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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon kutsub vastutavat eelarvekontrollikomisjoni üles lisama oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmisi ettepanekuid:

1. märgib taas kord, et jagatud haldamise kontseptsioon ei funktsioneeri; usub, et kulude ja 
nende tagasisaamise mitmeaastast iseloomu ning DASi (Statement of Assurance - kinnitav 
avaldus) raames läbiviidavate valikkontrollide väikest arvu arvestades on
struktuurivahendite osas positiivse DASi saamine peaaegu võimatu; usub, et kontrollikoda 
peaks selle selgemalt esile tooma, kui vead on seotud struktuurivahendite kuludega; 

2. mõistab hukka liikmesriikide võimetust kontrollida ja hallata nende vastutusel olevat 
maksumaksjate raha, ning toob välja nende liikmesriikide silmakirjalikkuse, kes 
süüdistavad Euroopa Komisjoni võimetuses kontrollida rahalisi kulutusi, mille eest need 
liikmesriigid ise vastutavad; 

3. rõhutab, et parlament on suhetes liikmesriikidega kaotamas kannatust ega nõustu 
struktuurivahendite osas ei järgmise finantsperspektiivi ega üldiste eeskirjadega nii kaua, 
kuni: 

a) liikmesriigid on valmis esitama iga-aastast kinnitavat avaldust struktuurifondi 
tegevuse, samuti sooritatud kulude õigus- ja korrapärasuse kohta, mida on 
võimalik auditeerida; 

b) liikmesriigid on sisse viinud auditeerimissüsteemid, mis vastavad kogu 
Euroopa Liidus kehtivatele kontrollinormidele ja on läbinud eelkontrolli; 

c) liikmesriigid nõustuvad iga ebaseadusliku kulutuse 50-protsendilise 
minimaalseima tagasimaksega, mis tuleb tagastada Euroopa Komisjonile; 

4. märgib, et kontrollikoda ei avastanud Euroopa Komisoni sisekontrollimehhanismides vigu 
ja täheldas edusamme; väljendab kahetsust tõsiasja suhtes, et ebapiisavate vahendite tõttu 
viidi liikmesriikide süsteemides kohapealseid kontrolle läbi üksnes piiratud arvul; 

5. nõuab, et Euroopa Komisjon teataks parlamendile riigid, kes pole kokkulepitud parandusi 
oma kontrollisüsteemidesse kiiresti sisse viinud, ja esitavad jätkuvalt ebatäiuslikke 
aruandeid vastavalt artiklile 8; 

6. julgustab Euroopa Komisjoni peatama vahemakseid liikmesriikidele tõsiste rikkumiste 
korral või juhul, kui liikmesriigi halduskontrolli süsteemis avastatakse tõsiseid vigu.


