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Tarkistus 1
Csaba Őry

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin on jälleen 
arvioinut työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
toimintalohkoa suuren määrän toimia 
sisältävän otannan perusteella; pitää 
valitettavana, että toimintalohkon virhetaso 
kasvoi 3,2 prosenttiin vuonna 2012, kun se 
oli edellisenä vuonna 2,2 prosenttia; toteaa, 
että virhetaso oli joka tapauksessa kaikkien 
toimintalohkojen alhaisin;

1. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin on jälleen 
arvioinut työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
toimintalohkoa suuren määrän toimia 
sisältävän otannan perusteella; pitää 
valitettavana, että toimintalohkon virhetaso 
kasvoi 3,2 prosenttiin vuonna 2012, kun se 
oli edellisenä vuonna 2,2 prosenttia; toteaa, 
että virhetaso oli joka tapauksessa kaikkien 
toimintalohkojen alhaisin; pyytää 
tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan 
myös työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
toimintalohkon ne budjettikohdat, joille 
on otettu muita vähemmän määrärahoja;

Or. en

Tarkistus 2
Csaba Őry

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautukset, jotka koskevat 
yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käytön etuja, ja 
toteaa, että niiden avulla voidaan vähentää 
virheriskiä ja edunsaajille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitetta; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että 26 prosentissa 
otantaan sisältyvistä ESR:n toimista on jo 
käytetty kyseisiä vaihtoehtoja2; kannattaa 
yksinkertaistettujen 

6. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautukset, jotka koskevat 
yksinkertaistettujen 
kustannusvaihtoehtojen käytön etuja, ja 
toteaa, että niiden avulla voidaan vähentää 
virheriskiä ja edunsaajille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitetta; panee merkille, että 
26 prosentissa otantaan sisältyvistä ESR:n 
toimista on jo käytetty kyseisiä 
vaihtoehtoja;
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kustannusvaihtoehtojen käytön 
laajentamista tulevalla monivuotisella 
rahoituskaudella;
__________________ __________________
2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, Euroopan komissio, s. 4.

2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, 
työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosasto, Euroopan komissio, s. 4.

Or. en

Tarkistus 3
Csaba Őry

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on tietoinen siitä, että käyttämällä 
yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja 
voidaan vähentää virheellisyyksien 
määrää, mutta katsoo, että tässä 
tapauksessa sääntöjen virheellinen 
soveltaminen jää havaitsematta.

Or. en


