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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. toteaa, että koheesiovaroihin sovelletaan erityisen monimutkaisia sääntöjä ja että niiden 
toteutus eroaa muiden EU:n menokohteiden rahoituksen toteutuksesta, minkä vuoksi 
niiden yhteydessä tapahtuu myös herkemmin virheitä; kiinnittää huomiota siihen, että
koheesiomenojen virhetaso, joka oli vuonna 2009 yli 5 prosenttia, on edelleen kaikkien 
EU:n maksujen korkein; on tietoinen siitä, että virhetaso on laskenut vuoteen 2008 
verrattuna;

2. panee merkille, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkominen on edelleen yksi 
yleisimmistä sääntöjenvastaisuuksista, mikä johtuu osittain siitä, että säännöt ovat niin 
monimutkaisia; suosittelee, että julkisia hankintoja koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan ja 
vähennetään, jotta virheiden esiintyvyys saadaan vähentymään;

3. on huolestunut siitä, että aluepolitiikan pääosasto toteaa vuotta 2009 koskevassa 
vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetyssä tarkastuslausumassaan, että kaikkiaan 
79 ohjelmasta 38:n tapauksessa aluepolitiikan pääosasto ei saanut kohtuullista varmuutta 
ilmoitettuja menoja vuonna 2009 koskeneiden maksusuoritusten perustana olleiden 
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta; pyytää saada lisätietoja vuoden 2009 
maksusuorituksia koskevista puuttuvista tiedoista; toteaa, että jäsenvaltiot ovat velvollisia 
antamaan riittävät tiedot vuotuisissa toimintakertomuksissaan, ja pyytää komissiota 
ehdottamaan seuraamusjärjestelmää, jota sovellettaisiin, jos komissio ei pysty annettujen 
tietojen perusteella saamaan varmuutta laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

4. on tyytyväinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausuntoon nro 1/2010 "Euroopan 
unionin talousarviohallinnon parantaminen: riskit ja haasteet" ja kiinnittää huomiota 
siihen, että valvontajärjestelmät ovat vain osittain vaikuttavia useilla Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmaan liittyvillä korkean riskin aloilla, joista voidaan mainita esimerkkeinä 
koheesiopolitiikka ja maaseudun kehittäminen;

5. korostaa, että varainhoitoasetuksen tarkistamisen yhteydessä on yhdenmukaistettava 
yhteisesti hallinnoitavien koheesio-ohjelmien sääntöjä ja hallinnointijärjestelmiä; toteaa, 
että varainhoitoasetuksen ja koheesioasetusten väliset mahdolliset hallintatapaa koskevat 
ongelmat voidaan parhaiten välttää yhdenmukaistamalla tukikelpoisuutta koskevat 
säännöt paremmin kaikissa toimintalinjoissa kautta linjan;

6. panee merkille, että Interreg-ohjelmien valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmiin ei kaikilta 
osin sovelleta yhdenmukaista toimintatapaa, jonka kaikkien osallistuvien jäsenvaltioiden 
tilintarkastuselimet olisivat tunnustaneet; katsoo, että rajat ylittävien ohjelmien 
tilintarkastukseen ja valvontaan osallistuvilla jäsenvaltioiden viranomaisilla olisi oltava 
yhteiset säännöt ja normit, jotka ne tunnustavat vastavuoroisesti.
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