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Tarkistus 9
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttävä virheriski Tilastollinen virhemäärä

Or. en

Perustelu

Mitään virheitä ei pitäisi hyväksyä. Siksi olisi vältettävä käsitettä "hyväksyttävä virheriski" ja 
käytettävä kansainvälisesti käytettyä käsitettä "tilastollinen virhemäärä".

Tarkistus 10
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lainsäätäjä päättää asianmukaisella 
talousarvion aggregointitasolla 
sovellettavasta hyväksyttävän virheriskin 
tasosta SEUT-sopimuksen 322 artiklassa 
määrättyä menettelyä noudattaen. Päätös 
otetaan huomioon 157 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toteutettavassa vuotuisessa 
vastuuvapausmenettelyssä.

Esittäessään tarkistettuja tai uusia 
määrärahaehdotuksia komissio arvioi 
hallinto- ja valvontajärjestelmien 
kustannukset sekä ehdotettuun 
lainsäädäntöön liittyvän virheriskin tason 
rahastoittain ja jäsenvaltioittain 
jaoteltuina.

Or. en

Tarkistus 11
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttävän virheriskin taso perustuu 
valvonnan kustannus-hyötyanalyysiin. 
Jäsenvaltiot ja 55 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetut yhteisöt ja 
henkilöt ilmoittavat pyydettäessä 
komissiolle valvontakustannuksensa sekä 
talousarviosta rahoitettavien toimien
lukumäärän ja koon.

Jos virheiden määrä on ohjelman 
toteutuksen aikana jatkuvasti korkea, 
komissio määrittää valvontajärjestelmien 
heikkoudet ja analysoi mahdollisten 
korjaavien toimien kustannukset ja hyödyt 
sekä toteuttaa asianmukaisia 
toimenpiteitä, kuten sovellettavien 
säännösten yksinkertaistaminen, 
ohjelman uudelleensuunnittelu, 
valvonnan tiukentaminen tai tarvittaessa 
toiminnan päättäminen.

Or. en

Tarkistus 12
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksyttävän virheriskin tasoa 
seurataan tarkkaan ja sitä tarkistetaan, 
jos valvontaympäristössä tapahtuu 
merkittäviä muutoksia.

Jäsenvaltioiden esittämät hyväksytyt 
hallinnolliset lausumat näistä 
järjestelmistä ovat olennainen osa 
kansallisten hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmien täyttä 
vaikuttavuutta.

Or. en

Tarkistus 13
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on unionin varoja 
hallinnoidessaan noudatettava 

1. Kun komissio toteuttaa talousarviota 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, 
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moitteettoman varainhoidon, avoimuuden 
ja syrjimättömyyden periaatteita sekä 
varmistettava unionin toiminnan näkyvyys. 
Jäsenvaltioiden on tätä varten täytettävä 
tässä asetuksessa säädetyt valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat tässä 
asetuksessa säädetyt tehtävät. Täydentäviä 
säännöksiä voidaan antaa alakohtaisissa 
säännöissä.

talousarvion toteuttamistehtäviä 
siirretään jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden 
on unionin varoja hallinnoidessaan 
noudatettava moitteettoman varainhoidon, 
avoimuuden ja syrjimättömyyden 
periaatteita sekä varmistettava unionin 
toiminnan näkyvyys. Jäsenvaltioiden on 
tätä varten täytettävä tässä asetuksessa 
säädetyt valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat tässä 
asetuksessa säädetyt tehtävät. Täydentäviä 
säännöksiä voidaan antaa alakohtaisissa 
säännöissä.

Or. fr

Tarkistus 14
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on talousarvion 
toteuttamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan 
ehkäistävä, todettava ja korjattava 
sääntöjenvastaisuudet ja petokset. Tätä 
varten niiden on toimitettava ennakko- ja 
jälkitarkastuksia, joihin tarvittaessa 
kuuluvat myös paikalla toimitettavat 
tarkastukset, varmistaakseen, että 
talousarviosta rahoitettavat toimet 
toteutetaan tehokkaasti ja moitteettomasti,
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
varat sekä saatettava tarvittaessa asia 
tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Jäsenvaltioiden on talousarvion 
toteuttamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan 
ehkäistävä, todettava ja korjattava 
sääntöjenvastaisuudet ja petokset. Tätä 
varten niiden on suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti toimitettava ennakko- ja 
jälkitarkastuksia, joihin tarvittaessa 
kuuluvat myös paikalla toimitettavat 
tarkastukset, varmistaakseen, että 
talousarviosta rahoitettavat toimet 
toteutetaan tehokkaasti ja moitteettomasti. 
Niiden on myös perittävä takaisin 
aiheettomasti maksetut varat ja saatettava 
tarvittaessa asia tuomioistuinten 
käsiteltäväksi. Jos jäsenvaltiot ilmoittavat 
havaitsemistaan virheistä ja/tai 
sääntöjenvastaisuuksista välittömästi 
komissiolle ja korjaavat ne, niihin ei 
tarvitse soveltaa tällaisia virheitä ja/tai 
sääntöjenvastaisuuksia koskevia 
rahoitusoikaisuja.
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Or. en

Tarkistus 15
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on talousarvion 
toteuttamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan 
ehkäistävä, todettava ja korjattava 
sääntöjenvastaisuudet ja petokset. Tätä 
varten niiden on toimitettava ennakko- ja 
jälkitarkastuksia, joihin tarvittaessa 
kuuluvat myös paikalla toimitettavat 
tarkastukset, varmistaakseen, että 
talousarviosta rahoitettavat toimet 
toteutetaan tehokkaasti ja moitteettomasti, 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
varat sekä saatettava tarvittaessa asia 
tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Jäsenvaltioiden on talousarvion 
toteuttamiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan 
ehkäistävä, todettava ja korjattava 
sääntöjenvastaisuudet ja petokset. Tätä 
varten niiden on alakohtaisia sääntöjä 
noudattaen toimitettava ennakko- ja 
jälkitarkastuksia, joihin tarvittaessa 
kuuluvat myös paikalla toimitettavat 
tarkastukset, varmistaakseen, että 
talousarviosta rahoitettavat toimet 
toteutetaan tehokkaasti ja moitteettomasti, 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
varat sekä saatettava tarvittaessa asia 
tuomioistuinten käsiteltäväksi.

Or. fr

Tarkistus 16
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alakohtaisten sääntöjen mukaisesti
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä yksi tai 
useampia julkisoikeudellisia elimiä, joilla 
on yksinomainen vastuu hyväksynnän 
kattamien varojen moitteettomasta
hallinnoinnista ja valvonnasta. Tämä ei 
kuitenkaan rajoita edellä tarkoitettujen 
elinten mahdollisuutta hoitaa sellaisia 
tehtäviä, jotka eivät liity unionin varojen 
hallinnointiin, tai niiden mahdollisuutta 

Alakohtaisissa säännöissä asetettujen 
perusteiden ja menettelyjen mukaisesti
jäsenvaltion viranomaisen on 
hyväksyttävä elimiä, joilla on vastuu
unionin varojen hallinnoinnista ja 
valvonnasta. Tämä ei kuitenkaan rajoita 
edellä tarkoitettujen elinten mahdollisuutta 
hoitaa sellaisia tehtäviä, jotka eivät liity 
unionin varojen hallinnointiin, tai niiden 
mahdollisuutta siirtää tiettyjä tehtäviään 
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siirtää tiettyjä tehtäviään muille elimille. muille elimille.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission epävirallisessa asiakirjassa 12. maaliskuuta 2011 
ehdotetut muutokset.

Tarkistus 17
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alakohtaisten sääntöjen mukaisesti 
jäsenvaltioiden on hyväksyttävä yksi tai 
useampia julkisoikeudellisia elimiä, joilla 
on yksinomainen vastuu hyväksynnän 
kattamien varojen moitteettomasta 
hallinnoinnista ja valvonnasta. Tämä ei 
kuitenkaan rajoita edellä tarkoitettujen 
elinten mahdollisuutta hoitaa sellaisia 
tehtäviä, jotka eivät liity unionin varojen 
hallinnointiin, tai niiden mahdollisuutta 
siirtää tiettyjä tehtäviään muille elimille.

Alakohtaisissa säännöissä on 
määriteltävä komission ja jäsenvaltioiden 
tehtävät unionin varojen hallinnoinnissa 
ja valvonnassa.

Or. fr

Tarkistus 18
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksynnän antaa jäsenvaltion 
viranomainen alakohtaisten sääntöjen 
mukaisesti, ja kyseinen viranomainen 
varmistaa, että elin pystyy hoitamaan 
varoja moitteettomasti. Alakohtaisissa 
säännöissä voidaan myös määritellä 

Poistetaan.
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komission tehtävä 
hyväksymismenettelyssä.

Or. fr

Tarkistus 19
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksynnän antaa jäsenvaltion 
viranomainen alakohtaisten sääntöjen 
mukaisesti, ja kyseinen viranomainen 
varmistaa, että elin pystyy hoitamaan 
varoja moitteettomasti. Alakohtaisissa 
säännöissä voidaan myös määritellä
komission tehtävä 
hyväksymismenettelyssä.

Hyväksynnän antaa jäsenvaltion 
viranomainen alakohtaisten sääntöjen 
mukaisesti, ja kyseinen viranomainen 
varmistaa, että elin pystyy hoitamaan 
varoja moitteettomasti. Alakohtaisissa 
säännöissä on myös määriteltävä
komission tehtävä 
hyväksymismenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission epävirallisessa työasiakirjassa 12. maaliskuuta 
2011 ehdotetut muutokset.

Tarkistus 20
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksynnän antava viranomainen 
vastaa elimen valvonnasta ja kaikkien 
sellaisten toimenpiteiden toteuttamisesta, 
jotka tarvitaan kyseisen elimen 
toiminnassa mahdollisesti olevien 
puutteiden korjaamiseksi ja joihin kuuluu 
myös hyväksynnän väliaikainen tai 

Poistetaan.
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lopullinen peruuttaminen.

Or. fr

Tarkistus 21
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hyväksynnän antava viranomainen vastaa
elimen valvonnasta ja kaikkien sellaisten 
toimenpiteiden toteuttamisesta, jotka 
tarvitaan kyseisen elimen toiminnassa
mahdollisesti olevien puutteiden 
korjaamiseksi ja joihin kuuluu myös 
hyväksynnän väliaikainen tai lopullinen 
peruuttaminen.

Hyväksynnän antava viranomainen vastaa
käytettävissä olevien tarkastusten ja 
valvonnan tulosten perusteella sen 
valvomisesta, että hyväksytyt elimet 
noudattavat hyväksyntäperusteita. 
Hyväksynnän antava viranomainen 
toteuttaa kaikki toimenpiteet, jotka 
tarvitaan sen hyväksymille elimille 
annettujen tehtävien täytäntöönpanossa
mahdollisesti olevien puutteiden 
korjaamiseksi ja joihin kuuluu myös 
hyväksynnän väliaikainen tai lopullinen 
peruuttaminen.

Jäsenvaltiossa hyväksyttyjen elinten on:
a) suoritettava tarkastuksia ja otettava 
käyttöön vaikuttava ja tehokas sisäinen 
valvontajärjestelmä;
b) annettava komissiolle seuraavan 
vuoden maaliskuun 1 päivään mennessä:
i) kirjanpito niille siirrettyjen ja 
komissiolle korvauksia varten esitettävien 
tehtävien hoitamisesta aiheutuneista 
menoista, mukaan luettuina edunsaajille 
korvatut summat, joista on käynnistetty 
takaisinperintämenettely;
ii) käytettävissä olevien tarkastusten 
tuloksista laadittu yhteenveto, joka 
sisältää myös analyysin järjestelmällisistä 
tai toistuvista puutteista sekä niiden 
korjaamiseksi toteutetuista tai 
suunnitelluista toimista ja niiden 
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tuloksista;
iii) ministeritasolla allekirjoitettu 
hallinnollinen lausuma, jonka avulla 
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että 
– tilinpäätöksen tiedot ovat oikeat ja 
riittävät; 
– tilinpäätöksessä tarkoitetut menot on 
käytetty aiottuun tarkoitukseensa 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
mukaisesti;
– käytössä olevat valvontamenettelyt 
antavat riittävät takeet siitä, että tilien 
perustana olevat toimet ovat laillisia ja 
asianmukaisia. 
Näihin asiakirjoihin liitetään 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tilintarkastusstandardien mukaisesti 
laadittu riippumattoman tarkastuselimen 
lausunto hallinnollisen lausuman 
sisällöstä. Tarkastuselimen on 
raportoitava, jos tutkimus herättää 
epäilyn hallinnollisessa lausumassa 
esitetyistä seikoista. Lausuntoon 
oheistettavassa liitteessä on esitettävä 
virhemäärä rahoituslähdekohtaisesti ja 
virheanalyysi sekä varaumat;
c) varmistettava 31 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, että unionin varojen saajat 
julkistetaan vuosittain jälkikäteen; sekä
d) varmistettava, että henkilötietoja 
suojataan direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen periaatteiden mukaisesti.
Jos jäsenvaltio on hyväksynyt useampia 
kuin yhden elimen toimintalohkoa kohti 
vastaamaan toimintalohkon ennakko- ja 
jälkitarkastuksista, sen on toimitettava 
komissiolle kyseiseltä toimintalohkolta 
seuraavan varainhoitovuoden maaliskuun 
15 päivään mennessä 
yhteenvetokertomus, jossa esitetään 
kansallisen tason kokonaiskatsaus 
kaikista hallinnollisista 
vahvistuslausumista ja niistä annetuista 
riippumattomista tarkastuslausunnoista.
Jäsenvaltioiden on tarvittaessa ryhdyttävä 
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asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin.
Jos jäsenvaltiot ilmoittavat 
havaitsemistaan virheistä ja/tai 
sääntöjenvastaisuuksista välittömästi 
komissiolle ja korjaavat ne, niihin ei 
tarvitse soveltaa tällaisia virheitä ja/tai 
sääntöjenvastaisuuksia koskevia 
rahoitusoikaisuja.

Or. en

Tarkistus 22
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen elinten on:

4. Jäsenvaltioiden on asianmukaisella 
tasolla:

Or. fr

Tarkistus 23
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen elinten on:

4. Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen elinten on tehtäviensä 
mukaisesti:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission epävirallisessa asiakirjassa 12. maaliskuuta 2011 
ehdotetut muutokset.
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Tarkistus 24
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytettävä vuotuisperiaatteeseen 
perustuvaa kirjapitojärjestelmää, josta 
saadaan ajoissa oikeelliset, täydelliset ja 
luotettavat tiedot;

b) käytettävä kirjapitojärjestelmää, josta 
saadaan ajoissa oikeelliset, täydelliset ja 
luotettavat tiedot;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission epävirallisessa asiakirjassa 12. maaliskuuta 2011 
ehdotetut muutokset.

Tarkistus 25
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) oltava riippumattoman ulkoisen 
tarkastuksen kohteena; kyseisessä 
tarkastuksessa on noudatettava 
kansainvälisesti hyväksyttyjä 
tarkastusstandardeja, ja sen suorittajan 
on oltava hyväksytystä elimestä 
toiminnallisesti riippumaton 
tarkastusyksikkö;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 26
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) oltava riippumattoman ulkoisen 
tarkastuksen kohteena; kyseisessä 
tarkastuksessa on noudatettava 
kansainvälisesti hyväksyttyjä 
tarkastusstandardeja, ja sen suorittajan 
on oltava hyväksytystä elimestä 
toiminnallisesti riippumaton 
tarkastusyksikkö;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission epävirallisessa asiakirjassa 12. maaliskuuta 2011 
ehdotetut muutokset.

Tarkistus 27
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmistettava 31 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, että unionin varojen saajat 
julkistetaan vuosittain jälkikäteen;

d) varmistettava, että unionin varojen 
saajat julkistetaan vuosittain jälkikäteen
31 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja että 
henkilötietoja suojataan direktiivissä 
95/46/EY säädettyjen periaatteiden 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission epävirallisessa asiakirjassa 12. maaliskuuta 2011 
ehdotetut muutokset ja liitetään yhteen komission alkuperäisen ehdotuksen 56 artiklan 
4 kohdan d alakohta ja 56 artiklan 4 kohdan f alakohta.

Tarkistus 28
Jens Geier
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Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) varmistettava, että henkilötietoja 
suojataan direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen periaatteiden mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission epävirallisessa asiakirjassa 12. maaliskuuta 2011 
ehdotetut muutokset ja liitetään yhteen komission alkuperäisen ehdotuksen 56 artiklan 
4 kohdan d alakohta ja 56 artiklan 4 kohdan f alakohta.

Tarkistus 29
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen elinten on toimitettava 
komissiolle seuraavan varainhoitovuoden 
helmikuun 1 päivään mennessä:

Jäsenvaltioiden on asianmukaisella 
tasolla toimitettava komissiolle:

Or. fr

Tarkistus 30
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen elinten on toimitettava 
komissiolle seuraavan varainhoitovuoden
helmikuun 1 päivään mennessä:

Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen elinten on tehtäviensä 
mukaisesti toimitettava komissiolle 
seuraavan varainhoitovuoden maaliskuun
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1 päivään mennessä:

Or. en

Tarkistus 31
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kirjanpito niille siirrettyjen tehtävien 
hoitamisesta aiheutuneista menoista;

a) kirjanpito niille siirrettyjen tehtävien 
hoitamisesta aiheutuneista menoista sekä 
hallinnollinen lausuma, jossa 
vahvistetaan, että:
– tilinpäätös on esitetty kattavasti ja 
täsmällisesti;
– menot, joihin viitataan, on maksettu 
alakohtaisten sääntöjen mukaisesti;
– käytössä olevat valvontamenettelyt 
antavat riittävät takeet toteutuneiden 
tilitapahtumien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta;

Or. fr

Tarkistus 32
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kirjanpito niille siirrettyjen tehtävien 
hoitamisesta aiheutuneista menoista;

a) vuotuinen kirjanpito niille siirrettyjen 
tehtävien hoitamisesta aiheutuneista 
menoista, mukaan luettuina edunsaajille 
maksetut summat, joista 
takaisinperintämenettely on käynnistetty 
tai päättynyt;

Or. en
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Perustelu

Ensimmäisessä osassa otetaan huomioon komission epävirallisessa asiakirjassa 
12. maaliskuuta 2011 ehdotetut muutokset.

Tarkistus 33
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
oikeellisuudesta ja 
totuudenmukaisuudesta, sisäisten 
valvontajärjestelmien moitteettomasta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 34
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
oikeellisuudesta ja 
totuudenmukaisuudesta, sisäisten 
valvontajärjestelmien moitteettomasta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta;

c) ministeritasolla allekirjoitettu 
hallinnollinen lausuma, jonka avulla 
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että
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i) tilinpäätöksen tiedot ovat oikeat ja 
riittävät;
ii) tilinpäätöksessä tarkoitetut menot on 
käytetty aiottuun tarkoitukseensa 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
mukaisesti;
iii) käytössä olevat valvontamenettelyt 
antavat riittävät takeet siitä, että tilien 
perustana olevat toimet ovat laillisia ja 
asianmukaisia. Lausumaan 
oheistettavassa liitteessä on esitettävä 
virhemäärä rahoituslähdekohtaisesti ja 
virheanalyysi sekä varaumat;
Näihin asiakirjoihin liitetään 
kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tilintarkastusstandardien mukaisesti 
laadittu riippumattoman tarkastuselimen 
lausunto tilinpäätöstietojen 
täydellisyydestä, oikeellisuudesta ja 
totuudenmukaisuudesta, käyttöön 
otettujen valvontamenettelyjen 
moitteettomasta toiminnasta sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella otetaan huomioon komission epävirallisessa asiakirjassa 12. maaliskuuta 2011 
ehdotetut muutokset.

Tarkistus 35
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) riippumattoman tarkastuselimen tämän 
kohdan c alakohdassa tarkoitetusta 
vahvistuslausumasta antama lausunto, 
joka kattaa sen kaikki osatekijät.

d) riippumattoman tarkastuselimen antama 
lausunto.
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Or. fr

Tarkistus 36
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio on hyväksynyt useampia 
kuin yhden elimen toimintalohkoa kohti, 
sen on toimitettava komissiolle kyseiseltä 
toimintalohkolta seuraavan 
varainhoitovuoden helmikuun 15 päivään 
mennessä yhteenvetokertomus, jossa 
esitetään kansallisen tason 
kokonaiskatsaus kaikista hallinnollisista 
vahvistuslausumista ja niistä annetuista 
riippumattomista tarkastuslausunnoista.

Nämä asiakirjat toimitetaan komissiolle 
alakohtaisissa säännöissä määrätyssä 
määräajassa. 

Or. fr

Tarkistus 37
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio on hyväksynyt useampia 
kuin yhden elimen toimintalohkoa kohti, 
sen on toimitettava komissiolle kyseiseltä 
toimintalohkolta seuraavan 
varainhoitovuoden helmikuun 15 päivään 
mennessä yhteenvetokertomus, jossa 
esitetään kansallisen tason kokonaiskatsaus 
kaikista hallinnollisista 
vahvistuslausumista ja niistä annetuista
riippumattomista tarkastuslausunnoista.

Jos jäsenvaltio on hyväksynyt useampia 
kuin yhden elimen toimintalohkoa kohti, 
sen on toimitettava komissiolle kyseiseltä 
toimintalohkolta seuraavan 
varainhoitovuoden maaliskuun 15 päivään 
mennessä yhteenvetokertomus, jossa 
esitetään kansallisen tason kokonaiskatsaus 
kaikista hallinnollisista 
vahvistuslausumista ja vastaavista
riippumattomista tarkastuslausunnoista.

Or. en
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Tarkistus 38
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio voi päättää kumota 
kokonaan tai osittain maksujen 
lopettamisen toistaiseksi, kun jäsenvaltio 
on esittänyt huomautuksensa. 
Toimivaltainen valtuutettu tulojen ja 
menojen hyväksyjä liittää maksujen 
keskeytyksen tai lopettamisen toistaiseksi 
kumoamista koskevan päätöksen 
vuotuiseen toimintakertomukseen.

Or. en

Tarkistus 39
Jens Geier

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Jäsenvaltioiden on annettava 
kansallinen lausuma yhteistyössä 
toteutettavasta hallinnoinnista 
aiheutuneista menoista. Tämä lausuma 
on allekirjoitettava ministeritasolla ja sen 
on perustuttava 5 kohdan c alakohdan 
mukaisesti annettaviin tietoihin ja sen 
piiriin on kuuluttava ainakin käytössä 
olevien sisäisten valvontajärjestelmien 
tehokas toiminta ja tilien perustana 
olevien toimien laillisuus ja 
asianmukaisuus. Riippumattoman 
tarkastuselimen on annettava siitä 
lausunto, ja se on toimitettava komissiolle 
kyseistä varainhoitovuotta seuraavan 
vuoden maaliskuun 15 päivään mennessä.
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
arvioi, eritoten Euroopan unionin 
korkeimpien tilintarkastuselinten 
pääjohtajien yhteyskomitean kautta, 
kansallisten lausumien vaadittavan 
sisällön ja menetelmät ja antaa niiden 
laatimista koskevat suuntaviivat
Jos jäsenvaltio on antanut kansallisen 
lausuman edellä olevien säännösten 
mukaisesti, se on otettava huomioon 
laadittaessa komission tarkastus- ja 
valvontastrategioita ja määritettäessä 
jäsenvaltioiden tasolla vallitsevaa riskiä 
29 artiklan mukaisesti; se toimitetaan 
budjettivallan käyttäjälle, ja 63 artiklan 
9 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.

Or. en


