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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Euroopa Kontrollikoda on osutanud juba aastaid sellele, et maksete 
veamäär on ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas suurem kui 5%, kuigi märgib samas, et 
vastavalt kontrollikoja aastaaruandele langes veamäär 11% tasemelt, kus see oli eelmise 
heakskiidu andmise menetluse ajal, ning et järelevalve- ja kontrollisüsteemid on vaid 
osaliselt mõjusad; nõuab ka vigade arvestusmeetodite täpsustamist, sest Euroopa 
Kontrollikoja ja komisjoni esitatud arvude lahknevus põhjustab segadust ning ametlike 
andmete usaldamatust;

2. on seega seisukohal, et järelevalve- ja kontrollisüsteeme tuleks 2013. aasta järgsel 
perioodil tõhustada ning et sealjuures tuleks vältida halduskoormuse suurenemist;

3. nõuab finantsjuhtimise ja -kontrolli halduspiirangute leevendamist; kiidab heaks arutelu 
kestvate programmide lõpetamise ja „n+2 reegli” rakendamise üle ning kutsub üles valima 
paindlikke meetodeid, et võimaldada liikmesriikidel vahendeid õigesti kasutada, vältida 
nende kahjulike tagajärgedega tegevust ning suunata kontrollitegevus rohkem riskile, 
suurendades seeläbi kontrolli mõjusust;

4. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas tekib suur protsent vigu keeruliste eeskirjade 
ja menetluskordade tõttu; kutsub komisjoni üles viimaseid lihtsustama, et süsteem 
muutuks tõhusamaks; märgib ka seda, et rohkem tähelepanu tuleks pöörata ennetavatele 
kontrollimeetmetele ning eristada selgelt vigu, eeskirjade eiramist ja pettust; juhib siiski 
tähelepanu asjaolule, et lõplikud summad saab kindlaks teha üksnes perioodide kohta, 
mida võib pidada lõpetatuks, ja praeguseks on lõpetatud üksnes aastaid 1994–1999 
hõlmav periood;

5. on seisukohal, et Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate projektide ning Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist ja Euroopa Kalandusfondist rahastatavate maapiirkondade ja 
kalanduspiirkondade majanduse mitmekesistamist toetavate projektide juhtimist, 
abikõlblikkust, autideerimist ja aruandlust käsitlevad ühised eeskirjad oleksid äärmiselt 
olulised rahaliste vahendite haldamise lihtsustamise, veaohu vähendamise, väiksemate 
sidusrühmade jaoks ühtekuuluvuspoliitika programmides osalemise hõlbustamise ning 
pakutavate rahaliste vahendite vastuvõtu lihtsustamise seisukohalt;

6. märgib, et komisjon kavatseb nõuda liikmesriikide ametiasutustelt juhtimisaruande ja selle 
põhjal koostatud sõltumatu audiitori hinnangu esitamist; kiidab komisjoni kavatsuse 
heaks, ent tuletab ühtlasi meelde, et ministrite tasandil allkirjastatud deklaratsioon on 
keskpika perspektiiviga eesmärk, mis aitab võidelda valitseva vastutustunde puudumise 
vastu; rõhutab, et komisjon peaks kõikide liikmesriikidega eraldi looma tõhusad 
partnerlussuhted, et oleks tagatud mõlema poole rahaliste vahenditega seotud kohustuste 
täitmine; märgib, et komisjoni vahendid on piiratud ja komisjon on sunnitud arvestama 
liikmesriikide ressurssidega; palub komisjonil ja liikmesriikidel teha koostööd sellise 
tõhusa kontrollisüsteemi väljakujundamisel, mis võimaldaks kasutada mõlema poole 
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ressursse vastastikku täiendaval viisil, et kasutada kaitseabinõusid võimalikult tõhusalt ja 
võimalikult vähese bürokraatiaga;

7. järeldab sellest, et liikmesriikides püüeldakse selle poole, et ametiasutused läbiksid 
siseriikliku akrediteerimisprotsessi; rõhutab samas, et vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 317 on komisjonil kohustus täita eelarvet omal vastutusel;

8. kutsub komisjoni sellest tulenevalt üles täitma talle antud järelevalveülesannet ning viima 
akrediteerimisprotsessi ise läbi ja kontrollima kogu programmi kestuse ajal korrapäraselt, 
kas akrediteeritud ametiasutused toimivad korrektselt;

9. kutsub samuti üles tugevdama komisjoni järelevalverolli maksete süsteemse katkestamise 
ja peatamise kaudu, niipea kui leitakse kindlaid tõendeid selle kohta, et akrediteeritud 
ametiasutuse tegevuses on esinenud olulisi puudusi; kutsub komisjoni üles koostama ka 
konkreetsema kava ekslike maksete tagasisaamise määra suurendamiseks;

10. on seisukohal, et eespool mainitut tuleks täiendada nimekirjaga karistuste kohta, mida 
liikmesriigid ja toetusesaajad eeskirjade eiramise korral peavad kandma; on ühtlasi 
arvamusel, et karistuste kasutamine peab põhinema selgelt kindlaks määratud eeskirjadel; 
nõuab eeskirjade eiramise korral karistuste määramist eelkõige toetusesaajatele endale, et 
tagada vea põhjustajate nõuetekohane vastutus oma vigade eest; on seisukohal, et 
liikmesriikidele tuleks karistusi määrata üksnes siis, kui on tegu juhtimisvea või süsteemse 
veaga, mille eest vastutavad liikmesriigid, ning mitte lihtsalt kiire ja hõlpsa lahendusena, 
et vältida toetusesaajate vastutust;

11. märgib, et ligikaudu 43% ühtekuuluvuspoliitika kulutustega seotud kvantifitseeritavatest 
vigadest tehakse hangete valdkonnas; palub komisjonil veamäära vähendamiseks koostada 
hankemenetluse kohta selged ja läbipaistvad eeskirjad.
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