EUROOPAN PARLAMENTTI

2009 - 2014

Aluekehitysvaliokunta

2009/2068(DEC)
4.2.2010

LAUSUNTOLUONNOS
aluekehitysvaliokunnalta
talousarvion valvontavaliokunnalle
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008, pääluokka III – Komissio ja
toimeenpanovirastot
SEC(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC))
Valmistelija: Jan Olbrycht

PA\800085FI.doc

FI

PE431.070v01-00
Moninaisuudessaan yhtenäinen

FI

PA_NonLeg

PE431.070v01-00

FI

2/4

PA\800085FI.doc

EHDOTUKSET
Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin
hyväksyy:
1. panee merkille, että vuonna 2008 suoritetut jakson 2007–2013 ennakkomaksut
muodostavat ainoastaan 32 prosenttia menoista ja että tilintarkastustuomioistuimen
huomautuksissa viitataan erityisesti ohjelmakauden 2000–2006 menoihin, jotka edustivat
68:aa prosenttia vuoden 2008 koheesiomaksuista; toteaa siksi, että ajanjaksoa 2007–2013
koskevan oikeudellisen kehyksen vahvistamisen sekä vuosina 2008 ja 2009 hyväksyttyjen
yksinkertaistamistoimenpiteiden vaikutukset eivät vielä voi olla näkyvissä;
2. odottaa kiinnostuneena, että komissio julkaisee helmikuuksi 2010 kaavaillun tiedonannon,
jossa käsitellään toimintasuunnitelman vaikutuksia ja jonka pitäisi myös sisältää tulokset
ensimmäisestä tarkastuksesta, jossa komissio tarkastelee otosta ohjelmakauden 2007–
2013 osalta täytäntöönpannuista hankkeista;
3. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, jonka mukaan edustavassa
tilastollisessa otoksessa virheitä sisältävien hankkeiden osuus oli 43 prosenttia, ja että
suuressa osassa näistä varoja oli maksettu liikaa; katsoo kuitenkin, että tätä arviota
lieventää komission toteamus, jonka mukaan se oli tietoinen puutteiden olemassaolosta
viidessä kuudesta kyseisestä ohjelmasta ja oli toteuttanut korjaavia toimia; panee merkille
komission toisen toteamuksen, jota tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen
6.20 kohdassa tuetaan ja jonka mukaan 58 prosenttia virheistä on säännöstenmukaisuuteen
liittyviä virheitä, joilla ei olisi ollut vaikutusta kulujen korvaamiseen;
4. panee merkille, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkominen on yksi
yleisimmistä sääntöjenvastaisuuksista; kehottaa komissiota tutkimaan, mistä tämä
yhteisön hankintasääntöjen noudattamisen laiminlyönti johtuu;
5. kiinnittää huomiota koheesiopolitiikan varainkäytön erityisluonteeseen, joka aiheutuu
monivuotisesta hallinnointijärjestelmästä, ja korostaa, että rahoitusoikaisuja tehdään
seuraavina vuosina ja myös ohjelmakauden päättyessä, mikä yleisesti ottaen antaa
komissiolle mahdollisuuden havaita ja korjata runsaasti sääntöjenvastaisuuksia;
6. pitää tervetulleena, että suoritettujen rahoitusoikaisujen ja maksatusten keskeyttämisten
taso on merkittävästi kohonnut;
7. panee merkille, että komissiolle ei ilmoitettu yhdestäkään tarkastettuihin hankkeisiin
liittyvästä petostapauksesta, ja korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa
esitettyjen virheiden taso ei välttämättä viittaa petokseen;
8. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan
ohjelmakaudella 2007–2013 valvontaa koskevia säännöksiä on tiukennettu ja komission ja
jäsenvaltioiden vastuualueita on selkeytetty; arvostaa tässä yhteydessä kutakin ohjelmaa
varten asetetun tarkastusviranomaisen tuomaa lisäarvoa ja yhtyy komission odotuksiin,
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joiden mukaan vuotuisen tarkastuskertomuksen ja lausunnon pitäisi merkittävästi lisätä
kansallisten valvontajärjestelmien antamaa varmuutta;
9. katsoo, että vaikka komissiolla rakennetoimissa olevaa valvontatehtävää vahvistaneessa
vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa käyttöön otetuilla hallinto- ja valvontajärjestelmillä
onkin saavutettu merkittäviä parannuksia, ei voida olla tyytyväisiä komission
toteamukseen, jonka mukaan vain 31 prosenttia järjestelmistä toimi hyvin ja että yli
60 prosenttia edellyttää parannuksia; kehottaa siksi vastuussa olevia jäsenvaltioita,
alueellisia viranomaisia ja hallintoviranomaisia tiiviiseen yhteistyöhön komission kanssa
näiden tilastojen parantamiseksi;
10. panee merkille, että komission toimintasuunnitelma on antanut sille mahdollisuuden
toimenpiteisiin kaikkia tilintarkastustuomioistuimen suosittelemia suuntaviivoja
vastaavasti; pitää tervetulleina komission toimia, joilla tarjotaan koulutusta ja ohjausta
ohjelmaviranomaisille, jotta voidaan parantaa koheesiopolitiikan varainkäytössä
sovellettavaa yhteistä hallintojärjestelmää; kannustaa komissiota edelleen lisäämään
ponnistuksiaan tarjoamalla jäsenvaltioille ohjausta ja kannustamalla niitä lujittamaan
takaisinperintämenettelyjä ja raportointia.
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