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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et struktuuripoliitika moodustas programmitöö perioodil 2000-2006 ELi eelarve 
suuruselt teise osa ning see on väga oluline ELi poliitikavaldkond perioodil 2007-2013;

2. tuletab meelde, et 2006. eelarveaasta aastaaruandes leidis Euroopa Kontrollikoda, et 
vähemalt 12% struktuurimeetmete projektidele hüvitatud kogusummast ei oleks pidanud 
hüvitama, et 44% valimi hüvitistest mõjutasid vead ja et olulises osas struktuurimeetmete 
projektidest esines eeskirjade järgimisega seotud vigu;

3. rõhutab, et samas aruandes kirjeldas Euroopa Kontrollikoda liikmesriikide 
kontrollsüsteeme üldiselt ebatõhusate või ainult mõõdukalt tõhusatena;

4. tervitab seetõttu jõupingutusi struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide eesmärkide 
saavutamiseks praegusel programmitöö perioodil 2007-2013 valitsemise ja partnerluse 
põhimõtte raames1;

5. nõuab, et riikide kontrollikodadel oleks kontrollimehhanismides suurem osakaal, et 
tagada rahaliste vahendite otstarbekas kasutamine, ja et nad täidaksid oma kohustusi ning 
oleksid aktiivsemad;

6. nõuab, et liikmesriigid juhendaksid ja koolitaksid projektide elluviijaid ning korraldus- ja 
makseasutusi, samuti auditeerimisasutusi tagamaks, et kõik osalejad teaksid hästi ja 
täidaksid korralikult ühenduse õigusaktidest tulenevaid nõudeid;

7. tervitab liikmesriikide aastakokkuvõtteid kui esimest sammu riikide 
haldusdeklaratsioonide suunas; nõuab siiski tungivalt, et komisjon teeks ettepaneku 
samade nõuete, suuniste ja juhiste vastuvõtmiseks struktuuripoliitikas nagu ühise 
põllumajanduspoliitika puhul;

8. avaldab kahetsust asjaolu üle, et projektide rakendussätted võeti taas vastu liiga hilja ja 
kutsub vastutavaid korraldusasutusi ning makse- ja kontrolliasutusi üles kehtestama ja 
rakendama haldustegevuse lihtsustamise eeskirju (nt kasutades rohkem ära 
kindlasummalisi makseid).

                                               
1 Määratletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 11, ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
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