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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab huviga Euroopa Kontrollikoja aruandes sisalduvaid tähelepanekuid ja soovitusi, 
mille eesmärk on tagada struktuurifondide korrektne kasutamine;

2. märgib, et kontrollikoja 2007. aasta aruanne hõlmab siiski üksnes 2000–2006 projekte, 
kuna 2007. aasta on olnud eelkõige ettevalmistav etapp 2007–2013 programmide 
rakendamiseks; rõhutab seetõttu, et 2007–2013 programmitöö perioodiks paika pandud 
uute eeskirjade (mis on 2006. aastani kehtinud eeskirjadest lihtsamad ja rangemad) mõju 
ei ole veel võimalik hinnata;

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on jätkuvalt ELi üks peamisi poliitikavaldkondi; 
rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll ELi reageerimises finantskriisile ja tähtis 
koht Euroopa majanduse taastamise kavas; väljendab seetõttu heameelt komisjoni 
kavandatud meetmete üle, mille eesmärk on soodustada ja kiirendada 
ühtekuuluvusprogrammide rakendamist;

4. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika rakendamisega kaasneb suur risk, ja rõhutab, et seda 
asjaolu tuleks vigade arvu hindamisel arvesse võtta; on arvamusel, et tõhusad 
kontrollimeetmed peavad olema kuluefektiivsed ja proportsionaalsed hea finantsjuhtimise 
nõuetega; rõhutab asjaolu, et põhjendamatut keerukust tuleb vältida, et võimaldada 
programmide kiiret rakendamist; 

5. toonitab, et struktuurifondide rakendamise menetlusi, eriti haldus- ja kontrollsüsteeme, on 
vaja lihtsustada; märgib, et liikmesriikidepoolses eeskirjade eiramises on teatud määral 
süüdi süsteemi keerukus; väljendab heameelt lihtsustamismeetmete üle, mille komisjon on 
välja pakkunud 2007–2013 struktuurifondidega seotud määruste läbivaatamisega seoses, 
et reageerida praegusele finantskriisile; ootab huviga viimast komisjoni ettepanekute 
paketti struktuurifondidega seotud lihtsustamismeetmete kohta, mis on kavandatud 2009. 
aasta algusele;

6. rõhutab 19. veebruaril 2008. aastal komisjoni poolt vastu võetud tegevuskava (komisjoni 
järelevalverolli tugevdamiseks struktuurimeetmete ühisel juhtimisel) tähtsust, mille 
eesmärk on vähendada vigu liikmesriikide esitatavates maksenõuetes; on veendunud, et 
nimetatud uus tegevuskava võib olukorda märkimisväärselt parandada, eeskätt aidates 
liikmesriikidel arendada oma võimet kontrollida projektidega seonduvate kulude 
abikõlblikkust; märgib, et tegevuskava esimeses arenguaruandes sisalduvad esialgsed 
tulemused viitavad positiivsetele arengutele;

7. kiidab heaks komisjoni väljendatud seisukoha finantskorrektsioonide kohta, mille kohaselt 
eeskirjade eiramised tõenäoliselt avastatakse ja parandatakse mitmeaastase 
korrigeerimissüsteemi abil; võtab teadmiseks, et komisjon kontrollib pidevalt 
liikmesriikide esitatud andmeid nende täielikkuse ja täpsuse seisukohast ning 
liikmesriikide tehtud korrektsioonide kohta usaldusväärsete tõendite esitamisel on tehtud 
reaalseid edusamme;
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8. võtab teadmiseks kontrollikoja avastatud vigade arvu ning juhib tähelepanu, et 
kontrollikoda ja komisjon tõlgendavad erinevalt summat, mida ei oleks tulnud välja 
maksta (eelkõige kulude abikõlblikkusega seotud eeskirjade erinev tõlgendamine); 
rõhutab, et vaja on täiendavaid selgitusi ja nõuab finantskorrektsioonide kohaldamisega 
seotud eeskirjade tõlgendamise ühtlustamist.


	755681et.doc

