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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et 2008. aastal tehtud vahemaksed perioodiks 2007–2013 moodustavad vaid 32% 
kuludest ning et kontrollikoja märkustes viidatakse eelkõige programmiperioodi 2000–
2006 kuludele, mis moodustasid 68% ühtekuuluvusmaksetest aastal 2008; seetõttu 
märgib, et perioodi 2007–2013 õigusraamistiku tugevdamise ning aastatel 2008 ja 2009 
võetud lihtsustamismeetmete mõju pole veel nähtav;

2. ootab huviga komisjoni 2010. aasta veebruariks kavandatud teatise avaldamist 
tegevuskava mõju kohta, mis peaks sisaldama ka komisjoni esimese auditi tulemusi 
programmiperioodi 2007–2013 rakendatud projektide valimi kohta;

3. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et vigu sisaldavate projektide osakaal 
esinduslikus statistilises valimis oli 43% ning et suur osa nendest projektidest oli 
ülerahastatud; on siiski seisukohal, et nimetatud tähelepanekut tuleb vaadata komisjoni 
väite valguses, mille kohaselt komisjon oli puudustest teadlik viie asjaomase programmi 
puhul kuuest ning oli võtnud parandusmeetmeid; võtab teadmiseks komisjoni teise väite, 
mida toetas kontrollikoja aastaaruande punktis 6.20 sisaldunud tähelepanek, et 58% 
vigadest olid vastavusvead ning ei oleks seega mõjutanud kulude hüvitamist;

4. märgib, et riigihangete eeskirjade rikkumine on kõige sagedasem eeskirjadest 
kõrvalekaldumise põhjus; kutsub komisjoni üles kindlaks tegema, millest on alguse 
saanud nimetatud mittevastavus ühenduse riigihangete eeskirjadele;

5. juhib tähelepanu ühtekuuluvuspoliitika kulutuste mitmeaastasest haldussüsteemist 
tulenevale eripärale ning rõhutab, et finantskorrektsioone tehakse järgnevate aastate 
jooksul ja programmiperioodi lõppedes, kuna siis on komisjonil enamasti võimalik suur 
osa rikkumistest tuvastada ning need parandada;

6. tunneb heameelt märgatavate edusammude üle seoses teostatavate finantskorrektsioonide 
ning maksete ametlike peatamiste algatamise määraga;

7. märgib, et komisjonile ei teatatud ühestki pettuse juhtumist seoses auditeeritud 
projektidega, ja rõhutab, et kontrollikoja aruandes esitatud veamäär ei viita tingimata 
pettusele;

8. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et programmiperioodi 2007–2013 puhul 
tugevdatakse kontrollisätteid ning selgitatakse komisjoni ja liikmesriikide kohustusi; 
hindab sellega seoses iga programmi jaoks loodud lisandväärtust auditeerimisasutuse osas 
ning jagab komisjoni ootusi, et auditeerimisasutuse esitatud iga-aastane kontrolliaruanne 
ja arvamus tõstavad riiklike kontrollisüsteemide kinnituse usaldusväärsust;

9. on seisukohal, et hoolimata 2008. aasta tegevuskavas kasutusele võetud märkimisväärselt 
paranenud juhtimis- ja kontrollisüsteemidest, mis tugevdasid komisjoni järelevalverolli 
struktuurimeetmete osas, on komisjoni tähelepanek, et vaid 31% süsteemidest toimib hästi 
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ja rohkem kui 60% vajab parandamist, ebarahuldav; kutsub seetõttu vastutavaid 
liikmesriike, piirkondlikke omavalitsusi ja haldusasutusi üles komisjoniga tihedat 
koostööd tegema, et neid statistilisi näitajaid oluliselt parandada;

10. märgib, et komisjoni tegevuskava on võimaldanud komisjonil meetmeid võtta kõigis 
valdkondades, millele kontrollikoda tähelepanu juhtis; väljendab heameelt komisjoni 
meetmete üle seoses programme reguleerivate asutuste koolitamise ja neile suuniste 
andmisega, et parandada ühtekuuluvuspoliitika kulutuste puhul rakendatava jagatud 
haldusel põhineva süsteemi toimimist; julgustab komisjoni tegema veelgi suuremaid 
jõupingutusi, andes liikmesriikidele suuniseid ning soodustades liikmesriikide 
tagasinõudmismenetluste ja aruandluse tõhustamist.


