevat päätökset kansalaisille; 

… maatalouden toimintalohkossa 

27. toteaa, että maaseudun kehittämisen, ympäristön, kalastuksen ja terveysasioiden 

toimintalohkon virhetaso on 7,9 prosenttia; pitää valitettavana, että maksupyyntöjen, 

maksujen, tarkastusten ja ilmoitettujen tilastojen välisen viipeen vuoksi virhetasossa ei 

voida odottaa huomattavaa laskua ainakaan ennen vuotta 2014, vaikka vuonna 2012 

hyväksyttiin toimintasuunnitelma; 

28. panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) havaitsi, että maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen pääosaston tarkastusstrategia ei ollut riittävän muodollinen eli 

siinä oli aukkoja tarkastuksen alan määritelmässä, määrällisten ja mitattavissa olevien 

tavoitteiden asettamisessa (esim. tarkastuksen kattavuus) ja siihen liittyvässä kapasiteetin 

analysoinnissa; on huolissaan IAS:n havainnosta, jonka mukaan tarkastussuunnitelmia ei 

tuettu riittävän hyvin riskinarvioinneilla ja tarkastuksia oli suorittamatta huomattavasti 

(13 prosenttia vuosien 2007–2010 sitoumuksista vielä avoinna) huolimatta maatalouden 

ja maaseudun kehittämisen pääosaston pyrkimyksistä purkaa sumaa; 

29. panee merkille, että komissio on ilmoittanut virheistä Ranskan ja Portugalin 

viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmissä (LPIS) vuodesta 2006 alkaen; huomauttaa, että 

ennen vuotta 2010 kyseisissä maissa ei ollut käynnistetty oma-aloitteista 

toimintasuunnitelmaa; arvostelee sitä, että komission alulle panemat toimintasuunnitelmat 

käynnistettiin Portugalissa vasta vuonna 2010 ja Ranskassa vasta vuonna 2013; katsoo, 

että tapa, jolla komissio käsittelee LPIS-järjestelmän puutteita rahoitusoikaisujen 

laskemiseksi, johtaa pitkiin sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyihin, 

toimintasuunnitelmien myöhästyneeseen hyväksymiseen ja varaumien esittämiseen 

vuotuisissa toimintakertomuksissa, mutta sen avulla voidaan toteuttaa todellisia 

rahoitusoikaisuja, kuten parlamentti ja tilintarkastustuomioistuin ovat pyytäneet, 

kiinteämääräisten oikaisujen sijaan, koska jäsenvaltiot ja edunsaajat voivat riitauttaa ne; 

tukee komission toimintatapaa ja vaatii parantamaan järjestelmiä kaikin keinoin, 

erityisesti henkilöstöä kouluttamalla, jotta voidaan lisätä järjestelmien vaikuttavuutta ja 

nopeutta; 

30. haluaisi saada tietoa unionin tukien, avustusten ja muiden rahoitusvälineiden 

kokonaismäärästä, joka on käytetty LPIS-järjestelmän perustamiseen ja parantamiseen 

päätöksen tekemisestä alkaen, mahdollisuuksien mukaan jäsenvaltioittain jaoteltuna; 



31. huomauttaa erityisesti, että tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2006 Ranskassa ja 

Portugalissa havaitsemia virheitä, jotka komissio vahvisti vuonna 2008, ei ollut vielä 

vuonna 2012 korjattu täydellisesti huolimatta jäsenvaltioiden päätöksistä määrätä 

kiinteämääräisiä oikaisuja; korostaa, että vuosina 2006–2013 maksettiin suoria tukia, 

joiden laillisuutta ja asianmukaisuutta ei ollut täysin varmistettu; on huolissaan unionin 

talousarviosta, koska vuosina 2008–2013 Ranskassa ja vuosina 2010–2013 Portugalissa 

virheellisesti maksetuista varoista, jotka perustuivat LPIS-järjestelmään edelleen 

sisältyneisiin virheisiin, jotka havaittiin vuonna 2006, ei ole suoritettu rahoitusoikaisuja; 

panee kuitenkin merkille, että komissio sovelsi jo vuonna 2008 Ranskassa ja vuonna 2010 

Portugalissa nettomääräisiä rahoitusoikaisuja; pyytää komissiota kattamaan tällaisten 

virheiden koko taloudellisen riskin unionin talousarviossa nettomääräisillä 

rahoitusoikaisuilla; 

32. toteaa, että sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyt kestävät aivan liian kauan, jotta 

niillä voisi suojata unionin talousarviota vaikuttavasti; pitää valitettavina vuosien ajan 

estettyinä olevia hallintovalmiuksia ja unionin talousarviolle aiheutuneita tulo- ja 

korkotappioita; 

33. ottaa huomioon, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja on 

säilyttänyt maineeseen liittyvän varauman, joka koskee sertifioitujen luonnonmukaisten 

tuotteiden valvonnan ja tarkastusten puutteita; odottaa komissiolta korjaavia toimia, joilla 

varmistetaan, että riittävien tarkastusten puuttuminen ei johda kilpailun 

epäoikeudenmukaiseen vääristymiseen luonnonmukaista ja tavanomaista maataloutta 

harjoittavien viljelijöiden välillä; 

34. hyväksyy seuraavat maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan 

esittämät varaumat: 

– varauma, joka koskee vakavia puutteita Bulgarian, Ranskan ja Portugalin suoran 

tuen järjestelmissä 

– varauma, joka koskee kaikkia maaseudun kehittämiseen liittyviä menoja 

– varauma, joka koskee luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän puutteita; 

… aluepolitiikan, energian ja liikenteen toimintalohkossa 

35. toteaa, että aluepolitiikan toimintalohkon virhetaso on 6,8 prosenttia; 

36. huomauttaa, että sekä tilintarkastustuomioistuimen että komission tarkastusten mukaan 

jäsenvaltioiden kaikki tarkastusviranomaiset eivät hoida tarkastustehtäväänsä riittävän 

huolellisesti, ja katsoo, ettei ole riittävän selvää, parantavatko viranomaiset 

valvontajärjestelmiä kestävästi ja minkä seikkojen suhteen ne tekevät niin; 

37. panee merkille, että jäsenvaltioiden viranomaiset ovat tulkinneet ohjeita eri tavoin, 

erityisesti tilastollisen otannan ja tarkastusten kattavuuden osalta; on erittäin huolissaan 

siitä, että IAS havaitsi huomattavia vaihteluja paikalla tehtävien testien laajuudessa ja 

perusteellisuudessa; 

38. toteaa, että komissio ei tee kansallisille hallintoviranomaisille ja lopullisille edunsaajille 

riittävästi omia satunnaisotantaan perustuvia tarkastuksia; 



39. hyväksyy aluepolitiikan pääosaston pääjohtajan esittämät varaumat, jotka koskevat 

EAKR:n, koheesiorahaston ja liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmakauden 

2007–2013 hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä 17 jäsenvaltiossa (72 ohjelmaa) ja 12:ssa 

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmassa; hyväksyy myös EAKR:n, koheesiorahaston 

ja liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmakauden 2000–2006 hallinnointi- ja 

valvontajärjestelmiä viidessä jäsenvaltiossa (11 ohjelmaa) koskevan varauman; toteaa 

tässä yhteydessä erityisesti, että 

– kaikkien jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten on otettava tarkastustehtävänsä 

vakavammin hallinnointi- ja valvontajärjestelmien parantamiseksi pysyvästi, 

– komission on toimitettava lopullisiin edunsaajiin ja hyväksynnästä vastaaviin 

viranomaisiin kohdistuvia tarkastuksia vuonna n jäsenvaltioissa, joiden hallinnointi- 

ja valvontajärjestelmissä on havaittu puutteita vuonna n-1, 

– komission on sitouduttava tarkastamaan kaikki toimenpideohjelmat ainakin kerran 

ohjelmakauden aikana, 

– komission on raportoitava hyvissä ajoin vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyä 

ajatellen mahdollisuudesta käyttää delegoituun säädökseen sisältyvää termiä 

”vakava puute” käytännössä ja siitä aiheutuvista nettomääräisistä 

rahoitusoikaisuista; 

ei aseta kyseenalaiseksi päätöstään myöntää vastuuvapaus mutta korostaa 34 ja 39 kohdassa 

mainittuja varaumia, joiden johdosta on tehtävä seuraavat velvoittavat sitoumukset 

40. kehottaa komissiota saattamaan maatalouspolitiikan alalla sääntöjenmukaisuuden 

tarkastusmenettelyt perustapauksissa päätökseen alle kahdessa vuodessa, kuten yli 

15 vuotta sitten hyväksytty komission sisäinen vertailuarvo edellyttää; 

41. kehottaa komissiota ratkaisemaan maatalouden alalla viipymättä ongelmat, joita ilmenee 

maksajavirastoissa, joiden jäännösvirheriski ylittää komission määrittelemän 2 prosentin 

olennaisuusrajan; kehottaa sitä keskittämään toimenpiteensä erityisesti Ranskan, 

Bulgarian, Romanian, Portugalin ja Latvian maksajavirastoihin; 

42. kehottaa panemaan toimintasuunnitelmat ripeästi täytäntöön LPIS-järjestelmien 

puutteiden korjaamiseksi; vaatii määräämään osana sääntöjenmukaisuuden 

tarkastusmenettelyjä oikeasuhteisia nettomääräisiä rahoitusoikaisuja, jos 

toimintasuunnitelmien määräaikoja ei noudateta; toteaa, että yleisesti ottaen 

kuulemismenettelyt olisi saatettava päätökseen kahdessa vuodessa; 

43. kehottaa komissiota ilmoittamaan toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon tilanteesta 

Ranskassa ja Portugalissa viimeistään 30. kesäkuuta 2014; 

44. katsoo, että jos LPIS-järjestelmissä esiintyy toistuvasti virheitä, tarvitaan asteittain 

nousevia seuraamuksia, jotka ovat huomattavasti korkeampia kuin nykyiset netto- ja 

kiinteämääräiset oikaisut; pyytää komissiolta asiaa koskevaa ehdotusta; 

45. kehottaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosastoa laatimaan ja virallistamaan 

valvontastrategiansa, suunnittelemaan uudelleen riskinarviointinsa asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti ja varmistamaan asianmukaisen valvonnan aiempaa parempien määrällisten ja 



laadullisten keskeisten tulosindikaattoreiden avulla ja parantamaan indikaattoreiden 

julkistamista vuotuisessa toimintakertomuksessa; 

46. vaatii jäsenvaltioita tehostamaan ja tiukentamaan merkittävästi perustason tarkastuksiaan 

aluepolitiikan alalla komission ja tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti; 

47. kehottaa komissiota ilmoittamaan pääosastojen toimintakertomuksissa, miten laajasti 

jäsenvaltioiden tarkastustilastot ja -kertomukset on tarkastettu, varmennettu ja validoitu ja 

kuinka syvällisesti tämä on tehty; 

48. kehottaa komissiota osoittamaan vuotuisissa toimintakertomuksissaan, kuinka sen omat 

riskianalyysit ovat vaikuttaneet omien tarkastusvalmiuksien käyttöön, mitä maita asia 

koskee ja onko puutteet korjattu; vaatii suorittamaan kansallisille avustusten 

myöntämisestä vastaaville viranomaisille ja lopullisille edunsaajille enemmän suoria 

satunnaisotantaan perustuvia tarkastuksia; toteaa, että tämä voisi olla mahdollista 

siirtämällä henkilöstöä ja/tai vähentämällä tarkastuksia jäsenvaltioissa, joiden virhetaso 

on alhainen; 

49. huomauttaa, että komission omia tarkastuksia koskevien suuntaviivojen olisi oltava 

komissiota velvoittavia; kehottaa komissiota esittämään ne jo vuoden 2013 

vastuuvapausmenettelyn yhteydessä; vaatii tätä tarkoitusta varten selkeitä tietoja siitä, 

missä määrin sellaisia jäsenvaltioita ja ohjelmia, joissa on aiemmin esiintynyt puutteita, 

on otettu erityisen tarkastuksen kohteiksi ja miten paljon nettomääräisiä rahoitusoikaisuja 

voidaan nopeuttaa; painottaa, että tämä lähestymistapa olisi sisällytettävä jo piakkoin 

hyväksyttäviin delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpanosäädöksiin; 

50. edellyttää komission parantavan omia tarkistuksiaan, jotka koskevat tilintarkastuselinten 

vuotuisia tarkastuskertomuksia, voidakseen varmistaa, että tarkastajat pystyvät 

jäsenvaltioiden tarkastusten perusteella tekemään johtopäätöksiä virhetason 

luotettavuuden vaikutuksista, ja edellyttää sen vahvistavan tarkastusvarmuusprosessiaan; 

katsoo, että näihin epäjohdonmukaisuuksiin on puututtava mahdollisimman pian, jotta 

voidaan vähentää järjestelmän puutteiden ja/tai virheiden ja sääntöjenvastaisuuksien 

havaitsematta jäämisen riskiä; 

51. on tietoinen siitä, että oikeusvaltion periaatteen mukaisesti tuleviin nettomääräisiin 

rahoitusoikaisuihin ei voi liittyä automaattista rangaistusta; kehottaa siksi komissiota 

tekemään kaikkensa nettomääräisten oikaisujen tai maksujen keskeyttämisen määräämistä 

edeltävien kuulemismenettelyjen lyhentämiseksi; pyytää komissiolta asiasta kertomusta ja 

ehdotusta; ilmoittaa jo nyt aikovansa tukea komissiota tässä asiassa, jos jäsenvaltiot 

esittävät vastalauseita; 

52. kehottaa komissiota sisällyttämään vuotuiseen kertomukseen unionin talousarvion 

suojaamisesta kappaleen nettomääräisistä rahoitusoikaisuista jäsenvaltioittain; 

53. pyytää komissiota nimeämään yhteistä hallinnointia koskevassa tiedonannossa ne kolme 

jäsenvaltiota, joilla on korkeimmat virhetasot ja eniten rahoitusoikaisuja ja joita 

vastuuvapauden myöntävä viranomainen kuulee vastuuvapausmenettelyssä; 

54. kehottaa lainsäätäjää rajoittamaan mahdollisimman pian ajallisesti ja taloudellisesti 

mahdollisuutta korvata virheitä sisältävät hankkeet 15. helmikuuta vuoteen n+1 

mennessä; 



55. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta käyttämään enemmän tuloksellisuuden tarkastuksia, 

jotta voidaan verrata eri maiden meno-ohjelmia; vaatii toistamiseen 

tilintarkastustuomioistuimelta maakohtaisia erityiskertomuksia virheille alteimmista 

jäsenvaltioista (liittovaltiot) ja jäsenvaltioista, joihin on kiinnitetty erityistä huomiota 

(korkea virhetaso); 

56. pyytää seuraavia toimia: 

– pääosastojen, joita asia koskee, olisi luotava uusi vankempi tarkastusstrategia 

joissakin jäsenvaltioissa havaittujen, 47, 48 ja 49 kohdassa tarkoitettujen puutteiden 

korjaamiseksi, 

– jäsenvaltioiden tarkastus- ja valvontakertomusten (47 ja 48 kohta) laadun 

tarkastamista olisi tehostettava, 

– komission paikalla suorittamia satunnaisotantaan perustuvia tarkastuksia olisi 

lisättävä ja nettomääräisiä rahoitusoikaisuja (13 kohta) olisi käytettävä 

järjestelmällisemmin, 

– yhteisiä säännöksiä koskevaan delegoituun säädökseen olisi sisällytettävä 

yksityiskohtaiset säännöt, jotta voidaan laatia vakavan puutteen määritelmä ja 

arvioida hallinnointi- ja valvontajärjestelmien keskeiset vaatimukset (216 kohta), 

– maksujen vähennyksiä ja hallinnollisia seuraamuksia olisi kasvatettava asteittain, 

jos suoria tukia tai maaseudun kehittämiseen myönnettävää tukea saavat lopulliset 

edunsaajat eivät täytä tukikelpoisuusperusteita tai jos LPIS-järjestelmässä on 

toistuvia puutteita, 

– keskeytysmekanismia olisi käytettävä ennakkovälineenä unionin talousarvion 

suojaamiseksi (42 kohta), 

– maksujen keskeyttäminen ja lykkääminen, rahoitusoikaisut ja takaisinperinnät olisi 

esitettävä yksityiskohtaisesti seuraavassa vuotuisessa kertomuksessa unionin 

talousarvion suojaamisesta, ja rakenne- ja koheesiopolitiikan varojen osalta ne olisi 

esitettävä kertomuksissa vuodesta 2016 alkaen (52 kohta), 

– pääosastojen vuotuisiin toimintakertomuksiin olisi sisällyttävä tiedot varaumista, 

jotka koskevat unionin talousarviolle aiheutuvaa riskiä, ja kyseiset varaumat olisi 

poistettava vasta, kun puutteet on korjattu jäsenvaltioiden toimin ja 

sääntöjenvastaiset menot on peritty takaisin; vuotuisissa toimintakertomuksissa olisi 

myös mainittava virhetaso ja arvio jäännösvirhetasosta sen jälkeen, kun jäsenvaltiot 

ovat toteuttaneet korjaavia toimia, 

– olisi laadittava uusi laaja-alainen kertomus siitä, kuinka uusia ehkäiseviä ja 

korjaavia toimia toteutetaan vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen 

aikana, ja siinä olisi arvioitava mahdolliset riskit, jotka aiheutuvat lopullisen 

lainsäädännön ja komission ehdotusten välisistä eroista, 

– kuulemis- ja sovittelumenettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta koko 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettely lyhenee kahteen vuoteen kaikissa 

perustapauksissa (40 kohta), 



– Ranskaa ja Portugalia varten olisi laadittava kattavat maatalouden alan 

toimintasuunnitelmat muun muassa niiden LPIS-järjestelmien päivittämiseksi, 

kuten 44 kohdassa vaaditaan, 

– kansallisia vahvistuslausumia varten olisi otettava käyttöön malli ja suositukset, 

– olisi rajoitettava mahdollisuutta korvata virheitä sisältävät hankkeet uusilla 

hankkeilla 15. helmikuuta vuoteen n+1 mennessä, 

– maksattamatta olevia määriä olisi hyödynnettävä paremmin ja 

ennakkorahoitusjaksoa olisi rajoittava, 

– komission olisi saatava aikaan sitovia kahdenvälisiä sopimuksia eurooppalaisen 

ohjausjakson mallin mukaisesti niiden jäsenvaltioiden kanssa, joihin on kiinnitetty 

erityistä huomiota; 

57. kehottaa parlamentin uutta puhemiestä toimittamaan edellä esitetyt sitoumukset kaikille 

komission puheenjohtajan tehtävään ehdolla oleville ja pyytämään, että komissio sitoutuu 

niihin, jotta edellä esitetyt toimet voidaan toteuttaa vuoden 2014 Euroopan parlamentin 

vaalien jälkeen; kehottaa myös uutta parlamenttia sisällyttämään edellä esitetyt 

sitoumukset uuden komission jäsenehdokkaiden kuulemistilaisuuksien kirjalliseen 

menettelyyn ja vaatimaan asianmukaisia lupauksia, jotta unionin talousarviota voidaan 

suojata paremmin; 

58. kehottaa komissiota laatimaan rekisterin kaikista jäsenvaltioiden tiedotusvälineille 

päätyvistä unionin varoista, jotka ovat peräisin rakennerahastoista tai 

maatalousrahastoista, maaseudun kehittäminen mukaan lukien; 

59. kehottaa komissiota keskittymään virheille alttiisiin jäsenvaltioihin tai jäsenvaltioihin, 

joissa virheitä on esiintynyt paljon; 

60. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä ottaneet käyttöön vapaaehtoista 

jäsenvaltioiden lausumaa, tekemään niin varainhoitoasetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 59 artiklassa tarkoitetun johdon vahvistuslausuman perusteella; vaatii 

komissiota laatimaan mahdollisimman pian mallin johdon vahvistuslausumalle; 

muistuttaa tässä yhteydessä jäsenvaltioiden lausumia käsittelevän toimielinten välisen 

työryhmän käynnissä olevasta työstä, jonka tulos on erittäin riippuvainen johdon 

vahvistuslausumien uudesta sisällöstä; 

61. kehottaa komissiota seuraamaan kansallisten tarkastusviranomaisten sertifiointiprosessia 

jäsenvaltioissa, joiden virhetaso on toistuvasti korkea; kannustaa komissiota antamaan 

asiasta tiedonannon ja lainsäädäntöehdotuksen; 

62. kehottaa komissiota noudattamaan varainhoitoasetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 

32 artiklan 5 kohtaa, jos virhetaso on jatkuvasti korkea, ja näin ollen yksilöimään 

valvontajärjestelmien puutteet, arvioimaan mahdollisten korjaavien toimien kustannukset 

ja hyödyt sekä toteuttamaan tai ehdottamaan asianmukaisia toimenpiteitä, joita voivat olla 

yksinkertaistaminen, valvontajärjestelmien tehostaminen ja ohjelmien tai 

täytäntöönpanojärjestelmien uudelleensuunnittelu; 

63. kehottaa vähentämään huomattavasti raportointivaatimuksia ja tarkastusten tiheyttä 



jäsenvaltioissa, joiden virhetaso on jatkuvasti erittäin matala; kannustaa komissiota 

antamaan asiasta tiedonannon, johon sisältyvät tehokkaat ja vaikuttavat 

valvontaperiaatteet ja jonka perusteella voidaan lisätä resursseja valvontatoimiin maissa, 

joiden virhetaso on korkea; 

64. pyytää komissiota puuttumaan ”bulvaanien” ongelmaan julkisissa tarjouskilpailuissa ja 

vaatii, että julkisten hankintamenettelyjen kaikki vaiheet julkaistaan mahdollisimman 

avoimesti internetissä ja että siellä ilmoitetaan myös aliurakoitsijat; 

65. kehottaa komissiota tarkastelemaan yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa harjoitettavaan 

hallinnointiin liittyviä sisäisiä rakenteitaan ja esittämään parlamentille suosituksia siitä, 

että jäsenvaltioiden kansallisten maksu-, hallinto- ja tarkastuselinten johtajiksi 

nimitettäisiin unionin virkamiehiä vastaamaan unionin varojen käytöstä; 

66. suosittelee, että vaaleilla valittu uusi parlamentti varmistaa asiasta vastaavien valiokuntien 

välityksellä, että vastaavat komission jäsenet sitoutuvat kuulemistilaisuuksia edeltävässä 

kirjallisessa menettelyssä muodollisesti toteuttamaan korjaavat toimet määritellyn ajan 

kuluessa; toteaa, että näiden sitoumusten ja komission ja neuvoston kertomusten avulla 

parlamentti voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen vuoden 2013 

vastuuvapausmenettelyssä; 

67. pyytää uutta parlamenttia tutkimaan tässä mielessä kaikki oikeudelliset mahdollisuudet, 

jotta monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arvioinnin yhteydessä voidaan 

tarvittaessa parantaa lainsäädäntöä edelleen; 

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma 

Tilinpäätös – puhdas lausuma 

68. on tyytyväinen siihen, että unionin tilinpäätös varainhoitovuodelta 2012 antaa olennaisilta 

osiltaan oikeat ja riittävät tiedot unionin taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 

2012 sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista päättyneeltä 

varainhoitovuodelta; 

69. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin antaa paitsi lausuman tilien luotettavuudesta 

myös kolme lausumaa tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta; katsoo, että lausuntojen suuren määrän vuoksi parlamentin jäsenten 

on vaikea arvioida, kuinka komissio on toteuttanut talousarvion; 

70. pitää epänormaalina sellaisen tilinpäätöksen esittämistä, jossa on 40,4 miljardia euroa 

negatiivista nettovarallisuutta, ja pohtii, eikö jäsenvaltioilta henkilöstön eläkkeitä varten 

kerättävä määrä, 42,5 miljardia euroa, pitäisi ottaa talousarvioon varallisuudeksi, koska 

kyseessä on selvästi sitoumus; panee merkille komission tilinpitäjän selityksen, jonka 

mukaan asiaan on sovellettu kansainvälisiä julkisen sektorin tilinpitostandardeja; pyytää 

tilintarkastustuomioistuinta ilmaisemaan selvän kantansa asiaan; kehottaa määrittämään 

sen riskin suuruuden, että kyseistä määrää ei jäsenvaltioiden rahoitustilanne huomioon 

ottaen anneta käyttöön; kehottaa harkitsemaan unionin eläkerahaston perustamista, jotta 

kyseiset henkilöstöä koskevat rahoitussitoumukset voidaan poistaa taseesta; 

Tulojen laillisuus ja asianmukaisuus – puhdas lausuma 



71. panee tyytyväisenä merkille, että 31. joulukuuta 2012 päättyneen varainhoitovuoden 

osalta tarkastetut tilinpäätöksen perustana olevat tulot ovat olennaisilta osiltaan lailliset ja 

asianmukaiset; 

Sitoumusten laillisuus ja asianmukaisuus – puhdas lausuma 

72. panee tyytyväisenä merkille, että 31. joulukuuta 2012 päättyneen varainhoitovuoden 

osalta tarkastetut tilinpäätöksen perustana olevat sitoumukset ovat olennaisilta osiltaan 

lailliset ja asianmukaiset; 

Maksujen laillisuus ja asianmukaisuus – kielteinen lausuma 

73. on erittäin pahoillaan siitä, että maksujen virhetaso on edelleen olennainen; muistuttaa 

komissiota siitä, että parlamentti soveltaa lähestymistapaa, jonka mukaan virheitä ei 

sallita lainkaan; 

74. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan yksinkertaiseen virhetasoon perustuvan 

analyysin asianmukaisuuden ja pyytää ottamaan siinä huomioon riippumattoman 

asemansa mukaisesti olennaisuusrajan1; 

75. huomauttaa, että kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti ulkoisen tarkastajan 

olisi asetettava virheiden olennaisuusraja riippumattomasti; 

76. arvostaa tilintarkastustuomioistuimen menetelmää, jossa se valitsee vuosittain 

tarkastuksen kohteeksi satunnaisotantaan perustuvan edustavan otoksen maita ja ohjelmia 

vaihtuvien painopisteiden mukaisesti; vaatii kuitenkin lisäksi riskiperusteisia ja 

ohjelmakohtaisia kertomuksia eri jäsenvaltioista alkaen vuoden 2014 vuosikertomuksesta; 

77. on tietoinen siitä, että tilintarkastustuomioistuimen kielteisen lausuman perustana on 

havainto, että valvontajärjestelmät ovat vain osittain vaikuttavia ja että sen vuoksi 

maksujen todennäköisin virhetaso on 4,8 prosenttia; 

78. panee huolestuneena merkille, että kaikkien toimintamenoja sisältävien 

toimintalohkoryhmien virhetaso on olennainen; 

79. korostaa, että virheet on erotettava petoksista, ja katsoo, että suurimmassa osassa 

tapauksia virheet johtuvat unionin ja jäsenvaltioiden monimutkaisiin sääntöihin liittyvistä 

hallinnollisista erehdyksistä, jotka voidaan korjata; edellyttää, että asianomaiset 

toimielimet kiinnittävät suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille suunnatussa viestinnässään 

asiaankuuluvaa huomiota kyseiseen eroon; 

80. palauttaa mieliin, että maksujen todennäköisimmäksi virhetasoksi arvioitiin 3,9 prosenttia 

varainhoitovuonna 2011, 3,7 prosenttia varainhoitovuonna 2010 ja 3,3 prosenttia 

varainhoitovuonna 2009; pitää virhetason nousua valitettavana, koska vuosien 2007, 2008 

ja 2009 myönteinen kehityssuunta on kääntynyt; myöntää kuitenkin, että ohjelmien 

päättämisvaiheessa suoritetaan enemmän maksuja, mikä saattaa olla yksi syy virhetason 

                                                 
1 Euroopan parlamentin 4. helmikuuta 2014 antama päätöslauselma 

tilintarkastustuomioistuimen asemasta tulevaisuudessa – menettelyt Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi: Euroopan parlamentin kuuleminen 
(Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0060). 



nousuun; 

81. on erittäin pahoillaan siitä, että puheenjohtaja Barroson johtama komissio ei ole 

onnistunut noudattamaan sitoumustaan saada kaikilta osin myönteinen tarkastuslausuma1; 

82. toteaa huolestuneena, että nousu koskee kaikkia toimintamenojen aloja, joskin 

”maaseudun kehittäminen, ympäristöasiat, kalastus ja terveysasiat” on 

toimintalohkoryhmistä virhealtein ja sen virhetaso on arviolta 7,9 prosenttia, ja että 

seuraavana on toimintalohkoryhmä ”aluepolitiikka, energia ja liikenne”, jonka 

virhetasoksi arvioidaan 6,8 prosenttia; 

83. toteaa, että arvioidun virhetason nousu oli suurin työllisyys- ja sosiaaliasioiden, 

maatalouden (maaseudun kehittäminen, markkinatoimenpiteet ja suorat tuet), 

aluepolitiikan ja energian sekä liikenteen menoaloilla; 

84. korostaa, että arvioidun virhetason nousu johtuu osaksi tilintarkastustuomioistuimen 

otantatavan muutoksesta, koska tapahtumista poimittuun otokseen sisältyy nyt ainoastaan 

välimaksuja, loppumaksuja sekä ennakoiden tilinpidollisia selvityksiä; 

85. panee merkille, että todennäköisimmän virhetason muutoksen se osuus, joka johtuu 

tilintarkastustuomioistuimen otantatavan muutoksesta, on enintään 0,3 prosenttiyksikköä 

ja että muutos on pääasiallinen syy arvioidun virhetason nousuun ulkosuhteiden, unionin 

ulkopuolelle suunnatun tuen ja laajentumisasioiden sekä tutkimuksen ja muiden sisäisten 

politiikkojen alalla; 

86. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin päätti vuonna 2012 käsitellä 

kaikkia unionin toimielinten ja elinten hankintamenettelyihin liittyviä vakavia virheitä 

virheinä, jotka voidaan ilmaista kvantitatiivisesti, kuten se on jo käsitellyt jäsenvaltioiden 

ja kansainvälisten järjestöjen virheitä; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ei ole 

muuttanut toimintatapaansa takautuvasti kattamaan unionin toimielinten ja elinten 

hankintatoimia ennen vuotta 2011; 

87. pyytää tilintarkastustuomioistuinta sopimaan komission kanssa yhteisestä menetelmästä 

virheiden laskemiseksi, sillä erilaiset lähestymistavat hämärtävät virheen todellista 

merkitystä hankkeen onnistumiselle ja vaikeuttavat hankkeiden realistista arviointia; 

88. suhtautuu myönteisesti siihen, että toimintatavan muutoksen ansiosta on mahdollista 

verrata yhteisesti hallinnoitujen menojen arvioitua virhetasoa (5,3 prosenttia) ja kaikkien 

muulla tavoin hallinnoitujen toimintamenojen virhetasoa (yhteensä 4,3 prosenttia); 

89. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on arvioinut unionin toimielinten 

suoraan hallinnoimien hallintomenojen virhetasoksi 0 prosenttia; 

90. painottaa, että tukikelpoisuuteen liittyvät virheet vastaavat yli kahta kolmasosaa 

arvioidusta virhetasosta: julkisia hankintoja koskevia sääntöjä oli jätetty vakavalla tavalla 

noudattamatta (1,4 prosenttiyksikköä), hanke/toimi tai edunsaaja ei ollut lainkaan 

                                                 
1 Puheenjohtaja Barroso esitteli 26. tammikuuta 2005 parlamentille komission strategiset 

tavoitteet vuosiksi 2005–2009. Komissio ilmoitti osana viiden vuoden tavoitteita, että 
”tilintekovelvollisuutta olisi lujitettava pyrkimällä saamaan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimelta myönteinen tarkastuslausuma” (COM(2005)0012, s. 5). 



oikeutettu tukeen (1,1 prosenttiyksikköä), kuluilmoituksiin sisältyi tukeen 

oikeuttamattomia kuluja (1,0 prosenttiyksikköä) tai maatalouden alalla oli esitetty 

virheellisiä ilmoituksia (0,8 prosenttiyksikköä); 

91. viittaa komission EU:n korruptiontorjuntakertomukseen (COM(2014)0038), jonka 

mukaan julkiset hankinnat ovat erityisen alttiita korruptiolle; kannattaa tässä yhteydessä 

vaatimuksia tiukemmista rehellisyyttä koskevista normeista ja valvontamekanismien 

parantamisesta useissa jäsenvaltioissa; 

92. panee merkille, että varainhoitovuonna 2012 täytäntöönpantujen rahoitusoikaisujen 

arvoksi raportoitiin 3,7 miljardia euroa, eli määrä oli yli kolminkertainen verrattuna 

vuoden 2011 määrään (1,1 miljardia euroa), että takaisinperinnän määrä pysyi melko 

vakaana 678 miljoonassa eurossa (733 miljoonaa euroa vuonna 2011) ja että useimmat 

vuonna 2012 täytäntöönpannut oikaisut liittyvät ohjelmakauteen 2000–2006; 

93. suhtautuu myönteisesti siihen, että useissa tapauksissa komissio onnistui vuonna 2012 

määräämään rahoitusoikaisuista nopeasti, kun yleensä monet rahoitusoikaisut tehdään 

useita vuosia sen jälkeen, kun varat on alun perin maksettu; arvostelee sitä, että unionin 

talousarviolle koituu turhan pitkistä menettelyistä hallinnollisia lisäkustannuksia sekä 

tulo- ja korkotappioita ja siten talousarviovarojen käyttö estyy; pitää tehokkaita 

ennakkotarkastuksia parempana tapana suojata unionin talousarviota kuin jälkikäteen 

tehtävät rahoitusoikaisut; 

94. suhtautuu myönteisesti komission parlamentille unionin talousavion suojaamisesta 

vuoden 2012 loppuun antamaan tiedonantoon sisältyviin maakohtaisiin lausuntoihin1; 

arvostelee kuitenkin sitä, että siihen ei vielä sisälly luotettavia tietoja 

rakennerahastovarojen peruuttamisesta, takaisinperinnöistä ja niitä koskevista vireillä 

olevista perintätoimista kussakin jäsenvaltiossa; kehottaa komissiota antamaan yhtä 

syvällisiä maakohtaisia tietoja luotettavien aikasarjojen perusteella; 

95. panee merkille, että rahoituksen määrän osalta vuonna 2012 täytäntöönpantujen 

rahoitusoikaisujen ja takaisinperintöjen kokonaismäärä vastaa 3,2:a prosenttia kaikista 

varainhoitovuoden 2012 talousarvion maksuista ja että komission vuosina 2009–2012 

täytäntöönpanemat rahoitusoikaisut ja takaisinperinnät olivat keskimäärin 2,6 miljardia 

euroa vuodessa eli 2 prosenttia unionin talousarvion keskimääräisistä maksuista2; 

96. pitää kyseisten toimien vaikutusta unionin talousarvioon yhä liian vähäisenä ja pyytää, 

että seuraavassa tiedonannossa unionin talousarvion suojaamisesta varainhoitovuonna 

2013 komissio ilmoittaa parlamentille ja neuvostolle tarkat määrät ja niiden käytön; 

97. panee merkille, että varainhoitovuoden 2012 tileihin on kirjattu 1,8 miljardin euron 

rahoitusoikaisu, joka koskee koheesiopolitiikan varojen käyttöä Espanjassa 

ohjelmakaudella 2000–2006, ja toteaa määrän olevan 49 prosenttia vuoden 2012 kaikista 

rahoitusoikaisuista; pitää valitettavana, että nykyisten sääntöjen mukaan Espanjan 

viranomaiset olivat oikeutettuja saamaan lisärahoitusta 1 390 miljoonaa euroa; 

98. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin jättää virhetason arvioinnin 

ulkopuolelle vain ne rahoitusoikaisut, joihin sisältyy yksityiskohtaisia hanketason 
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oikaisuja, mutta toteaa, että kiinteämääräiset oikaisut, joista komissio päättää, voisivat 

olla tehokas väline unionin talousarvion suojaamiseksi; 

99. huomauttaa, että koheesiopolitiikan alalla vain noin 1 prosentti vuonna 2012 

täytäntöönpannuista rahoitusoikaisuista johti ohjelmalle tai jäsenvaltiolle myönnetyn 

unionin rahoituksen nettovähennykseen; 

100. kannustaa komissiota esittämään tiedot siten, että tilinpäätöksen liitetiedoissa ilmoitetaan 

mahdollisuuksien mukaan vuosi, jona maksu on suoritettu, vuosi, jona siihen liittyvä 

virhe on havaittu, ja vuosi, jona takaisinperintä tai rahoitusoikaisu saatetaan päätökseen; 

Yhteenvetokertomus ja vuotuiset toimintakertomukset 

101. ottaa huomioon, että 12 pääjohtajaa ja kaksi toimeenpanoviraston johtajaa esitti yhteensä 

23 menoihin liittyvää kvantifioitua varaumaa ja että budjettipääosaston pääjohtaja esitti 

varauman tuloja koskevan lausuman yhteydessä; 

102. pitää valitettavana, että termiä ”riskinalainen määrä” ei ole määritelty 5. kesäkuuta 2013 

päivätyssä yhteenvedossa komission hallintosaavutuksista vuonna 2012 

(yhteenvetokertomus) eivätkä eri pääosastot laske määriä yhdenmukaisin perustein; 

pyytää komissiota laatimaan pääosastojen kesken yhteisen menettelytavan riskinalaisen 

määrän määrittämiseksi; 

103. panee merkille, että ilmoittaessaan riskinalaisen määrän osuudeksi 1,9 prosentista 

(2,6 miljardia euroa) 2,6 prosenttiin (3,5 miljardia euroa) vuoden kaikista maksuista 

komissio myöntää, että menojen virhetaso on todennäköisesti olennainen, koska se itse 

toteaa, että eräillä aloilla, varsinkin maaseudun kehittämisessä, riskinalaiset määrät on 

todennäköisesti aliarvioitu; tarkentaa kuitenkin, että nämä määrät eivät sisällä mahdollisia 

tulevia rahoitusoikaisuja, joiden vuoksi lopullinen riski on huomattavasti pienempi; 

kehottaa komissiota suojaamaan asianmukaisesti unionin talousarviota ja pitää aiempien 

rahoitusoikaisujen ja takaisinperintöjen keskimääräistä tasoa rohkaisevana; 

104. katsoo, että komission yhteenvetokertomukseen sisältyvää riskinalaisten määrien 

kokonaissumman ja viime vuosina täytäntöönpantujen rahoitusoikaisujen keskimääräisen 

tason vertailua olisi tarkasteltava asiayhteydessään (rahoitusoikaisujen ajoitus ja vaikutus 

jäsenvaltioihin ja edunsaajiin, riskinalaisen määrien todennäköinen aliarviointi ja varojen 

uudelleenkäyttö); 

105. pitää valitettavana, että komissio jättää edelleen huomiotta parlamentin toistuvasti 

esittämän pyynnön, että yksittäisen komission jäsenen allekirjoitus lisätään niiden 

pääosastojen vuotuisiin toimintakertomuksiin, joista hän vastaa; toteaa, että komission 

kollegio hyväksyy yhteenvetokertomuksen, mutta ei pidä tilannetta tyydyttävänä 

demokraattisen vastuun periaatteiden mukaisesti; 

Talousarvioon kohdistuva paine 

106. panee merkille neuvoston ehdottamat maksuleikkaukset, jotka ovat aiheuttaneet 

maksumäärärahojen vähenemisen hyväksyttyihin talousarvioihin verrattuna; korostaa, että 

neuvosto noudattaa edelleen strategiaansa, jossa maksujen tasoa leikataan keinotekoisesti 

ottamatta huomioon todellisia tarpeita, ja panee huolestuneena merkille, että 

maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välisen huomattavan erotuksen sekä 



ohjelmakauden 2007–2013 alussa esiintyneen merkittävän vajaakäytön vuoksi on 

syntynyt käyttämättömiä sitoumuksia, joiden määrä vastaa kahta vuotta ja kolmea 

kuukautta; 

107. korostaa, että maksumäärärahojen toistuva vaje on ollut pääasiallinen syy maksattamatta 

olevien määrien ennätyksellisen korkeaan tasoon etenkin kauden 2007–2013 

monivuotisen rahoituskehyksen viimeisinä vuosina; pitää erittäin huolestuttavana, että 

komission on yhä vaikeampi vastata kaikkiin varainhoitovuoden maksupyyntöihin 

talousarvioon sisältyvien maksumäärärahojen rajoissa ja että ohjelmakaudella 2007–2013 

käytettävissä olleiden maksusitoumusmäärärahojen kumuloitunut kokonaismäärä on 

114 miljardia euroa suurempi kuin maksumäärärahojen kumuloitunut kokonaismäärä; 

toteaa määrän olevan 64 miljardia euroa suurempi kuin rahoituskehyksessä ennakoitu 

maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välinen 50 miljardin euron ero; 

108. ilmaisee huolensa siitä, että komission maksattamatta olevien talousarviositoumusten 

(joiden osalta maksuja ei ole vielä suoritettu ja/tai varoja ei ole vielä vapautettu) määrä 

kasvoi 10 miljardia euroa 217 miljardiin euroon ja että varainhoitovuoden 2012 lopussa 

maksupyyntöjä oli maksattamatta 16,2 miljardin euron arvosta (10,7 miljardia euroa 

vuoden 2011 lopussa ja 6,4 miljardia euroa vuoden 2010 lopussa); on lisäksi huolissaan 

siitä, että 52 prosenttia vuoden 2014 talousarvioesityksessä pyydetyistä 

maksumäärärahoista on tarkoitettu vuosien 2007–2013 monivuotiseen rahoituskehykseen 

kuuluvien ohjelmien loppuun saattamiseen; 

109. pitää valitettavana, että komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden 

pääosasto ei kyennyt noudattamaan 60 miljoonan euron maksuvelvoitteitaan oikea-

aikaisesti vuonna 2012 (ja 160 miljoonan euron velvoitteita vuonna 2013), millä oli 

vakavat seuraukset sekä heikossa asemassa oleville henkilöille että heitä tukemaan 

pyrkiville kansalaisjärjestöille; ottaa huomioon unionin hätäavun kiireellisen ja 

ihmishenkiä pelastavan luonteen, hankkeiden nopean elinkaaren ja vaatimattomat 

määrärahat (kaksi euroa kansalaista kohti vuodessa) ja kehottaa siksi komissiota ja 

budjettivallan käyttäjää tunnustamaan näiden toimien poikkeuksellisen luonteen ja 

erityisyyden varmistamalla asianmukaiset maksusitoumus- ja maksumäärärahojen tasot 

humanitaariselle avulle vuotuisessa talousarviomenettelyssä; 

110. huomauttaa, että 30. kesäkuuta 2013 ennakkorahoituksen bruttomäärä oli 81 miljardia 

euroa, josta 75 prosenttia (noin 61 miljardia euroa) oli ollut olemassa jo yli 18 kuukautta 

ja 20 prosenttia (16 miljardia euroa) yli kuusi vuotta; toteaa, että tarpeettoman pitkät 

ennakkorahoitusjaksot saattavat lisätä virhe- tai tappioriskiä, ja katsoo, että 

ennakkorahoitus ei voi eikä sen pitäisi ylittää 50:tä miljardia euroa; huomauttaa, että 

yhteisessä hallinnoinnissa ennakkorahoitusmaksuilta ei edellytetä takuuta; ehdottaa siksi, 

että komission pitäisi esittää tilinpitäjän kertomuksissa ennakkorahoitusmaksujen 

jakautuminen niiden suorittamisvuoden ja jäsenvaltion mukaan; 

111. on huolestunut siitä, että 4,8 miljardia euroa edelliseltä ohjelmakaudelta 2000–2006 

maksettiin unionin talousarviosta ennakkorahoituksena rakennealan hankkeille 

30. kesäkuuta 2013 asti, mutta maksuja ei ole selvitetty eivätkä komissio tai jäsenvaltiot 

ole perineet määrää takaisin; vaatii tietoja kyseisten hankkeiden tilanteesta sekä kyseisten 

varojen takaisinperinnän tai selvittämisen aikataulusta; 

112. pyytää yksityiskohtaista jaottelua ja tarkkaa selitystä 2,3 miljardin euron 

ennakkorahoituksesta, jota on (a) muokattu alkusaldoon tehtyjen teknisten oikaisujen 



vuoksi, kun suoriteperusteiset tilit laadittiin ensimmäisen kerran, tai (b) joka on siirretty 

komission taseesta muille unionin elimille (erillisvirastoille ja yhteisyrityksille) niiden 

perustamisen aikana; 

113. on huolestunut siitä, että komissio sai kehitysyhteistyön alalla takuut ainoastaan yhteensä 

700 miljoonalle eurolle, vaikka ennakkorahoituksena on maksettu jo 10,1 miljardia euroa; 

odottaa komission toteuttavan tarpeelliset toimenpiteet luottoriskin pienentämiseksi; on 

vakuuttunut siitä, että kansalaisjärjestöihin, kansainvälisiin järjestöihin ja muihin 

avustusten saajiin tai sopimuspuoliin pitäisi soveltaa takuuvaatimuksia 

ennakkorahoituksen edellytyksenä; 

114. kehottaa komissiota valmistelemaan ja julkaisemaan pitkän aikavälin 

kassavirtaennusteen, jossa ennakoidaan tulevia maksutarpeita, varmistaakseen, että 

tarvittavat maksut voidaan suorittaa hyväksytyistä vuotuisista talousarvioista; 

115. palauttaa mieliin ehdotuksensa talousarvion valvonnasta vastaavasta kokoaikaisesta 

komission jäsenestä; 

Komission ja jäsenvaltioiden velvollisuudet yhteisessä hallinnoinnissa 

116. korostaa, että suurimmassa osassa tapauksista, joissa tapahtumaan liittyi virhe yhteisen 

hallinnoinnin alalla (esimerkiksi maatalous ja koheesiopolitiikka), jäsenvaltioiden 

viranomaisilla oli riittävästi tietoja havaita ja korjata virheet; pyytää siksi jälleen kerran 

jäsenvaltioita vahvistamaan kiireellisesti perustason tarkastuksia voidakseen puuttua 

näihin hallinnoinnin heikkouksiin, joiden määrä on niin suuri, että se ei ole hyväksyttävä; 

kehottaa lisäksi komissiota suojaamaan unionin talousarviota sääntöjenvastaisista 

maksuista johtuvalta riskiltä määräämällä rahoitusoikaisuja, jos jäsenvaltioiden 

hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä havaitaan tällaisia puutteita; kehottaa sen vuoksi 

jälleen kerran jäsenvaltioita ja komissiota tehostamaan kiireesti perustason tarkastuksia 

voidakseen puuttua näihin hallinnoinnin heikkouksiin, joiden määrä on niin suuri, että se 

ei ole hyväksyttävä; 

117. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta antamaan SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan 

toisen alakohdan mukaisesti lausunnon kansallisten tarkastusviranomaisten 

riippumattomuudesta yhteisessä hallinnoinnissa; 

118. toteaa, että joidenkin jäsenvaltioiden suorittamien perustason tarkastusten heikko 

luotettavuus vaarantaa komission yksiköiden laatimien vuotuisten toimintakertomusten 

sekä komission hyväksymän yhteenvetokertomuksen uskottavuuden, koska ne perustuvat 

osaksi kansallisten viranomaisten suorittamien tarkastusten tuloksiin; toistaa näin ollen 

aiemman pyyntönsä, että komissio laatisi luotettavia ja puolueettomia vuotuisia 

toimintakertomuksia; 

119. ehdottaa, että harkittaisiin, olisiko kansallisten tarkastuselinten mahdollista antaa 

riippumattomina ulkoisina tarkastajina kansainvälisten tilintarkastusstandardien 

mukaisesti unionin varojen hallinnoinnista kansallisia tarkastuslausuntoja, jotka 

toimitettaisiin jäsenvaltioiden hallituksille otettavaksi huomioon 

vastuuvapausmenettelyssä tarkoitusta varten kehitettävän asianmukaisen toimielinten 

välisen menettelyn mukaisesti; 

120. korostaa, että SEUT-sopimuksen 317 artiklan mukaan komissio on viime kädessä 



vastuussa unionin talousarvion toteuttamisesta; huomauttaa, että kun komissio toteuttaa 

talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, talousarvion toteuttamistehtäviä 

siirretään jäsenvaltioille varainhoitoasetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 59 artiklan 

mukaisesti; 

121. suhtautuu myönteisesti siihen, että varainhoitoasetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 

59 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan mukaan jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on toimitettava 

vuosittain komissiolle tilitykseen liitettävä johdon vahvistuslausuma, lopullisista 

tarkastuskertomuksista ja tarkastuksista laadittu vuotuinen yhteenveto sekä 

riippumattoman tarkastuselimen lausunto, ja toteaa, että lisäksi jäsenvaltiot voivat antaa 

asianmukaisella tasolla allekirjoitettuja kansallisia vahvistuslausumia edellä tarkoitettujen 

varainhoitoasetuksen säännösten perusteella; 

122. pyytää komissiota toimittamaan vuosittain parlamentille vuotuiset yhteenvedot 

lopullisista tarkastuskertomuksista ja jäsenvaltioiden asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 59 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti toimittamista tarkastuksista 

viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun komissio on vastaanottanut ne, ottaen 

huomioon tarvittavat takeet, joista määrätään talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, 

talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyssä 

parlamentin, neuvoston ja komission välisessä toimielinten sopimuksessa1; huomauttaa, 

että parlamentin asiasta vastaava valiokunta sai kyseiset vuotuiset yhteenvedot 

varainhoitovuodelta 2012 vasta 19. helmikuuta 2014; 

123. on tyytyväinen siihen, että komissio perusti kauden 2014–2020 monivuotiseen 

rahoituskehykseen liittyvän toimielinten välisen sopimuksen yhteydessä työryhmän, joka 

koostuu parlamentin, neuvoston ja komission edustajista ja jonka tehtävänä on laatia 

tällaisia ilmoituksia varten malli, jotta kansallisista ilmoituksista olisi hyötyä komission 

omassa tarkastusvarmuusprosessissa; 

124. pyytää komissiota mallin laatimisen jälkeen kannustamaan jäsenvaltioita aktiivisesti ja 

jatkuvasti käyttämään mallia, jotta kaikilta jäsenvaltioilta voidaan saada hyödyllisiä ja 

luotettavia kansallisia ilmoituksia; 

Neuvoston suositukset vastuuvapauden myöntämisestä 

125. kehottaa neuvostoa vahvistamaan kriittisemmän kannan vastuuvapauteen ja unionin 

verovarojen lopulliseen käyttöön jäsenvaltioissa ja kiinnittää tässä yhteydessä huomiota 

Ruotsin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden kriittiseen suhtautumiseen 

vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyyn; toivoo, että kyseiset jäsenvaltiot antavat 

puheenjohtajakausillaan parlamentin pyytämät tarvittavat tiedot neuvoston talousarvion 

toteutuksesta, jotta parlamentin ei tarvitse enää evätä neuvostolta vastuuvapautta; 

kannattaa lisäksi vaatimusta kansallisista vahvistuslausumista; 

126. pyytää neuvostoa raportoimaan jäsenvaltioiden vastuulle kuuluvien korjaavien toimien 

täytäntöönpanosta samalla, kun se antaa seuraavan vastuuvapauden myöntämistä 

koskevan suosituksensa lokakuun 2014 loppuun mennessä; 

Tulot 
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127. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ei havaittu olennaisia 

virheitä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevissa komission laskelmissa eikä 

rahoitusosuuksien maksussa; toteaa, että suurin osa maksuosuuksista perustui BKTL-

tietoja koskeviin ennakkoarvioihin vuodelta 2012; 

128. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin ei voinut vahvistaa Eftan 240 miljoonan 

euron rahoitusosuudesta 8 miljoonan euron määrän oikeellisuutta; kehottaa 

tilintarkastustuomioistuinta ja komissiota tutkimaan tätä havaintoa ja raportoimaan 

vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä Eftan rahoitusosuuden 

oikeellisuudesta; 

129. pyytää komissiota tiedottamaan talousarvion valvontavaliokunnalle vuoden 2012 

vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä, mihin toimiin on ryhdytty varaumien 

poistamiseksi BKTL-tietojen toimittamisen alalla; 

130. on yllättynyt siitä, että BKTL-numerotietoja pidetään lopullisina vasta neljän vuoden 

kuluttua niiden toimittamisesta; pitää tätä aikaa suhteettoman pitkänä; 

131. on huolestunut jäsenvaltioiden arvonlisäverojärjestelmien heikkouksista; viittaa tässä 

yhteydessä erään tutkimuksen1 tuloksiin, joiden mukaan rikkomuksista tai veron 

perimättä jättämisestä johtuvat arvonlisäverotulojen menetykset jäsenvaltioiden julkisille 

talouksille olivat 193 miljardia euroa vuonna 2011; toteaa määrän vastaavan 

18:aa prosenttia teoreettisista alv-tuloista eli 1,5:tä prosenttia BKTL:sta (0,5 prosenttia 

enemmän kuin nykyisessä unionin talousarviossa kaudelle 2014–2020); pyytää siksi 

tietoja siitä, mihin toimiin komissio on ryhtynyt voidakseen poistaa nykyiset 

jäsenvaltioiden alv-järjestelmiä koskevat varaumat, jotka saattavat olla peräisin jo 90-

luvulta; 

132. panee merkille, että edellä mainitun tutkimuksen mukaan Italian (36 miljardia euroa), 

Ranskan (32 miljardia euroa), Saksan (26,9 miljardia euroa) ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan (19 miljardia euroa) osuus arvonlisäverotulojen kokonaisvajeesta oli 

määrällisesti yli puolet pääasiassa siksi, että ne ovat unionin suurimmat taloudet; panee 

myös merkille, että suhteessa niiden omaan BKTL:oon Romanialla (10 miljardia euroa), 

Kreikalla (9,7 miljardia euroa), Liettualla (4,4 miljardia euroa) ja Latvialla (0,9 miljardia 

euroa) oli jäsenvaltioista suurimmat arvonlisäverotulojen vajeet vuonna 2001; toteaa 

tutkimuksen myös osoittavan selkeän nousevan suuntauksen arvonlisäverotulojen 

vajeessa monissa jäsenvaltioissa vuoden 2008 jälkeen talouskriisin seurauksena (tämä 

koski erityisesti Espanjaa, Kreikkaa, Latviaa, Irlantia, Portugalia ja Slovakiaa); 

huomauttaa, että arvonlisäverovaje kasvoi koko unionissa keskimäärin 

5 prosenttiyksikköä talouskriisin vuoksi; 

133. panee tässä yhteydessä merkille komission vastauksen, että nykyisistä 108 varaumasta 

jäsenvaltiot ovat itse esittäneet 21; toteaa 27 varauman johtuvan siitä, että kansallinen 

lainsäädäntö ei ole yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28. marraskuuta 2006 annetun 

neuvoston direktiivin 2006/112/EY2 mukaista; pitää myönteisenä, että 16 pitkäaikaisesta 

                                                 
1 Alv-vajeen kvantifiointia ja analyysia 27 unionin jäsenvaltiossa koskeva tutkimus, 
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varaumasta kyettiin poistamaan 12; 

134. toteaa tilintarkastustuomioistuimen vierailleen vuonna 2012 tarkastustensa yhteydessä 

Belgiassa, Puolassa ja Suomessa ja pitää valitettavana, että kansallisessa tullivalvonnassa 

esiintyi puutteita tulliselvitysten jälkeisissä tarkastuksissa ja riskianalyysissa; kehottaa 

komissiota tutkimaan näitä puutteita; 

135. tekee edellä mainituista tarkastuksista sekä komission vuosina 2010 ja 2011 toimittamista 

tarkastuksista sen johtopäätöksen, että muissakin jäsenvaltioissa voi esiintyä vastaavia 

puutteita, ja kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota siksi lujittamaan tullivalvontaansa 

erityisesti suurissa satamissa; pyytää komissiota tiedottamaan asiasta vuoden 2013 

vastuuvapausmenettelyä valmisteltaessa; 

136. panee huolestuneena merkille, että määrättyjä sakkoja, joita ei ole vielä maksettu, on 

200 miljoonaa euroa ja että niitä ei ole lainkaan katettu; 

137. panee merkille komission jäsenen Šemetan 12. huhtikuuta 2013 päivätystä kirjeestä1, että 

tällä hetkellä ei ole teknisten vaikeuksien vuoksi mahdollista ottaa käyttöön uudistettua 

tullikoodeksia; 

138. ottaa huomioon 6. joulukuuta 2012 annetun komission tiedonannon 

”Toimintasuunnitelma veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi” 

(COM(2012)0722) sekä komission 26. syyskuuta 2013 antamat vastaukset 

(COM(2013)0349); 

139. suhtautuu myönteisesti siihen, että komission jäsen Šemeta ilmoitti aikovansa toimittaa 

parlamentille 1. toukokuuta 2014 mennessä yleiskatsauksen toimiin, joiden avulla on 

tarkoitus torjua veropetoksia ja veronkiertoa; 

140. katsoo, että arvonlisäveropetokset ja erityisesti ketjupetokset tai valeyritykset vääristävät 

kilpailua ja nielevät kansallisista talousarvioista huomattavia varoja, mikä on haitallista 

unionin talousarviolle; kehottaa komissiota käyttämään kaikkia mahdollisia keinoja 

pannakseen täytäntöön jäsenvaltioiden velvoitteen antaa komissiolle tietoja hyvissä ajoin; 

suhtautuu tältä osin myönteisesti komission lupaukseen antaa parlamentille 1. toukokuuta 

2014 mennessä yleiskatsaus sellaisten aloitteiden tilanteeseen, joita on toteutettu 

veropetosten ja veronkierron torjumiseksi unionissa ja suhteessa kolmansiin maihin; 

Maatalous 

Markkinatoimenpiteet ja suora tuki 

141. pitää valitettavana, että vuonna 2012 maataloustukirahaston maksujen virhetaso oli 

olennainen ja että kuluiksi tunnistettuja menoja koskevat tarkastetut valvontajärjestelmät 

olivat osittain vaikuttavia; pitää valitettavana, että todennäköisin virhetaso nousi 

3,8 prosenttiin (2,9 prosenttia vuonna 2011); 

142. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan merkittävä määrä virheitä sisältäviä 

tapahtumia oli sellaisia, joissa jäsenvaltioiden viranomaisilla oli riittävästi tietoa niin, että 

ne olisivat voineet havaita ja korjata kyseiset virheet; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta 
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antamaan asiasta tarkat tiedot; 

143. panee erittäin huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin on esittänyt jo 

vuodesta 2007 lähtien antamissaan kertomuksissa samaa kritiikkiä kuin varainhoitovuotta 

2012 koskevassa vuosikertomuksessaan ja arvostellut jo aiemmin myös havaitsemiaan 

systemaattisia puutteita erityisesti pysyvien laitumien tukikelpoisuuden alalla; panee 

merkille komission selitykset ja kehottaa komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta 

sopimaan kuulemismenettelyn yhteydessä pysyvien laidunten tukikelpoisuutta koskevista 

perusteista; 

144. mainitsee erityisesti, että yleisimpiä oikeellisuusvirheitä ovat pinta-alan ilmoittaminen 

liian suurena ja hallinnolliset virheet ja että suuremmissa oikeellisuusvirheissä oli 

useimmiten kyse siitä, että pysyvistä laitumista oli maksettu liian suuria tukimaksuja; 

pitää valitettavana, että joissakin jäsenvaltioissa liian suuriksi ilmoitettuja aloja ei havaittu 

suoritettaessa ilmoitettujen lohkojen ristiintarkastuksia LPIS-järjestelmän perusteella, 

koska LPIS-tietokanta on vain osittain luotettava; 

145. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastus kattoi myös täydentäviä ehtoja koskevat 

vaatimukset ja että tapauksia, joissa täydentäviä ehtoja koskevia vaatimuksia ei 

noudatettu, käsiteltiin virheinä, mikäli voitiin osoittaa, että rikkominen tapahtui vuonna, 

jona viljelijä oli hakenut tukea; 

146. huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuin sisällyttää täydentäviin ehtoihin liittyvät 

puutteet virhetason laskentaan, ja panee merkille, että komission mielestä täydentävät 

ehdot eivät koske maksujen tukikelpoisuutta vaan ainoastaan antavat aiheen 

hallinnollisille seuraamuksille1; 

147. huomauttaa, että virhetasoon on suhtauduttava varovasti eikä sitä saa pitää 

kokonaisarviona siitä, kuinka viljelijä noudattaa täydentäviä ehtoja, koska 

tilintarkastustuomioistuin käsittelee tarkastuksessaan vain tiettyjä täydentäviä ehtoja2; 

148. on erittäin huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastus on jälleen 

osoittanut, että yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän vaikuttavuutta heikentää 

pääasiassa se, että ristiintarkastuksissa käytetyissä tietokannoissa on virheellisiä tietoja; 

toteaa erityisesti, että Englannissa ja Pohjois-Irlannissa tarkastetuissa LPIS-järjestelmissä 

havaittiin merkittäviä puutteita; 

149. pitää valitettavana myös sitä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi kolmessa 

tarkastetussa maksajavirastossa Englannissa, Pohjois-Irlannissa ja Luxemburgissa 

puutteita maksujen oikeellisuudessa sekä paikalla tehtävien mittausten laadussa; 

150. on tilintarkastustuomioistuimen tapaan huolestunut siitä, että maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen pääosasto muutti vuonna 2012 tuotannosta riippumattoman pinta-alatuen 

jäännösvirhetason laskemiseen käyttämäänsä menetelmää, koska siinä otetaan huomioon, 

että tarkastustilastoissa saattaa olla tilastojen luotettavuutta heikentäviä puutteita ja että ne 

eivät kata kaikkia jäännösvirhetason osia; 
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151. pitää valitettavana, että uuden lähestymistavan avulla saadut tulokset vahvistavat, että 

tiettyjen jäsenvaltioiden tarkastustilastojen, maksajavirastojen johtajien lausuntojen ja 

todentamisviranomaisten suorittaman työn avulla voidaan saada vain rajallinen 

tarkastusvarmuus; kehottaa laajentamaan tämän uuden lähestymistavan kaikkiin YMP:n 

menoihin maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston seuraavassa vuotuisessa 

toimintakertomuksessa; 

152. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksissaan vuosilta 2009 

ja 2010 antamasta seitsemästä suosituksesta komissio on pannut täytäntöön vain kaksi 

useimpien näkökohtien osalta ja neljä joidenkin näkökohtien osalta; 

153. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen suositukseen, että maa-alueen ja erityisesti pysyvän 

laitumen tukikelpoisuus olisi rekisteröitävä asianmukaisesti LPIS-järjestelmään (ks. 

tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, kohdat 3.13 ja 

3.25 ja laatikko 3.3); kehottaa komissiota käsittelemään yhteistyössä jäsenvaltioiden 

kanssa pysyviin laitumiin liittyviä ongelmia ja varmistamaan, että ne rekisteröidään 

asianmukaisesti LPIS-järjestelmään; kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille 

kuuden kuukauden välein saavutetusta edistyksestä; 

154. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään välittömästi tarvittavat korjaukset, jos 

hallinnointi- ja valvontajärjestelmissä ja/tai yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän 

tietokannoissa havaitaan puutteita tai ne eivät ole ajan tasalla; 

155. pitää tässä yhteydessä valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin ja komissio havaitsivat 

vuosien 2006 ja 2007 tarkastuksissa puutteita Portugalin ja Ranskan LPIS-järjestelmissä, 

mutta maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto sisällytti tästä syystä vuotuiseen 

toimintakertomukseensa varauman ja toimintasuunnitelman Portugalin osalta vasta 

vuonna 2011 ja Ranskan osalta vuonna 2012; 

156. katsoo, että kaikki viipeet sellaisten varaumien tekemisessä, joihin on liitettävä 

toimintasuunnitelmaa koskeva pyyntö, voivat haitata unionin talousarvion tehokasta 

suojaamista, ja toteaa, että komissiolla on asiassa erityinen vastuu; 

157. panee erittäin huolestuneena merkille, että vuosina 2008, 2009 ja 2010 

tilintarkastustuomioistuin havaitsi systeemisiä puutteita tarkastetuissa Italian ja Espanjan 

LPIS-järjestelmissä ja että vuodesta 2007 alkaen on havaittu puutteita 12 jäsenvaltion1 

LPIS-järjestelmissä; panee merkille komission ja Espanjan viranomaisten vastauksen, 

jonka mukaan puutteiden rajallisuudesta huolimatta Espanjassa on otettu käyttöön 

puutteiden korjaamiseksi järjestelmä, jossa seuraavan kauden sääntelyyn on sisällytetty 

tukikelpoisuuskerroin; 

158. on tilintarkastustuomioistuimen tapaan huolestunut rahoitusoikaisuihin johtavien 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyjen hitaudesta (tilintarkastustuomioistuimen 

vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, kohta 4.31) ja pitää valitettavana, että tutkittu 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyjen otos osoitti, että vuonna 2012 menettelyjen 

todellinen kesto (yli neljä vuotta) oli kaksi kertaa niin pitkä kuin komission sisäinen 

vertailuarvo, minkä vuoksi menettelyjä oli lopulta kasaantunut huomattavasti; panee 
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merkille, että kuulemismenettelyn, sovittelumekanismin ja oikaisujen laskennan vuoksi 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyt on vaikea saattaa ajoissa päätökseen; 

edellyttää komission tekevän kaikkensa, jotta sääntöjenmukaisuuden 

tarkastusmenettelyjen kesto voidaan lyhentää enintään kahteen vuoteen1; 

159. kehottaa painokkaasti komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että maksut perustuvat 

tarkastustuloksiin ja että paikalla tehtävät tarkastukset ovat laadultaan riittävän hyviä, 

jotta tukikelpoinen pinta-ala voidaan määrittää luotettavasti; 

160. kehottaa painokkaasti komissiota varmistamaan, että maksajavirastojen johtajien ja 

todentamisviranomaisten työ suunnitellaan toimivaksi ja se on laadultaan riittävää, jotta 

tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus voidaan arvioida 

luotettavasti; 

Maaseudun kehittäminen, ympäristöasiat, kalastus ja terveysasiat 

161. pitää valitettavana, että vuonna 2012 maaseudun kehittämisen, ympäristöasioiden, 

kalastuksen ja terveysasioiden toimintalohkoryhmän maksujen virhetaso oli olennainen ja 

että kuluiksi tunnistettuja menoja koskevat tarkastetut valvontajärjestelmät olivat osittain 

vaikuttavia ja yhdessä tapauksessa eivät olleet vaikuttavia; pitää valitettavana, että 

todennäköisin virhetaso nousi 7,9 prosenttiin (7,7 prosenttia vuonna 2011); 

162. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan merkittävä määrä virheitä sisältäviä 

tapahtumia oli sellaisia, joissa jäsenvaltioiden viranomaisilla oli riittävästi tietoa niin, että 

ne olisivat voineet havaita ja korjata kyseiset virheet; kehottaa tilintarkastustuomioistuinta 

antamaan asiasta tarkat tiedot; 

163. toteaa, että samoin kuin vuonna 2011 tilintarkastustuomioistuimen laskema todennäköisin 

virhetaso koski enimmältä osin (65 prosentin osalta) muita kuin pinta-alaan perustuvia 

toimenpiteitä, ja korostaa, että syynä useimpiin kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleviin 

virheisiin oli, etteivät edunsaajat noudattaneet tukikelpoisuusvaatimuksia, erityisesti kun 

oli kyse maatalouden ympäristösitoumuksista, investointihankkeita koskevista 

erityisvaatimuksista ja hankintasäännöistä; 

164. pitää erittäin valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi jälleen merkittäviä 

ongelmia eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien täydentäviä ehtoja koskevien 

vaatimusten täytäntöönpanossa; kehottaa jäsenvaltioita parantamaan tarkastusten laatua 

vuoden aikana aiheuttamatta edunsaajille lisää hallinnollista rasitetta; 

165. pitää jälleen valitettavana, että komissio käytti vuonna 2012 julkisia hankintoja koskevien 

virheiden kvantifiointiin erilaisia menetelmiä maatalouden ja koheesiopolitiikan aloilla ja 

että kumpikaan menetelmä ei vastaa tilintarkastustuomioistuimen menetelmää, ja kehottaa 

komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta yhtenäistämään julkisiin hankintoihin liittyvien 

virheiden käsittelyn yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa harjoitettavan hallinnoinnin 

yhteydessä ja ilmoittamaan muutoksista vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle; 

166. ilmaisee jälleen huolensa siitä, että virheitä havaittiin runsaasti, kun edunsaajina olivat 

                                                 
1 Katso myös komission jäsenen Cioloşin vastaus hänelle esitettyyn kirjalliseen 

kysymykseen nro 12, kuulemistilaisuus 17. joulukuuta 2013: tarkastusten, joihin liittyy 
rahoitusoikaisu, keskimääräinen kesto sovittelun jälkeen 1 124 päivää. 



julkisoikeudelliset yhteisöt, ja että virheissä oli kyse esimerkiksi tukeen 

oikeuttamattomien alv-maksujen ilmoittamisesta tai julkisia hankintoja koskevien 

sääntöjen noudattamatta jättämisestä; kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita 

huolehtimaan siitä, että voimassa olevia sääntöjä noudatetaan paremmin; 

167. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita1 Ranskan, Ruotsin, 

Saksan, Puolan, Bulgarian ja Romanian maaseudun kehittämisen alan 

valvontajärjestelmissä ja että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamilla kolmella osa-

alueella – hallinnointi- ja valvontajärjestelmät, joilla varmistetaan maksujen oikeellisuus, 

paikalla toimitettaviin tarkastuksiin perustuvat valvontajärjestelmät sekä järjestelmät, 

joilla varmistetaan täydentävien ehtojen täytäntöönpano ja valvonta – havaittiin puutteita; 

168. panee huolestuneena merkille, että edellä mainituissa jäsenvaltioissa vuonna 2012 

havaitut puutteet ovat melko tarkkaan samoja kuin vuonna 2011 tarkastetuissa kuudessa 

jäsenvaltiossa (Tanska, Espanja, Italia, Unkari, Itävalta ja Suomi) havaitut ja ilmoitetut 

puutteet; 

169. on huolestunut siitä, että viime kädessä vastaavia virheitä saattaa esiintyä kaikissa 

jäsenvaltioissa; 

170. panee huolestuneena merkille, että merkittävin tilintarkastustuomioistuimen tänä vuonna 

havaitsema puute liittyi siihen, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen valvonta ei 

ollut vaikuttavaa Ruotsissa, Saksassa (Brandenburg ja Berliini), Puolassa, Bulgariassa ja 

Romaniassa, ja että tarkastuksessa havaittiin, että yli 9 miljoonan euron arvoiset 

hankinnat eivät olleet tukikelpoisia, koska hankintasääntöjä ei ollut noudatettu; 

171. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen ja komission tilien tarkastamista ja 

hyväksymistä koskevien lähestymistapojen erojen vuoksi parlamentti ei pysty arvioimaan 

tarkasti vaikutusta tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja asianmukaisuuteen; 

ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan tilien tarkastamista ja 

hyväksymistä koskevien päätösten yhteydessä ei otettu riittävällä tavalla huomioon 

sääntöjenmukaisuutta koskevien tarkastusten tuloksia; kehottaa komissiota ja 

tilintarkastustuomioistuinta sopimaan kuulemismenettelyn yhteydessä tilien tarkastamista 

ja hyväksymistä koskevasta menettelystä; 

172. on tilintarkastustuomioistuimen tapaan huolestunut sääntöjenmukaisuutta koskevissa 

tarkastuksissa havaituista puutteista laadunvalvonnassa, tarkastusten dokumentoinnissa 

sekä todentavan aineiston arviointitavassa ja päätelmien tekotavassa; 

173. pitää myönteisenä, että komission täytäntöönpanemien rahoitusoikaisujen kokonaismäärä 

on viime vuosina kasvanut ja kiinteämääräisten oikaisujen osuus pieneni vuonna 2012 

selvästi; toteaa, että tietyissä olosuhteissa kiinteämääräiset oikaisut voivat myös olla 

                                                 
1 Tilintarkastustuomioistuin havaitsi seuraavat pääasialliset puutteet: puutteita 

tukikelpoisuusehtoja ja sitoumuksia koskevissa hallinnollisissa tarkastuksissa, kuten tukeen 
oikeuttamattomien alv-maksujen havaitsematta jääminen tai kaksinkertainen rahoitus, 
riittämätön kulujen kohtuullisuuden arviointi (Saksa (Brandenburg ja Berliini), Puola, 
Romania ja Ruotsi), puutteita vähennysten soveltamisessa tai takaisinperinnässä, puutteita 
täydentäviin ehtoihin liittyvien valvontajärjestelmien suunnittelussa ja täytäntöönpanossa: 
puutteelliset hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset tai nitraattidirektiivin 
virheellinen täytäntöönpano. 



asianmukainen tapa suojata unionin talousarviota; 

174. on kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen tapaan huolestunut siitä, että kiinteämääräisten 

oikaisujen käytössä ei oteta riittävästi huomioon rikkomisen luonnetta ja vakavuutta ja 

että sääntöjenmukaisuutta koskevissa päätöksissä on jatkuvana ongelmana menettelyn 

pitkä kesto; pitää kiinteämääräisiä oikaisuja kuitenkin tarpeellisena välineenä tilanteissa, 

joissa ei ole mahdollista suorittaa tarkempaa laskentaa; pyytää siksi komissiota laatimaan 

kiinteämääräisten oikaisujen laskennalle perusteet, joilla varmistetaan, että puutteiden 

luonne ja vakavuus otetaan asianmukaisesti huomioon; 

175. on pettynyt siihen, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi huomattavia puutteita 

parempaan tarkastusvarmuuteen tähtäävän menettelyn täytäntöönpanossa neljässä viidestä 

jäsenvaltiosta, jotka soveltavat kyseistä uutta menettelyä: Bulgariassa ja Romaniassa 

maaseuturahaston yhteydessä ja Luxemburgissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

(Pohjois-Irlanti) maataloustukirahaston yhteydessä; 

176. toteaa, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston vuotuisessa 

toimintakertomuksessa esitetään varauma maaseuturahaston varainhoitovuoden 2012 

menojen kokonaismäärän osalta ja että varauma annettiin, koska pääosasto on huolestunut 

joidenkin jäsenvaltioiden tarkastusten laadusta ja tilintarkastustuomioistuimen 

raportoimasta virhetasosta; 

177. pitää kuitenkin valitettavana, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 

esittämässä maaseuturahastoa koskevassa varaumassa on seuraavat kaksi puutetta: 

pääosasto ei ole antanut omaa kvantifioitua arviotaan jäännösvirhetasosta eikä arvioinut 

kunkin maksajaviraston osalta, onko sen omien tarkastusten tulosten perusteella 

ilmoitettava korkeampi virhetaso vai ei; 

178. kehottaa jäsenvaltioita suorittamaan nykyiset hallinnolliset tarkastuksensa tehokkaasti 

käyttäen kaikkia maksajavirastojen käytettävissä olevia asiaan liittyviä tietoja, koska siten 

voidaan havaita ja korjata suuri osa virheistä; 

179. kehottaa komissiota antamaan jäsenvaltioille edelleen ohjeita ja tukea parhaiden 

käytäntöjen avulla, käyttämällä järjestelmällisesti maksujen keskeytyksiä ja 

rahoitusoikaisuja virheiden vakavuuden mukaan sekä lisäksi laatimalla lyhytaikaisia ja 

tilapäisiä toimintasuunnitelmia; 

180. kehottaa komissiota varmistamaan maaseudun kehittämisen alalla, että sekä sen 

hyväksymis- että tarkastusyksiköt soveltavat ja noudattavat yhtenäisiä vaatimuksia ja 

menettelyjä; korostaa, että erilaisten vaatimusten soveltaminen hyväksymis- ja 

tarkastusyksiköissä on aiemmin saanut aikaan hämmennystä kansallisissa 

maksajavirastoissa ja hankkeita ehdottavien hakijoiden keskuudessa, mikä on aiheuttanut 

viivästyksiä ja rajoituksia hankehakemuksissa; korostaa, että kaikki maaseuturahaston 

maksujen haku- ja hyväksymismenettelyihin tehtävät muutokset voivat olla velvoittavia 

vain tulevaisuudessa eikä niitä siis saa soveltaa aiemmin hyväksyttyihin hankkeisiin; 

181. kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikki maaseuturahaston uuden ohjelmakauden 

2014–2020 tukikelpoisuusehtoja ja valintaperusteita koskevat tulevat ohjeet asetetaan 

samoin yhteisiksi vaatimuksiksi toimivaltaisten kansallisten elinten ja maksajavirastojen 

lisäksi myös komission hyväksymis- ja tarkastusyksiköille; korostaa, että kyseiset ohjeet 

olisi laadittava siten, että ne voidaan panna täytäntöön paikan päällä; 



182. panee pettyneenä merkille, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston 

pääjohtaja on itse ilmoittanut pääosaston vuotuisessa toimintakertomuksessa vuodelta 

2012, että vaikka komissio laati kattavan toimintasuunnitelman vastauksena virhetason 

nousuun maaseudun kehittämisen alalla, ”virhetasoon on mahdollista vaikuttaa 

merkittävästi aikaisintaan vuonna 2014”; toteaa, että vuosikertomuksessaan 

varainhoitovuodelta 2012 tilintarkastustuomioistuin myöntää tämän arvion oikeaksi; 

183. tähdentää, että kyseisellä toteamuksella annetaan oikeutus sille, että vastuuvapauden 

myöntävä viranomainen vaatii, että komissiolle ja tietyille jäsenvaltioille asetetaan 

virallisia sitoumuksia ja sitovia vaatimuksia sekä määräaikoja kaikkien tämän 

päätöslauselman 40–67 kohdassa tarkoitettujen korjaavien toimien panemiseksi 

täydellisesti täytäntöön, jotta virhetasot laskevat tulevaisuudessa; 

184. panee merkille, että komission mukaan vuodesta 2007 lähtien 351,6 miljoonaa euroa 

maataloustukirahaston varoja on ilmoitettu määräksi, jota ei saada perityksi tuensaajan 

maksukyvyttömyyden vuoksi; panee myös merkille, että lisäksi vuodesta 2007 lähtien ei 

ole peritty takaisin 6 miljoonan euron määrää siksi, että kustannukset ylittivät 

takaisinperinnän edut; odottaa komission ilmoittavan kyseiset määrät vuosittain 

vuotuisessa toimintakertomuksessaan ja kehittävän tapoja, joilla jäsenvaltiot voivat 

vähentää riskiä, että rahoitetaan maksukyvyttömyyden partaalla olevia edunsaajia; 

185. huomauttaa, että asetuksen (EY) N:o 1290/20051 33 artiklan 7 kohdan (maaseuturahasto) 

mukaan jäsenvaltio voi päättää lopettaa takaisinperintämenettelyn vasta ohjelman 

päättämisen jälkeen kyseisen asetuksen 32 artiklan 6 kohdassa säädetyin edellytyksin; 

huomauttaa, että kaikilla maaseuturahaston velkoihin liittyvillä määrillä, joita ei saada 

perityksi varainhoitovuosina 2007–2012 eli 0,9 miljoonan euron velkamäärällä ei ole 

pätevää perustelua; pyytää komissiota selittämään, miten se aikoo toimia asiassa; 

186. panee merkille, että joillakin jäsenvaltioilla oli monivuotisia ohjelmia kauden 2007–2013 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana ja että joidenkin maksajavirastojen piti suorittaa 

takaisinperintöjä edunsaajilta silloinkin, kun kyse oli vain muutamasta sentistä (koska 

asetuksen (EY) N:o 1290/2005 33 artiklan 7 kohtaa sovellettiin yhdessä 32 artiklan 

6 kohdan kanssa vasta maaseudun kehittämisohjelman päättymisen jälkeen); on 

huolestunut, koska näiden pienten määrien takaisinperintäkustannukset olivat selkeästi 

takaisinperittäviä määriä suuremmat; huomauttaa, että varainhoitovuosina 2013 ja 2014 

kyseisten jäsenvaltioiden osalta ei ole näkyvissä muutoksia; toteaa, että komissiolle 

ilmoitettiin ongelmasta hyvissä ajoin; hämmästelee, ettei komissio reagoinut nopeammin 

korjatakseen unionin kannalta nolon tilanteen; kehottaa komissiota omaksumaan uuden 

monivuotisen rahoituskehyksen aikana entistä ennakoivamman toimintatavan ja 

ratkaisemaan kyseisen kaltaiset ongelmat heti, kun ne tulevat sen tietoon; 

Suoria tukia ja maaseudun kehittämistä koskevat suositukset 

187. yhtyy seuraaviin tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin: komission olisi korjattava 

kaikki sääntöjenmukaisuutta koskevissa tarkastuksissa havaitut puutteet ja ratkaistava 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyihin liittyvä jatkuva pitkien viipeiden ongelma 

kokonaisuudessaan; komission olisi parannettava rahoitusoikaisujen määrittämiseen 

käyttämäänsä menetelmää edelleen niin, että siinä otettaisiin paremmin huomioon 

                                                 
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21. kesäkuuta 2005, Euroopan yhteisen 

maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1). 



havaittujen rikkomisten laatu ja vakavuus; komission olisi korjattava hankinta- ja 

avustussopimuksia koskevissa järjestelmissä havaitut puutteet; 

188. tukee suosituksia ja hyviä käytäntöjä, joilla vähennetään virheitä puuttumalla 

ylisääntelyyn parlamentin tutkimuksessa ”Gold-Plating in the EAFRD: To what extent do 

national rules unnecessarily add to complexity and, as a result, increase the risk of 

errors?” ehdotetulla tavalla; huomauttaa, että on olemassa ylisääntelyn muotoja, joissa 

edut ovat kustannuksia suuremmat ja joissa sääntely on perusteltua (”hyvät” 

ylisääntelykäytännöt), mutta monet muut ylisääntelykäytännöt vaikuttavat kohtuuttomilta, 

ja niiden kustannukset ovat etuja suurempia (”huonot” ylisääntelykäytännöt); vaatii 

puuttumaan jälkimmäisiin ylisääntelyn muotoihin; 

189. pyytää tässä yhteydessä niin sanottujen nopeiden voittojen välitöntä täytäntöönpanoa 

mahdollisten kustannusten arvioimiseksi yhdessä odotettujen toimintapoliittisten hyötyjen 

kanssa, kun otetaan käyttöön kunnianhimoisia vaatimuksia ja sitoumuksia, ongelmallisiin 

hallinto- ja menettelyvaatimuksiin puuttumiseksi sekä monitulkintaisten ja epäselvien 

vaatimusten välttämiseksi; 

190. pyytää myös toteuttamaan rakennemuutoksia, jotka johtavat pitkän aikavälin ratkaisuihin, 

kuten kaikkialla unionissa toimivien hallintoviranomaisten ja maksajavirastojen väliseen 

pysyvään tiedonjakofoorumiin, jotta maaseuturahastoon liittyvät elimet saavat 

esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä keskusteltaessa monitulkintaisista kysymyksistä ja 

liian monimutkaisista vaatimuksista ja tarkastuksista; vaatii tässä yhteydessä kyseisen 

foorumin käytön mahdollistamista kaikissa jäsenvaltioissa; 

Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat päätelmät 

191. katsoo, että tapaan, jolla komissio käsittelee LPIS-järjestelmän avulla havaittuja puutteita 

(kiinteämääräisiin oikaisuihin johtavien sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyjen 

liian pitkä kesto sekä toimintasuunnitelmien ja vuotuisten toimintakertomusten 

myöhästynyt hyväksyminen), sisältyy unionin talousarviolle taloudellinen riski; kehottaa 

panemaan toimintasuunnitelmat ripeästi täytäntöön LPIS-järjestelmän puutteiden 

korjaamiseksi; kehottaa siinä tapauksessa, että määräaikoja ei noudateta, pienentämään 

oikeasuhteisesti asianosaisille jäsenvaltioille maksettavia kuukausi- tai välimaksuja tai 

keskeyttämään ne unionin talousarviolle aiheutuvan taloudellisen riskin välttämiseksi; 

192. huomauttaa erityisesti, että Ranska ja Portugali eivät olleet korjanneet 

tilintarkastustuomioistuimen kyseisissä jäsenvaltioissa vuonna 2006 havaitsemia ja 

komission vuonna 2008 vahvistamia virheitä täydellisesti vielä vuonna 2012 huolimatta 

päätöksistä määrätä kiinteämääräisiä oikaisuja; korostaa, että vuosina 2006–2013 

maksettiin suoria tukia, joiden laillisuutta ja asianmukaisuutta ei ollut täysin varmistettu; 

on huolissaan unionin talousarviosta, koska vuosina 2008–2013 Ranskassa ja vuosina 

2010–2013 Portugalissa virheellisesti maksetuista määrärahoista, jotka johtuivat LPIS-

järjestelmään pitkään sisältyneistä, vuonna 2006 havaituista virheistä, ei ole suoritettu 

vielä rahoitusoikaisuja; panee kuitenkin merkille, että komissio sovelsi vuotta 2008 

edeltävinä varainhoitovuosina Ranskassa ja vuotta 2010 edeltävinä varainhoitovuosina 

Portugalissa nettomääräisiä rahoitusoikaisuja; pyytää komissiota kattamaan tällaisten 

virheiden koko taloudellisen riskin unionin talousarviossa nettomääräisillä 

rahoitusoikaisuilla; 

193. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon Euroopan parlamentille ja neuvostolle 



nettomääräisten rahoitusoikaisujen soveltamisesta jäsenvaltioissa maatalouden ja 

koheesiopolitiikan osalta (COM(2013)0934), koska siinä komissio sitoutuu nopeuttamaan 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyä siten, että ”perustapauksissa 

rahoitusoikaisusta voitaisiin päättää kahden vuoden kuluessa alkuperäisestä 

tarkastuksesta”, ja ilmoittaa lisäksi saattavansa yhteisen maatalouspolitiikan alalla 

noudatettavat maksujen keskeyttämis- ja lopettamiskäytännöt yhdenmukaisiksi 

koheesiopolitiikan rahastojen kanssa; toteaa vaatineensa näitä sitoumuksia vuosien ajan, 

erityisesti päätöslauselmassaan vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 

20111; 

194. toteaa, että kaikki rahoitusoikaisut maatalouden alalla ovat nettomääräisiä 

rahoitusoikaisuja; katsoo kuitenkin, että sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyn 

täyden vaikutuksen varmistamiseksi on välttämätöntä nopeuttaa menettelyä ja parantaa 

edelleen nettomääräisten rahoitusoikaisujen soveltamisen perusteita ja menetelmiä 

pidemmälle kuin suunnitellut uudet suuntaviivat, jotka perustuvat nykyisiin 

suuntaviivoihin2, joista komissio päätti jo 23. joulukuuta 1997; 

195. painottaa eritoten, että komission ilmoittamaa rahoitusoikaisuihin johtavien 

sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettelyjen lyhentämistä ei voi arvioida ennen vuoden 

2016 puoliväliä, mikä merkitsee vastuuvapausmenettelyn kannalta sitä, että parlamentti 

käsittelee asiaa vasta vuosina 2017 ja 2018; 

196. hyväksyy seuraavat maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtajan 

esittämät varaumat: 

– varauma, joka koskee vakavia puutteita Bulgarian, Ranskan ja Portugalin suoran 

tuen järjestelmissä 

– varauma, joka koskee kaikkia maaseudun kehittämiseen liittyviä menoja 

– varauma, joka koskee luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmän puutteita; 

kehottaa vaaleilla valittua uutta parlamenttia vaatimaan, että uusi komission jäsen sitoutuu 

lujasti korjaamaan tilanteen myös valmistelemalla erityisiä järjestelyjä virheille alteimpia 

jäsenvaltioita varten, jotta voidaan lujittaa unionin talousarvion suojaa; 

Aluepolitiikka, energia ja liikenne 

197. korostaa, että aluepolitiikkaa toteutetaan ennen kaikkea Euroopan aluekehitysrahaston 

(EAKR) ja koheesiorahaston avulla ja että se kattaa 96 prosenttia kyseisen toimintalohkon 

menoista; toteaa, että vuonna 2012 EAKR:n (maksut 27,5 miljardia euroa) ja 

koheesiorahaston (maksut 9,6 miljardia euroa) osuus oli 97 prosentista aluepolitiikan 

menoista; 

                                                 
1 EUVL L 308, 16.11.2013, s. 27. 
2 Nykyisiin suuntaviivoihin perustuvissa komission suuntaviivoissa olisi esitettävä yksittäisiä 

yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteitä koskevan olennaisen valvonnan ja 
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198. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 180 tapahtumasta 88:aan 

(49 prosenttiin) liittyi virhe; toteaa lisäksi, että tilintarkastustuomioistuin arvioi 

kvantifioimiensa virheiden perusteella todennäköisimmäksi virhetasoksi 6,8 prosenttia, 

missä on 0,8 prosenttiyksikköä lisäystä edellisvuoteen verrattuna; panee merkille 

komission huomion, että virhetaso olisi pysynyt ennallaan, jos tilintarkastustuomioistuin 

olisi ottanut huomioon kiinteämääräiset rahoitusoikaisut; 

199. korostaa tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen osoittavan, että menoihin 

kohdistettavissa perustason tarkastuksissa on puutteita; toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen mielestä jäsenvaltioiden viranomaiset olisivat voineet 

havaita ja korjata ainakin osan virheistä ennen menojen todentamista komissiolle, koska 

niillä oli riittävästi tietoa 56 prosentista niistä aluepolitiikan alan tapahtumista, joihin 

liittyy (kvantitatiivisesti ilmaistavissa oleva ja/tai muunlainen) virhe; huomauttaa lisäksi, 

että virheitä aiheutui pääasiallisesti siitä, että rahoitusta annettiin hankkeille, joissa ei 

noudatettu unionin ja/tai kansallisia julkisten hankintojen tekemistä koskevia sääntöjä tai 

jotka eivät täyttäneet tukikelpoisuusehtoja, sekä sellaisten kustannusten hyväksymisestä, 

jotka eivät olleet tukikelpoisia; 

200. kiinnittää huomiota koheesiopolitiikan hallinnointijärjestelmän monivuotisuuteen ja 

korostaa, että politiikan toteutukseen liittyvien sääntöjenvastaisuuksien lopullinen 

arviointi on mahdollista vasta ohjelmakauden päätyttyä; 

201. ei hyväksy sitä, että samat virheet toistuvat vuodesta toiseen, usein samoissa 

jäsenvaltioissa; toteaa, että keskeyttämällä tai lopettamalla maksut komissio varmistaa, 

että korjaavat toimet toteutetaan tapauksissa, joissa on havaittu puutteita; pyytää 

komissiota tehostamaan kansallisten ja alueellisten hallinnointi- ja valvontajärjestelmien 

seurantaa tämän havainnon valossa ja toisaalta lieventämään seurantaa valtioissa, joissa 

hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ovat osoittautuneet luotettaviksi; 

202. on yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että jäsenvaltioilla on 

velvollisuus estää tai havaita ja korjata sääntöjenvastaiset menot ja raportoida niistä 

komissiolle; toteaa, että jäsenvaltioiden hallinto- ja todentamisviranomaisilla on täten 

olennaisen tärkeä tehtävä varmistaa, että komission korvaamat kulut ovat asianmukaisia 

(vuosikertomus varainhoitovuodelta 2012, kohta 5.12); 

203. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti neljässä jäsenvaltiossa toimivien 

neljän tarkastusviranomaisen valvontajärjestelmät ja totesi, että Belgian (Vallonia), 

Maltan ja Yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) koskevat) 

valvontajärjestelmät olivat vain osittain vaikuttavia mutta Slovakian valvontajärjestelmät 

olivat vaikuttavia; 

204. suhtautuu myönteisesti siihen, että alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, 

sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ovat tarkastaneet vuodesta 2009 alkaen 

112 tarkastusviranomaisesta 62; panee merkille, että kyseisten tarkastusviranomaisten 

vastuulla on EAKR:n/koheesiorahaston 317 toimenpideohjelmasta 

257 toimenpideohjelmaa ja ESR:n 117 toimenpideohjelmasta 48 toimenpideohjelmaa; 

panee merkille myös, että neljän vuoden aikana tarkastettujen tarkastusviranomaisten 

vastuulla oli 95 prosenttia EAKR:n/koheesiorahaston määrärahoista ohjelmakaudella 

2007–2013; 

205. toteaa huolestuneena, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti 



138 EAKR:n/koheesiorahaston ja ESR:n toimenpideohjelman yhteydessä kansallisten 

tarkastusviranomaisten kertomukset ja havaitsi useissa niistä puutteita; toteaa komission 

korostavan tässä yhteydessä, että kiinteämääräisiä oikaisuja sovellettiin tarvittaessa 

silloin, kun komissio katsoi, ettei ilmoitettu virhetaso ollut luotettava; 

206. ilmaisee huolensa siitä, että komissio käyttää sille 15. helmikuuta vuoteen n+1 mennessä 

toimitettavia tarkastuslausuntoja, vuotuisia tarkastuskertomuksia sekä johdon 

vahvistuslausumia riskianalyysinsa ja omien tarkastustensa perustana, vaikka asiakirjoissa 

on usein virheitä; toteaa, että siksi ne eivät mahdollista yksiselitteistä riskianalyysia; 

207. kehottaa näin ollen komissiota suorittamaan riippumattoman tarkastusmenettelyn 

perusteella (omat riskianalyysit, tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja muut 

lähteet) vuonna n lopullisiin edunsaajiin ja avustusten myöntämisestä vastaaviin 

viranomaisiin kohdistuvia tarkastuksia jäsenvaltioissa, joiden valvontajärjestelmissä 

havaittiin heikkouksia vuonna n-1; vaatii tätä varten loogista automaattista mekanismia; 

208. kehottaa komissiota tarkastamaan ohjelmakauden 2014–2020 aikana omien otantaan 

perustuvien tarkastusten avulla kaikki toimenpideohjelmat, joissa maksettavien 

avustusten suuruuden taikka virheiden tai valvontajärjestelmän puutteiden määrä on 

huomiota herättävän suuri; 

209. pitää oikeana sitä, että komission omia tarkastuksia koskevat ohjeet ovat komissiota 

velvoittavia; kehottaa komissiota esittämään ne ennen vuoden 2013 

vastuuvapausmenettelyä; vaatii tätä tarkoitusta varten selkeitä tietoja siitä, missä määrin 

sellaisia jäsenvaltioita ja ohjelmia, joissa on aiemmin esiintynyt puutteita, on otettu 

erityisen tarkastuksen kohteiksi ja miten paljon nettomääräisiä rahoitusoikaisuja voidaan 

nopeuttaa; katsoo, että tämän lähestymistavan olisi sisällyttävä myös piakkoin 

hyväksyttäviin delegoituihin säädöksiin; 

210. on tietoinen siitä, että oikeusvaltion periaatteen mukaisesti automaattista rangaistusta ei 

saa olla olemassa; kehottaa siksi komissiota tekemään kaikkensa nettomääräisten 

oikaisujen tai maksujen keskeyttämisen määräämistä edeltävien kuulemismenettelyjen 

lyhentämiseksi; vaatii komissiota raportoimaan saavutetusta edistymisestä ennen vuoden 

2013 vastuuvapausmenettelyä; 

211. suhtautuu lisäksi myönteisesti siihen, että vuoden 2010 puolivälistä marraskuuhun 2013 

komissio suoritti ylimääräisiä tarkastuksia, joiden kohteena oli tarkastusviranomaisia, 

välittäjäelimiä ja edunsaajia (77 tarkastusta, jotka koskivat yli 70:tä toimenpideohjelmaa 

16 jäsenvaltiossa) varmistaakseen hallinnollisten tarkastusten laadun; 

212. painottaa, että aluepolitiikan pääosaston vuotta 2012 koskevaan vuotuiseen 

toimintakertomukseen sisältyvien numerotietojen mukaan riskialttiiden maksujen määrä 

on vähintään 755,8 miljoonaa euroa ja enintään 1 706,8 miljoonaa euroa; toteaa, että tässä 

yhteydessä komissio on esittänyt 61 varaumaa, jotka koskevat ohjelmia tai niiden osia, ja 

25 mainetta koskevaa varaumaa, jotka koskevat pääasiassa Espanjaa, Ruotsia, Euroopan 

alueiden välistä yhteistyötä ja Tšekin tasavaltaa; vaatii komissiota pyrkimään jatkossakin 

yksinkertaistamaan menettelyjä niin paljon kuin mahdollista, jotta voidaan välttyä 

mahdollisimman hyvin virheiden mahdollisuudelta; 

213. suhtautuu myönteisesti uuteen yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen 



(EU) N:o 1303/20131, jossa otetaan käyttöön muun muassa seuraavat parannukset: 

ensimmäinen maksuerä suoritetaan vasta toimenpideohjelman hyväksymisen jälkeen, 

sitoumukset vapautetaan kolmen vuoden kuluttua ohjelman päättymisestä (n+3), 

ennakkomaksuja vähennetään, maksujen yhteydessä pidätetään 10 prosenttia laskun 

laskennallisesta määrästä, kunnes menot on hyväksytty, ja kumppanuussopimuksiin 

voidaan hyväksyä maakohtaisia suosituksia; 

214. pitää myönteisinä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjä ohjelmakautta 

2014–2020 koskevia uusia sääntöjä, joihin sisältyvät muun muassa tarkastus- ja 

varmentamisviranomaisten nimeäminen, tarkastusviranomaisten akkreditointi, tilien 

tarkastamis- ja hyväksymismenettelyt, rahoitusoikaisut ja nettomääräiset rahoitusoikaisut, 

oikeasuhteinen valvonta sekä ennakkoehdot ja joilla pyritään alentamaan virhetasoa 

edelleen; kannattaa tässä yhteydessä koheesiopolitiikan suuntaamista yhä enemmän 

tuloksiin ja temaattista keskittämistä, joilla varmistettaisiin yhteisrahoitettujen toimien 

korkea lisäarvo; pitää samoin myönteisenä vakavan puutteen määrittelyä sekä oikaisujen 

määrän ennakoitua korottamista, jos puutteet toistuvat; 

215. pitää kuitenkin valitettavana, että myös uuden EAKR-asetuksen (EU) N:o 1301/20132 

mukaan jäsenvaltiot voivat korvata vuonna n havaitut virheitä sisältävät hankkeet uusilla 

hankkeilla, joten jäsenvaltioille asetettava merkittävä kannustin huolelliseen 

varainkäyttöön jää käyttämättä; katsoo, että kyseistä järjestelyä olisi rajoitettava 

mahdollisimman pian ja uudistettava perusteellisesti viimeistään vuonna 2020; 

216. pitää valitettavana myös sitä, että asetuksessa ei ole määritelty tyhjentävästi järjestelmien 

arviointiin (”vakavat puutteet”) ja kiinteämääräisten rahoitusoikaisujen tason 

määrittämiseen liittyviä perusteita; edellyttää, että delegoidussa säädöksessä vahvistetaan 

yksityiskohtaiset ja operatiiviset perusteet, joiden avulla komissio voi soveltaa vakavan 

puutteen käsitettä; 

217. toteaa, että esittelijä ja komissio ovat vastuuvapausmenettelyn aikana järjestäneet 

kahdenvälisiä tapaamisia, joissa on käsitelty delegoidun säädöksen horisontaalisia 

näkökohtia, joilla tarkennetaan, miten ”vakavat puutteet” voitaisiin määritellä 

selkeämmin ja miten rahoitusoikaisuja voitaisiin tiukentaa jatkuvien vakavien puutteiden 

tapauksessa; pitää valitettavana, että talousarvion valvontavaliokunnan ehdotuksia 

rahoitusoikaisujen tasosta (50 prosentin ja 75 prosentin tason lisääminen) ei otettu 

huomioon; pitää valitettavana, että viimeisimmässä esityksessä delegoiduksi säädökseksi 

(4. helmikuuta 2014) alkuperäinen automatiikka, joka koskee rahoitusoikaisujen tason 

nostamista, mikäli sama vakava puute havaitaan seuraavana tilivuonna, muutettiin 

vaihtoehtoiseksi, mikä heikensi jäsenvaltioille asetettua vaatimusta ottaa käyttöön 
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valvontajärjestelmiä, joilla taataan moitteeton varainhoito; 

218. suhtautuu myönteisesti komission tiedonantoon nettomääräisten rahoitusoikaisujen 

määräämisestä jäsenvaltioille (COM(2013)0934); epäilee kuitenkin, ovatko 

jäsenvaltioiden 15. helmikuuta vuoteen n+1 mennessä toimittamat asiakirjat luotettava 

perusta riskianalyysille; toteaa myös, että nettomääräisen oikaisun määräämistä edeltävä 

kuulemismenettely kestää neljä kuukautta, mikä on liian kauan; 

219. vaatii alan nykyisten sääntöjen vahvempaa ja välitöntä täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, 

kun otetaan huomioon julkisia hankintoja koskevien virheiden suuri määrä 

koheesiopolitiikassa ja tilintarkastustuomioistuimen tammikuussa 2014 järjestämä 

seminaari unionin julkisista hankinnoista; vaatii lisäksi julkisia hankintoja koskevien 

sääntöjen parempaa koordinointia kaikkien sidosryhmien tasolla sekä sääntöjen ja 

rahoitusoikaisujen yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista; 

220. suhtautuu myönteisesti vapaaehtoisten kansallisten vahvistuslausumien mahdolliseen 

käyttöönottoon yhteistyössä harjoitettavan hallinnoinnin alalla; 

221. pyytää komissiota ottamaan parlamentin vuosittain hyvissä ajoin mukaan Euroopan 

laajuisten verkkojen ja Verkkojen Eurooppa -välineen yhteisrahoitukseen ja antamaan 

tietoja liikenneinfrastruktuurihankkeiden valinnasta ja määristä; pyytää komissiota 

esittämään parlamentille vuosittain luettelot liikennehankkeista ja tiedot alueellisista ja 

koheesiorahastoista yhteisrahoitetuista määristä; 

222. kehottaa komissiota määrittämään ja toteuttamaan nopeita toimia koheesiopolitiikan alan 

tarkastusjärjestelmän puutteiden korjaamiseksi; 

223. hyväksyy aluepolitiikan pääosaston pääjohtajan esittämät varaumat, jotka koskevat 

EAKR:n, koheesiorahaston ja liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmakauden 

2007–2013 hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä 17 jäsenvaltiossa (72 ohjelmaa) ja 12:ssa 

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmassa; hyväksyy myös EAKR:n, koheesiorahaston 

ja liittymistä valmistelevan tukivälineen ohjelmakauden 2000–2006 valvontajärjestelmiä 

viidessä jäsenvaltiossa (11 ohjelmaa) koskevan varauman; toteaa tässä yhteydessä 

erityisesti, että 

– kaikkien jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten on otettava tarkastustehtävänsä 

vakavammin hallinnointi- ja valvontajärjestelmien parantamiseksi pysyvästi 

– komission on toimitettava lopullisiin edunsaajiin ja hyväksynnästä vastaaviin 

viranomaisiin kohdistuvia tarkastuksia vuonna n jäsenvaltioissa, joiden 

valvontajärjestelmissä on havaittu puutteita vuonna n-1 

– komission on sitouduttava tarkastamaan kaikki toimenpideohjelmat ainakin kerran 

ohjelmakauden aikana 

– komission on raportoitava hyvissä ajoin vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyä 

ajatellen mahdollisuudesta käyttää delegoituun säädökseen sisältyvää termiä 

”vakava puute” käytännössä ja siitä aiheutuvista nettomääräisistä 

rahoitusoikaisuista; 

kehottaa vaaleilla valittua uutta parlamenttia vaatimaan, että uusi komission jäsen sitoutuu 



lujasti korjaamaan tilanteen myös valmistelemalla erityisiä järjestelyjä virheille alteimpia 

jäsenvaltioita varten, jotta voidaan lujittaa unionin talousarvion suojaa; 

224. korostaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 mukaan 

yritykset eivät saa ottaa vastaan unionin varoja investointeihin, jotka johtavat 

työpaikkojen vähentämiseen samassa yrityksessä toisella unionin alueella; pitää siksi 

myönteisenä, että komissio on käynnistänyt tutkimuksen, joka koskee toiminnan 

mahdollisia siirtämisiä yli 50 miljoonan euron arvoisissa suurissa hankkeissa, jotka ovat 

suoraan komission valvonnassa; odottaa, että komissio käynnistää tutkimuksen tämän 

tyyppisestä unionin varojen väärinkäytöstä alle 50 miljoonan euron suuruisissa 

hankkeissa ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoiduissa hankkeissa; odottaa 

myös, että komissio varmistaa, että sääntöjen vastaisesti maksetut unionin varat 

maksetaan takaisin; 

225. vaatii komissiota varmistamaan, että unionin rakennerahastovaroja ei käytetä tavalla, jolla 

suoraan tai välillisesti tuetaan palvelujen tarjoamisen tai tuotannon siirtymistä toisiin 

jäsenvaltioihin; 

226. kehottaa vaaleilla valittua uutta parlamenttia vahvistamaan maatalouden ja aluepolitiikan 

alalla havaittujen puutteiden korjaamiseksi toteutettavat toimet kiireelliseksi tehtäväksi 

uuden komission työohjelmassa; 

227. pyytää uutta parlamenttia ottamaan tässä mietinnössä esitetyt maatalouden ja 

aluepolitiikan alan puutteet esiin uuden komission jäsenehdokkaiden kuulemistilaisuuksia 

edeltävässä kirjallisessa menettelyssä ja vaatimaan asianmukaisia lupauksia, jotta unionin 

talousarviota voidaan suojata paremmin; 

228. pyytää uutta parlamenttia tutkimaan tässä mielessä kaikki oikeudelliset mahdollisuudet, 

jotta monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arvioinnin yhteydessä voidaan 

tarvittaessa parantaa lainsäädäntöä edelleen; 

Komission Kreikka-työryhmä 

229. arvostaa Kreikka-työryhmän työtä; panee merkille, että työryhmän määrittämistä 

181 ensisijaisesta hankkeesta seuraavat, yhteensä 415,7 miljoonan euron arvoiset 

hankkeet ovat uhattuna: 

– Igoumenitsan uusi satama, vaihe C, jolle on hyväksytty 81,25 miljoonan euron 

rahoitus 

– lähiliikennejunaradan osuus Piraeus-3 Gefyres, jonka yhteisrahoitettu talousarvio on 

70 miljoonaa euroa 

– laiturin rakentaminen Symin satamassa, mille hyväksytty 4,1 miljoonan euron 

rahoitus 

– kansallinen rekisteri, jolle on hyväksytty 41,9 miljoonan euron rahoitus 

– maarekisteri, jonka yhteisrahoitettu talousarvio on 130 miljoonaa euroa 

– sähköinen matkalippujärjestelmä, jolle on hyväksytty 34,76 miljoonan euron 

rahoitus 



– Karla-järven ennallistaminen, jolle on hyväksytty 41 miljoonan euron rahoitus 

– Aitolia-Akarnanian prefektuurin 2. maantieteellisen kokonaisuuden kaatopaikalle 

johtavan tien parantaminen, jolle on hyväksytty 11,4 miljoonan euron rahoitus 

– Velo–Stimagka–Koutsi–Nemea -maantien parantaminen/leventäminen, jolle on 

hyväksytty 7,1 miljoonan euron rahoitus 

– Zakynthosin keskusvesijohtoverkoston korvaaminen, jolle on myönnetty 

9,6 miljoonan euron rahoitus; 

pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille yksityiskohtaisesti näissä hankkeissa 

ilmenneistä ongelmista; 

230. pyytää komissiota arvioimaan mahdollisuutta perustaa työryhmä unionin varojen käytön 

kanssa kamppailevia jäsenvaltioita varten; 

Työllisyys- ja sosiaaliasiat 

231. korostaa, että työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa toteutetaan ennen kaikkea Euroopan 

sosiaalirahaston (ESR) avulla siten, että noin 11 782 miljoonaa euroa eli 97 prosenttia 

määrärahoista maksetaan ESR:n kautta; 

232. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 180 tapahtumasta 63:een 

(35 prosenttiin) liittyi virhe; toteaa, että tilintarkastustuomioistuin arvioi 31 tapahtumassa 

kvantifioimiensa virheiden perusteella todennäköisimmäksi virhetasoksi 3,2 prosenttia, 

missä on 1 prosenttiyksikkö lisäystä edellisvuoteen verrattuna; panee merkille komission 

huomion, että virhetaso olisi pysynyt ennallaan eli lähellä olennaisuusrajaa, jos 

tilintarkastustuomioistuin olisi ottanut huomioon vuonna 2012 täytäntöön pannut 

kiinteämääräiset rahoitusoikaisut, jotka olivat erityisen merkittävät (25 prosentin kiinteä 

määrä) yhdessä jäsenvaltiossa; 

233. korostaa tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen osoittavan, että menoihin 

kohdistettavissa perustason tarkastuksissa on puutteita; toteaa 

tilintarkastustuomioistuimen katsovan aiempien vuosien tapaan, että 67 prosenttia 

(kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevan tai muunlaisen) virheen sisältävistä tapahtumista 

oli sellaisia, joiden kohdalla jäsenvaltioiden viranomaisilla oli käytettävissään riittävästi 

tietoa niin, että ne olisivat voineet havaita ja korjata ainakin yhden virheistä ennen 

menojen todentamista komissiolle; toteaa myös, että virheitä aiheutui pääasiallisesti 

tukeen oikeuttamattomien kulujen maksamisesta sekä julkisia hankintoja koskevien 

sääntöjen noudattamatta jättämisestä; 

234. tukee komissiota sen pyrkimyksessä ottaa tilinpäätösten yhteydessä kattavasti käyttöön 

vuodesta 2007 lähtien olemassa ollut yksinkertaistettu kustannusvaihtoehto ja kehottaa 

jäsenvaltioita soveltamaan yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa aina, kun se on 

mahdollista, koska siten hankkeiden alttius virheille vähenee, kuten 

tilintarkastustuomioistuin vahvistaa; 



235. pitää myönteisenä, että uudessa ESR-asetuksessa1 laajennetaan yksinkertaistetun 

kustannusvaihtoehdon käyttömahdollisuuksia; toteaa, että näin ollen vuonna 2014 on 

mahdollista maksaa kertakorvauksia enintään 100 000 euroa ja yksinkertaistetun 

kustannusvaihtoehdon käyttö on pakollista hankkeissa, joiden julkinen tuki on alle 

50 000 euroa; 

236. katsoo, että komission suunnitelmaa käyttää yksinkertaistettua kustannusvaihtoehtoa 

vuoteen 2017 mennessä 50 prosentissa ESR:n toimista olisi pidettävä vähimmäistasona, ja 

kehottaa kaikkia jäsenvaltioita käyttämään yksinkertaistettuja kustannuksia, jotta taso 

ylittyy; kehottaa komissiota raportoimaan edistymisestä yksinkertaistetun 

kustannusvaihtoehdon käytössä jäsenvaltioissa ennen vuoden 2013 

vastuuvapausmenettelyn alkua; 

237. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tarkasti neljässä jäsenvaltiossa toimivien 

neljän tarkastusviranomaisen valvontajärjestelmät ja totesi, että Belgian (Vallonia), 

Maltan ja Yhdistyneen kuningaskunnan (Englanti) valvontajärjestelmät ovat vain osittain 

vaikuttavia mutta Slovakian valvontajärjestelmät ovat vaikuttavia; 

238. suhtautuu myönteisesti raporttiin ”Overview Report on the Results of the Thematic Audit 

on Management Verifications Conducted by Member States”; panee merkille, että sen 

mukaan valvontaviranomaisissa on muun muassa seuraavia huomattavia puutteita: 

hallintoviranomaisten ja välittäjäelinten toimintaorganisaatiossa on puutteita, tarkastukset 

ovat usein puhtaasti muodollisia, julkisia hankintoja koskevia sääntöjä rikotaan, tehtävien 

siirtämisessä ei oteta huomioon koulutusta ja valvontaa, ja hallintovalmiudet ja ohjeistus 

ovat riittämättömät; suhtautuu myönteisesti raportin sisältämiin suosituksiin, joita ovat 

muun muassa seuraavat: yksinkertaistettujen kustannusten käyttäminen ja 

yksinkertaistamista koskevat seminaarit kaikissa jäsenvaltioissa, hallinnoinnin 

tehostaminen kustannusten tarkastuksiin keskittyvien työryhmien avulla, edunsaajien 

paikan päällä tehtävien tarkastusten lisääminen, valtuutuksen saaneiden elinten ja 

hallinnointielinten parempi valvonta ja hyväksynnän rajaaminen siihen, mikä on todella 

hallittavissa, sekä toimintasuunnitelmat kaikkien havaittujen puutteiden yhteydessä; 

239. panee erittäin huolestuneena merkille, että 13:ssa yhteensä 117 vuotuisesta 

tarkastuskertomuksesta vuodelta 2012 työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 

pääosasto on mukauttanut jäsenvaltioiden ilmoittamaa virhetasoa tai arvioinut sen 

epäluotettavaksi (vuonna 2011 näin oli 42:ssa yhteensä 117 vuotuisesta 

tarkastuskertomuksesta); pitää tilannetta erityisen huolestuttavana, koska komissio 

käyttää jäsenvaltioiden toimittamia tarkastuslausuntoja, vuotuisia tarkastuskertomuksia 

sekä johdon vahvistuslausumia riskianalyysinsa ja omien tarkastustensa perustana; 

240. panee merkille, että edellisellä ohjelmakaudella komissio tarkasti 85 yhteensä 

91 kansallisesta tarkastusviranomaisesta; toteaa, että kyseisten viranomaisten vastuulla on 

111 toimenpideohjelmaa ja 99 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista; 

241. pitää valitettavana, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuodelta 

2012 annetussa toimintakertomuksessa esitetään varauma, joka koskee 68 miljoonan 

euron maksuja ohjelmakaudelta 2007–2013 ja kattaa 27 toimenpideohjelmaa 117:sta 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1304/2013, annettu 17. joulukuuta 

2013, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2006 kumoamisesta (EUVL 
L 347, 20.12.2013, s. 470). 



(9 Espanjassa, 4 Italiassa, 3 Yhdistyneessä kuningaskunnassa), ja panee merkille, että 

maksujen lopettamis- ja keskeyttämismenettelyjä otettiin käyttöön tarvittaessa; korostaa 

yksinkertaistamisen tarvetta; 

242. suhtautuu myönteisesti maksujen keskeyttämisen ja lopettamisen tiukkaan soveltamiseen; 

on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että ne ovat erittäin tehokkaita välineitä; panee 

merkille, että työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston vuodelta 2012 annetun 

toimintakertomuksen mukaan raportointikaudella määrättiin 38 tapauksessa maksujen 

keskeyttämisestä ja että niiden arvo oli 881,7 miljoonaa euroa (29 tapausta ja 

389,5 miljoonaa euroa vuonna 2013) ja kahdessa tapauksessa maksujen lopettamisesta 

31. joulukuuta 2012 (Saksa); 

243. suhtautuu myönteisesti komission kertomukseen Euroopan sosiaalirahastoon liittyvästä 

yksinkertaistamisesta ja ylisääntelystä1 ja kehottaa komissiota jatkamaan edelleen 

pyrkimyksiään yksinkertaistaa jäsenvaltioiden hallintoa; 

244. painottaa, että sosiaalipolitiikan alalla esiintyy yhä useammin vakavia ristiriitoja 

jäsenvaltioiden ja unionin toimivallan välillä; kehottaa komissiota kunnioittamaan 

useiden jäsenvaltioiden valtiosääntöön sisältyvää hyvinvointivaltion periaatetta ja näkee 

asiassa huomattavia mahdollisuuksia löytää säästökohteita unionin talousarviossa; 

245. vaatii nuorisotyöttömyyden poistamiseksi politiikkaa, jolla on unionin lisäarvoa; katsoo, 

että unionin tehtävänä on erityisesti lujittaa ammatti- ja jatkokoulutuksen infrastruktuuria; 

vaatii asiassa rehellistä unionin tukipolitiikkaa, jossa keskitytään paljon enemmän 

taitotiedon siirtoon alhaisen nuorisotyöttömyyden jäsenvaltioista sellaisiin jäsenvaltioihin, 

joissa on paljon nuorisotyöttömyyttä, luomatta kuitenkaan vääriä odotuksia ja antamatta 

lupauksia toimista, jotka eivät voi kuulua unionin toimielinten pääasialliseen toimialaan; 

246. arvostelee sitä, että komissio ei ole noudattanut parlamentin toistuvia kehotuksia ilmoittaa 

koulutusrakenteiden parantamiseen käytettävissä olevan unionin rahoituksen absoluuttiset 

ja suhteelliset määrät rahoituskaudella 2007–2013; 

247. toteaa, että ei ole mahdollista osoittaa unionin kansalaisille ja veronmaksajille, mitä 

ESR:sta ja rakennerahastoista maksetuilla miljardien eurojen maksuilla on saatu aikaan 

nuorisotyöttömyyden torjunnassa; kiinnittää huomiota siihen, että työmarkkinatoimia 

paikalla toteuttavat tahot kiistävät väitteet, joiden mukaan kyseisiä tietoja ei koottaisi 

tilastoihin; panee tässä yhteydessä merkille jäsenvaltioiden merkittävän roolin tilastojen ja 

säännöllisten raporttien toimittamisessa nuorisotyöttömyyden torjumiseen käytettyjen 

unionin varojen käytöstä yhteisten perusteiden mukaisesti; muistuttaa, että komissio on 

vastuussa unionin verovarojen käytöstä nuorten työttömien hyväksi, ja pitää unionin 

tukipolitiikan tuloksia riittämättöminä nimenomaan nuorisotyöttömyyden alentamiseen 

liittyvien toiveiden suhteen; 

248. toteaa, että tarvitaan integroitua lähestymistapaa ja toisiaan täydentäviä toimenpiteitä 

nuorisotyöttömyyden torjumiseksi unionissa ja jäsenvaltioissa sekä täydentävyyttä 

muiden unionin rahoittamien ohjelmien ja välineiden, kuten Horisontti 2020, Erasmus+ ja 

Erasmus nuorille yrittäjille, kanssa; katsoo, että näin mahdollistetaan unionin varojen 

tehokas ja tuloksellinen käyttö ja kansallisten politiikkojen lisäarvo unionin tason 

toimille; 

                                                 
1 EMPL H1/JJ/DV vgk (2013), 13. marraskuuta 2013. 



249. vaatii selvitystä esimerkiksi suuresta petoksesta, joka liittyi ESR:oon Espanjassa; ottaa 

huomioon, että petoksessa oli kyse koulutus- ja täydennyskoulutustilaisuuksien 

järjestämisestä internetin välityksellä ja että väitetään, että niitä ei ole lainkaan järjestetty 

eikä osallistujia ollut todellisuudessa olemassa, ja toteaa, että avustusten suuruus 

määräytyi ilmoittautuneiden osallistujien määrän perusteella; on huolissaan, että kyse on 

useista miljoonista euroista; edellyttää, että komissio ilmoittaa, miksi yksikään rahaston 

säännöissä mainittuun valvontavelvoitteiden hierarkiaan kuuluvista tarkastajista 

(Madridin tilintarkastuselin, Espanjan valtion tilintarkastuselin, komission työllisyys-, 

sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto, Euroopan tilintarkastustuomioistuin) ei 

huomannut tapausta ja oliko tapaus OLAFin käsiteltävänä; vaatii selvitystä siitä, oliko 

tilintarkastustuomioistuin tietoinen asiasta; vaatii tiedon siitä, kuinka monta 

samankaltaista tapausta on ollut aiemmin (tapaukset esimerkiksi Alankomaissa ja muissa 

jäsenvaltioissa); 

250. kehottaa jälleen seuraamaan rahoitusvälineitä, erityisesti ESR:oa, Euroopan 

globalisaatiorahastoa, liittymistä valmistelevan tukivälineen asiaa koskevia osia ja 

eurooppalaista Progress-mikrorahoitusjärjestelyä, ja vertaamaan niiden toiminnan tuloksia 

Eurooppa 2020 -strategiassa sekä talouspolitiikan EU-ohjausjakson prosessissa 

asetettuihin tarkkoihin toimintapoliittisiin tavoitteisiin; 

251. arvostelee sitä, että sopimukseen Euroopan vakausmekanismin perustamisesta ei sisälly 

riittäviä määräyksiä, joilla varmistettaisiin tehokas ulkopuolinen tarkastus; pitää 

valitettavana, että EVM:n ohjesäännön 24 artiklan (tilintarkastuslautakunnan jäsenet) 

mukaan tilintarkastustuomioistuin voi nimittää vain yhden jäsenen ja kaksi jäsentä 

nimitetään puheenjohtajan ehdotuksesta; 

252. on huolestunut EVM:n ohjesäännön 24 artiklan 6 kohdan määräyksestä, koska siihen 

sisältyy hyväksytty menettely, jossa parlamentille tiedotetaan vain toimittamalla sille 

tilintarkastuslautakunnan vuosikertomus; korostaa parlamentin oikeutta keskustella 

vuosikertomuksesta tilintarkastuslautakunnan kanssa EVM:n hallintoneuvoston läsnä 

ollessa; 

Ulkosuhteet 

253. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin arvioi ulkosuhteiden, 

unionin ulkopuolelle suunnatun tuen ja laajentumisasioiden toimintalohkoryhmän 

todennäköisimmäksi virhetasoksi 3,3 prosenttia (1,1 prosenttia vuonna 2011); 

254. korostaa, että virhetason nousua on tarkasteltava myös tilintarkastustuomioistuimen 

laatiman uuden otantamenetelmän valossa, koska vuoden 2012 osalta 

tilintarkastustuomioistuimen poimima otos sisältää ainoastaan välimaksuja, loppumaksuja 

ja ennakkomaksujen selvittämisiä; 

255. panee huolestuneena merkille, että kaikki tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 

virheet liittyivät tapahtumiin, jotka komissio oli periaatteessa tarkastanut, ja virheistä 

ainoatakaan ei ollut estetty tai havaittu; 

256. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuimen otannassa käyttämän menetelmän 

muutos mahdollistaa vertailun yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitujen menojen 

virhetason (5,3 prosenttia) ja keskitetysti hallinnoitujen menojen virhetason 

(4,3 prosenttia) välillä, ja toteaa tässä yhteydessä, että komission tulos ulkosuhteiden 



alalla on suhteellisen hyvä; 

257. toteaa, että EuropeAidin Moore and Stephens -yritykseltä tilaamassa 

tarkastuskertomuksessa mainittu jäännösvirhetaso 3,63 prosenttia on 

tilintarkastustuomioistuimen arvioimaa vuotuista virhetasoa korkeampi; korostaa, että 

kertomuksessa kiistetään komission argumentti, jonka mukaan virhetaso on kauden 

lopussa toteutettujen virheiden oikaisujen vuoksi väistämättä alempi; 

258. kehottaa painokkaasti komissiota korjaamaan todetut virheet vaikuttavalla tavalla ja 

toteuttamaan vaikuttavia takaisinperintöjä; 

259. toteaa, että komission suhteellisen hyvä tulos ulkosuhteiden alalla saattaa johtua ainakin 

osaksi sitä, että maksuehtojen luonne rajoittaa tapahtumien virhealttiutta kahdella alalla: 

budjettituen yhteydessä ja kansainvälisten organisaatioiden, kuten YK:n, toteuttamille 

useiden rahoittajien tukemille hankkeille suunnatun unionin rahoituksen yhteydessä; 

260. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi laajentumisasioiden 

pääosaston valvontajärjestelmän vaikuttavaksi, vaikka jäännösvirhetason laskemiseen 

käytettävää menetelmää on parannettava; 

261. pitää valitettavana, että EuropeAidin ennakkotarkastuksissa ja valvontajärjestelmissä on 

edelleen puutteita ja että tilintarkastustuomioistuimen mukaan komission vuonna 2011 

toteuttama uudelleenjärjestely vaikuttaa yhä kielteisesti komission sisäisen tarkastuksen 

toimintaan; pitää valitettavana, että EuropeAidin valvontajärjestelmät olivat vain osittain 

vaikuttavia, mikä tarkoittaa, että niiden avulla ei pystytä havaitsemaan ja korjaamaan 

olennaista virhettä; 

262. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin, joiden mukaan komission olisi 

varmistettava, että menot tarkastetaan ja hyväksytään oikea-aikaisesti, edistettävä 

täytäntöönpanokumppaneiden ja edunsaajien asiakirjahallinnon parantamista, 

parannettava sopimuksentekoa koskevien menettelyjen hallinnointia asettamalla selkeät 

valintaperusteet ja dokumentoimalla arviointiprosessi paremmin, parannettava ulkoisten 

tarkastajien suorittamien menotarkastusten laatua sekä sovellettava ulkosuhteista 

vastaavien pääosastojen kohdalla johdonmukaista ja luotettavaa menetelmää 

jäännösvirhetasojen laskentaan; 

263. suhtautuu myönteisesti tuloksellisuuden tarkastuksiin, joita tilintarkastustuomioistuin on 

suorittanut erityisesti unionin tuesta Kongon demokraattiselle tasavallalle, Egyptille ja 

palestiinalaishallinnolle antamissaan erityiskertomuksissa, koska niissä arvioidaan, onko 

komission harjoittama hallinnointi tehokkuuden, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden 

periaatteiden mukaista; ehdottaa näiden kertomusten perusteella, että komissio ja 

tilintarkastustuomioistuin työskentelevät tiiviissä yhteistyössä kehittääkseen edelleen sekä 

mitattavia indikaattoreita että tuloksellisuuden tarkastusten menetelmiä, jotka liittyvät 

unionin rahoittamiin luonteeltaan erittäin poliittisiin hankkeisiin, kuten hankkeisiin, joilla 

vahvistetaan ihmisoikeuksien kunnioittamista, oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa, ja 

joissa päätös jatkaa hanketta tai keskeyttää se ei riipu ainoastaan tietyssä aikataulussa 

saavutetuista todellisista tuloksista; 

264. tukee komission jatkuvia pyrkimyksiä siirtyä panoksiin perustuvasta lähestymistavasta 

tuloksiin ja vaikutuksiin perustuvaan lähestymistapaan ja kehottaa hyväksymään erityiset, 

mitattavissa ja saavutettavissa olevat, asiaan kuuluvat ja ajallisesti määrätyt vertailuarvot 



kaikille otsakkeen 4 ohjelmille tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti; 

toivoo, että ohjelmissa ei ole samoja puutteita kuin tämän vuoden kertomusta varten 

tarkastetuissa ohjelmissa; 

265. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat sosiaalietuuksien hallinnointiin 

liittyvät ongelmat ja kehottaa komissiota panemaan kaikki suositukset täytäntöön; on 

tyytyväinen komission tähän mennessä toteuttamiin toimiin ja kannustaa sitä 

nopeuttamaan uuden ohjelmansa käyttöönottoa ongelmien ratkaisemiseksi; 

266. palauttaa mieliin esittämänsä suosituksen käyttää uudelleen vaalitarkkailuvaltuuskuntien 

käyttämää materiaalia uusissa vaalitarkkailuvaltuuskunnissa tai unionin valtuuskunnissa 

niiden talousarviovaikutusten vähentämiseksi ja talousarviovarojen käytön 

maksimoimiseksi; 

Kehitysyhteistyö 

267. panee merkille, että vuonna 2012 komission tulospainotteisessa seurantajärjestelmässä 

arvioitiin yli 1 350 hankkeen hyödyllisyys, suunnittelu, tehokkuus, vaikuttavuus, 

vaikutukset ja kestävyys; toteaa, että sellaisten hankkeiden määrä, joissa oli suuria 

ongelmia, väheni 8 prosentista (vuosina 2010 ja 2011) 5 prosenttiin vuonna 20121; 

268. panee huolestuneena merkille, että uusien OLAF-tutkimusten määrä EuropeAidin / 

kehitysyhteistyön pääosaston hallinnoimissa hankkeissa kasvoi 33:sta (vuonna 2011) 

45:een vuonna 2012, mutta toteaa uusien tapausten määrän olevan silti pienempi kuin 

yhtenäkään vuonna vuosien 2005 ja 2010 välisenä aikana; 

269. suhtautuu myönteisesti kansainvälisen avun avoimuutta koskevaan komission 

aloitteeseen2, jolla pyritään tarjoamaan kattavaa ja oikea-aikaista tietoa humanitaarisesta 

ja kehitysavusta ja mahdollisesti auttamaan vähentämään kaksinkertaista rahoitusta; 

270. pitää myönteisenä, että EuropeAid / kehitysyhteistyön pääosasto otti vuonna 2012 

käyttöön johdonmukaisen menetelmän arvioidun jäännösvirhetason eli virheiden 

estämiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi toteutettujen tarkastusten jälkeen jäljelle 

jäävän virhetason laskemiseksi; panee tyytyväisenä merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin on havainnut jäännösvirhetason laskemista koskevan 

menetelmän asianmukaiseksi ja hyödylliseksi; 

271. ilmaisee kuitenkin huolensa EuropeAidin / kehitysyhteistyön pääosaston 

jäännösvirhetasosta, joka on arviolta 3,6 prosenttia, ja kehottaa komissiota tehostamaan 

toimiaan voidakseen paremmin analysoida, dokumentoida ja selittää keskeiset virhetyypit 

ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin, asianomaisten sidosryhmien kuuleminen mukaan 

luettuna, virheiden vähentämiseksi tulevaisuudessa erityisesti kansainvälisille järjestöille 

suoritettavien maksujen yhteydessä, koska niiden osuus koko jäännösvirhetasosta oli 

38 prosenttia3; 
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Tutkimus ja muut sisäiset politiikat 

272. panee merkille, että toimintalohkoryhmän pääasiallisia rahoitusvälineitä ovat tutkimuksen 

puiteohjelmat, joihin liittyvä määrä oli 7 957 miljoonaa euroa (68 prosenttia 

toimintamenoista), ja elinikäisen oppimisen ohjelma, johon liittyvä määrä oli 

1 529 miljoonaa euroa (13 prosenttia toimintamenoista); 

273. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 150 tapahtumasta 73:een 

(49 prosenttiin) liittyi virhe; ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin arvioi 

kvantitatiivisesti ilmaisemiensa virheiden perusteella todennäköisimmäksi virhetasoksi 

3,9 prosenttia, josta ennakkomaksujen tilinpidollisten selvitysten – otoksen uusi osa-alue 

vuonna 2012 (ks. vuosikertomus, kohdat 1.6, 1.7 ja 1.15) – vaikutus on 

tilintarkastustuomioistuimen mukaan 2,1 prosenttia; toteaa, että tarkastetun 

toimintalohkoryhmän (tutkimus ja muut sisäiset politiikat) virhetaso on näin ollen lähellä 

olennaisuusrajaa; 

274. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan sen tarkastamat tutkimuksen 

puiteohjelmien valvontajärjestelmät ovat osittain vaikuttavia, mutta tarkastettu elinikäisen 

oppimisen ohjelman valvontajärjestelmä arvioitiin sen sijaan vaikuttavaksi; 

275. korostaa, että samat virheet toistuvat vuodesta toiseen ja että pääasiassa ne johtuvat 

tukeen oikeuttamattomien menojen maksamisesta; 

276. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastamissa pääosastojen 

vuotuisissa toimintakertomuksissa annetaan oikea arvio varainhoidosta tilien perustana 

olevien toimien asianmukaisuuden osalta; katsoo annettujen tietojen vahvistavan 

suurimmalta osin tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja johtopäätökset; 

277. pitää käsittämättömänä, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhä merkittävän 

virhetason kululaskelmissa, jotka riippumattomat tarkastajat olivat varmentaneet; katsoo 

sen vuoksi, että komission ja jäsenvaltioiden on annettava tarkastajien käyttöön kaikki 

tarvittava tausta- ja opetusmateriaali, jotta kuluilmoitukset voidaan tarkastaa 

asianmukaisesti; korostaa, että varmennetuista kuluilmoituksista on hyötyä vain, jos 

komissio voi luottaa niihin; 

278. pitää tilintarkastustuomioistuimen tavoin myönteisenä komission vuonna 2011 käyttöön 

ottamia yksinkertaistamistoimia (esimerkiksi edunsaajien soveltamat keskimääräisten 

henkilöstökulujen laskentamenetelmät) sekä komission asiasta antamaa kertomusta1; 

kehottaa komissiota päivittämään kertomuksen vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyä 

varten; 

279. pitää tärkeinä parlamentin 3. huhtikuuta 2014 analysoiman tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomuksen nro 2/2013 ”Onko komissio varmistanut tehokkaan täytäntöönpanon 

seitsemännessä tutkimuksen puiteohjelmassa?” johtopäätöksiä2; 

280. panee merkille tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston vuodelta 2012 annetusta 

vuotuisesta toimintakertomuksesta, että tutkimustoiminnan hallinnoinnin päätavoitteena 

on löytää sopiva tasapaino siten, että ohjelma on houkutteleva osallistujille ja siinä 
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otetaan huomioon varainhoidon valvonnan oikeutettu tarve; panee tässä yhteydessä 

merkille pääjohtajan huomautuksen, jonka mukaan menettely, jossa pyritään kaikissa 

oloissa varmistamaan alle 2 prosentin jäännösvirhetaso, ei ole käytännöllinen1; 

281. on huolestunut siitä, että samoin kuin jo vuonna 2011 tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

tieto- ja viestintätekniikan tukiohjelman hankkeissa huomattavia kvantitatiivisesti 

ilmaistavissa olevia virheitä; panee merkille, että komissio on kehittänyt muita kuin 

tutkimushankkeita koskevan erityisen tarkastusstrategian, jonka yhteydessä suoritetaan 

vuoteen 2017 mennessä 215 tarkastusta muille kuin tutkimushankkeille; kehottaa 

komissiota ilmoittamaan, onko aiheettomasti maksettu 470 000 euron määrä peritty 

takaisin; 

282. panee merkille, että vuoden 2012 loppuun mennessä kuudennen puiteohjelman 

yhteydessä pantiin täytäntöön 78 prosenttia ekstrapoloiduista oikaisuista; toteaa, että 

yhteensä 7 101 oikaisusta 1 506 oli vielä panematta täytäntöön; ottaa huomioon, että 

1 336 oikaisua liittyi vuonna 2011 tai sitä aiemmin päätökseen saatuihin tarkastuksiin; 

kehottaa komissiota raportoimaan kuudetta puiteohjelmaa koskevien ekstrapoloitujen 

oikaisujen tilanteesta; 

283. on huolestunut siitä, että sisäasioiden pääosaston pääjohtaja on esittänyt 

toimintakertomuksessaan varauman, koska toisen sukupolven Schengenin 

tietojärjestelmän (SIS II) käyttöönotossa ei edistytty riittävästi; kehottaa komissiota 

raportoimaan edistymisestä SIS II -järjestelmän käyttöönotossa; 

OLAF 

284. toteaa, että komission puheenjohtaja ei ole toistaiseksi vastannut täysistunnossa 

parlamentille terveysasioista vastanneen komission jäsenen John Dallin viran 

menettämisestä 16. lokakuuta 2012; painottaa syyttömyysolettaman kunnioittamisen 

tarpeellisuutta ja toteaa, että kyseinen terveysasioista vastannut komission jäsen kiisti 

kaikki tupakkateollisuuden häntä vastaan esittämät vakavat korruptiosyytteet eikä niitä 

ole toistaiseksi näytetty toteen; 

285. pitää erittäin valitettavana, että OLAFin valvontakomitean analyysin mukaan 

petostentorjuntaviraston syytöksiä koskevat tutkimukset sisälsivät karkeita virheitä ja että 

virasto ei suostu selventämään asiaa tai joudu ottamaan siitä vastuuta; 

286. panee merkille todistustaakan kääntämisen kyseisessä tapauksessa, joten siinä ei pyritä 

osoittamaan epäillyn syyllisyyttä, vaan epäillyn on itse puolustettava syyttömyyttään 

useammassa tuomioistuimessa; panee merkille, että John Dalli on Euroopan unionin 

tuomioistuimen yleisessä tuomioistuimessa kiistänyt virasta luopumisensa olleen 

vapaaehtoinen ja lainmukainen, mikä voi johtaa verovaroin rahoitettavan korvauksen 

myöntämiseen, ja hän on esittänyt myös Belgian viranomaisille kunnianloukkaussyytteen 

Swedish Match -yhtiötä vastaan; 

287. vaatii komissiolta aukotonta selvitystä sekä kattavaa ja ripeää yhteistyötä Belgian ja 

Maltan tuomioistuinten kanssa Dallin asiassa sekä riippumatonta tutkimusta viraston 

asiassa käyttämistä menetelmistä; 

                                                 
1 Tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston toimintakertomus vuodelta 2012, s. 45 alkaen. 



288. on huolissaan OLAFin vuosien 2012 ja 2013 tutkintapolitiikan ensisijaisiin tavoitteisiin 

kuuluvista tutkimisen aloittamista koskevista korkeista rahoitusindikaattoreista, jotka ovat 

tullialalla 1 miljoona euroa, maatalousaloilla 100 000 euroa Sapard-ohjelmalle ja yli 

250 000 euroa maataloudelle, rakennerahastoissa 500 000 euroa ESR:ssa ja 

koheesiorahastossa sekä 1 miljoona euroa EAKR:ssa, ulkoisessa avussa ja keskitetyillä 

menoaloilla 50 000 euroa ja myös unionin henkilöstön alalla 10 000 euroa; arvostelee 

sitä, että hallinnoivien pääosastojen on käsiteltävä näiden rahoitusindikaattorien 

alapuolella jääviä mahdollisia petostapauksia ilman, että niiden käytössä on pätevää 

henkilökuntaa; katsoo veronmaksajien rahojen ja unionin taloudellisten etujen olevan 

vaarassa; 

289. huomauttaa, että on kulunut kahdeksan kuukautta siitä, kun parlamentin päätöslauselma 

taloudellisten etujen suojaamisesta vuonna 20111 hyväksyttiin täysistunnossa, eikä 

parlamentti ole vieläkään saanut sen 75 kohdassa pyydettyä oikeudellista analyysia 

OLAFin hallinnollisten tutkimusten aikana suorittaman unionin toimielinten jäsenten ja 

unionin virkamiesten yksityisten puhelinkeskustelujen tallentamisen laillisuudesta; 

290. on syvästi huolestunut valvontakomitean havainnoista, joiden mukaan OLAF ei ole 

suorittanut muiden kuin henkilöstölle annetuissa ohjeissa nimenomaisesti lueteltujen 

tutkimustoimien lainmukaisuuden etukäteistarkastusta; toteaa, että tämä vaarantaa 

asianomaisten henkilöiden perusoikeuksien ja oikeusturvatakeiden kunnioittamisen; 

291. toteaa, että keskeisten menettelysääntöjen rikkominen alustavan tutkinnan aikana saattaa 

kyseenalaistaa OLAFin tutkimusten perusteella tehdyn lopullisen päätöksen laillisuuden; 

katsoo, että tähän voi liittyä suuri riski, koska rikkomukset vaikuttaisivat komission 

oikeudelliseen vastuuseen; 

292. ei hyväksy OLAFin pääjohtajan suoraa osallistumista joihinkin tutkintatehtäviin, kuten 

todistajien kuulemiseen; huomauttaa, että pääjohtaja voisi olla eturistiriitatilanteessa, 

koska hän on Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 

90 a artiklan ja henkilöstölle annettujen ohjeiden 23 artiklan 1 kohdan mukaan 

viranomainen, joka vastaanottaa OLAFin tekemiä tutkimuksia koskevat valitukset ja 

päättää, ryhdytäänkö tarvittaviin toimiin oikeusturvatakeiden noudattamatta jättämisen 

takia; 

293. panee huolestuneena merkille, että OLAF on hylännyt ja palauttanut komissiolle suuren 

määrän komission sille ilmoittamia petosepäilyjä; toteaa, että komission jatkotoimista ei 

pidetä kirjaa; kehottaa OLAFia seuraamaan tällaisissa tapauksissa ainakin jatkotoimia; 

vaatii analysoimaan vuosina 2012 ja 2013 hylätyt ja komissiolle palautetut 

petosepäilytapaukset; 

294. on huolestunut kahden OLAFin työntekijöille järjestetyn kyselyn tuloksista sekä 

virastossa uudelleenjärjestelyjen jälkeen ilmi tulleista toiminnan puutteista; pyytää 

tilintarkastustuomioistuinta suorittamaan seurantatarkastuksen ja toteuttamaan jatkotoimia 

erityiskertomuksensa 2/2011 johdosta tutkiakseen uudelleenjärjestelyn vaikutukset; 

295. pyytää komissiota toimittamaan talousarvion valvontavaliokunnalle editoimattoman 

version OLAFin 5. helmikuuta 2009 laatimasta asiakirjasta D/000955, jonka aiheena on 

unionin varojen väärinkäyttö, johon on syyllistynyt unionin toimielimen korkea-arvoinen 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, 3. heinäkuuta 2013, P7_TA(2013)0318. 



jäsen; 

296. edellyttää, että komissio ilmoittaa kaikkien vuosina 2012 ja 2013 järjestettyjen 

selvitysyhteisön kokousten osalta kyseisiin kokouksiin osallistujat ja kokousten 

esityslistat; esittää huolensa OLAFin riippumattomuudesta ja pyytää valvontakomiteaa 

selvittämään, missä määrin selvitysyhteisön kokoukset vaarantavat OLAFin 

riippumattomuuden; 

Tupakan salakuljetus 

297. vaatii neljän tupakkayhtiön (Philip Morris International Cooperation Inc. (PMI), Japan 

Tobacco International Cooperation, British American Tobacco Cooperation ja Imperial 

Tobacco Cooperation) kanssa tehdyn nykyisen sopimuksen arviointia ottaen huomioon 

uuden tupakkatuotteita koskevan direktiivin1 ja tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n 

puitesopimuksen2 pöytäkirjan ratifioinnin sekä parlamentin kannan siihen, jatketaanko 

PMI-yhtiön kanssa tehtyä tupakka-alan yhteistyösopimusta, ja jos jatketaan, millä tavoin; 

298. vaatii savukkeiden salakuljetuksen torjumiseksi OLAFilta päättäväisiä toimia: 

yhteyspisteiden perustaminen Kiinan, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Ukrainan ja 

vastaavien salakuljetuksen keskusten kanssa sekä Europolin yhteyteen yhteistyön 

parantamiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää päästä tutustumaan asiaa 

koskeviin tietoihin ja tietokantoihin; 

299. kehottaa komissiota ilmoittamaan, mihin toimiin unionin on ryhdyttävä voidakseen 

valvoa tupakanlehtien, leikatun raakatupakan ja savukkeiden mekaanisten 

valmistusvälineiden markkinoita, jotta voidaan torjua laitonta savuketeollisuutta; 

Ei edistymistä Bulgariassa 

300. suhtautuu myönteisesti komission selväsanaiseen esitykseen 22. tammikuuta 2014 

annetussa edistymiskertomuksessa Bulgarian kehityksestä; on erittäin huolestunut siitä, 

että jo seitsemän vuotta olemassa olleen yhteistyö- ja varmennusmekanismin yhteydessä 

ei ole tapahtunut edistymistä, edelleen laajasta korruptiosta sekä siitä, että maassa on 

yleisesti vaikea nimetä vastuullisia ja korjata virheitä; kehottaa komissiota ottamaan 

päättäväisen kannan suhteessa Bulgariaan ja tutkimaan tarkasti, voidaanko tällaisessa 

ympäristössä lainkaan käyttää unionin varoja sääntöjenmukaisesti; 

Hidasta edistymistä Romaniassa 

301. on ilahtunut havainnoista komission 22. tammikuuta 2014 antamassa 

edistymiskertomuksessa Romanian kehityksestä; on erittäin huolestunut Romanian 

hitaasta edistymisestä yhteistyö- ja varmennusmekanismin yhteydessä; kehottaa 

kiinnittämään huomiota ehdotuksiin muuttaa paikallisilla vaaleilla valittuihin 

viranhaltijoihin sovellettavaa rikoslakia eturistiriitatapausten osalta sekä parlamentin 

jäsenten armahtamiseen korruptiorikosten yhteydessä; katsoo, että tällaisessa 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU, annettu 3. huhtikuuta 2014, 

tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä ja 
direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 

2 Tupakoinnin torjuntaa koskeva WHO:n puitesopimus. 



ympäristössä on tuskin mahdollista käyttää unionin varoja sääntöjenmukaisesti; 

Romanit 

302. toteaa, että komissio on ollut perustavanlaatuisella tavalla kykenemätön antamaan 

lausuntoja unionin talousarviosta romanien integroimiseksi heidän kotimaissaan 

rahoitettavista toimista; arvostelee sitä, että vuonna 2010 esitetystä romaneja koskevasta 

strategiasta huolimatta komissio ei ole pyrkinyt löytämään keinoja sen osoittamiseksi, 

kuinka toimenpiteet ovat hyödyttäneet romaneja; arvostelee sitä, että komission 

harjoittama tietojenkeruu ESR:ssa on riittämätöntä, joten ei ole mahdollista osoittaa 

unionin kansalaisille ja veronmaksajille, mitä ESR:n ja rakennerahastojen varoilla on 

saatu aikaan romanien integroimiseksi; muistuttaa komissiota sen vastuusta unionin 

verovarojen käytössä romanien hyväksi; 

303. ottaa huomioon ainakin osittain romaniasioiden alalla toimivien kansalaisyhteiskunnan 

järjestöjen lisääntyneet valitukset, koska niillä ei ole mahdollisuutta saada unionin 

rahoitusta raskaan byrokratian vuoksi; kehottaa komissiota tukemaan tällaisia järjestöjä 

enemmän koko prosessin ajan; 

Tietotekniikkapolitiikka 

304. kehottaa komissiota tutkimaan hyvin tarkistettuja avoimen lähdekoodin ratkaisuja 

sähköpostille ja kalenterille, loppukäyttäjien ohjelmistot mukaan luettuina; muistuttaa 

komissiota siitä, että myös muita osia, jotka eivät normaalisti näy loppukäyttäjille, kuten 

palomuureja ja verkkopalvelimia, voidaan harkita suojatusta avoimen lähdekoodin 

näkökulmasta, jos julkisissa hankinnoissa keskitytään merkkituotteiden sijaan 

toiminnallisuutta koskeviin eritelmiin; 

305. panee huolestuneena merkille, että unionin toimielimet ovat kiinni tietyissä 

ohjelmistoyrityksissä; pitää valitettavana, että komissio ei tästä havainnosta huolimatta 

toteuttanut toimenpiteitä vuonna 2012 laatiakseen avoimia julkisia tieto- ja 

viestintätekniikan alan tarjouspyyntöjä avoimien perusteiden ja toiminnallisuutta 

koskevien eritelmien perusteella merkkituotteiden sijaan; 

306. palauttaa mieliin, että SACHA II -sopimus oli niin laaja ja siinä oli määritelty niin kattava 

sarja tiettyjä tuotemerkkejä, että ainoastaan hyvin harvat tarjoajat (kaksi) pystyivät 

osallistumaan avoimeen julkiseen tarjouskilpailuun; kehottaa komissiota laatimaan 

pienempiä avoimia julkisia tarjouspyyntöjä, jotta useammat toimijat voivat osallistua 

hankintamenettelyihin ja jotta saadaan enemmän erilaisia tarjouksia; 

307. kehottaa komissiota varmistamaan, että tieto- ja viestintätekniikkarakenteiden 

yhdistämishankkeissa edetään kohti yleisesti hyväksyttyjä avoimia standardeja, joita useat 

toimittajat käyttävät ja jotka voidaan toteuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla; 

palauttaa mieliin, että toimitiloissa on maantieteellisen sijainnin vuoksi helpompaa 

varmistaa, etteivät ulkopuoliset tahot pääse käsiksi siellä oleviin sähköpostiviestien 

tallennusjärjestelmiin; 

Ulkoisten palveluntarjoajien tutkimukset ja neuvot/kuulemiset 

308. panee merkille, että komissio ei pystynyt toimittamaan parlamentille ABAC-

tietojärjestelmästä koneellisesti luettavassa muodossa kuten Excel-taulukkona tai .CSV-



tiedostona selkeää tiivistä luetteloa, joka sisältää kaikkien tutkimusten aiheet sekä 

erityisesti mahdollisten ulkoisten palveluntarjoajien komissiolle antamat neuvot tai niiden 

kuulemiset sekä kyseisten palveluntarjoajien nimet ja maat, joissa niillä on toimipaikka, ja 

josta käy myös ilmi päivämäärät, jolloin tulojen ja menojen hyväksyjät sitoivat 

määrärahat tutkimuksiin tai ulkoisiin neuvoihin, eriteltyinä vuosittain vuodesta 2009 

vuoteen 2013; edellyttää, että kyseinen luettelo toimitetaan talousarvion 

valvontavaliokunnalle 1. toukokuuta 2014 mennessä; 

Unionin talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuus 

Hallintosuunnitelmat ja vuotuiset toimintakertomukset 

309. panee merkille, että pääjohtajat käyttävät hallintosuunnitelmissaan pitkälti 

varainhoitoasetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 38 artiklan 3 kohdan e alakohdassa 

tarkoitettuja tavoitteita, joiden saavuttamista on tarkoitus mitata indikaattoreiden avulla, 

ja toteaa, että pääjohtajien olisi raportoitava vuotuisissa toimintakertomuksissaan siitä, 

mitä tuloksia on saavutettu ja missä määrin niillä on ollut toivottu vaikutus; 

310. pitää myönteisenä sitä, että pyrkiessään vähentämään tavoitteiden ja indikaattoreiden 

lukumäärää komissio on ottanut vuoden 2014 talousarviota koskevassa 

valmisteluasiakirjassaan (osa 1) (ks. COM(2013)0450) käyttöön toimintamenoja koskevat 

ohjelmaselvitykset; 

311. yhtyy tilintarkastustuomioistuimen kritiikkiin (vuosikertomus 2012, kohta 10.9) siitä, että 

tavoitteet, jotka on otettu korkean tason toimintapoliittisista tai lainsäädännöllisistä 

asiakirjoista, eivät useinkaan ole riittävän täsmällisiä hallintosuunnitelmien ja vuotuisten 

toimintakertomusten kannalta; 

312. korostaa, että kyseiset ”korkean tason toimintapoliittisista tai lainsäädännöllisistä 

asiakirjoista otetut tavoitteet” liittyvät usein politiikanaloihin, joilla unionilla ei ole 

yksinomaista toimivaltaa; kehottaa siksi pääjohtajia asettamaan tavoitteita, jotka vastaavat 

tarkasti unionin toimivaltuuksia, ja katsoo, että tässä yhteydessä on noudatettava 

rajoituksetta toissijaisuusperiaatetta; 

313. pitää valitettavana, että arvioinnit eivät ole olleet hyödyllisiä evidenssin lähteitä, joiden 

avulla olisi voitu perustella toimintapoliittisista saavutuksista vuotuisissa 

toimintakertomuksissa esitetyt tiedot, ja katsoo, että tilanteeseen vaikutti pitkälti se, että 

arvioinneissa painotettiin pikemmin operatiivisia kuin tuloksellisuutta koskevia 

kysymyksiä, sekä se, että komissio epäili jäsenvaltioiden viranomaisilta saatujen tietojen 

laatua; 

SEUT-sopimuksen 318 artiklan mukainen arviointikertomus 

314. pitää valitettavana, että komissio ei keskittynyt unionin pääasiallisten tavoitteiden 

saavuttamiseen vaan esitti arviointiyhteenvetoja, jotka kattoivat unionin ohjelmat 

kaikkien toimintalohkojen menoaloilla kauden 2007–2013 monivuotisen 

rahoituskehyksen ja talousarvion otsakkeiden mukaisesti; 

315. muistuttaa kehottaneensa 17. huhtikuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa komissiota 

muuttamaan 318 artiklan mukaisen arviointikertomuksen ”rakennetta siten, että siinä 

erotetaan sisäiset toimet ulkoisista ja keskitytään sisäisten toimien osalta Eurooppa 2020 -



strategiaan”, ja korostamaan ”lippulaivahankkeiden tavoitteiden saavuttamisessa saatua 

edistymistä”1; 

316. pitää myönteisenä sitä, että komissio aikoo parantaa tuloksellisuudesta raportointia 

pääosastojensa vuotuisissa toimintakertomuksissa, liittää vuotuiset hallintosuunnitelmat ja 

vuotuiset toimintakertomukset tiiviimmin 318 artiklan mukaiseen arviointikertomukseen 

ja hyväksyä arviointikertomuksen samanaikaisesti yhteenvetokertomuksen kanssa; 

317. suhtautuu myönteisesti komission aikomukseen laatia ja jäsennellä 

arviointikertomuksensa kauden 2014–2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä 

käyttöönotettujen uusien tuloksellisuutta koskevien puitteiden perusteella; painottaa 

kuitenkin toistamiseen, että tuloksellisuutta koskevien puitteiden olisi katettava seuraavat 

kolme keskeistä osatekijää: ohjelman tavoitteiden saavuttaminen (tulokset), komission ja 

jäsenvaltioiden suorittama ohjelman moitteeton varainhoito sekä ohjelman tulosten ja 

moitteettoman varainhoidon osuus unionin tärkeimpien tavoitteiden saavuttamisessa; 

318. palauttaa mieliin, että unionin varojen moitteettoman hoidon varmistamiseksi komissio 

hallinnoi poissulkemisia koskevaa keskustietokantaa eli tietokantaa yksiköistä, jotka on 

suljettu pois unionin rahoituksen piiristä sellaisista syistä kuin maksukyvyttömyys, 

tuomioistuimen lopullinen tuomio petoksesta, korruptio, hankintaviranomaisen päätös 

ammatin harjoittamiseen liittyvistä vakavista virheistä ja eturistiriitatilanne; pitää 

valitettavana, että komission hallinnoima poissulkemisia koskeva keskustietokanta ei ole 

julkinen eikä parlamentin jäsenten nähtävissä; palauttaa mieliin, että Maailmanpankin 

hallinnoima vastaava yritysten poissulkemisia koskeva tietokanta on julkinen; kehottaa 

komissiota tekemään poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta julkisen. 

 

                                                 
1 Päätöslauselma 17. huhtikuuta 2013, 1 kohdan af alakohta (EUVL L 308, 16.11.2013, s. 

27). 


