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Tarkistus 1
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pitää myönteisenä, että liittymistä 
valmistelevaa rahoitusta koskevassa 
vuoden 2011 kertomuksessa todetaan, että 
väärinkäytösten määrä ja niiden 
taloudellinen vaikutus ovat vähentyneet;
pitää myönteisenä, että aiheettomasti 
maksettujen liittymistä valmistelevien 
EU:n tukien takaisinperintä on tehostunut 
huomattavasti, mutta tunnustaa
väärinkäytösten ilmoittamisessa 
tuensaajien välillä ilmenevät suuret 
eroavaisuudet, jotka ensisijaisesti liittyvät 
sääntöjenvastaisuuksien 
hallinnointijärjestelmän hyväksymis- ja 
täytäntöönpanovaiheeseen; kehottaa näin 
ollen komissiota jatkamaan 
sääntöjenvastaisuuksien 
hallinnointijärjestelmän täytäntöönpanon 
läheistä seurantaa kaikissa välineen 
edunsaajamaissa;

1. panee merkille, että liittymistä 
valmistelevaa rahoitusta koskevassa 
vuoden 2011 kertomuksessa todetaan, että 
väärinkäytösten määrä ja niiden 
taloudellinen vaikutus ovat vähentyneet;
pitää myönteisenä, että aiheettomasti 
maksettujen liittymistä valmistelevien 
EU:n tukien takaisinperintä on tehostunut 
huomattavasti, mutta siitä huolimatta 
takaisinperintäaste on ainoastaan 
60 prosenttia, ja panee merkille
väärinkäytösten ilmoittamisessa 
tuensaajien välillä ilmenevät suuret 
eroavaisuudet, jotka ensisijaisesti liittyvät 
sääntöjenvastaisuuksien 
hallinnointijärjestelmän hyväksymis- ja 
täytäntöönpanovaiheeseen; kehottaa näin 
ollen komissiota jatkamaan 
sääntöjenvastaisuuksien 
hallinnointijärjestelmän täytäntöönpanon 
läheistä seurantaa kaikissa välineen 
edunsaajamaissa; kannattaa komission 
erityisesti Kroatialle esittämää pyyntöä 
panna täytäntöön 
sääntöjenvastaisuuksien 
hallintojärjestelmä, sillä maa ei 
edelleenkään käytä kyseistä järjestelmää 
sille tarjotusta koulutuksesta ja tuesta 
huolimatta, ja entiselle Jugoslavian 
tasavallalle Makedonialle esittämää 
pyyntöä panna järjestelmä täytäntöön;

Or. en
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Tarkistus 2
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee huolestuneena merkille, että
tilintarkastustuomioistuin viittaa vuoden 
2011 talousarvion toteuttamista koskevan 
vuosikertomuksensa 7 luvussa
(”Ulkosuhteet, unionin ulkopuolelle 
suunnattu tuki ja laajentumisasiat”) 
loppumaksuissa esiintyviin virheisiin, jotka 
eivät tulleet esiin komission 
valvontamenettelyissä, ja päättelee, että 
komission valvontamenettelyt eivät ole 
täysin tehokkaita; kehottaa komissiota
parantamaan seurantamekanismejaan, 
jotta voidaan varmistaa varainkäytön 
tehokkuus ja asianmukaisuus;

2. panee huolestuneena merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin viittaa vuoden 
2011 talousarvion toteuttamista koskevan 
vuosikertomuksensa 7 luvussa
(”Ulkosuhteet, unionin ulkopuolelle 
suunnattu tuki ja laajentumisasiat”) 
loppumaksuissa esiintyviin virheisiin, jotka 
eivät tulleet esiin komission 
valvontamenettelyissä, ja päättelee, että 
komission valvontamenettelyt eivät ole 
täysin tehokkaita; kehottaa komissiota
noudattamaan 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia 
ja vastuuvapauslausuntoa parantaakseen
seurantamekanismejaan, jotta voidaan 
varmistaa varainkäytön tehokkuus ja 
asianmukaisuus;

Or. en

Tarkistus 3
Renate Weber

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee huolestuneena merkille, että 
nykyisen talouskriisin vuoksi komissio ei 
aio lisätä jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisille myönnettävää 
rahoitusta EU:n taloudellisten etujen 
suojelemiseksi aikaisempaa paremmin 
osana sen uutta kattavaa EU-strategiaa; 
katsoo, että tämän strategian olisi 
tarjottava johdonmukainen ja kattava 
vastaus pyrkimyksiin vähentää 
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salakuljetusta ja lisätä kerättäviä tuloja ja 
täten varmistaa, että tällainen investointi 
tuottaisi tuloksia tulevaisuudessa; 

Or. en

Tarkistus 4
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
uudistamista koskevaa aloitetta, jonka 
tärkeimpiä tavoitteita on kolmansien 
maiden kanssa harjoitettavan yhteistyön 
tehostaminen; toteaa, että mainittu uudistus 
antaa OLAFille muun muassa 
mahdollisuuden sopia hallinnollisista 
järjestelyistä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa, mikä 
vahvistaa OLAFin valmiuksia torjua EU:n 
ulkoisiin toimiin liittyviä petoksia;

3. pitää myönteisenä Euroopan
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
uudistamista koskevaa aloitetta, jonka 
tärkeimpiä tavoitteita on kolmansien 
maiden kanssa harjoitettavan yhteistyön 
tehostaminen; toteaa, että mainittu uudistus 
antaa OLAFille muun muassa 
mahdollisuuden sopia hallinnollisista 
järjestelyistä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa, mikä 
vahvistaa OLAFin valmiuksia torjua EU:n 
ulkoisiin toimiin liittyviä petoksia, ja 
odottaa, että vuoden 1999 asetuksen 
tarkistamista koskeva käynnissä oleva 
lainsäädäntömenettely saadaan pikaisesti 
päätökseen, jotta OLAF saa 
mahdollisimman tehokkaan toiminnan 
edellyttämät puitteet;

Or. en
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Tarkistus 5
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
uudistamista koskevaa aloitetta, jonka 
tärkeimpiä tavoitteita on kolmansien 
maiden kanssa harjoitettavan yhteistyön 
tehostaminen; toteaa, että mainittu uudistus 
antaa OLAFille muun muassa 
mahdollisuuden sopia hallinnollisista 
järjestelyistä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa, mikä 
vahvistaa OLAFin valmiuksia torjua EU:n 
ulkoisiin toimiin liittyviä petoksia;

3. pitää myönteisenä Euroopan 
petostentorjuntaviraston (OLAF) 
uudistamista koskevaa aloitetta, jonka 
tärkeimpiä tavoitteita on kolmansien 
maiden kanssa harjoitettavan yhteistyön 
tehostaminen; toteaa, että mainittu uudistus 
antaa OLAFille muun muassa 
mahdollisuuden sopia hallinnollisista 
järjestelyistä kolmansien maiden 
toimivaltaisten viranomaisten ja 
kansainvälisten järjestöjen kanssa, mikä 
vahvistaa OLAFin valmiuksia torjua EU:n
ulkoisiin toimiin liittyviä petoksia; pitää 
petostentorjuntastrategiaa 
(COM(2011)0376) myönteisenä muun 
muassa siitä syystä, että uuden 
monivuotisen rahoituskehyksen 2014–
2020 alaisiin rahoitusohjelmiin 
sisällytetään asianmukaiset 
petostentorjuntasäännökset; on 
huolissaan komission päätelmästä, jonka 
mukaan EU:n varojen rikollista 
väärinkäyttöä jäsenvaltioissa estävä 
pelotevaikutus ei kaiken kaikkiaan ole 
riittävä, ja panee tyytyväisenä merkille 
komission ehdotukset käsitellä tätä 
ongelmaa ja suosittelee, että 
edunsaajavaltiot otetaan mukaan 
mahdollisuuksien mukaan;

Or. en



AM\934038FI.doc 7/11 PE510.501v01-00

FI

Tarkistus 6
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta tehostaa 
tullipetosten torjuntaa entisestään, panee 
tyytyväisenä merkille petostentorjuntaan 
tarkoitetun passitustietojärjestelmän 
(ATIS) perustamisen ja toteaa, että 
kyseessä on keskustietorekisteri, josta 
kaikki alan viranomaiset saavat tiedot 
kauttakuljetettavien tavaroiden liikkeistä 
EU:n sisällä;

Or. en

Tarkistus 7
Renate Weber

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä toimintasuunnitelmaa, 
joka koskee savukkeiden ja alkoholin 
salakuljetuksen torjuntaa EU:n itärajoilla, 
ja toteaa, että mainittu laiton toiminta 
aiheuttaa huomattavat menetykset (arviolta 
10 miljardia euroa) EU:n talousarviossa ja 
jäsenvaltioiden talousarvioissa; korostaa, 
että mainittu toiminta on kansainvälisten 
rikollisjärjestöjen merkittävä rahoituslähde, 
ja korostaa näin ollen, että on tärkeää 
vahvistaa mainitun toimintasuunnitelman 
ulkoista ulottuvuutta;

4. pitää myönteisenä toimintasuunnitelmaa, 
joka koskee savukkeiden ja alkoholin 
salakuljetuksen torjuntaa EU:n itärajoilla, 
ja toteaa, että mainittu laiton toiminta 
aiheuttaa huomattavat menetykset (arviolta 
10 miljardia euroa vuodessa) EU:n 
talousarviossa ja jäsenvaltioiden 
talousarvioissa; korostaa, että mainittu 
toiminta on kansainvälisten 
rikollisjärjestöjen merkittävä rahoituslähde, 
ja korostaa näin ollen, että on tärkeää 
vahvistaa mainitun toimintasuunnitelman 
ulkoista ulottuvuutta, johon kuuluu 
naapurimaiden 
täytäntöönpanovalmiuksien kehittämisen 
tukeminen, teknisen avun ja koulutuksen 
antaminen, tietoisuuden lisääminen, 
operatiivisen yhteistyön lisääminen, kuten 
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yhteiset tullioperaatiot, sekä 
tiedustelutietojen vaihto ja kansainvälisen 
yhteistyön tiivistäminen;

Or. en

Tarkistus 8
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä toimintasuunnitelmaa, 
joka koskee savukkeiden ja alkoholin 
salakuljetuksen torjuntaa EU:n itärajoilla, 
ja toteaa, että mainittu laiton toiminta 
aiheuttaa huomattavat menetykset (arviolta 
10 miljardia euroa) EU:n talousarviossa ja 
jäsenvaltioiden talousarvioissa; korostaa, 
että mainittu toiminta on kansainvälisten 
rikollisjärjestöjen merkittävä rahoituslähde, 
ja korostaa näin ollen, että on tärkeää 
vahvistaa mainitun toimintasuunnitelman 
ulkoista ulottuvuutta;

4. pitää myönteisenä toimintasuunnitelmaa, 
joka koskee savukkeiden ja alkoholin 
salakuljetuksen torjuntaa EU:n itärajoilla, 
ja toteaa, että mainittu laiton toiminta 
aiheuttaa huomattavat menetykset (arviolta 
10 miljardia euroa) EU:n talousarviossa ja 
jäsenvaltioiden talousarvioissa; korostaa, 
että mainittu toiminta on kansainvälisten 
rikollisjärjestöjen merkittävä rahoituslähde, 
ja korostaa näin ollen, että on tärkeää 
vahvistaa mainitun toimintasuunnitelman 
ulkoista ulottuvuutta; korostaa erityisesti 
jäsenvaltioiden sekä Venäjän ja itäisten 
kumppanuusmaiden (Armenia, 
Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, 
Moldova ja Ukraina) kanssa tehtävän 
yhteistyön merkitystä 
toimintasuunnitelmassa ehdotettujen 
kohdennettujen toimien 
täytäntöönpanossa; 

Or. en
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Tarkistus 9
Monika Flašíková Beňová

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää myönteisenä toimintasuunnitelmaa, 
joka koskee savukkeiden ja alkoholin 
salakuljetuksen torjuntaa EU:n itärajoilla, 
ja toteaa, että mainittu laiton toiminta 
aiheuttaa huomattavat menetykset (arviolta 
10 miljardia euroa) EU:n talousarviossa ja 
jäsenvaltioiden talousarvioissa; korostaa, 
että mainittu toiminta on kansainvälisten 
rikollisjärjestöjen merkittävä rahoituslähde, 
ja korostaa näin ollen, että on tärkeää 
vahvistaa mainitun toimintasuunnitelman 
ulkoista ulottuvuutta;

4. pitää myönteisenä toimintasuunnitelmaa, 
joka koskee savukkeiden ja alkoholin 
salakuljetuksen torjuntaa EU:n itärajoilla, 
ja toteaa, että mainittu laiton toiminta 
aiheuttaa huomattavat menetykset (arviolta 
10 miljardia euroa) EU:n talousarviossa ja 
jäsenvaltioiden talousarvioissa ja 
mahdollisen terveysriskin EU:n 
kansalaisille; korostaa, että mainittu 
toiminta on kansainvälisten 
rikollisjärjestöjen merkittävä rahoituslähde, 
ja korostaa näin ollen, että on tärkeää 
vahvistaa mainitun toimintasuunnitelman 
ulkoista ulottuvuutta;

Or. en

Tarkistus 10
Renate Weber

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee tyytyväisenä merkille EU:n 
petostentorjuntapolitiikan, johon sisältyy 
aikaisempaa enemmän yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, kuten 
petostentorjuntaan tarkoitettu 
passitustietojärjestelmä (ATIS), johon 
EFTA-mailla on pääsy, keskinäinen 
hallinnollinen avunanto ja siihen liittyvät 
petostentorjuntasäännökset kolmansien 
maiden kanssa, vuonna 2011 toteutetut 
yhteiset tullioperaatiot, kuten Fireblade 
Kroatian, Ukrainan ja Moldovan kanssa 
ja Barrel Kroatian, Turkin, Norjan ja 
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Sveitsin kanssa; panee tyytyväisenä 
merkille näiden toimien tulokset ja 
taloudellisen vaikutuksen;

Or. en

Tarkistus 11
Pino Arlacchi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä komission 
harjoittaman valvonnan sisällyttämistä 
uusiin uusin ja uudelleen neuvoteltaviin 
kahdenvälisiin sopimuksiin ja kehottaa 
komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa 
sisällyttämään tällaiset säädökset 
kolmansien maiden kanssa tehtäviin 
muihin kahdenvälisiin sopimuksiin;

5. ottaa huomioon, että globalisoituneessa 
maailmassa petokset ovat yhä useammin 
kansainvälisiä; korostaa, että tarvitaan 
vahvaa lainsäädäntöä ja selkeää 
sitoutumista kumppanimailta, ja pitää 
myönteisenä komission harjoittaman 
valvonnan sisällyttämistä uusiin ja 
uudelleen neuvoteltaviin kahdenvälisiin 
sopimuksiin ja kehottaa komissiota ja 
Euroopan ulkosuhdehallintoa 
sisällyttämään tällaiset säädökset 
kolmansien maiden kanssa tehtäviin 
muihin kahdenvälisiin sopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 12
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä komission 
harjoittaman valvonnan sisällyttämistä 
uusiin uusin ja uudelleen neuvoteltaviin 
kahdenvälisiin sopimuksiin ja kehottaa 
komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa
sisällyttämään tällaiset säädökset

5. pitää myönteisenä komission 
harjoittaman valvonnan sisällyttämistä 
uusiin ja uudelleen neuvoteltaviin 
kahdenvälisiin sopimuksiin, mukaan 
lukien Afganistania, Kazakstania, 
Armeniaa, Azerbaidžania ja Georgiaa 
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kolmansien maiden kanssa tehtäviin
muihin kahdenvälisiin sopimuksiin;

koskeviin sopimusluonnoksiin ja 
yksinkertaisempiin määräyksiin 
Australian osalta, ja kehottaa komissiota 
ja Euroopan ulkosuhdehallintoa
kehittämään vakiolausekkeen tällaisten 
säädösten sisällyttämiseksi kaikkiin
kolmansien maiden kanssa tehtäviin uusiin 
ja uudelleen neuvoteltaviin kahden- ja 
monenvälisiin sopimuksiin;

Or. en

Tarkistus 13
Michael Gahler

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ehdottaa, että EU:n ulkoisia toimia ja 
erityisesti EU:n lähetystöjä koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja 
suositukset otetaan huomioon arvioitaessa 
edellä mainittujen edistymistä 
tavoitteidensa saavuttamisessa ja 
harkittaessa niiden valtuuksien jatkamista 
myönnettyjen varojen käytön tehokkuuden 
ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.

6. ehdottaa, että EU:n ulkoisia toimia ja 
erityisesti EU:n lähetystöjä koskevat 
tilintarkastustuomioistuimen havainnot ja 
suositukset otetaan huomioon arvioitaessa 
edellä mainittujen edistymistä 
tavoitteidensa saavuttamisessa ja 
harkittaessa niiden valtuuksien jatkamista 
myönnettyjen varojen käytön tehokkuuden 
ja asianmukaisuuden varmistamiseksi;
panee merkille, että Euroopan 
ulkosuhdehallinnon hankinta- ja 
tarjousmenettelyissä havaittiin joitakin 
heikkouksia, ja pyytää Euroopan 
ulkosuhdehallintoa korjaamaan ne 
hyvissä ajoin;

Or. en


