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Tarkistus 1
Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee huolestuneena merkille, että 
komission rakennerahastoissa raportoimat 
sääntöjenvastaisuudet lisääntyivät 
6,7 prosenttia vuonna 2008 vuoteen 2007 
verrattuna ja että niitä esiintyi eniten 
EAKR:ssä ja ESR:ssä, kuten aiempinakin 
vuosina; on kuitenkin tyytyväinen siihen, 
että sääntöjenvastaisuuksien 
rahoitusvaikutukset vähenivät 
27 prosenttia;

1. panee merkille, että komission 
rakennerahastoissa raportoimat 
sääntöjenvastaisuudet lisääntyivät 
6,7 prosenttia vuonna 2008 vuoteen 2007 
verrattuna ja että niitä esiintyi eniten 
EAKR:ssä ja ESR:ssä, kuten aiempinakin 
vuosina; on kuitenkin tyytyväinen siihen, 
että sääntöjenvastaisuuksien 
rahoitusvaikutukset vähenivät 
27 prosenttia;

Or. es

Tarkistus 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää raportoitujen 
sääntöjenvastaisuuksien lisääntymistä 
merkkinä siitä, että jäsenvaltiot ovat 
pyrkineet parantamaan 
valvontajärjestelmiään, ja luottaa siihen, 
että rakennerahastoasetuksissa kaudeksi 
2007–2013 vahvistettujen uusien 
säännösten avulla voidaan lähivuosina 
vähentää sääntöjenvastaisuuksien määrää;

2. pitää raportoitujen 
sääntöjenvastaisuuksien lisääntymistä 
merkkinä siitä, että jäsenvaltiot ovat 
pyrkineet parantamaan 
valvontajärjestelmiään, ja luottaa siihen, 
että rakennerahastoasetuksissa kaudeksi 
2007–2013 vahvistettujen uusien 
säännösten avulla voidaan lähivuosina 
vähentää sääntöjenvastaisuuksien määrää;
vaatii jälleen maiden omien 
tilintarkastustuomioistuinten ja muiden 
valvovien elinten suorittamaa entistä 
tiukempaa valvontaa, mikä merkitsisi 
merkittävää kehitystä unionin varojen 
käyttöön liittyvässä avoimuudessa ja 
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rajoittaisi väärinkäytöksiä 
mahdollisimman hyvin samassa 
yhteydessä;

Or. bg

Tarkistus 3
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää raportoitujen 
sääntöjenvastaisuuksien lisääntymistä 
merkkinä siitä, että jäsenvaltiot ovat 
pyrkineet parantamaan 
valvontajärjestelmiään, ja luottaa siihen, 
että rakennerahastoasetuksissa kaudeksi 
2007–2013 vahvistettujen uusien 
säännösten avulla voidaan lähivuosina 
vähentää sääntöjenvastaisuuksien määrää;

2. pitää raportoitujen 
sääntöjenvastaisuuksien lisääntymistä 
merkkinä siitä, että jäsenvaltiot ovat 
pyrkineet parantamaan 
valvontajärjestelmiään, ja luottaa siihen, 
että rakennerahastoasetuksissa kaudeksi 
2007–2013 vahvistettujen uusien 
säännösten avulla voidaan lähivuosina 
vähentää sääntöjenvastaisuuksien määrää;
toteaa kuitenkin, että aluepolitiikasta sekä 
työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioista 
vastaavien komission pääosastojen 
suorittamissa arvioinneissa hallinto- ja 
valvontajärjestelmien tehokkaasta 
toiminnasta 545 toimintaohjelmassa 
päädyttiin tulokseen, jonka mukaan 
vuonna 2008 vain 31 prosenttia näistä 
järjestelmistä toimi asianmukaisesti, ja 
jäsenvaltioilta edellytetään huomattavia 
ponnistuksia niiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien toiminnan 
parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 4
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää raportoitujen 
sääntöjenvastaisuuksien lisääntymistä 
merkkinä siitä, että jäsenvaltiot ovat 
pyrkineet parantamaan 
valvontajärjestelmiään, ja luottaa siihen, 
että rakennerahastoasetuksissa kaudeksi 
2007–2013 vahvistettujen uusien 
säännösten avulla voidaan lähivuosina 
vähentää sääntöjenvastaisuuksien määrää;

2. pitää raportoitujen 
sääntöjenvastaisuuksien lisääntymistä 
merkkinä siitä, että jäsenvaltiot ovat 
pyrkineet parantamaan 
valvontajärjestelmiään, ja luottaa siihen, 
että rakennerahastoasetuksissa kaudeksi 
2007–2013 vahvistettujen uusien 
säännösten avulla voidaan lähivuosina 
vähentää sääntöjenvastaisuuksien määrää;
toteaa, että komissio on jäsenvaltioiden 
sääntöjenvastaisuuksia koskevien tietojen 
asianmukaisen vertailun yhteydessä 
korostanut, että suuret sääntöjenvastaiset 
summat eivät välttämättä merkitse sitä, 
että kyseisessä maassa esiintyisi enemmän 
petoksia ja sääntöjenvastaisuuksia kuin 
muissa maissa, vaan syynä niihin voivat 
sen mukaan olla myös tiheämmät 
tarkastukset;1

Or. it

Tarkistus 5
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen vuoden 2008 
talousarvion toteuttamisesta ja pitää 
valitettavana, että koheesiopolitiikan alalla
arvion mukaan 11:tä prosenttia 
korvatusta kokonaismäärästä ei olisi 
pitänyt korvata; on sitä mieltä, että tämä 
johtuu osin hankalista 
hallintomenettelyistä, ja korostaa, että
tuloksen parantamiseksi on välttämätöntä 
yksinkertaistaa rakennerahastoja 
koskevaa kansallista ja yhteisön 

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen vuoden 2008 
talousarvion toteuttamisesta ja pitää 
valitettavana tilintarkastustuomioistuimen
koheesiopolitiikan alalla ilmoittamaa 
11 prosentin virheastetta; korostaa, että
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
sääntöjenvastaisuudet voivat tietyissä 
tilanteissa johtaa petoksiin, ja pitää tässä 
yhteydessä tarpeellisena, että virheastetta 
pyritään jatkuvasti pienentämään;

                                               
1 SEK(2009)1003, s. 87.
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lainsäädäntöä etenkin hallinto- ja 
valvontamenettelyjen osalta;

Or. pl

Tarkistus 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen vuoden 2008 
talousarvion toteuttamisesta ja pitää 
valitettavana, että koheesiopolitiikan alalla 
arvion mukaan 11:tä prosenttia korvatusta 
kokonaismäärästä ei olisi pitänyt korvata;
on sitä mieltä, että tämä johtuu osin 
hankalista hallintomenettelyistä, ja 
korostaa, että tuloksen parantamiseksi on 
välttämätöntä yksinkertaistaa 
rakennerahastoja koskevaa kansallista ja 
yhteisön lainsäädäntöä etenkin hallinto-
ja valvontamenettelyjen osalta;

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen vuoden 2008 
talousarvion toteuttamisesta, joka vastaa 
Romanian ja Bulgarian liittymistä 
edeltävää aikaa, joten uusinta kehitystä 
EU:n tason määräysten ja asetusten 
yksinkertaistamisessa ei oteta siinä 
huomioon, ja pitää valitettavana, että 
koheesiopolitiikan alalla arvion mukaan 
11:tä prosenttia korvatusta 
kokonaismäärästä ei olisi pitänyt korvata;

Or. ro

Tarkistus 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen vuoden 2008 
talousarvion toteuttamisesta ja pitää 
valitettavana, että koheesiopolitiikan alalla 
arvion mukaan 11:tä prosenttia korvatusta 
kokonaismäärästä ei olisi pitänyt korvata;

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen vuoden 2008 
talousarvion toteuttamisesta ja pitää 
valitettavana, että koheesiopolitiikan alalla 
arvion mukaan 11:tä prosenttia korvatusta 
kokonaismäärästä ei olisi pitänyt korvata;
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on sitä mieltä, että tämä johtuu osin 
hankalista hallintomenettelyistä, ja 
korostaa, että tuloksen parantamiseksi on 
välttämätöntä yksinkertaistaa 
rakennerahastoja koskevaa kansallista ja 
yhteisön lainsäädäntöä etenkin hallinto- ja 
valvontamenettelyjen osalta;

on sitä mieltä, että tämä johtuu osin 
hankalista hallintomenettelyistä ja 
erityisesti tarjouskilpailuja koskevista 
säännöistä, ja korostaa, että tuloksen 
parantamiseksi on välttämätöntä 
yksinkertaistaa rakennerahastoja koskevaa 
kansallista ja yhteisön lainsäädäntöä 
etenkin hallinto- ja valvontamenettelyjen 
osalta;

Or. de

Tarkistus 8
Ricardo Cortés Lastra

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen vuoden 2008 
talousarvion toteuttamisesta ja pitää 
valitettavana, että koheesiopolitiikan alalla 
arvion mukaan 11:tä prosenttia korvatusta 
kokonaismäärästä ei olisi pitänyt korvata;
on sitä mieltä, että tämä johtuu osin 
hankalista hallintomenettelyistä, ja 
korostaa, että tuloksen parantamiseksi on 
välttämätöntä yksinkertaistaa 
rakennerahastoja koskevaa kansallista ja 
yhteisön lainsäädäntöä etenkin hallinto- ja 
valvontamenettelyjen osalta;

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen vuoden 2008 
talousarvion toteuttamisesta ja pitää 
valitettavana, että koheesiopolitiikan alalla 
arvion mukaan 11:tä prosenttia korvatusta 
kokonaismäärästä ei olisi pitänyt korvata;
on sitä mieltä, että tämä johtuu osin 
hankalista hallintomenettelyistä, ja 
korostaa, että tuloksen parantamiseksi on 
välttämätöntä yksinkertaistaa 
rakennerahastoja koskevaa kansallista ja 
yhteisön lainsäädäntöä etenkin hallinto- ja 
valvontamenettelyjen osalta; ottaa 
kuitenkin huomioon, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa vuoden 2008 talousarvion 
toteuttamisesta ei tarkastella ajanjaksoa 
2007–2013, jonka aikana 
valvontamekanismeja on parannettu;

Or. es

Tarkistus 9
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Filiz Hakaeva Hyusmenova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. myöntää, että rakennerahastojen 
tehokkaaseen käyttöön on liittynyt 
merkittäviä haasteita etenkin uusissa 
jäsenvaltioissa, koska niiden on näitä 
varoja käyttääkseen täytettävä tiukkoja ja 
usein monimutkaisia vaatimuksia; pitää 
siksi myönteisinä näiden jäsenvaltioiden 
ponnistuksia käyttökapasiteetin 
parantamiseksi ja vaatii niitä 
vahvistamaan tällaisia toimia 
konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi 
kohtuullisessa ajassa;

Or. en

Tarkistus 10
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee myös merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa vuoden 2008 talousarvion 
toteuttamisesta todetaan, että suurin osa 
arvioidusta virheasteesta johtuu 
tukikelpoisuuteen liittyvistä virheistä;
korostaa, että jotkin näistä virheriskeistä, 
kuten tukikelpoisuuteen liittyvät 
kysymykset ja julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen rikkominen, tulisi 
ottaa komission tarkastusten piiriin, mutta 
komission tulisi sen lisäksi myös antaa 
jäsenvaltioille sekä niiden alueellisille ja 
paikallisille viranomaisille tätä koskevia 
ennalta ehkäiseviä ohjeita siitä, miten 
näitä sääntöjä sovelletaan 
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asianmukaisella tavalla;

Or. en

Tarkistus 11
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen kohdassa 
6.17 esittämää huomautusta koskevan 
vastauksen, jossa komissio toteaa, että 
useimmat paljon virheitä sisältäneistä 
hankkeista keskittyvät vain kolmeen 
jäsenvaltioon, ja kehottaa painokkaasti 
komissiota ryhtymään näitä jäsenvaltioita 
koskeviin korjaaviin toimiin;

Or. en

Tarkistus 12
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. vaatii, että komissio rajoittaa 
tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomaa 
käytäntöä, jossa jäsenvaltiot korvaavat 
komission hylkäämät tukikelvottomat 
menot ilman tehokasta 
etukäteistarkastusta uusilla niin ikään 
tukikelvottomilla menoilla;

Or. en
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Tarkistus 13
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. suhtautuu myönteisesti komission
16. joulukuuta 2008 antamaan 
tiedonantoon "Tavoitteena yhteisymmärrys 
hyväksyttävän virheriskin käsitteestä"
(KOM(2008)0866) sekä parannuksiin, 
joita tietyissä jäsenvaltioissa on tehty 
sääntöjenvastaisuuksien 
raportointijärjestelmien 
yhdenmukaistamiseksi AFIS-järjestelmän 
käytön yleistyttyä;

5. suhtautuu myönteisesti komission
16. joulukuuta 2008 antamaan 
tiedonantoon "Tavoitteena yhteisymmärrys 
hyväksyttävän virheriskin käsitteestä"
(KOM(2008)0866) ja on samaa mieltä 
siitä, että yksittäisille aloille on 
määritettävä erilaisia sallittuja 
virhekynnyksiä ottamalla asianmukaisesti 
huomioon kulloisetkin erityispiirteet ja 
säännöt; hyväksyy rakennerahastoille 
sallitun 5 prosentin virheasteen, mutta 
suosittelee kuitenkin, että innovatiivisille 
hankkeille, jotka ovat kokeellisen 
luonteensa vuoksi muita alttiimpia 
virheille, määritetään korkeampi sallittu 
taso, jotta tällaisten hankkeiden 
mahdollisuuksia ei heikennettäisi;

Or. it

Tarkistus 14
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pitää myönteisinä parannuksia, joita 
jotkin jäsenvaltiot ovat saaneet aikaan 
käyttämällä AFIS-järjestelmää entistä 
tehokkaammin yhdenmukaistaessaan 
sääntöjenvastaisuuksia koskevia 
ilmoitusjärjestelmiään; ottaa huomioon 
sähköisistä ilmoitusjärjestelmistä tähän 
menneessä saadut hyvät tulokset, jotka 
liittyvät tietojen laatuun ja ilmoitusten 
määräaikojen noudattamiseen, ja 
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kehottaa sen vuoksi jäsenvaltioita, joilla ei 
vielä ole tällaisia järjestelmiä, 
perustamaan niitä mahdollisimman pian;

Or. it

Tarkistus 15
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toimimaan täysin vastuullisesti ja 
lujittamaan toimiaan 
sääntöjenvastaisuuksien, hallinnollisten 
virheiden ja puutteiden torjumiseksi sekä
pyytää rajaamaan entistä paremmin 
sääntöjenvastaisuuden ja epäillyn petoksen 
käsitteet.

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toimimaan täysin vastuullisesti ja 
lujittamaan toimiaan 
sääntöjenvastaisuuksien, hallinnollisten 
virheiden ja puutteiden torjumiseksi sekä 
pyytää rajaamaan entistä paremmin 
sääntöjenvastaisuuden, virheiden ja 
petoksen käsitteet.

Or. pl

Tarkistus 16
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toimimaan täysin vastuullisesti ja 
lujittamaan toimiaan 
sääntöjenvastaisuuksien, hallinnollisten 
virheiden ja puutteiden torjumiseksi sekä 
pyytää rajaamaan entistä paremmin 
sääntöjenvastaisuuden ja epäillyn petoksen 
käsitteet.

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
toimimaan täysin vastuullisesti ja 
lujittamaan toimiaan 
sääntöjenvastaisuuksien, hallinnollisten 
virheiden ja puutteiden torjumiseksi sekä 
pyytää rajaamaan entistä paremmin 
sääntöjenvastaisuuden ja epäillyn petoksen 
käsitteet; kehottaa jäsenvaltioita 
nopeuttamaan oikeudellista uudistusta ja 
vahvistamaan petosten vastaista taistelua 
ja kehottaa painokkaasti komissiota 
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ryhtymään korjaaviin toimiin, kun 
sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, ja 
kehottaa takaamaan, ettei menettelystä 
aiheudu uusia virheitä;

Or. en

Tarkistus 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. arvostelee sitä, että muutamia 
jäsenvaltioita, joita asia koskee erityisesti, 
ei mainita aikaisemmin eikä niihin 
kohdisteta kovempia pakotteita; pitää 
toistuviin laiminlyönteihin syyllistyvien 
jäsenvaltioiden tapauksessa pakottavan 
tarpeellisina erityisiä yksittäisiin 
jäsenvaltioihin kohdistettavia komission, 
tilintarkastustuomioistuimen, OLAF-
viranomaisten sekä parlamentin 
tarkastus- ja valvontamekanismeja;

Or. de

Tarkistus 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. vaatii komissiota ja 
tilintarkastustuomioistuinta valvomaan 
entistä tarkemmin EU:n 
rakennerahastoista maksettuja tukia 
koskevien tietojen julkistamista koskevia 
kansallisia velvoitteita; vaatii komissiota 
samalla tarkistamaan entistä tiukemmin 
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tukien asianmukaisuuden myös 
rakennerahastoasetusten mukaisesti;

Or. de


