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LYHYET PERUSTELUT

Käsillä oleva ehdotus on – yhteisen maatalouspolitiikan rahoittamista koskevan ehdotuksen 
ohella – talousarvion valvontavaliokunnan varainhoidon valvontaa koskevan toimivallan 
kannalta tarkasteltuna yksi keskeisimpiä vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymiä koskevista 
lainsäädäntöehdotuksista. 

Koska ollaan uusien rahoitusnäkymien alussa, valmistelijan mielestä olisi olennaisen tärkeää 
suhtautua varainhoidon valvontaa koskeviin horisontaalisiin kysymyksiin uudella tavalla. On 
selvää, että näitä kahta alaa ei voi rinnastaa keskenään, sillä ne eroavat toisistaan 
merkittävästi, esimerkiksi siinä, että maatalousmenojen määrärahat ovat jaksottamattomia ja 
rakennetoimien määrärahat jaksotettuja. Tästä huolimatta valmistelija on sitä mieltä, että 
joitakin jaetun hallinnoinnin toiminnan näkökohtia voidaan soveltaa horisontaalisesti sekä 
maataloudessa että rakennetoimissa. Tämä pätee erityisesti jäsenvaltioilta vaadittaviin 
ennakkoilmoituksiin (disclosure statement). Ennakkoilmoitusten käyttöönotolla pyritään 
ratkaisemaan jaetusta hallinnoinnista ja jaetuista toimivaltuuksista johtuvat erityiset ongelmat. 
Valiokunta pohtii ennakkoilmoituksen käsitettä parhaillaan keskusteluissaan vuoden 2003 
vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle.

Komission ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle kuvaus 
varainhoito- ja valvontajärjestelmistään jo ennalta. Valmistelija on kuitenkin edelleen 
huolissaan tilintarkastustuomioistuimen huomautuksista, että jäsenvaltioiden seuranta- ja 
valvontajärjestelmät ovat edelleen heikot1. Ehdotetut toimet eivät ehkä ole riittäviä. Tämän 
vuoksi valmistelija esittää täydentävän poliittisen sitoumuksen eli vuosittaisen 
ennakkoilmoituksen käyttöönottoa.

Valmistelija pitää myönteisenä ehdotettua komission yhteistyötä kansallisten 
tilintarkastuslaitosten kanssa. Valmistelija uskoo, että yhteistyön ja koordinoinnin 
lisääminen yhtäältä komission ja kansallisten tilintarkastuksesta vastaavien toimielinten 
välillä ja toisaalta kansallisten tilintarkastuslaitosten välillä tukisi yhteisön sisäisen valvonnan 
menettelyjen kehittämistä2.

  
1 Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2003, 5.67–5.69 kohta.
2 Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 2/2004.
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TARKISTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
12 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kunkin jäsenvaltion on, saadakseen 
yhteisöltä rahoitusta vuonna N, annettava 
vuosittain ennakkoilmoitus, josta käy ilmi, 
että sillä on olemassa toimiva yhteisön 
lainsäädännön edellyttämä varainhoidon 
valvontajärjestelmä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 1 kohdassa vahvistettuja 
velvollisuuksia. Ilmoituksen allekirjoittaa 
jäsenvaltion korkein poliittinen ja 
hallinnollinen viranomainen 
(valtiovarainministeri).

Tarkistus 2
45 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Arviointien tavoitteena on parantaa 
rahastotuen laatua, tehokkuutta ja 
yhdenmukaisuutta sekä 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoa. 
Arvioinneissa on myös tarkasteltava 
vaikutusta yhteisön strategisiin tavoitteisiin 
sekä perustamissopimuksen 158 artiklaan ja 
kyseisten jäsenvaltioiden ja alueiden 
erityisiin rakenteellisiin ongelmiin nähden 
ottaen huomioon kestävään kehitykseen sekä 
ympäristövaikutuksia ja strategista 
ympäristöarviointia koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön liittyvät näkökohdat.

Arviointien tavoitteena on parantaa 
rahastotuen laatua, tehokkuutta ja 
yhdenmukaisuutta sekä 
toimenpideohjelmien täytäntöönpanoa. 
Niissä on arvioitava kustannuksia ja 
hyötyjä paikallisella, kansallisella ja 
yhteisön tasolla. Arvioinneissa on myös 
tarkasteltava kyseisten ohjelmien vaikutusta 
yhteisön strategisiin tavoitteisiin sekä 
perustamissopimuksen 158 artiklaan ja 
kyseisten jäsenvaltioiden ja alueiden 
erityisiin rakenteellisiin ongelmiin nähden 
ottaen huomioon kestävään kehitykseen sekä 
ympäristövaikutuksia ja strategista 
ympäristöarviointia koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön liittyvät näkökohdat.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



AD\567206FI.doc 5/6 PE 355.607v02-00

FI

Tarkistus 3
46 artiklan 3 kohdan 3 alakohta

Ennakkoarvioinnin tavoitteena on optimoida 
toimenpideohjelmia koskevien 
talousarviomäärärahojen jako ja parantaa 
ohjelmatyön laatua. Ennakkoarvioinnissa on 
määriteltävä keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tarpeet, asetetut tavoitteet, odotetut tulokset, 
määrälliset tavoitteet, tarvittaessa aluetta 
varten ehdotetun strategian 
johdonmukaisuus, yhteisön lisäarvo, se 
missä määrin yhteisön ensisijaiset tavoitteet 
on otettu huomioon, aikaisemmista 
ohjelmista saadut kokemukset sekä 
täytäntöönpanoa, seurantaa, arviointia ja 
varainhoitoa koskevien menettelyjen laatu 
samoin kuin arvioitava niitä.

Ennakkoarvioinnin tavoitteena on optimoida 
toimenpideohjelmia koskevien 
talousarviomäärärahojen jako ja parantaa 
ohjelmatyön laatua. Ennakkoarvioinnissa on 
määriteltävä keskipitkän ja pitkän aikavälin 
tarpeet, asetetut tavoitteet, odotetut tulokset, 
määrälliset tavoitteet, aluetta varten 
ehdotetun strategian johdonmukaisuus, 
selvitys kustannuksista ja hyödyistä 
paikallisella ja yhteisön tasolla, yhteisön 
lisäarvo, se missä määrin yhteisön 
ensisijaiset tavoitteet on otettu huomioon, 
aikaisemmista ohjelmista saadut kokemukset 
sekä täytäntöönpanoa, seurantaa, arviointia 
ja varainhoitoa koskevien menettelyjen laatu 
samoin kuin arvioitava niitä.

Tarkistus 4
75 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle 
viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä 
tammikuuta päivitetyt arviot 
maksatuspyynnöistä kuluvan 
varainhoitovuoden ja sitä seuraavan 
varainhoitovuoden osalta.

3. Jäsenvaltioiden on lähetettävä komissiolle 
viimeistään kunkin vuoden 31 päivänä 
tammikuuta päivitetyt arviot 
maksatuspyynnöistä kuluvan 
varainhoitovuoden ja sitä seuraavan 
varainhoitovuoden osalta. Näiden olisi 
perustuttava realistiseen arvioon 
jäsenvaltioiden rahoitustarpeesta kyseisellä 
ajanjaksolla.

Tarkistus 5
92 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle joka kolmas 
vuosi, ensimmäisen kerran vuonna 2007, 
selvityksen maksusitoumuksen 
automaattista vapauttamista koskevien 
sääntöjen tehokkuudesta.
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