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EHDOTUKSET

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

1. panee kiinnostuneena merkille Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen 
sisältyvät havainnot sekä rakennerahastojen asianmukaista käyttöä koskevat suositukset;

2. toteaa, että vuoden 2007 kertomus kattaa edelleen ainoastaan vuosien 2000–2006 
hankkeet, koska vuosi 2007 on pääasiallisesti ollut vuosien 2007–2013 ohjelmien 
täytäntöönpanon valmistelua; painottaa siksi, että ohjelmakaudeksi 2007–2013 
vahvistettujen sääntöjen, jotka ovat vuoteen 2006 asti sovellettuja sääntöjä 
yksinkertaisempia ja tiukempia, vaikutusta ei vielä voida arvioida; 

3. painottaa, että koheesiopolitiikka säilyy edelleen yhtenä EU:n tärkeimmistä politiikoista; 
korostaa sen merkitystä EU:n finanssikriisiin yhteydessä toteuttamille toimille ja sen 
avainasemaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa; pitää siksi myönteisinä komission 
ehdottamia toimia, joiden tarkoituksena on koheesio-ohjelmien täytäntöönpanon 
helpottaminen ja nopeuttaminen;

4. toteaa, että koheesiopolitiikan täytäntöönpano hyvin riskialtista, ja painottaa, että tämä 
seikka olisi otettava huomioon virhetasoa arvioitaessa; katsoo, että tehokkaiden 
valvontatoimien on oltava kustannustehokkaita ja että niiden on oltava oikeasuhteisia 
hyvän varainhoidon vaatimuksiin nähden; korostaa, että on vältettävä tarpeetonta 
monimutkaisuutta, jotta ohjelmat voidaan panna nopeasti täytäntöön; 

5. painottaa tarvetta rakennerahastojen käyttöön tarkoitettujen menettelyjen, erityisesti 
hallinto- ja valvontajärjestelmien, yksinkertaistamiseen; toteaa, että jäsenvaltioissa 
ilmenevät sääntöjenvastaisuudet johtuvat osittain järjestelmän monimutkaisuudesta; pitää 
myönteisinä yksinkertaistamistoimia, joita komissio ehdottaa rakennerahastoja 2007–2013 
koskevien asetusten tarkistamisen yhteydessä finanssikriisiin vastaamiseksi; odottaa 
innokkaana komission viimeistä ehdotuspakettia rakennerahastoja koskeviksi 
yksinkertaistamistoimiksi, joka on tarkoitus antaa vuoden 2009 alussa;

6. painottaa komission 19. helmikuuta 2008 hyväksymän, komission valvontatehtävän 
vahvistamista rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä koskevan 
toimintasuunnitelman merkitystä ja toteaa että suunnitelmalla on tarkoitus vähentää 
jäsenvaltioiden esittämissä maksuvaatimuksissa ilmeneviä virheitä; on vakuuttunut siitä, 
että tällä toimintasuunnitelmalla voidaan merkittävästi parantaa tilannetta, erityisesti 
auttamalla jäsenvaltioita kehittämään kykyään varmistaa, että hankkeisiin liittyvät menot 
ovat tukikelpoisia; toteaa, että toimintasuunnitelmaa koskevaan ensimmäiseen 
edistymiskertomukseen sisältyvät alustavat tulokset osoittavat edistystä tapahtuneen;

7. yhtyy komission ilmaisemaan rahoitusoikaisuja koskevaan näkemykseen, jonka 
mukaisesti sääntöjenvastaisuudet todennäköisesti havaitaan ja korjataan monivuotisen 
oikaisumekanismin avulla; toteaa, että komissio tarkistaa jatkuvasti, että jäsenvaltioiden 
toimittamat tiedot ovat täydellisiä ja tarkkoja, ja että jäsenvaltioiden tekemiä oikaisuja 
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koskevien luotettavien todisteiden toimittamisessa on edistytty;

8. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen toteaman virhetason sekä 
tilintarkastustuomioistuimen ja komission erilaisen tulkinnan summasta, jota ei olisi 
pitänyt maksaa takaisin (erityisesti menojen tukikelpoisuutta koskevat tulkintaerot); 
painottaa lisäselvitysten tarvetta ja vaatii yhdenmukaistamaan rahoitusoikaisujen käyttöön 
sovellettavien sääntöjen tulkintaa.
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