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EHDOTUKSIA

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

1. korostaa, että rakennetoimet muodostivat EU:n talousarvion toiseksi suurimman osan
ohjelmakaudella 2000–2006 ja että ne ovat kaudella 2007–2013 EU:n tärkein politiikan 
ala;

2. muistuttaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havainneen varainhoitovuotta 2006 
koskevassa vuosikertomuksessaan, että vähintään 12 prosenttia rakennepolitiikan alojen 
hankemenojen korvatusta kokonaismäärästä ei olisi ollut korvauskelpoista, että virheitä 
sisältävien korvausten osuus otoksesta oli 44 prosenttia ja että prosentuaalisesti 
merkittävässä osassa hankkeita määräyksiä on noudatettu virheellisesti;

3. korostaa, että samassa kertomuksessa Euroopan tilintarkastustuomioistuin piti 
jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiä yleensä ei-vaikuttavina tai vain kohtalaisen 
vaikuttavina;

4. pitää näin ollen myönteisenä, että rakenne- ja koheesiorahastojen tavoitteita pyritään 
toteuttamaan kuluvalla ohjelmakaudella 2007–2013 hallintotavan ja 
kumppanuusperiaatteen puitteissa1;

5. kehottaa kansallisia tilintarkastustuomioistuimia ottamaan vahvemman roolin 
valvontajärjestelmissä ja varmistamaan varojen käytön asianmukaisuuden sekä
täyttämään velvollisuutensa ja toimimaan aktiivisemmin asian hyväksi;

6. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan neuvontaa ja koulutusta hankkeiden vetäjille, 
hankkeiden johtamisesta ja maksamisesta vastaaville viranomaisille sekä 
tilintarkastuselimille sen varmistamiseksi, että kaikki toimijat ovat tietoisia yhteisön 
lainsäädännön vaatimuksista ja noudattavat niitä asianmukaisesti;

7. pitää jäsenvaltioiden vuosittaisia yhteenvetoja myönteisinä ja katsoo niiden olevan 
ensimmäinen askel kohti kansallisia hallinnollisia ilmoituksia; kehottaa kuitenkin 
komissiota ehdottamaan, että rakennepolitiikassa otettaisiin käyttöön samat vaatimukset, 
suuntaviivat ja oppaat kuin yhteisessä maatalouspolitiikassa;

8. pahoittelee, että hankkeiden täytäntöönpanomääräykset on taas hyväksytty hyvin 
myöhään, ja vaatii, että toimivaltaiset hallintoviranomaiset ja maksu- ja 
tarkastusviranomaiset antavat ja panevat toimeen hallinnon yksinkertaistamista koskevia 
määräyksiä (esimerkiksi käyttämällä entistä enemmän kiinteitä maksuja).

                                               
1 Kuten on määritelty neuvoston asetuksen (EY) 1083/2006 11 artiklassa, EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25.
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