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Muudatusettepanek 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et komisjoni 
tegevuskava struktuurifondide juhtimise 
parandamiseks ei ole ikka veel võimalik 
hinnata; rõhutab, et 82% 
finantskorrektsioonidest ESFis aastatel 
2000–2006 olid seotud Itaalia ja 
Hispaaniaga; peab vajalikuks sihipäraseid 
jõupingutusi koos asjaomaste 
liikmesriikidega ning astmelist teavitus- ja 
sanktsioonisüsteemi, et vead kiiremini 
kõrvaldada ning parimate ja halvimate 
tavade näidete varal assigneeringute õiget 
kasutamist toetada;

3. peab kahetsusväärseks, et komisjoni
tegevuskava struktuurifondide juhtimise 
parandamiseks ei ole ikka veel võimalik 
hinnata; peab vajalikuks sihipäraseid 
jõupingutusi koos asjaomaste 
liikmesriikidega ning teavitussüsteemi, et 
vead kiiremini kõrvaldada ning parimate ja 
halvimate tavade näidete varal 
assigneeringute õiget kasutamist toetada; 

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. märgib, et vigade rohkus ei viita  
tingimata pettusele, ning nõuab seetõttu, 
et edaspidi tehtaks selget vahet pettuse ja 
vigade määra vahel;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. hindab komisjoni püüdlusi saada kõigilt 
liikmesriikidelt põhjalikku aruandlust, 
lähtudes auditeerimisasutuste iga-aastastest 
kontrolliaruannetest ja ülevaatlikest 
aastaaruannetest; palub aruandluskohustuse 
ülevaatamist, et teavet topelt ei küsitaks; 
peab riiklike haldus- ja kontrolliasutuste 
puudulikke aruandeid ning 
finantseeskirjade miinimumnõuete eiramist 
vastuvõetamatuks ja karistust väärivaks; 
palub seepärast komisjonil töötada välja 
ettepanekud, kuidas kehtivat 
aruandluskohustust parandada ja
sanktsioonimehhanismiga laiendada;

5. hindab komisjoni püüdlusi saada kõigilt 
liikmesriikidelt põhjalikku aruandlust, 
lähtudes auditeerimisasutuste iga-aastastest 
kontrolliaruannetest ja ülevaatlikest 
aastaaruannetest; palub aruandluskohustuse 
ülevaatamist, et teavet topelt ei küsitaks; 
peab riiklike haldus- ja kontrolliasutuste 
puudulikke aruandeid ning 
finantseeskirjade miinimumnõuete eiramist 
vastuvõetamatuks ja karistust väärivaks; 
palub seepärast komisjonil töötada välja 
ettepanekud, kuidas kehtivat 
aruandluskohustust parandada ja laiendada;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. märgib, et sellistel 
lihtsustamismenetlustel on oluline roll 
halduskoormuse vähendamisel riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kuid 
rõhutab, et samas on oluline tagada, et 
nende menetlustega ei kaasneks tulevikus 
suurem vigade määr;

Or. en


