
PA\702213ET.doc PE400.343v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Regionaalarengukomisjon

2007/2037(DEC)

9.1.2008

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon

Saaja: eelarvekontrollikomisjon

Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine
(SEK(2007)1056 - C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC))
(SEK(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

III jagu – Komisjon

Arvamuse koostaja: Gerardo Galeote



PE400.343v01-00 2/4 PA\702213ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\702213ET.doc 3/4 PE400.343v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib teatud murega, et kontrollikoda kritiseeris ühise juhtimise rakendamist, kuna tema 
hinnangul ei ole suudetud parandada puudusi mõne liikmesriigi kontrollisüsteemis, mis 
on olnud ebapiisavad algusest peale; 

2. taunib veel kord mõne liikmesriigi suutmatust maksumaksjate raha asjakohaselt 
kontrollida, mis on liikmesriikide ülesanne, ja toetab komisjoni jõupingutusi 
liikmesriikide korraldusasutuste ja makseasutuste töötajate koolitamisele kaasa aidata, et 
eeskirju nõuetekohaselt rakendada ja ühenduse normatiive täita;

3. märgib, et kontrollikoda andis oma aruandes hea hinnangu rohkem kui 70%le komisjoni 
audititest, millest enamuse käigus selgitati välja heastamist vajavad rikkumised; märgib 
ühtlasi, et aluspõhimõtete kohaselt on meetmete võtmiseks vaja kindlaid tõendeid 
rikkumiste (olgu vormiliste, finantsiliste või pettusega seotud) kohta;

4. märgib, et 2006. aasta eelarvemenetlust tuleb vaadata programmitöö perioodi 1999-2006 
puudutavate eeskirjade valguses ning et perioodi 2007–2013 suhtes kohaldatavad uued 
eeskirjad on rangemad ja peaksid andma paremaid tulemusi;

5. kiidab heaks komisjoni välja öeldud seisukoha, et kõikidele tuvastatud rikkumistele 
järgnevad nõuetekohased parandusmeetmed, muu hulgas maksete peatamine ja 
õigustamatute või ebaõigete maksete sissenõudmine; märgib sellega seoses, et neid 
parandusmeetmeid teostatakse mitmeaastaste programmide raames ja sellest tulenevalt ei 
tuleks neid käsitleda hetkeolukorrast lähtudes mis tahes ajahetkel; on seetõttu seisukohal, 
et kontrollikoja esitatud arvnäitaja 12%, mis vastab 2006. aastal eeskirjade vastaselt 
makstud summade mahule, on liigselt lihtsustatud, võimaldades väära ja eksitavat 
tõlgendamist;

6. võtab usalduskrediidiga teadmiseks komisjoni seisukoha, et tema hinnangul ei ole ükski 
eeskirjade vastaselt makstud rahasumma kaotatud ja et asjaomased suured summad 
saadakse tagasi; palub komisjoni viimase 2006. aasta eelarvemenetlusega seotud projekti 
lõpetamisel parlamenti sissenõutud kogusummast ja vajadusel võimalikust kahjust ning 
selle põhjustest teavitada;

7. märgib murega maksete mahu olulist vähenemist mõnes vanas ELi liikmesriigis, mis tõi 
kaasa täitmata kulukohustuste järsu kasvu; 

8. võtab murega teadmiseks, et haldussüsteemide jätkuvalt nõrk kontroll teatud EU-15 
liikmesriikides seab kahtluse alla Euroopa rahaliste vahendite kasutamise seaduslikkuse 
ja korrektsuse tagamise, nagu komisjon ja kontrollikoda on märkinud; 

Haldust puudutavad riiklikud avaldused 

9. juhib tähelepanu, et vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 274 peab iga liikmesriik 
täitma oma haldusalaseid kohustusi täies ulatuses ja võtma vajalikke meetmeid vigade 
ohu vähendamiseks alustehingutes; rõhutab vajadust (mida parlament soovitas juba 
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oma resolutsioonides 2003., 2004. ja 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta) juurutada asjakohasel poliitilisel tasandil riiklikud avaldused, mis 
hõlmaksid kõiki ühiselt hallatavaid ühenduse vahendeid ja tõepoolest tagasid riikide 
järelevalve- ja kontrollisüsteemide nõuetekohase toimimise. 
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