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EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee merkille, että 5. heinäkuuta 2007 maksamatta olevien sitoumusten määrä edeltävältä 
ohjelmakaudelta oli 92 693 miljoonaa euroa ja että suurin osa niistä (yli 65 miljardia euroa) 
liittyi tavoitteen 1 hankkeisiin (yli 70 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista);

2. panee merkille, että koheesiopolitiikka (EAKR, koheesiorahasto ja ESR) muodostaa 
nykyisin 36 prosenttia rahoituskehyksestä 2007–2013 eli 347 miljardia euroa käyvin 
hinnoin;

3. korostaa, että otsakkeeseen 1 B (koheesio) sisältyvien politiikkojen maksumäärärahojen 
toteutus on viivästynyt merkittävästi, vaikka on kyse Euroopan unionin poliittisesta 
painopisteestä vuosien 2007–2013 rahoituskehyksessä;

4. pitää valitettavana, että maksamatta olevat sitoumukset ovat saavuttaneet huolestuttavan 
tason, joka vastaa kolmen vuoden sitoumuksia, kun kaksi vuotta tuntuisi olevan 
"tavanomainen" sallittu taso, ja katsoo, että suuntaus olisi pysäytettävä rahoituskehyksen 
tarkistamista silmällä pitäen;

5. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on esittänyt vuosikertomuksessaan 2006 
(6. luku, 6.39 kohta) runsaasti kritiikkiä rakennerahastojen täytäntöönpanosta, etenkin 
virheiden suuresta osuudesta, joka nousi vähintään 12 prosenttiin myönnetystä 
osarahoituksesta;

6. pitää valitettavana, että komissio ja jäsenvaltiot ovat hyväksyneet huomattavan hitaasti 
EAKR:a, ESR:a ja koheesiorahastoa koskevat kansalliset strategiset viitekehykset ja 
toimintaohjelmat ohjelmakaudelle 2007–2013; katsoo, etteivät jäsenvaltiot saisi menettää 
varoja tämän viivästyksen vuoksi, ja edellyttää siksi komission antavan jäsenvaltioille 
kaiken tarvittavan avun; korostaa, että osakkeen 1 B todellinen toteutus oli syyskuun 2007 
lopussa 37 prosenttia sitoumuksiin tarkoitetuista määristä ja 59 prosenttia maksuihin 
tarkoitetuista määristä;

7. muistuttaa, että on välttämätöntä noudattaa peruuntumista ilman eri toimenpiteitä koskevaa 
periaatetta, jotta kannustetaan hallintoviranomaisia rahoittamaan ja toteuttamaan hankkeet 
ripeästi; edellyttää, että noudatetaan N+2-säännön periaatetta (ja uusissa jäsenvaltioissa 
N+3-sääntöä rahoituskehyksen 2007–2013 kolmen ensimmäisen vuoden aikana);

8. muistuttaa, että rakennepolitiikan toteutuksessa havaitut viiveet johtuvat muun muassa 
liian jäykistä menettelyistä ja että olisi näin ollen harkittava menettelyjen 
yksinkertaistamista ja vastuun ja toimivallan jakamista selkeällä tavalla EU:n ja 
jäsenvaltioiden kesken;
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9. palauttaa mieliin, että jäsenvaltiot ovat vastuussa varojen hallinnoinnista, ja muistuttaa, että 
17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on asiaa koskeva julistus ja että 
asianmukaisella poliittisella tasolla olisi syytä laatia kansallinen julistus yhteistyössä 
hallinnoitavista yhteisön varoista;

10.pyytää komissiota ja jäsenvaltioita viimeistelemään mahdollisimman nopeasti viimeiset 
toimintaohjelmat, joita ei ole vielä hyväksytty;

11.pyytää komissiota toteuttamaan kiireellisesti uuden ohjelmasuunnitelman ottaen huomioon 
periaatteet, jotka koskevat moitteetonta varainhoitoa, investointien kannattavuutta ja 
jäsenvaltioiden tosiasiallista mahdollisuutta hyödyntää varoja; korostaa myös 
jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten merkittävää roolia maksupyyntöjen 
toimittamisessa ajallaan ja sääntöjen mukaisesti;

12.muistuttaa sitoumuksesta, jonka parlamentti ja neuvosto ovat yhdessä antaneet 
toimintaohjelmien ja hankkeiden hyväksymismenettelyn valvonnasta, ja pyytää komissiota 
tarjoamaan valvontavälineitä talousarviomenettelyn aikana, kuten 13. heinäkuuta 2007 
annetussa yhteisessä julkilausumassa pyydettiin;

13.katsoo, että tätä tarkoitusta varten olisi käytettävä kaikille jäsenvaltioille yhteisiä 
määrällisiä ja laadullisia tulosindikaattoreita, ja muistuttaa, että palkansaajien palkat, 
köyhyysindikaattori, elämänlaatu, elinajanodote, kilpailukyky ja pitkäaikaistyöttömyyden 
tason vaihtelut sekä yleishyödyllisten palvelujen taso alueilla voitaisiin ottaa huomioon 
laadullisina indikaattoreina; pyytää unionin varoja saavia jäsenvaltioita ja alueita tuomaan 
Euroopan unionin roolin selvemmin esiin, jotta kansalaiset tietäisivät, että Euroopan unioni 
vaikuttaa suuressa määrin heidän oman alueensa kehittämiseen ja koheesioon;

14.kehottaa komissiota analysoimaan seuraavissa kertomuksissaan, missä määrin eri välineet 
ja politiikat, kuten koheesiopolitiikka, ovat edistäneet taloudellista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta; katsoo, että saavutuksia ja ongelmia on tarpeen analysoida kaikilla 
tärkeillä aloilla, etenkin Lissabonin strategian alalla.
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