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Muudatusettepanek 1
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et 
regionaalpoliitika kuulus 
poliitikavaldkondade hulka, kus liidu 
kulutustes tehti kõige rohkem vigu, sest 
kontrollikoja auditeeritud 243 maksest 
olid vigased 49%; rõhutab, et võrreldes
2000.−2006. aasta programmiperioodiga 
on vigade määr vähenenud ning ainult osal 
vigadest on finantsmõju;

2. rõhutab, et võrreldes 2000.−2006. aasta 
programmiperioodiga on vigade määr väga 
palju vähenenud ning ainult osal vigadest 
on finantsmõju;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et 
regionaalpoliitika kuulus 
poliitikavaldkondade hulka, kus liidu 
kulutustes tehti kõige rohkem vigu, sest 
kontrollikoja auditeeritud 243 maksest olid
vigased 49%; rõhutab, et võrreldes
2000.−2006. aasta programmiperioodiga 
on vigade määr vähenenud ning ainult 
osal vigadest on finantsmõju;

2. peab kahetsusväärseks, et 
regionaalpoliitika kuulus 
poliitikavaldkondade hulka, kus liidu 
kulutustes tehti vigu, sest kontrollikoja 
auditeeritud 243 maksest olid vigased 49%;
märgib aga, et finantsmõju on ainult osal 
vigadest ning 49% määr on madalam kui 
2000.−2006. aastal kestnud 
programmiperioodil; rõhutab, et võrreldes
2000.−2006. aasta programmiperioodiga 
on vigade määr vähenenud;

Or. en
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Muudatusettepanek 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. peab kahetsusväärseks, et 
regionaalpoliitika kuulus 
poliitikavaldkondade hulka, kus liidu 
kulutustes tehti kõige rohkem vigu, sest 
kontrollikoja auditeeritud 243 maksest olid 
vigased 49%; rõhutab, et võrreldes
2000.−2006. aasta programmiperioodiga 
on vigade määr vähenenud ning ainult osal 
vigadest on finantsmõju;

2. peab kahetsusväärseks, et 
regionaalpoliitika kuulus 
poliitikavaldkondade hulka, kus liidu 
kulutustes tehti kõige rohkem vigu, sest 
kontrollikoja auditeeritud 243 maksest olid 
vigased 49%; rõhutab, et võrreldes
2000.−2006. aasta programmiperioodiga 
on vigade määr vähenenud ning ainult osal 
vigadest on finantsmõju; kutsub komisjoni 
üles tegema tööd vigade määra pideva 
vähendamise nimel;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tuletab meelde, et vead tekivad siis, 
kui toiming ei ole tehtud õigussätetega 
kooskõlas; sellisel juhul muutuvad 
deklareeritud (ja hüvitatud) kulutused 
ebakorrektseks; märgib ka seda, et viga ei 
tähenda tingimata seda, et raha on 
kaduma läinud, ära kaotatud, raisatud või 
on toime pandud pettus;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Jan Olbrycht
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Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. märgib, et kontrollikoda ja komisjon 
kasutavad vigade kvantifitseerimiseks 
erinevat meetodit; nõuab läbipaistvuse 
tagamiseks meetodite ühtlustamist;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. märgib, et kontrollikoja aruandes ei 
ole täpsustatud ei viimaste aastate kõige 
tõenäolisemat veamäära ega kontrollikoja 
poolt arvutatud madalamat veapiiri ega 
keskmist vigapiiri; nõuab, et sel otstarbel 
kasutataks selget ja ühtset meetodit, 
millega tagada eri aastate andmete 
võrreldavus ja usaldusväärne analüüs 
nende andmete võrdlemisel;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et suur osa vigadest oli seotud 
avalike hangete eeskirjade rikkumisega 
(hinnanguliselt 31%) ja abikõlblikkuse 
eeskirjade eiramisega (hinnanguliselt 

3. märgib, et suur osa vigadest oli seotud 
avalike hangete eeskirjade rikkumisega 
(hinnanguliselt 31%) ja abikõlblikkuse 
eeskirjade eiramisega (hinnanguliselt 
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43%); märgib sellega seoses, et 
kontrollikoda soovitas teha kindlaks 
valdkonnad, kus oleks võimalik menetlusi 
veel lihtsamaks teha;

43%); märgib sellega seoses, et 
kontrollikoda soovitas teha kindlaks 
valdkonnad, kus oleks võimalik menetlusi 
veel lihtsamaks teha; rõhutab, et selleks, et 
menetlused oleksid kasutajasõbralikumad 
ega heidutaks potentsiaalseid toetuse 
saajaid projektides osalemast, peab 
komisjon eeskirjad lihtsamaks muutma; 
kutsub liikmesriike üles riigisiseseid 
õigusnorme lihtsamaks muutma, sest 
sageli nõutakse nendes haldustoiminguid, 
mida liidu eeskirjadega ei nõuta;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et suur osa vigadest oli seotud 
avalike hangete eeskirjade rikkumisega 
(hinnanguliselt 31%) ja abikõlblikkuse 
eeskirjade eiramisega (hinnanguliselt 
43%); märgib sellega seoses, et 
kontrollikoda soovitas teha kindlaks 
valdkonnad, kus oleks võimalik menetlusi 
veel lihtsamaks teha;

3. märgib, et suur osa vigadest oli seotud 
avalike hangete eeskirjade rikkumisega 
(hinnanguliselt 31%) ja abikõlblikkuse 
eeskirjade eiramisega (hinnanguliselt 
43%); märgib sellega seoses, et 
kontrollikoda soovitas teha kindlaks 
valdkonnad, kus oleks võimalik menetlusi 
veel lihtsamaks teha; nõuab seetõttu, et 
analüüsitaks, kas tehnilist abi tuleks 
suurendada ning kas finantsjärelevalve 
suutlikkus tuleb igal juhul täiel määral 
säilitada;

Or. es

Muudatusettepanek 9
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. on seetõttu seisukohal, et veamäära 
vähendamiseks tuleb eeskirju väga täpselt 
järgida;

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et 
finantskorraldusvahendite rakendamisel 
esines puudusi, nagu regulatiivsete nõuete 
puudulik täitmine maksete puhul, mis tehti 
tegevuskavadest selliseid vahendeid 
rakendavatesse fondidesse, ning et 
kehtivad aruandlus- ja kontrollinõuded on 
puudulikud;

4. peab kahetsusväärseks, et 
finantskorraldusvahendite rakendamisel 
esines puudusi, nagu regulatiivsete nõuete 
puudulik täitmine maksete puhul, mis tehti 
tegevuskavadest selliseid vahendeid 
rakendavatesse fondidesse, ning et 
kehtivad aruandlus- ja kontrollinõuded on 
puudulikud; märgib, et 
finantskorraldusvahendite 
kasutusvõimalusi tuleb veelgi rohkem 
avardada, et oleks võimalik välja töötada 
kvalitatiivseid strateegilisi projekte ning 
erakapitalil ja erasektori osapooltel, 
eeskätt VKE-l üleeuroopalistes projektides 
osaleda; palub komisjonil selliste 
vahendite kasutamise eeskirjad 
lihtsamaks muuta, sest praegu on need nii 
keerulised, et nende kasutamine on 
piiratud;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et 
finantskorraldusvahendite rakendamisel 
esines puudusi, nagu regulatiivsete nõuete 
puudulik täitmine maksete puhul, mis tehti 
tegevuskavadest selliseid vahendeid 
rakendavatesse fondidesse, ning et 
kehtivad aruandlus- ja kontrollinõuded on 
puudulikud;

4. peab kahetsusväärseks, et 
finantskorraldusvahendite rakendamisel 
esines puudusi, nagu regulatiivsete nõuete 
puudulik täitmine maksete puhul, mis tehti 
tegevuskavadest selliseid vahendeid 
rakendavatesse fondidesse, ning et 
kehtivad aruandlus- ja kontrollinõuded on 
puudulikud; soovitab teha põhjalikuma 
analüüsi, millega teha kindlaks nende 
vahendite ning nende rakendamise juhiste 
tegelik toime;

Or. es

Muudatusettepanek 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. peab kahetsusväärseks, et 
finantskorraldusvahendite rakendamisel 
esines puudusi, nagu regulatiivsete nõuete 
puudulik täitmine maksete puhul, mis tehti 
tegevuskavadest selliseid vahendeid 
rakendavatesse fondidesse, ning et 
kehtivad aruandlus- ja kontrollinõuded on 
puudulikud;

4. peab kahetsusväärseks, et 
finantskorraldusvahendite rakendamisel 
esines puudusi, nagu regulatiivsete nõuete 
puudulik täitmine maksete puhul, mis tehti 
tegevuskavadest selliseid vahendeid 
rakendavatesse fondidesse, ning et 
kehtivad aruandlus- ja kontrollinõuded on 
puudulikud; palub liikmesriikidel 
aruandekohustusest kinni pidada;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Ramona Nicole Mănescu

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et paljude vigaste tehingute 
puhul oli liikmesriikidel piisavalt teavet 
enne kinnitamist vigade 
kindlakstegemiseks ja parandusmeetmete 
võtmiseks.

5. märgib, et paljude vigaste tehingute 
puhul oli liikmesriikidel piisavalt teavet 
enne kinnitamist vigade 
kindlakstegemiseks ja parandusmeetmete 
võtmiseks; kuna enamik vigadest leitakse 
esmatasandi kontrolli käigus, palub 
komisjonil korraldusasutustele 
sihtotstarbeliste koolituste, suuniste, 
heade tavade levitamise ja juhtimise eest 
vastutavate ametiisikute koolitamise 
kaudu rohkem abi anda; märgib, et 
korraldusasutustele mõeldud koolituse 
tegeliku teostamise kohta tuleks 
kehtestada pideva järelevalve süsteem, 
mille abil kohalikule tasandile erilist 
tähelepanu pöörates kontrollida, kas 
teadmised on tegelikult ka edasi antud;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Rosa Estaràs Ferragut

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. märgib, et paljude vigaste tehingute 
puhul oli liikmesriikidel piisavalt teavet 
enne kinnitamist vigade 
kindlakstegemiseks ja parandusmeetmete 
võtmiseks.

5. märgib, et paljude vigaste tehingute 
puhul oli liikmesriikidel piisavalt teavet 
enne kinnitamist vigade 
kindlakstegemiseks ja parandusmeetmete 
võtmiseks; nõuab, et loodaks 
korrigeerimismehhanismid, mis hõlmavad 
eeskirjade selgel eiramisel ka 
sanktsioonide kehtestamist;

Or. es

Muudatusettepanek 15
Jan Olbrycht
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Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb heameelt komisjoni selgituse 
üle, mille kohaselt puudutas suur enamik 
vigadest esimest korda vaid kolme 
liikmesriiki ning ainult teatavaid 
rakenduskavasid.

Or. en


