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4.3.2015 A8-0024/3 

Tarkistus  3 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. ottaa huomioon komission kertomuksen 

”Euroopan unionin taloudellisten etujen 

suojaaminen – Petostentorjunta – 

Vuosikertomus 2013” (jäljempänä 

”komission vuosikertomus”); pitää 

myönteisenä komission vuodesta 2011 

alkaen toteuttamia monenlaisia 

oikeudellisia ja hallinnollisia toimenpiteitä, 

joilla näin muokattiin uutta 

toimintaympäristöä, jossa voidaan tehostaa 

entisestään unionin taloudellisten etujen 

suojelua koskevia toimia; painottaa, että 

petostentorjunnan nykyinen tulosten puute 

ei johdu sääntelyn puutteesta vaan siitä, 

että sääntelyä ei ole pantu täytäntöön; 

kehottaa komissiota vastaamaan 

seuraavassa kertomuksessaan ripeämmin 

näkökohtiin, joita parlamentti on esittänyt 

taloudellisten etujen suojaamista koskevien 

aiempien vuosikertomusten yhteydessä; 

2. ottaa huomioon komission kertomuksen 

”Euroopan unionin taloudellisten etujen 

suojaaminen – Petostentorjunta – 

Vuosikertomus 2013” (jäljempänä 

”komission vuosikertomus”); pitää 

myönteisenä komission vuodesta 2011 

alkaen toteuttamia monenlaisia 

oikeudellisia ja hallinnollisia toimenpiteitä, 

joilla näin muokattiin uutta 

toimintaympäristöä, jossa voidaan tehostaa 

entisestään unionin taloudellisten etujen 

suojelua koskevia toimia; painottaa, että 

petostentorjunnan nykyiset riittämättömät 

tulokset eivät johdu sääntelyn puutteesta 

vaan siitä, että sääntely on pantu 

täytäntöön epätyydyttävällä tavalla; 

kehottaa komissiota vastaamaan 

seuraavassa kertomuksessaan ripeämmin 

näkökohtiin, joita parlamentti on esittänyt 

taloudellisten etujen suojaamista koskevien 

aiempien vuosikertomusten yhteydessä; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/4 

Tarkistus  4 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. panee merkille, että vaikka vuonna 2013 

muiden kuin petoksiksi ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien taloudellinen 

kokonaisvaikutus laski noin 1,84 miljardiin 

euroon tai oli 36 prosenttia pienempi kuin 

vuonna 2012, tällaisten kirjattujen 

sääntöjenvastaisuuksien määrä kasvoi 

17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna; 

toteaa lisäksi, että vuonna 2013 petoksiksi 

ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet 

lisääntyivät täydet 30 prosenttia vuoteen 

2012 verrattuna, kun taas niiden 

taloudellinen vaikutus, johon sisältyi 

309 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta, laski 

21 prosenttia; 

5. panee merkille, että vaikka vuonna 2013 

muiden kuin petoksiksi ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien taloudellinen 

kokonaisvaikutus laski noin 1,84 miljardiin 

euroon tai oli 38 prosenttia pienempi kuin 

vuonna 2012, tällaisten kirjattujen 

sääntöjenvastaisuuksien määrä kasvoi 

16 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna; 

toteaa lisäksi, että vuonna 2013 petoksiksi 

ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet 

lisääntyivät täydet 30 prosenttia vuoteen 

2012 verrattuna, kun taas niiden 

taloudellinen vaikutus, johon sisältyi 

309 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta, laski 

21 prosenttia; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/5 

Tarkistus  5 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. on huolissaan siitä, että vuonna 2013 

petostapausten takaisinperintäaste oli 

ainoastaan 23,74 prosenttia, joka jää alle 

vuosien 2008–2012 keskiarvon, jolloin 

takaisinperintäaste oli 33,5 prosenttia; 

tähdentää, että vuonna 2013 ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuustapausten 

takaisinperintäaste oli 67,9 prosenttia; 

korostaa jäsenvaltioiden viranomaisten ja 

komission yksiköiden vastuuta 

aiheettomasti maksettujen määrien takaisin 

perimisessä ja kehottaa niitä kantamaan 

asianmukaisesti tämän vastuun ja 

kasvattamaan tuntuvasti petostapausten 

takaisinperintäastetta, joka on huomattavan 

alhainen verrattuna muiden kuin petoksiksi 

ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien 

takaisinperintäasteeseen; 

7. on huolissaan siitä, että vuonna 2013 

OWNRES-tietokannassa petostapausten 

takaisinperintäaste oli ainoastaan 

23,74 prosenttia, joka jää alle vuosien 

2008–2012 keskiarvon, jolloin 

takaisinperintäaste oli 33,5 prosenttia; 

tähdentää, että vuonna 2013 ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuustapausten 

takaisinperintäaste oli 67,9 prosenttia; 

korostaa yleisesti ottaen jäsenvaltioiden 

viranomaisten ja komission yksiköiden 

vastuuta aiheettomasti maksettujen määrien 

takaisin perimisessä ja kehottaa niitä 

kantamaan asianmukaisesti tämän vastuun 

ja kasvattamaan tuntuvasti petostapausten 

takaisinperintäastetta, joka on yleisesti 

ottaen huomattavan alhainen verrattuna 

muiden kuin petoksiksi ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien 

takaisinperintäasteeseen; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/6 

Tarkistus  6 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. toteaa, että viiden vuoden kaudella 

petoksiksi ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien takaisinperintäaste 

oli 54,4 prosenttia ja muiden kuin 

petoksiksi ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien 63,9 prosenttia; 

kehottaa komissiota jatkamaan 

takaisinperintäprosessin parantamista ja 

nopeuttamaan sitä; 

10. toteaa, että keskitetyn hallinnoinnin 

periaatteen mukaisten menojen osalta 

viiden vuoden kaudella petoksiksi 

ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien 

takaisinperintäaste oli 54,4 prosenttia ja 

muiden kuin petoksiksi ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien 63,9 prosenttia; 

kehottaa komissiota jatkamaan 

takaisinperintäprosessin parantamista ja 

nopeuttamaan sitä; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/7 

Tarkistus  7 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. on huolissaan siitä, että useimmat 

28 jäsenvaltion unionissa vuonna 2013 

OWNRES-tietokantaan merkityt 

petostapauksiin liittyvät määrät 

(93 prosenttia) ja 

sääntöjenvastaisuustapauksiin liittyvät 

määrät (87 prosenttia) kytkeytyivät 

tullausmenettelyyn ”luovuttaminen 

vapaaseen liikkeeseen”; kehottaa 

komissiota toteuttamaan asianmukaisia 

toimia, joilla pyritään tehostamaan 

luovuttamista vapaaseen liikkeeseen 

koskevaa tullausmenettelyä, jotta se ei olisi 

enää yhtä altis petoksille ja 

sääntöjenvastaisuuksille; on huolissaan 

siitä, että useissa EIP:n rahoittamissa 

hankkeissa on esiintynyt korruptiota ja 

petoksia; ottaa huomioon, että EIP:n 

8. marraskuuta 2013 päivätyssä 

asiakirjassa, jossa määritellään 

korruption, petosten, kilpailunvastaisen 

yhteistyön, pakottamisen, estämisen, 

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

estämistä ja vastustamista koskeva EIP:n 

toimintalinja, todetaan, että monissa 

tapauksissa EIP:n rahoittamien 

hankkeiden täytäntöönpanoon ei liity 

riittävää valvontaa; kehottaa siksi 

tapauksissa, joissa todistetusti esiintyy 

petoksia tai korruptiota, EIP:tä 

keskeyttämään ja/tai lopettamaan 

13. on huolissaan siitä, että useimmat 

28 jäsenvaltion unionissa vuonna 2013 

OWNRES-tietokantaan merkityt 

petostapauksiin liittyvät määrät 

(93 prosenttia) ja 

sääntöjenvastaisuustapauksiin liittyvät 

määrät (87 prosenttia) kytkeytyvät 

tullausmenettelyyn ”luovuttaminen 

vapaaseen liikkeeseen”; kehottaa 

komissiota toteuttamaan asianmukaisia 

toimia, joilla pyritään tehostamaan 

luovuttamista vapaaseen liikkeeseen 

koskevaa tullausmenettelyä, jotta se ei olisi 

enää yhtä altis petoksille ja 

sääntöjenvastaisuuksille;  

(poistettu teksti siirretään uuteen kohtaan 

otsikon “Menot” alle) 
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mahdollisesti suunnitellun tai meneillään 

olevan rahoituksen asianomaisille 

hankkeille; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. ottaa huomioon, että komissio teki 

vuonna 2013 koheesiopolitiikan alalla 217 

maksujen keskeyttämispäätöstä ja että 

vuoden lopulla oli avoinna vielä 

131 tapausta (keskeytettyjä maksatuksia oli 

lähes 2 miljoonan euron edestä); toteaa 

lisäksi, että komissio teki vuonna 2013 

neljä lykkäämispäätöstä ja tammikuussa 

2014 kaksi lykkäämispäätöstä; 

33. ottaa huomioon, että komissio saattoi 

päätökseen vuonna 2013 

koheesiopolitiikan alalla 217 maksujen 

keskeyttämispäätöstä ja että vuoden lopulla 

oli avoinna vielä 131 tapausta 

(keskeytettyjä maksatuksia oli 

1,977 miljoonan euron edestä); toteaa 

lisäksi, että komissio teki vuonna 2013 

15 lykkäämispäätöstä ja tammikuussa 2014 

kaksi lykkäämispäätöstä; 

Or. en 
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4.3.2015 A8-0024/9 

Tarkistus  9 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. toteaa, että komission jäsenvaltioille 

vuonna 2012 antamat suositukset – ja 

etenkin petostentorjunnan 

yhteensovittamisyksiköitä, petoksia 

koskevia yhteisiä sääntöjä, julkisten 

hankintojen uudistamista, petoksiksi 

ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia ja 

tarkastus- ja valvontajärjestelmiä sekä 

riskinarviointijärjestelmää koskevat 

suositukset – olivat yleisesti ottaen 

asianmukaisia; pitää valitettavana, että 

eräisiin huolenaiheisiin ei paneuduttu 

täysipainoisesti; mainitsee esimerkkinä 

sen, että kaikki jäsenvaltiot eivät 

käynnistäneet valmisteluja monivuotisen 

rahoituskehyksen 2014–2020 ja siinä 

olevien petosten ehkäisemistä koskevien 

säännösten toteuttamista varten; kehottaa 

jäsenvaltioita noudattamaan komission 

vuonna 2012 antamia suosituksia ja 

varmistamaan komission vuoden 2011 

kertomuksessaan niille osoittamien 

suositusten perusteelliset jatkotoimet sekä 

toimittamaan perustellun selityksen 

tapauksissa, joissa suosituksia ei ole voitu 

noudattaa; 

36. toteaa, että komission jäsenvaltioille 

vuonna 2012 antamat suositukset, joiden 

täytäntöönpanon tilanteesta on raportoitu 

komission vuosikertomuksessa 2013 – ja 

etenkin petostentorjunnan 

yhteensovittamisyksiköitä, petoksia 

koskevia yhteisiä sääntöjä, julkisten 

hankintojen uudistamista, petoksiksi 

ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia, 

tarkastus- ja valvontajärjestelmiä sekä 

riskinarviointijärjestelmää koskevat 

suositukset – olivat yleisesti ottaen 

asianmukaisia; pitää valitettavana, että 

eräisiin huolenaiheisiin ei paneuduttu 

täysipainoisesti; mainitsee esimerkkinä 

sen, että kaikki jäsenvaltiot eivät 

käynnistäneet valmisteluja monivuotisen 

rahoituskehyksen 2014–2020 ja siinä 

olevien petosten ehkäisemistä koskevien 

säännösten toteuttamista varten; kehottaa 

jäsenvaltioita noudattamaan komission 

vuonna 2012 antamia suosituksia ja 

varmistamaan komission vuoden 2011 

kertomuksessaan sekä vuoden 2013 

kertomuksessaan niille osoittamien 

suositusten perusteelliset jatkotoimet sekä 

toimittamaan perustellun selityksen 

tapauksissa, joissa suosituksia ei ole voitu 

noudattaa; 

Or. en 
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Mietintö A8-0024/2015 
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Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

36 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  36 a. on huolissaan siitä, että useissa 

EIP:n rahoittamissa hankkeissa on 

esiintynyt korruptiota ja petoksia; ottaa 

huomioon, että EIP:n 8. marraskuuta 

2013 päivätyssä asiakirjassa, jossa 

määritellään korruption, petosten, 

kilpailunvastaisen yhteistyön, 

pakottamisen, estämisen, rahanpesun ja 

terrorismin rahoittamisen estämistä ja 

vastustamista koskeva EIP:n 

toimintalinja, todetaan, että monissa 

tapauksissa EIP:n rahoittamien 

hankkeiden täytäntöönpanoon ei liity 

riittävää valvontaa; kehottaa siksi 

tapauksissa, joissa todistetusti esiintyy 

petoksia tai korruptiota, EIP:tä 

keskeyttämään ja/tai lopettamaan 

mahdollisesti suunnitellun tai meneillään 

olevan rahoituksen asianomaisille 

hankkeille; 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. kehottaa komissiota soveltamaan 

edelleen tiukkaa maksujen keskeytysten ja 

lykkäämisen politiikkaa; 

52. kehottaa komissiota turvautumaan 

maksujen keskeyttämiseen ja 

lykkäämiseen sääntöjenvastaisuuksien ja 

virheiden riskien estämiseksi EU:n 

varojen asianmukaisessa käytössä; 

pyytää, että komissio raportoi maksujen 

keskeytysten ja lykkäysten 

tämänhetkisestä osuudesta 

sääntöjenvastaisuuksien ja virheiden 

vähentämisessä; 

Or. en 
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Tarkistus  12 

Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0024/2015 

Georgi Pirinski 

Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. toteaa, että vuonna 2013 OLAF antoi 

353 suositusta, joissa kehotettiin 

asianomaisia EU:n toimielimiä, elimiä ja 

laitoksia tai kansallisia viranomaisia 

toteuttamaan hallinnollisia, kurinpidollisia, 

taloudellisia tai oikeudellisia toimia ja 

joissa suositeltiin noin 402,8 miljoonan 

euron takaisin perimistä; on huolissaan 

siitä, että OLAFin vuosina 2006–2013 

antamista oikeudellisista suosituksista vain 

noin 54 prosenttia on johtanut 

syytteeseenpanoon; pitää tätä 

huolestuttavana, koska matala 

syytteeseenpanoaste saattaa OLAFin 

tutkintatulosten laadun ja käytettävyyden 

huonoon valoon; kehottaa komissiota 

parantamaan kiireellisesti OLAFin 

vaikuttavuutta; pitää välttämättömänä, 

että valvontakomitea seuraa 

täysipainoisesti ja huolellisesti OLAFin 

toimintaa (häiritsemättä käynnissä olevia 

tutkimuksia), ja kehottaa siksi komissiota 

ja OLAFia parantamaan nykyistä 

tilannetta, jossa valvontakomitea ei 

kykene hoitamaan tehtäviään; pitää 

lisäksi valitettavana, ettei ole tietoja siitä, 

millainen osuus unionin talousarviota 

koskevista rikoksista on johtanut tuomion 

langettamiseen; 

59. suhtautuu myönteisesti OLAFin 

vuoden 2013 kertomuksessa esitettyihin 

hyviin tuloksiin; panee merkille, että 

tutkimusten keskimääräinen kesto on 

vähitellen laskenut vuoden 2011 

29,3 kuukaudesta 23,6 kuukauteen 

vuonna 2012 ja 21,8 kuukauteen 

vuonna 2013; toteaa, että vuonna 2013 

OLAF antoi 353 suositusta, joissa 

kehotettiin asianomaisia EU:n toimielimiä, 

elimiä ja laitoksia tai kansallisia 

viranomaisia toteuttamaan hallinnollisia, 

kurinpidollisia, taloudellisia tai 

oikeudellisia toimia ja joissa suositeltiin 

noin 402,8 miljoonan euron takaisin 

perimistä; on huolissaan siitä, että OLAFin 

vuosina 2006–2013 antamista 

oikeudellisista suosituksista vain noin 

54 prosenttia on johtanut 

syytteeseenpanoon;  

Or. en 
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Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. toteaa, että vuonna 2013 OLAF otti 

oman ilmoituksensa mukaan vastaan 

tähän mennessä suurimman määrän 

rekisteröityjä tietoja ja ilmoitti 

julkaisseensa ennenäkemättömän määrän 

suosituksia; korostaa, että 

vastaanotettujen tietojen ja julkaistujen 

suositusten laskutapaa on myös muutettu; 

pyytää valvontakomiteaa analysoimaan 

tietojen muuttumisen vaikutuksia ja 

OLAFin julkaisemien suositusten laatua; 

61. toteaa, että vuonna 2013 OLAF otti 

vastaan tähän mennessä suurimman 

määrän rekisteröityjä tietoja ja julkaisi 

ennenäkemättömän määrän suosituksia;  

Or. en 
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Vuosikertomus 2013 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta 

2014/2155(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. kehottaa OLAFin valvontakomiteaa 

tiedottamaan parlamentille OLAFin 

tutkimusten kestosta sekä tähänastisesta 

laskentamenetelmästä, koska menetelmää 

muutettiin vuonna 2012; korostaa, että 

kyseinen muutos saattaa luoda 

keinotekoisesti vaikutelman tutkimusten 

keston lyhenemisestä; pyytää 

valvontakomiteaa analysoimaan 

huolellisesti OLAFin toimittamien tietojen 

laatua, mukaan luettuina toimielimille 

annetut kertomukset; 

62. kehottaa OLAFin valvontakomiteaa 

tiedottamaan parlamentille OLAFin 

tutkimusten kestosta sekä tähänastisesta 

laskentamenetelmästä, koska menetelmää 

muutettiin vuonna 2012; pyytää 

valvontakomiteaa analysoimaan 

huolellisesti OLAFin toimittamien tietojen 

laatua, mukaan luettuina toimielimille 

annetut kertomukset; 

Or. en 

 

 

 


