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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et liikmesriigid teatasid 2007. aastal 3 832 eeskirjade eiramisest (mis on 19,2 % 
võrra rohkem kui 2006. aastal), et kokku hõlmas see 2007. aastal umbes 828 miljonit 
eurot, et kahtlustatavad pettused moodustasid 2007. aastal teatatud eeskirjade eiramiste 
koguarvust umbes 12–15 % ning et Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul on eeskirjade 
eiramiste arv tõusnud võrreldes 2006. aastaga 48 % võrra; rõhutab veel kord, et 
liikmesriigid peaksid tagama oma finantskontrollimehhanismide piisavuse, ning toonitab, 
kui tähtis on liikmesriikide ennetustegevus, et suurendada eeskirjade eiramisjuhtude 
avastamist enne maksete tegemist toetuse saajatele; 

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö- ja 
kontrollimehhanismi raames toimuva kohtureformi ja korruptsioonivastase võitluse 
edusamme Bulgaarias ja Rumeenias, ning eraldi aruande ELi vahendite haldamise kohta 
Bulgaarias, milles rõhutatakse vajadust pikaajalise poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; märgib ka, et 
seoses Bulgaaria kontrolli- ja auditisüsteemis avastatud eeskirjade eiramistega on 
komisjon ELi vahendite eraldamise ajutiselt peatanud just Bulgaariale; kutsub liikmesriike 
seetõttu võtma kiiresti meetmeid, et rakendada nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed;

3. tunneb kahetsust, et peaaegu 18 % juhtudest on viivitatud aruannete esitamisega üle kahe 
aasta, ning rõhutab, kui tähtis on eeskirjade eiramise ja võimalike pettuste avastamise ja 
nendest teatamise vahelise aja vähendamine, et komisjon saaks õigesti ja õigel ajal 
analüüsida eeskirjade eiramise ja pettustega seotud trendide muutusi ja mustreid;

4. nõuab tungivalt, et kaheksa liikmesriiki (Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, 
Luksemburg, Läti, Hispaania ja Rootsi), kes ikka veel ei kasuta elektroonilise aruandluse 
puhul AFIS/ECR elektroonilisi mooduleid, võtaksid need kiiresti kasutusele, et parandada 
oma andmete kvaliteeti ja aruannete esitamise õigeaegsust enne 2009. aasta lõppu;  

5. rõhutab, et eeskirjade eiramiste klassifitseerimine (millest nähtub, kas tegemist on 
võimaliku pettusega) on liikmesriikide aruandluse aspekt, mida tuleb tugevdada 
arvestades asjaolu, et neli liikmesriiki (Prantsusmaa, Iirimaa, Luksemburg ja Hispaania) ei 
ole klassifikatsiooni veel üldse esitanud ning veel kolm liikmesriiki (Taani, Saksamaa ja 
Rootsi) esitasid klassifikatsiooni ainult väikese osa kohta oma teatatud eeskirjade 
eiramistest;

6. tunneb kahetsust, et kuigi korraldusasutused peavad kõik ELi ühtekuuluvuspoliitika otsese 
toetuse saajad fondide rakenduseeskirjade põhjal (komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006) 
avaldama, on komisjoni veebilehel olev andmebaas puudulik; nõuab seetõttu tungivalt, et 
liikmesriigid ja komisjon täidaksid täielikult ja õigeaegselt selle läbipaistvuse kohustuse 
enne 2009. aasta juunit, mis on parlamendi resolutsiooniga kehtestatud tähtaeg;

7. kiidab heaks komisjoni seisukoha, et eeskirjade eiramise puhul võetakse 
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parandusmeetmeid, mis hõlmab maksete peatamist ning alusetult ja ekslikult makstud 
summade tagasinõudmist, ning et komisjon esitab parlamendile vähemalt kaks korda 
aastas aruande selles suhtes võetud meetmete kohta. 
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