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Tarkistus 1
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että koheesiovaroihin sovelletaan 
erityisen monimutkaisia sääntöjä ja että 
niiden toteutus eroaa muiden EU:n 
menokohteiden rahoituksen toteutuksesta, 
minkä vuoksi niiden yhteydessä tapahtuu 
myös herkemmin virheitä; kiinnittää 
huomiota siihen, että koheesiomenojen 
virhetaso, joka oli vuonna 2009 yli 
5 prosenttia, on edelleen kaikkien EU:n 
maksujen korkein; on tietoinen siitä, että 
virhetaso on laskenut vuoteen 2008 
verrattuna;

1. toteaa, että koheesiovaroihin sovelletaan 
erityisen monimutkaisia sääntöjä ja että 
niiden toteutus eroaa muiden EU:n 
menokohteiden rahoituksen toteutuksesta, 
minkä vuoksi niiden yhteydessä tapahtuu 
myös herkemmin virheitä; kiinnittää 
huomiota siihen, että koheesiomenojen 
virhetaso on laskenut 11 prosentilla 
vuoden 2008 tasoon verrattuna ja 
vakiintunut hieman yli viiteen prosenttiin
vuonna 2009;

Or. en

Tarkistus 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että koheesiovaroihin sovelletaan 
erityisen monimutkaisia sääntöjä ja että 
niiden toteutus eroaa muiden EU:n 
menokohteiden rahoituksen toteutuksesta, 
minkä vuoksi niiden yhteydessä tapahtuu 
myös herkemmin virheitä; kiinnittää 
huomiota siihen, että koheesiomenojen 
virhetaso, joka oli vuonna 2009 yli 
5 prosenttia, on edelleen kaikkien EU:n 
maksujen korkein; on tietoinen siitä, että 
virhetaso on laskenut vuoteen 2008 
verrattuna;

1. toteaa, että koheesiovaroihin sovelletaan 
erityisen monimutkaisia sääntöjä ja että 
niiden toteutus eroaa muiden EU:n 
menokohteiden rahoituksen toteutuksesta, 
minkä vuoksi niiden yhteydessä tapahtuu 
myös herkemmin virheitä; kiinnittää 
huomiota siihen, että koheesiomenojen 
virhetaso, joka oli vuonna 2009 yli 
5 prosenttia, on edelleen kaikkien EU:n 
maksujen korkein; korostaa kuitenkin, että 
virhetaso on laskenut huomattavasti 
vuoteen 2008 verrattuna;
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Or. fr

Tarkistus 3
Luís Paulo Alves

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. toteaa, että koheesiovaroihin sovelletaan 
erityisen monimutkaisia sääntöjä ja että 
niiden toteutus eroaa muiden EU:n 
menokohteiden rahoituksen toteutuksesta, 
minkä vuoksi niiden yhteydessä tapahtuu 
myös herkemmin virheitä; kiinnittää 
huomiota siihen, että koheesiomenojen 
virhetaso, joka oli vuonna 2009 yli 
5 prosenttia, on edelleen kaikkien EU:n 
maksujen korkein; on tietoinen siitä, että 
virhetaso on laskenut vuoteen 2008 
verrattuna;

1. toteaa, että koheesiovaroihin sovelletaan 
erityisen monimutkaisia sääntöjä ja että 
niiden toteutus eroaa muiden EU:n 
menokohteiden rahoituksen toteutuksesta, 
minkä vuoksi niiden yhteydessä tapahtuu 
myös herkemmin virheitä; kiinnittää 
huomiota siihen, että koheesiomenojen 
virhetaso, joka oli vuonna 2009 yli 
5 prosenttia, on edelleen kaikkien EU:n 
maksujen korkein; on tietoinen siitä, että 
virhetaso on laskenut vuoteen 2008 
verrattuna, ja pyytää sen vuoksi 
yksinkertaistamista ja teknistä tukea, 
joiden avulla jäsenvaltioille ja alueille 
voidaan tarjota paremmat mahdollisuudet 
tehokkaampaan täytäntöönpanoon; 
muistuttaa, että aluehallinnoilla on oltava 
teknisiä taitoja, joilla voidaan lisätä niille 
myönnettyjen voimavarojen tehokkuutta;

Or. pt

Tarkistus 4
Jens Geier

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolestunut siitä, että aluepolitiikan 
pääosasto toteaa vuotta 2009 koskevassa 
vuotuisessa toimintakertomuksessa 
esitetyssä tarkastuslausumassaan, että 
kaikkiaan 79 ohjelmasta 38:n tapauksessa 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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aluepolitiikan pääosasto ei saanut 
kohtuullista varmuutta ilmoitettuja menoja 
vuonna 2009 koskeneiden 
maksusuoritusten perustana olleiden 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta; pyytää saada 
lisätietoja vuoden 2009 maksusuorituksia 
koskevista puuttuvista tiedoista; toteaa, että 
jäsenvaltiot ovat velvollisia antamaan 
riittävät tiedot vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan, ja pyytää 
komissiota ehdottamaan 
seuraamusjärjestelmää, jota sovellettaisiin, 
jos komissio ei pysty annettujen tietojen 
perusteella saamaan varmuutta 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

Or. en

Tarkistus 5
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolestunut siitä, että aluepolitiikan 
pääosasto toteaa vuotta 2009 koskevassa 
vuotuisessa toimintakertomuksessa 
esitetyssä tarkastuslausumassaan, että 
kaikkiaan 79 ohjelmasta 38:n tapauksessa 
aluepolitiikan pääosasto ei saanut 
kohtuullista varmuutta ilmoitettuja menoja 
vuonna 2009 koskeneiden 
maksusuoritusten perustana olleiden 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta; pyytää saada 
lisätietoja vuoden 2009 maksusuorituksia 
koskevista puuttuvista tiedoista; toteaa, että 
jäsenvaltiot ovat velvollisia antamaan 
riittävät tiedot vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan, ja pyytää 
komissiota ehdottamaan 
seuraamusjärjestelmää, jota sovellettaisiin, 
jos komissio ei pysty annettujen tietojen 

3. on huolestunut siitä, että aluepolitiikan 
pääosasto toteaa vuotta 2009 koskevassa 
vuotuisessa toimintakertomuksessa 
esitetyssä tarkastuslausumassaan, että 
kaikkiaan 79 ohjelmasta 38:n tapauksessa 
aluepolitiikan pääosasto ei saanut 
kohtuullista varmuutta ilmoitettuja menoja 
vuonna 2009 koskeneiden 
maksusuoritusten perustana olleiden 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta; pyytää saada 
lisätietoja vuoden 2009 maksusuorituksia 
koskevista puuttuvista tiedoista; toteaa, että 
jäsenvaltiot ovat velvollisia antamaan 
riittävät tiedot vuotuisissa 
toimintakertomuksissaan, ja pyytää 
komissiota ehdottamaan 
seuraamusjärjestelmää, jota sovellettaisiin, 
jos komissio ei pysty annettujen tietojen 



PE458.855v01-00 6/8 AM\858337FI.doc

FI

perusteella saamaan varmuutta 
laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

perusteella toteamaan laillisuutta ja 
asianmukaisuutta;

Or. pl

Tarkistus 6
Tamás Deutsch

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen yhteydessä on 
yhdenmukaistettava yhteisesti 
hallinnoitavien koheesio-ohjelmien 
sääntöjä ja hallinnointijärjestelmiä;
toteaa, että varainhoitoasetuksen ja 
koheesioasetusten väliset mahdolliset 
hallintatapaa koskevat ongelmat voidaan 
parhaiten välttää yhdenmukaistamalla 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
paremmin kaikissa toimintalinjoissa kautta 
linjan;

5. toteaa, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen yhteydessä eräät
varainhoitoasetuksen ja koheesioasetusten 
väliset hallintatapaa koskevat ongelmat 
voidaan parhaiten välttää 
yhdenmukaistamalla tukikelpoisuutta 
koskevat säännöt paremmin kaikissa 
toimintalinjoissa kautta linjan;

Or. en

Tarkistus 7
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen yhteydessä on 
yhdenmukaistettava yhteisesti 
hallinnoitavien koheesio-ohjelmien
sääntöjä ja hallinnointijärjestelmiä; toteaa, 
että varainhoitoasetuksen ja 
koheesioasetusten väliset mahdolliset 
hallintatapaa koskevat ongelmat voidaan 

5. korostaa, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen yhteydessä on 
yhdenmukaistettava yhteisesti 
hallinnoitavia sääntöjä ja
hallinnointijärjestelmiä, ja korostaa, että 
tämä yhdenmukaistaminen on 
toteutettava koheesiopolitiikan osalta 
mahdollisimman kattavasti; toteaa, että 
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parhaiten välttää yhdenmukaistamalla 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
paremmin kaikissa toimintalinjoissa kautta 
linjan;

varainhoitoasetuksen ja koheesioasetusten 
väliset mahdolliset hallintatapaa koskevat 
ongelmat voidaan parhaiten välttää 
yhdenmukaistamalla tukikelpoisuutta 
koskevat säännöt paremmin kaikissa 
toimintalinjoissa kautta linjan;

Or. en

Tarkistus 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen yhteydessä on 
yhdenmukaistettava yhteisesti 
hallinnoitavien koheesio-ohjelmien 
sääntöjä ja hallinnointijärjestelmiä; toteaa, 
että varainhoitoasetuksen ja 
koheesioasetusten väliset mahdolliset 
hallintatapaa koskevat ongelmat voidaan 
parhaiten välttää yhdenmukaistamalla 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
paremmin kaikissa toimintalinjoissa kautta 
linjan;

5. korostaa, että varainhoitoasetuksen 
tarkistamisen yhteydessä on 
yhdenmukaistettava yhteisesti 
hallinnoitavien koheesio-ohjelmien 
sääntöjä ja hallinnointijärjestelmiä, jos 
voidaan osoittaa, että tällä tavalla 
saadaan aikaan parannuksia, säilyttäen 
samalla tehokkaaksi osoittautuneet 
menettelyt; toteaa, että 
varainhoitoasetuksen ja koheesioasetusten 
väliset mahdolliset hallintatapaa koskevat 
ongelmat voidaan parhaiten välttää 
yhdenmukaistamalla tukikelpoisuutta 
koskevat säännöt paremmin kaikissa 
toimintalinjoissa kautta linjan;

Or. fr

Tarkistus 9
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että varainhoitoasetuksen 5. korostaa, että varainhoitoasetuksen 



PE458.855v01-00 8/8 AM\858337FI.doc

FI

tarkistamisen yhteydessä on 
yhdenmukaistettava yhteisesti 
hallinnoitavien koheesio-ohjelmien 
sääntöjä ja hallinnointijärjestelmiä; toteaa, 
että varainhoitoasetuksen ja 
koheesioasetusten väliset mahdolliset 
hallintatapaa koskevat ongelmat voidaan 
parhaiten välttää yhdenmukaistamalla 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
paremmin kaikissa toimintalinjoissa kautta 
linjan;

tarkistamisen yhteydessä on 
yhdenmukaistettava yhteisesti 
hallinnoitavien koheesio-ohjelmien 
sääntöjä ja hallinnointijärjestelmiä; toteaa, 
että varainhoitoasetuksen ja 
koheesioasetusten väliset mahdolliset 
hallintatapaa koskevat ongelmat voidaan 
parhaiten välttää yhdenmukaistamalla 
tukikelpoisuutta koskevat säännöt 
paremmin kaikissa toimintalinjoissa kautta 
linjan; katsoo kuitenkin, että varsinkin 
varainhoitoasetuksen tarkistamisen 
yhteydessä sääntöjen ja 
hallintamenettelyjen vakaus on 
varmistettava pitkällä aikavälillä ennen 
yksinkertaistamista;

Or. fr

Tarkistus 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
harkitsemaan mahdollisuutta kehittää 
niin sanottua 
luottamussopimusperiaatetta, joka antaa 
mahdollisuuden vähentää sellaisten 
järjestelmien valvontaa, jotka ovat 
osoittautuneet hyödyllisiksi virheiden ja 
petosten torjunnassa; 

Or. fr


