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SHORT JUSTIFICATION

As regards this Committee's responsibilities for financial control, the present proposal, 
together with the proposal on the financing of the common agricultural policy, form the core 
parts of the legislative proposals for the financial perspectives 2007-2013.

At the starting point of the new financial perspectives period, the draftsman considers a fresh 
approach to horizontal financial control issues to be essential. Major differences such as non-
differentiated expenditure in agriculture and differentiated expenditure in structural operations 
obviously limit the range of possible comparisons. However, the draftsman takes the view that 
some aspects concerning the functioning of shared management in agriculture and structural 
operations apply horizontally. This is particularly true for the concept of ex ante annual 
disclosure statements by Member States. The concept of disclosure statements aims at 
remedying specific difficulties arising from the split responsibilities in shared management. It 
is currently being developed in this Committee's discussions on the 2003 Commission 
discharge. 

The Commission's proposal would oblige Member States to communicate to the Commission 
descriptions of their financial management and control systems ex ante. Nevertheless, in the 
light of the European Court of Auditors' findings on persistent weaknesses of Member 
States' supervisory and control systems1, the draftsman remains concerned. The proposed 
measures may not be sufficient. Therefore he recommends to introduce an additional political 
commitment, i. e. an annual disclosure statement. 

The draftsman welcomes the proposed Commission's cooperation with national audit 
bodies. In his view enhancing cooperation and coordination between the Commission and 
national audit institutions as well as between national audit bodies themselves would be a 
further step towards a Community internal control framework2.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek3 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 12 lõige 2 a (uus)

2 a. Ilma et see piiraks lõikes 1 sätestatud 
kohustusi, esitab iga liikmesriik enne 
ühenduse rahaliste vahendite kättesaamist 

  
1 European Court of Auditors' Annual Report concerning the financial year 2003, paragraphs 5.67-5.69.
2 European Court of Auditors' Opinion No 2/2004.
3 ELTs seni avaldamata.
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aastal N ja iga-aastaselt ex ante 
avalikustava avalduse, milles teatatakse, et 
ühenduse õigusega ette nähtud 
finantskontrollistruktuurid on paigas ja 
toimivad. Avalikustava avalduse 
allkirjastavad liikmesriigi tipp-poliitikud ja 
võimuesindajad (rahandusminister).

Muudatusettepanek 2
Artikli 45 lõike 1 teine lõik

Hindamiste eesmärk on tõsta fondide toetuse 
kvaliteeti, mõjusust ja kooskõla ning 
rakenduskavade rakendamist. Samuti 
hinnatakse nende mõju ühenduse 
strateegilistele eesmärkide ja 
asutamislepingu artikli 158 ning asjaomaste 
liikmesriikide ja piirkondade konkreetsete 
struktuuriliste probleemide suhtes, võttes 
arvesse säästva arengu vajadusi ning 
ühenduse keskkonnamõju ja strateegilist 
keskkonna hindamist käsitlevat asjaomast 
seadlusandlust.

Hindamiste eesmärk on tõsta fondide toetuse 
kvaliteeti, mõjusust ja kooskõla ning 
rakenduskavade rakendamist. Hinnatakse 
vastavalt kohalikke, riiklikke ja ühenduse 
kulusid ning tulusid. Samuti hinnatakse 
nende programmide mõju ühenduse 
strateegiliste eesmärkide ja asutamislepingu 
artikli 158 ning asjaomaste liikmesriikide ja 
piirkondade konkreetsete struktuuriliste 
probleemide suhtes, võttes arvesse säästva 
arengu vajadusi ning ühenduse 
keskkonnamõju ja strateegilist keskkonna 
hindamist käsitlevat asjaomast 
seadlusandlust.

Muudatusettepanek 3
Artikli 46 lõike 3 kolmas lõik

Eelhindamise eesmärgiks on optimeerida 
rakenduskavadega seotud eelarveliste 
vahendite eraldamist ja parandada 
programmitöö kvaliteeti. See peab kindlaks 
tegema keskmised ja pikemaaegsed 
vajadused, seatud eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, mõõdetavad eesmärgid, vajaduse 
korral piirkonna jaoks kavandatud strateegia 
sidususe, ühenduse lisandväärtuse, mil 
määral on arvestatud ühenduse 
prioriteetidega, eelnevatest kavadest saadud 
kogemused ning rakendamist, järelvalvet, 
hindamist ja finantsjuhtimist käsitleva korra 

Eelhindamise eesmärgiks on optimeerida 
rakenduskavadega seotud eelarveliste 
vahendite eraldamist ja parandada 
programmitöö kvaliteeti. See peab kindlaks 
tegema keskmised ja pikemaaegsed 
vajadused, seatud eesmärgid, eeldatavad 
tulemused, mõõdetavad eesmärgid, 
piirkonna jaoks kavandatud strateegia 
sidususe, kohalike ja ühenduse kulude ning 
tulude analüüsi, ühenduse lisandväärtuse, 
mil määral on arvestatud ühenduse 
prioriteetidega, eelnevatest kavadest saadud 
kogemused ning rakendamist, järelvalvet, 
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kvaliteedi ning hindama eelnimetatut. hindamist ja finantsjuhtimist käsitleva korra 
kvaliteedi ning hindama eelnimetatut.

Muudatusettepanek 4
Artikli 75 lõige 3

Liikmesriigid saadavad hiljemalt iga aasta 
31. jaanuariks komisjonile käesoleva 
eelarveaasta ja järgneva eelarveaasta 
maksetaotluste ajakohastatud prognoosid.

Liikmesriigid saadavad hiljemalt iga aasta 
31. jaanuariks komisjonile käesoleva 
eelarveaasta ja järgneva eelarveaasta 
maksetaotluste ajakohastatud prognoosid. 
Prognoosid peavad andma realistliku 
hinnangu liikmesriikide suutlikkusele teha 
kulutusi vastavatel ajavahemikel.

Muudatusettepanek 5
Artikli 92 lõige 3 a (uus)

3 a. Komisjon esitab alates 2007. aastast 
iga kolme aasta tagant Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule analüüsi, mis 
käsitleb kohustustest automaatse 
vabastamise eeskirjade tõhusust.
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