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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et kuigi väljavalitud projektid moodustavad 27% rahalisest mahust, oli maksete 
määr aruande koostamise ajal palju madalam (umbes 13%) ning 2010. aasta oktoobri 
lõpus oli see endiselt 22%, s.t ligikaudu 60% 2000.–2006. majandusperioodi tasemest 
pärast nelja-aastast rakendamist;

2. tuletab meelde, et eelarvet silmas pidades oli 2007.–2013. aasta programmiperioodi 
keskpaigaks, s.t 1. juuliks 2010, tehtud ainult vähem kui üks kuuendik maksetest;

3. tunneb heameelt asjaolu üle, et suutlikkus toetust vastu võtta on suurenenud ja 
ühtekuuluvuspoliitika eelarve täitmine on kiirenenud (2010. aasta jooksul on ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Sotsiaalfondi 2007.–2013. aasta rahastamispakettide 
rakendamine ühtekokku suurenenud vastavalt 79% ja 62%), mis tuleneb muu hulgas 
hiljutisest õigusaktide muutmisest ja asjaolust, et rakenduskavasid on hakatud lõpuks 
kiiremini ellu viima, kuna komisjon on lõpuks kiitnud heaks viimased haldus- ja 
kontrollisüsteemid; rõhutab, et kõnesolev kiirenemine kajastus ka 2010. aasta 
koondümberpaigutamises, mille käigus eraldati ühtekuuluvuspoliitikale täiendavalt 1 
miljard eurot makseteks aastal 2010;

4. juhib siiski tähelepanu asjaolule, et rakendamise määrad ei ole liikmesriikide, 
sekkumisvaldkondade ega fondide lõikes kaugeltki ühtlased; tuletab meelde, et 2010. 
aasta lõpus oli maksemäärade erinevus liikmesriigiti 247% (ERF ja Ühtekuuluvusfond 
kokku) ning 303% Euroopa Sotsiaalfondi puhul;

5. rõhutab, et täheldatud assigneeringute kasutamisega seotud probleemid peegeldavad 
osaliselt raskusi Lissaboni strateegia teatavate kriteeriumide, eriti uuendustegevuse 
kriteeriumide ühendamisel nendele vastamiseks tehtavate jõupingutustega piirkondades, 
eelkõige mahajäänumates piirkondades majandus- ja finantskriisi ajal;

6. palub seepärast pöörata erilist tähelepanu üksteiselt õppimise ja parimate kogemuste 
vahetamise edasisele edendamisele ning haldussuutlikkuse suurendamisele teatavates 
liikmesriikides ning nõuab, et edaspidi mõeldaks sellele, kuidas paremini võtta arvesse 
kohaldatavate normide ja kontrollimise korra erinevusi.
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