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ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et ühtekuuluvuse vahenditele kohaldatakse eriti keerukaid eeskirju ja neid 
rakendatakse ELi teistest kulutuste valdkondadest erinevalt, mistõttu nendega seoses on 
vigade tõenäosus suurem; juhib tähelepanu asjaolule, et ühtekuuluvusega seotud kulutuste 
veamäär, mis 2009. aastal oli üle 5%, on jätkuvalt ELi kõigi maksete kõrgeim; on teadlik 
sellest, et veamäär on 2008. aastaga võrreldes langenud;

2. märgib, et riigihangete eeskirjade rikkumine on kõige sagedasem eeskirjade eiramise 
põhjus ja see tuleneb osaliselt eeskirjade keerukusest; soovitab riigihangete eeskirju 
lihtsustada ja vähendada, et vähendada vigade esinemise koguarvu;

3. on mures selle pärast, et regionaalpoliitika peadirektoraat märgib 2009. aasta 
tegevusaruande kinnitavas avalduses, et 79 asjaomasest programmist 38 puhul ei ole 
regionaalpoliitika peadirektoraadil piisavat kindlust deklareeritud kulude 2009. aastal 
tehtud tagasimaksete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; palub 
lisateavet 2009. aastal tehtud tagasimaksete puuduvate andmete kohta; märgib, et 
liikmesriigid on kohustatud esitama oma iga-aastastes tegevusaruannetes piisavalt teavet, 
ning palub komisjonil teha ettepanek karistussüsteemi kasutuselevõtuks, mida 
kohaldatakse juhul, kui komisjon ei saa esitatud andmete põhjal saada kindlust 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

4. tervitab Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 1/2010 pealkirjaga „Euroopa Liidu 
finantsjuhtimise edendamine: riskid ja väljakutsed” ja juhib tähelepanu asjaolule, et 
järelevalve- ja kontrollisüsteemid ei ole mitmetes kõrge riskiga valdkondades täielikult 
tõhusad, pidades silmas Euroopa majanduse elavdamise kava, eelkõige ühtekuuluvust ja 
maaelu arengut;

5. rõhutab finantsmääruse muutmise kontekstis vajadust liikmesriikidega koos hallatavate 
ühtekuuluvusprogrammide eeskirju ja juhtimisskeeme ühtlustada; märgib, et 
finantsmääruse ja ühtekuuluvust käsitlevate määruste vahelisi haldusprobleeme saab 
vältida abikõlblikkuse eeskirjade parema ühtlustamise kaudu eri poliitikavaldkondade 
lõikes;

6. märgib, et INTERREG programmide kontrolli- ja auditeerimissüsteemide puhul puudub 
osaliselt ühtne lähenemine, mida kõigi osalevate liikmesriikide auditeerimisasutused 
tunnustaksid; nõuab, et liikmesriikide asutused, mis tegelevad piiriüleste programmide 
auditeerimise ja kontrolliga, tunnustaksid vastastikku ühiste eeskirjade ja standardite 
kogumit.


