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Tarkistus 1
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että aluepolitiikka 
oli osa virheille altista alaa, jolla EU:n 
menoissa tapahtui eniten virheitä; toteaa, 
että 49 prosentissa 
tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamista 243 maksusta oli virhe; 
korostaa, että virhetaso on alentunut 
verrattuna ohjelmakaudella 2000–2006 
todettuihin virhetasoihin ja että vain osalla 
virheistä on taloudellisia vaikutuksia;

2. korostaa, että virhetaso on alentunut
erittäin paljon ohjelmakaudesta 2000–
2006 ja että vain osalla virheistä on 
taloudellisia vaikutuksia;

Or. fr

Tarkistus 2
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että aluepolitiikka oli 
osa virheille altista alaa, jolla EU:n 
menoissa tapahtui eniten virheitä; toteaa, 
että 49 prosentissa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
243 maksusta oli virhe; korostaa, että 
virhetaso on alentunut verrattuna 
ohjelmakaudella 2000–2006 todettuihin 
virhetasoihin ja että vain osalla virheistä 
on taloudellisia vaikutuksia;

2. pitää valitettavana, että aluepolitiikka
kuului virheille alttiisiin unionin 
menoluokkiin, ja toteaa, että
49 prosentissa tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamista 243 maksusta oli virhe;
panee kuitenkin merkille, että ainoastaan 
osalla virheistä on taloudellisia 
vaikutuksia ja että 49 prosentin osuus on 
alhaisempi kuin kauden 2000–2006 
prosenttiosuus; korostaa, että virhetaso on 
alentunut ohjelmakaudesta 2000–2006;

Or. en
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Tarkistus 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää valitettavana, että aluepolitiikka oli 
osa virheille altista alaa, jolla EU:n 
menoissa tapahtui eniten virheitä; toteaa, 
että 49 prosentissa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
243 maksusta oli virhe; korostaa, että 
virhetaso on alentunut verrattuna 
ohjelmakaudella 2000–2006 todettuihin 
virhetasoihin ja että vain osalla virheistä on 
taloudellisia vaikutuksia;

2. pitää valitettavana, että aluepolitiikka oli 
osa virheille altista alaa, jolla EU:n 
menoissa tapahtui eniten virheitä; toteaa, 
että 49 prosentissa 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
243 maksusta oli virhe; korostaa, että 
virhetaso on alentunut ohjelmakaudesta 
2000–2006 ja että vain osalla virheistä on 
taloudellisia vaikutuksia; kehottaa 
komissiota pyrkimään siihen, että 
virhetason aleneminen jatkuu;

Or. en

Tarkistus 4
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. muistuttaa, että kyseessä on virhe, 
kun tapahtumassa ei noudateta 
laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevia 
määräyksiä, jolloin ilmoitettujen (ja 
korvattujen) menojen määrä ei ole 
sääntöjenmukainen; panee myös merkille, 
että virhe ei välttämättä tarkoita sitä, että 
varat ovat kadonneet, ne on menetetty tai 
tuhlattu tai että olisi tapahtunut petos;

Or. en

Tarkistus 5
Jan Olbrycht
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen ja komission 
erilaiset lähestymistavat virheiden 
kvantifioinnissa; kehottaa
yhdenmukaistamaan menetelmiä 
avoimuuden varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 6
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
tiedonannossa olevat viime vuosien 
todennäköisintä virhetasoa koskevat 
epätarkkuudet ja viittaukset joko 
tilintarkastustuomioistuimeen laskemaan 
alhaisempaan tai keskimääräiseen 
virhetasoon; kehottaa tässä mielessä 
varmistamaan selkeän ja johdonmukaisen 
menetelmän avulla vertailukelpoisen ja 
luotettavan analyysin tilanteen 
kehityksestä vuosien varrella;

Or. en

Tarkistus 7
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että arvioitu virhetaso
(31 prosenttia ja 43 prosenttia) johtuu 
suurelta osin julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen ja tukikelpoisuussääntöjen 
noudattamatta jättämisestä; panee tässä 
yhteydessä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksen 
sellaisten alojen yksilöimisestä, joilla 
sääntöjä voitaisiin vielä yksinkertaistaa;

3. toteaa, että arvioitu virhetaso
(31 prosenttia ja 43 prosenttia) johtuu 
suurelta osin julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen ja tukikelpoisuussääntöjen 
noudattamatta jättämisestä; panee tässä 
yhteydessä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksen 
sellaisten alojen yksilöimisestä, joilla 
sääntöjä voitaisiin vielä yksinkertaistaa;
korostaa, että komission on 
yksinkertaistettava sääntöjä, jotta 
varmistettaisiin käyttäjäystävällisemmät 
menettelyt ja jotta mahdolliset edunsaajat 
eivät jättäisi osallistumatta hankkeisiin; 
kehottaa jäsenvaltioita 
yksinkertaistamaan kansallisia 
määräyksiään, jotka menevät hyvin usein 
byrokraattisissa vaatimuksissaan unionin 
sääntöjä pidemmälle;

Or. en

Tarkistus 8
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että arvioitu virhetaso 
(31 prosenttia ja 43 prosenttia) johtuu 
suurelta osin julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen ja tukikelpoisuussääntöjen 
noudattamatta jättämisestä; panee tässä 
yhteydessä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksen 
sellaisten alojen yksilöimisestä, joilla 
sääntöjä voitaisiin vielä yksinkertaistaa;

3. toteaa, että arvioitu virhetaso 
(31 prosenttia ja 43 prosenttia) johtuu 
suurelta osin julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen ja tukikelpoisuussääntöjen 
noudattamatta jättämisestä; panee tässä 
yhteydessä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksen 
sellaisten alojen yksilöimisestä, joilla 
sääntöjä voitaisiin vielä yksinkertaistaa;
kehottaa sen tähden arvioimaan, onko 
teknistä tukea lisättävä, ja ennen kaikkea, 
onko tarvetta säilyttää taloudelliseen 
valvontaan liittyvä toimintakyky 
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täydellisenä;

Or. es

Tarkistus 9
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo näin ollen, että virhetason 
pienentämistä olisi jatkettava tinkimättä;

Or. fr

Tarkistus 10
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavina rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden täytäntöönpanossa 
ilmeneviä puutteita, kuten säännösten 
noudattamisen puutetta siirrettäessä varoja 
toimenpideohjelmista rahastoihin, joista 
tällaisten välineiden täytäntöönpano 
rahoitetaan, sekä voimassa olevissa 
raportointia ja valvontaa koskevissa 
vaatimuksissa olevia puutteita;

4. pitää valitettavina rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden täytäntöönpanossa 
ilmeneviä puutteita, kuten säännösten 
noudattamisen puutetta siirrettäessä varoja 
toimenpideohjelmista rahastoihin, joista 
tällaisten välineiden täytäntöönpano 
rahoitetaan, sekä voimassa olevissa 
raportointia ja valvontaa koskevissa 
vaatimuksissa olevia puutteita; panee 
merkille, että rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden tarjoamia 
mahdollisuuksia olisi laajennettava, jotta 
voitaisiin kehittää kvalitatiivisia 
strategisia hankkeita ja jotta saataisiin 
mukaan yksityisiä toimijoita, etenkin pk-
yrityksiä, ja eurooppalaisiin hankkeisiin 
pääomaa; kehottaa komissiota 
yksinkertaistamaan näitä välineitä 
koskevia sääntöjä, sillä nyt niiden 
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monimutkaisuus rajoittaa niiden käyttöä;

Or. en

Tarkistus 11
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavina rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden täytäntöönpanossa 
ilmeneviä puutteita, kuten säännösten 
noudattamisen puutetta siirrettäessä varoja 
toimenpideohjelmista rahastoihin, joista 
tällaisten välineiden täytäntöönpano 
rahoitetaan, sekä voimassa olevissa 
raportointia ja valvontaa koskevissa 
vaatimuksissa olevia puutteita;

4. pitää valitettavina rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden täytäntöönpanossa 
ilmeneviä puutteita, kuten säännösten 
noudattamisen puutetta siirrettäessä varoja 
toimenpideohjelmista rahastoihin, joista 
tällaisten välineiden täytäntöönpano 
rahoitetaan, sekä voimassa olevissa 
raportointia ja valvontaa koskevissa 
vaatimuksissa olevia puutteita; suosittelee 
tarkempia analyyseja, joilla selvitetään 
näiden välineiden ja täytäntöönpano-
ohjeiden todellista vaikuttavuutta;

Or. es

Tarkistus 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää valitettavina rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden täytäntöönpanossa 
ilmeneviä puutteita, kuten säännösten 
noudattamisen puutetta siirrettäessä varoja 
toimenpideohjelmista rahastoihin, joista 
tällaisten välineiden täytäntöönpano 
rahoitetaan, sekä voimassa olevissa 
raportointia ja valvontaa koskevissa 
vaatimuksissa olevia puutteita;

4. pitää valitettavina rahoitusjärjestelyjä 
koskevien välineiden täytäntöönpanossa 
ilmeneviä puutteita, kuten säännösten 
noudattamisen puutetta siirrettäessä varoja 
toimenpideohjelmista rahastoihin, joista 
tällaisten välineiden täytäntöönpano 
rahoitetaan, sekä voimassa olevissa 
raportointia ja valvontaa koskevissa 
vaatimuksissa olevia puutteita; kehottaa 
jäsenvaltioita täyttämään 
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raportointivelvoitteensa;

Or. en

Tarkistus 13
Ramona Nicole Mănescu

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että jäsenvaltioiden 
viranomaisilla oli suuressa osassa 
virheellisiä rahoitustapahtumia riittävästi 
tietoa virheiden havaitsemiseksi ja 
korjaavien toimien toteuttamiseksi ennen 
menojen hyväksymistä.

5. toteaa, että jäsenvaltioiden 
viranomaisilla oli suuressa osassa 
virheellisiä rahoitustapahtumia riittävästi 
tietoa virheiden havaitsemiseksi ja 
korjaavien toimien toteuttamiseksi ennen 
menojen hyväksymistä; kehottaa 
komissiota lisäämään tukeaan 
hallintoviranomaisille järjestämällä 
kohdennettuja seminaareja, antamalla 
ohjeita, jakamalla hyviä käytäntöjä ja 
kouluttamalla hallinnosta vastaavia 
virkamiehiä ottaen huomioon, että suurin 
osa virheistä tapahtuu ensimmäisellä 
tarkastustasolla; toteaa, että 
hallintoviranomaisiin kohdistettujen 
koulutustoimien vaikuttavuutta olisi 
seurattava jatkuvasti, jotta varmistetaan 
tietojen todellinen jakaminen, ja erityistä 
huomiota olisi kiinnitettävä 
paikallistasoon;

Or. en

Tarkistus 14
Rosa Estaràs Ferragut

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että jäsenvaltioiden 5. toteaa, että jäsenvaltioiden 
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viranomaisilla oli suuressa osassa 
virheellisiä rahoitustapahtumia riittävästi 
tietoa virheiden havaitsemiseksi ja 
korjaavien toimien toteuttamiseksi ennen 
menojen hyväksymistä.

viranomaisilla oli suuressa osassa 
virheellisiä rahoitustapahtumia riittävästi 
tietoa virheiden havaitsemiseksi ja 
korjaavien toimien toteuttamiseksi ennen 
menojen hyväksymistä; kehottaa 
vahvistamaan oikaisumekanismit, 
mukaan luettuina selkeissä 
laiminlyöntitapauksissa langetettavat 
seuraamukset.

Or. es

Tarkistus 15
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. panee tyytyväisenä merkille 
komission toteamuksen, jonka mukaan 
ensimmäisen kerran suurin osa virheistä 
on keskittynyt ainoastaan kolmeen 
jäsenvaltioon ja muutamaan 
toimenpideohjelmaan.

Or. en


