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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et 5. juuli 2007. aasta seisuga olid eelmise programmiperioodi täitmata 
kulukohustused 92,693 miljardit eurot, millest suurem osa (enam kui 65 miljardit eurot) oli 
seotud eesmärgi nr 1 projektidega (üle 70% kulukohustuste assigneeringutest);

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika (ERF, Ühtekuuluvusfond ja ESF) moodustab nüüd 36% 
2007.–2013. aasta finantsraamistikust, mis jooksvates hindades on 347 miljardit eurot;

3. rõhutab, et rubriigi 1B (ühtekuuluvus) alla kuuluva poliitika teostamiseks mõeldud 
maksete tegemine on pikale veninud, kuigi see peaks finantsraamistiku 2007–2013 
kontekstis olema Euroopa Liidu poliitiline prioriteet;

4. avaldab kahetsust, et täitmata kulukohustused jõuavad edaspidi murettekitava tasemeni, 
mis võrdub kolme aasta kulukohustustega, samas kui „normaalne“ vastuvõetav lävi peaks 
olema kaks aastat ja on seisukohal, et kasulik oleks see suundumus peatada, pidades silmas 
finantsraamistiku läbivaatamist;

5. märgib, et aastaaruandes 2006. eelarveaasta kohta (6. peatükk, punkt 6.39) teeb 
kontrollikoda rohkearvulist kriitikat struktuurifondide eelarve täitmise kohta, eelkõige mis 
puudutab olulist vigade hulka, mis ulatub vähemalt 12% eraldatud kaasfinantseerimisest;

6. avaldab kahetsust seoses liikmesriikide ja komisjoni märkimisväärse hilinemisega 
programmiperioodi 2007–2013 ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondiga seotud riiklike 
strateegiliste raamistike ja meetmeprogrammide heakskiitmisel; on seisukohal, et see 
hilinemine ei peaks tooma liikmesriikidele kaasa rahaliste vahendite kaotamist, ja nõuab 
seetõttu komisjonilt tungivalt liikmesriikidele kogu vajaliku abi andmist; rõhutab, et 
rubriigi 1B tegelik täitmine 2007. aasta septembri lõpu seisuga oli 37% kulukohustuste 
osas ning 59% maksete osas;

7. toob välja, et kulukohustustest vabastamise reeglist kinnipidamine on eriliselt oluline, et 
julgustada korraldusasutusi projekte rahastama ja kiiresti teostama; nõuab n + 2 reegli (n + 
3 uutes liikmesriikides finantsraamistiku 2007–2013 kolmel esimesel aastal) põhimõttest 
kinnipidamist;

8. toob välja, et viivitused struktuuripoliitika elluviimisel on osaliselt tingitud liiga rangest 
korrast, mistõttu tuleks kaaluda nende menetluste lihtsustamist ning kohustuste ja 
pädevuste selget jaotamist ELi ja liikmesriikide vahel;

9. kordab, et liikmesriigid vastutavad fondide haldamise eest ja tuletab meelde, et 17. mai 
2006. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe sisaldab sellekohast deklaratsiooni ning et 
soovitav oleks võtta asjakohasel poliitilisel tasandil vastu riiklik deklaratsioon ühenduse 
fondide ühise haldamise kohta;
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10.nõuab, et komisjon ja liikmesriigid viiksid võimalikult kiiresti lõpule viimased 
meetmeprogrammid, millele ei ole veel heakskiitu antud;

11.palub, et komisjon asuks uut programmi kiiresti rakendama, võttes arvesse usaldusväärse 
finantsjuhtimise tavasid, investeeringute tasuvuse tagamise vajadust ja liikmesriikide 
tegelikku suutlikkust vahendeid vastu võtta; rõhutab ühtlasi liikmesriikide ja 
korraldusasutuste olulist rolli maksetaotluste õigeaegsel esitamisel ja nende 
nõuetekohasuse tagamisel;

12. tuletab meelde parlamendi ja nõukogu ühist kohustust teostada järelevalvet 
meetmeprogrammidele ja projektidele heakskiidu andmise üle ja kutsub komisjoni üles 
eraldama eelarvemenetluse käigus järelevalveks vahendeid, mida taotleti 13. juuli 2007. 
aasta ühisavalduses;

13.on seisukohal, et seetõttu oleks asjakohane võtta kõigi liikmesriikide jaoks kasutusele 
ühised kvantitatiivse ja kvalitatiivse tulemuslikkuse näitajad, ja soovitab, et töötajate 
tasustamist, vaesuse näitajat, elukvaliteeti, eeldatavat eluiga, konkurentsivõimet ja 
erinevusi pikaajalise töötuse määrades, samuti üldhuviteenuste taset piirkonniti võiks 
kasutada kvalitatiivsete näitajatena;  palub ühenduse rahalisi vahendeid saavatel 
liikmesriikidel ja piirkondadel selgemalt välja tuua Euroopa Liidu roll, et kodanikud 
teaksid, et Euroopa Liit mõjutab suurel määral nende piirkondade arengut ja 
ühtekuuluvust;

14.kutsub komisjoni üles järgmistes aruannetes analüüsima, millises ulatuses on erinevad 
vahendid ja poliitikad, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika, aidanud kaasa majandusliku ja 
sotsiaalse ühtekuuluvuse osas saavutatud edusammudele; saavutusi ja probleeme on vaja 
analüüsida kõigis olulistes valdkondades, eelkõige Lissaboni strateegia osas.
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