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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. panee merkille, että vuonna 2007 jäsenvaltiot ilmoittivat 3 832 väärinkäytöksestä (mikä 
vastaa 19,2 prosentin kasvua vuoteen 2006 verrattuna), että vuonna 2007 väärinkäytösten 
kohteena olleen rahoituksen kokonaismäärä oli noin 828 miljoonaa euroa, että epäiltyjen 
petosten prosenttiosuus ilmoitettujen väärinkäytösten kokonaismäärästä oli noin 12–
15 prosenttia vuonna 2007 ja että Euroopan aluekehitysrahastosta sääntöjenvastaisesti 
saadun rahoituksen kokonaismäärä on noussut 48 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna; 
korostaa jälleen kerran, että jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa rahoitusta koskevien 
valvontamekanismiensa toimivuus, ja korostaa jäsenvaltioiden ehkäisevien toimien 
merkitystä, jotta väärinkäytösten havaitseminen tehostuu ennen kuin edunsaajille 
tosiasiassa suoritetaan maksuja;

2. panee merkille, että komissio on julkaissut useita kertomuksia, joissa arvioidaan Bulgarian 
ja Romanian oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että komissio on julkaissut erillisen kertomuksen EU:n 
varojen hallinnasta Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos liittymisen 
aikaan asetetut tavoitteet aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee merkille myös, että 
erityisesti Bulgarian tapauksessa komissio on väliaikaisesti keskeyttänyt EU:n 
rahoituksen, koska sen valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä havaitsi väärinkäytöksiä; 
kehottaa siksi jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden toteuttamiseksi;

3. pahoittelee, että lähes 18 prosenttiin tapauksista liittyy yli kahden vuoden 
raportointiviipeitä, ja korostaa, että on tärkeää kuroa kiinni väärinkäytösten ja epäiltyjen 
petosten havaitsemisen ja ilmoittamisen välinen aikaero, jotta komissio voisi analysoida 
oikein ja oikealla hetkellä väärinkäytöksiin ja petoksiin liittyvät muuttuvat suuntaukset ja 
mallit;

4. kehottaa niitä kahdeksaa jäsenvaltiota (Viro, Ranska, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Latvia, 
Espanja ja Ruotsi), jotka eivät vieläkään käytä petostentorjunnan tietojärjestelmän (AFIS) 
tai sähköisen tiedonantojärjestelmän (ECR) moduuleja sähköiseen ilmoittamiseen, 
ryhtymään pikaisesti käyttämään kyseisiä järjestelmiä tietojensa laadun ja ilmoittamisen 
täsmällisyyden parantamiseksi ennen vuoden 2009 loppua;

5. korostaa, että väärinkäytösten luokittelu (ilmoittaminen, onko kyse epäillystä petoksesta 
vai ei) on jäsenvaltioiden ilmoituksia koskeva tekijä, jota on tehostettava, koska neljä 
jäsenvaltiota (Ranska, Irlanti, Luxemburg ja Espanja) ei ole vieläkään toimittanut mitään 
luokittelua, ja kolme muuta jäsenvaltiota (Tanska, Saksa ja Ruotsi) voi luokitella vain 
rajallisen osan ilmoittamistaan väärinkäytöksistä;

6. pahoittelee, että huolimatta siitä, että hallintoviranomaisten on julkaistava kaikki EU:n 
koheesiopolitiikan suorat edunsaajat vuosien 2007–2013 rahastojen täytäntöönpanoa 
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koskevien sääntöjen nojalla (komission asetus (EY) N:o 1828/2006), komission 
verkkosivuilla oleva tietokanta on puutteellinen; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja komissiota 
noudattamaan täydellisesti ja oikea-aikaisesti tätä avoimuutta koskevaa velvoitetta ennen 
kesäkuuta 2009, joka on parlamentin päätöslauselmassa asetettu määräaika;

7. tukee komission kantaa, jonka mukaan kun väärinkäytöksiä on havaittu, ryhdytään 
korjaaviin toimiin, joihin sisältyy maksujen keskeyttäminen ja perusteettomien tai 
virheellisten maksujen perintä, ja jonka mukaan komissio ilmoittaa parlamentille 
vähintään kahdesti vuodessa toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tämän suhteen.
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