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Tarkistus 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, ettei komission 
toimintasuunnitelmaa rakennerahastojen 
hallinnoinnin parantamiseksi voi vieläkään 
arvioida; korostaa, että 82 prosenttia 
ESR:n rahoitusoikaisuista vuosilta 2000–
2006 koski Italiaa ja Espanjaa; katsoo 
tarpeelliseksi toteuttaa tavoitteellisia toimia 
kyseisten jäsenvaltioiden kanssa sekä ottaa 
käyttöön porrastettu tieto- ja 
seuraamusjärjestelmä, jotta voidaan 
korjata virheet nopeammin ja tukea 
asianmukaista varainkäyttöä parhaita ja 
huonoimpia käytäntöjä kuvaavien 
esimerkkien avulla;

3. pahoittelee, ettei komission 
toimintasuunnitelmaa rakennerahastojen 
hallinnoinnin parantamiseksi voi vieläkään 
arvioida; katsoo tarpeelliseksi toteuttaa 
tavoitteellisia toimia kyseisten 
jäsenvaltioiden kanssa sekä ottaa käyttöön 
tietojärjestelmä, jotta voidaan korjata 
virheet nopeammin ja tukea asianmukaista 
varainkäyttöä parhaita ja huonoimpia 
käytäntöjä kuvaavien esimerkkien avulla;

Or. fr

Tarkistus 2
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. toteaa, että virhetaso ei välttämättä 
ole yhteydessä petoksiin, ja kehottaakin 
tekemään tulevaisuudessa selvän eron 
petosten ja virhetasojen välillä;

Or. en
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Tarkistus 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää myönteisenä, että komissio pyrkii 
varmistamaan kaikkien jäsenvaltioiden 
täyden tilivelvollisuuden tarkastuselinten 
vuotuisten tarkastuskertomusten ja 
kattavien vuosikertomusten avulla; pyytää 
tarkastelemaan tilivelvollisuutta, jotta 
samoja tietoja ei pyydetä kahdesti; ei pidä 
hyväksyttävänä, että kansalliset hallinto- ja 
valvontaelimet eivät toimita selvityksiä tai 
että niissä on puutteita ja että 
varainhoitoasetusten vähimmäisvaatimusta 
ei noudateta, ja katsoo, että tästä olisi 
määrättävä seuraamuksia; pyytääkin 
komissiota laatimaan ehdotuksia 
raportointivastuun parantamiseksi 
nykyisestä ja seuraamusmekanismin 
lisäämiseksi;

5. pitää myönteisenä, että komissio pyrkii 
varmistamaan kaikkien jäsenvaltioiden 
täyden tilivelvollisuuden tarkastuselinten 
vuotuisten tarkastuskertomusten ja 
kattavien vuosikertomusten avulla; pyytää 
tarkastelemaan tilivelvollisuutta, jotta 
samoja tietoja ei pyydetä kahdesti; ei pidä 
hyväksyttävänä, että kansalliset hallinto- ja 
valvontaelimet eivät toimita selvityksiä tai 
että niissä on puutteita ja että 
varainhoitoasetusten vähimmäisvaatimusta 
ei noudateta, ja katsoo, että tästä olisi 
määrättävä seuraamuksia; pyytääkin 
komissiota laatimaan ehdotuksia 
raportointivastuun parantamiseksi 
nykyisestä;

Or. fr

Tarkistus 4
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. toteaa, että hallinnon 
yksinkertaistaminen on avainasemassa 
kevennettäessä hallintoa kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla, mutta 
pitää tärkeänä varmistaa, ettei se johda 
tulevaisuudessa virhetason nousuun;

Or. en
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