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Tarkistus 1
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyvä virhetaso on 
laskenut asteittain viimeksi kuluneina 
vuosina; huomauttaa kuitenkin, että virheet 
ovat yleisiä varsinkin aluepolitiikan 
toimintalohkolla, sillä erityyppisiä virheitä 
liittyi tilintarkastustuomioistuimen vuonna 
2011 tarkastamasta 168:sta EAKR:n ja 
koheesiorahaston maksusta 98 maksuun ja 
160:sta ESR:n maksusta 70:ään maksuun;

1. panee merkille, että koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanoon liittyvä virhetaso on 
laskenut asteittain viimeksi kuluneina 
vuosina; painottaa virheiden ja petosten 
välistä eroa ja toteaa, että jäsenvaltioiden 
mukaan vain 0,6 prosenttia EAKR:n, 
koheesiorahaston ja ESR:n ohjelmissa 
vuosina 2007–2013 havaituista virheistä 
oli seurausta petoksista; huomauttaa 
kuitenkin, että virheet ovat yleisiä 
varsinkin aluepolitiikan toimintalohkolla, 
sillä erityyppisiä virheitä liittyi 
tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2011 
tarkastamasta 168:sta EAKR:n ja 
koheesiorahaston maksusta 98 maksuun ja 
160:sta ESR:n maksusta 70:ään maksuun;
toteaa silti, että nämä luvut voivat johtua 
siitä, että vuonna 2011 suoritettiin 
kaksinkertainen määrä maksuja vuoteen 
2010 verrattuna, koska ohjelmia saatettiin 
päätökseen;

Or. en

Tarkistus 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 3
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa kuitenkin, että suurten ja 
pienten virheiden välille ei tehdä eroa eli 
pienet virheet, kuten lomakkeen 
vaillinainen täyttö, ovat samassa 
asemassa kuin vakavammat virheet, kuten 
liikasuoritukset tai vajaat suoritukset;

Or. en

Tarkistus 4
Michael Theurer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota koheesiopolitiikan 
hallinnointijärjestelmän monivuotisuuteen 
ja korostaa, että politiikan 
täytäntöönpanoon liittyvien 
sääntöjenvastaisuuksien lopullinen 
arviointi on mahdollista vasta 
ohjelmakauden päättyessä; kannattaa 
komission sitoumusta keskittää toimensa 
suuririskisimpiin ohjelmiin ja 
jäsenvaltioihin ja odottaa tehostettujen 
valvontasäännösten lopullisia tuloksia 
ohjelmakauden 2007–2013 lopulla;

2. kiinnittää huomiota koheesiopolitiikan 
hallinnointijärjestelmän monivuotisuuteen 
ja korostaa, että politiikan 
täytäntöönpanoon liittyvien 
sääntöjenvastaisuuksien lopullinen 
arviointi on mahdollista vasta 
ohjelmakauden päättyessä; kannattaa 
komission sitoumusta keskittää toimensa 
suuririskisimpiin ohjelmiin ja 
jäsenvaltioihin ja odottaa tehostettujen 
valvontasäännösten lopullisia tuloksia 
ohjelmakauden 2007–2013 lopulla;
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ehdottaa, että valvontamenettelyissä 
tarkastettaisiin menon laillisuuden lisäksi 
myös se, miten se vaikuttaa alueen 
talouteen;

Or. de

Tarkistus 5
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota koheesiopolitiikan 
hallinnointijärjestelmän monivuotisuuteen 
ja korostaa, että politiikan 
täytäntöönpanoon liittyvien 
sääntöjenvastaisuuksien lopullinen 
arviointi on mahdollista vasta 
ohjelmakauden päättyessä; kannattaa 
komission sitoumusta keskittää toimensa
suuririskisimpiin ohjelmiin ja 
jäsenvaltioihin ja odottaa tehostettujen 
valvontasäännösten lopullisia tuloksia 
ohjelmakauden 2007–2013 lopulla;

2. kiinnittää huomiota koheesiopolitiikan 
hallinnointijärjestelmän monivuotisuuteen 
ja korostaa, että politiikan 
täytäntöönpanoon liittyvien 
sääntöjenvastaisuuksien lopullinen 
arviointi on mahdollista vasta 
ohjelmakauden päättyessä; kannattaa 
komission sitoumusta keskittää toimensa
riskialtteimpiin ohjelmiin ja 
jäsenvaltioihin, jotta vahvistettaisiin 
hallinnollisia valmiuksia ja
mukautettaisiin henkilöstön määrä 
tarpeisiin; odottaa tehostettujen 
valvontasäännösten lopullisia tuloksia 
ohjelmakauden 2007–2013 lopulla;

Or. en

Tarkistus 6
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että jäsenvaltiot hallinnoivat 
80:aa prosenttia rahoituksesta ja että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
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suurimmassa osassa aluepolitiikan alan 
tapahtumien virheistä jäsenvaltioilla oli 
riittävästi tietoa niin, että ne olisivat 
voineet havaita virheet itse; korostaa sen 
tähden, että jäsenvaltioiden olisi 
parannettava hallinnollisia valmiuksia, 
johdonmukaistettava hankintaan ja 
tukikelpoisuuteen liittyviä sääntöjä ja 
keskityttävä yksinkertaistamiseen ja 
riskilähtöisyyteen;

Or. en

Tarkistus 7
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että julkisia hankintoja koskeviin 
sääntöihin kohdistuvat rikkomiset ovat yhä 
yleisin syy sääntöjenvastaisuuksiin 
tukikelpoisuussääntöjen noudattamatta 
jättämisen ohella; kiinnittää huomiota 
siihen, että komissiolla ja 
tilintarkastustuomioistuimella on erilainen 
lähestymistapa oikaisuihin julkisia 
hankintoja koskevien virheiden
yhteydessä, ja pyytää, että tämä menetelmä 
standardoidaan; panee merkille, että
komissio on tarjonnut koulutusta ja 
ohjausta tukikelpoisuussääntöjä koskevan 
tiedon lisäämiseksi kentällä;

3. toteaa, että julkisia hankintoja koskeviin 
sääntöihin kohdistuvat rikkomiset ovat yhä 
yleisin syy sääntöjenvastaisuuksiin 
tukikelpoisuussääntöjen noudattamatta 
jättämisen ohella; kiinnittää huomiota 
siihen, että komissiolla ja 
tilintarkastustuomioistuimella on erilainen 
lähestymistapa oikaisuihin julkisia 
hankintoja koskevien
sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä, ja 
pyytää, että tämä menetelmä 
standardoidaan; panee merkille, että 
komissio on tarjonnut koulutusta ja 
ohjausta tukikelpoisuussääntöjä koskevan 
tiedon lisäämiseksi kentällä;

Or. en

Tarkistus 8
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että julkisia hankintoja koskeviin 
sääntöihin kohdistuvat rikkomiset ovat yhä 
yleisin syy sääntöjenvastaisuuksiin 
tukikelpoisuussääntöjen noudattamatta 
jättämisen ohella; kiinnittää huomiota 
siihen, että komissiolla ja 
tilintarkastustuomioistuimella on erilainen 
lähestymistapa oikaisuihin julkisia 
hankintoja koskevien virheiden yhteydessä, 
ja pyytää, että tämä menetelmä 
standardoidaan; panee merkille, että 
komissio on tarjonnut koulutusta ja 
ohjausta tukikelpoisuussääntöjä koskevan 
tiedon lisäämiseksi kentällä;

3. toteaa, että julkisia hankintoja koskeviin 
sääntöihin kohdistuvat rikkomiset ovat yhä 
yleisin syy sääntöjenvastaisuuksiin 
tukikelpoisuussääntöjen noudattamatta 
jättämisen ohella; kehottaa komissiota 
puuttumaan tehokkaasti vakaviin 
puutteisiin, joita 
tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti 
havainnut julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattamisessa EAKR:n ja 
koheesiorahaston hankkeiden 
täytäntöönpanon yhteydessä; kiinnittää 
huomiota siihen, että komissiolla ja 
tilintarkastustuomioistuimella on erilainen 
lähestymistapa oikaisuihin julkisia 
hankintoja koskevien virheiden yhteydessä, 
ja pyytää, että tämä menetelmä 
standardoidaan; panee merkille, että 
komissio on tarjonnut koulutusta ja 
ohjausta tukikelpoisuussääntöjä koskevan 
tiedon lisäämiseksi kentällä;

Or. ro

Tarkistus 9
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pyytää lisäämään rakennerahastoista 
suoritettavien maksujen ehdollisuutta ja 
valvomaan paremmin niiden 
täydentävyyttä, jotta varmistetaan, että 
kaikki jäsenvaltiot noudattavat julkisia 
hankintoja koskevia sääntöjä ja muita 
rakennerahastojen varojen asianmukaista 
käyttöä koskevia sääntöjä; pyytää, että 
maksut jäsenvaltioille suoritettaisiin 
vasta, kun kyseisiä sääntöjä on todistetusti 
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noudatettu;

Or. de

Tarkistus 10
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa tiukentamaan 
lykkäyspolitiikkaa Euroopan 
sosiaalirahaston maksuihin sovellettavan 
politiikan mallin mukaisesti, jotta 
rakennerahastojen varojen mahdolliset 
väärinkäyttötapaukset voitaisiin estää 
ajoissa ja jotta heti alusta alkaen 
tuettaisiin komission 
nollatoleranssilinjaa; suosittelee, että 
komissio harkitsee, että väärinkäytetyt 
rakennerahastojen maksut korvataan 
jäsenvaltioiden omista varoista 50- tai 
jopa 100-prosenttisesti, kuten 
maatalousvarojen kohdalla jo yleisesti 
tehdään;

Or. de

Tarkistus 11
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kiinnittää huomiota siihen, että komissio 
on keskeyttänyt tai lykännyt aikaisempaa 
suuremman määrän maksuja; toteaa, että 
huolimatta komission vakuutuksesta, että 
korjaavat toimenpiteet käynnistetään 
automaattisesti aina kun 

5. kiinnittää huomiota siihen, että komissio 
on keskeyttänyt tai lykännyt aikaisempaa 
suuremman määrän maksuja; toteaa, että 
huolimatta komission vakuutuksesta, että 
korjaavat toimenpiteet käynnistetään 
automaattisesti aina kun 
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säännönvastaisuuksia havaitaan, 
tilintarkastustuomioistuimen mielestä ei ole 
varmuutta siitä, että 
rahoitusoikaisumekanismien avulla 
voidaan kompensoida havaitut virheet 
riittävällä tavalla ja että niiden avulla 
estetään tällaisten virheiden esiintyminen 
tulevaisuudessa;

säännönvastaisuuksia havaitaan, 
tilintarkastustuomioistuimen mielestä ei ole 
varmuutta siitä, että 
rahoitusoikaisumekanismien avulla 
voidaan kompensoida havaitut virheet 
riittävällä tavalla ja että niiden avulla 
estetään tällaisten virheiden esiintyminen 
tulevaisuudessa; kehottaa näin ollen 
määrittelemään ja suunnittelemaan 
maksujen lykkäykseen tai keskeytykseen 
johtavat menettelyt paremmin;

Or. fr

Tarkistus 12
Derek Vaughan

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kiinnittää huomiota siihen, että komissio 
on keskeyttänyt tai lykännyt aikaisempaa 
suuremman määrän maksuja; toteaa, että 
huolimatta komission vakuutuksesta, että 
korjaavat toimenpiteet käynnistetään 
automaattisesti aina kun 
säännönvastaisuuksia havaitaan, 
tilintarkastustuomioistuimen mielestä ei ole 
varmuutta siitä, että 
rahoitusoikaisumekanismien avulla 
voidaan kompensoida havaitut virheet 
riittävällä tavalla ja että niiden avulla 
estetään tällaisten virheiden esiintyminen 
tulevaisuudessa;

5. kiinnittää huomiota siihen, että komissio 
on keskeyttänyt tai lykännyt aikaisempaa 
suuremman määrän maksuja; toteaa, että 
huolimatta komission vakuutuksesta, että 
korjaavat toimenpiteet käynnistetään 
automaattisesti aina kun 
säännönvastaisuuksia havaitaan, 
tilintarkastustuomioistuimen mielestä ei ole 
varmuutta siitä, että 
rahoitusoikaisumekanismien avulla 
voidaan kompensoida havaitut virheet 
riittävällä tavalla ja että niiden avulla 
estetään tällaisten virheiden esiintyminen 
tulevaisuudessa; korostaa, että 
jäsenvaltioiden on tiivistettävä 
yhteistyötään kansallisten 
tarkastusviranomaisten kanssa paremman 
koordinoinnin varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 13
Petru Constantin Luhan
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kiinnittää huomiota siihen, että komissio 
on keskeyttänyt tai lykännyt aikaisempaa 
suuremman määrän maksuja; toteaa, että 
huolimatta komission vakuutuksesta, että 
korjaavat toimenpiteet käynnistetään 
automaattisesti aina kun 
säännönvastaisuuksia havaitaan, 
tilintarkastustuomioistuimen mielestä ei ole 
varmuutta siitä, että 
rahoitusoikaisumekanismien avulla 
voidaan kompensoida havaitut virheet 
riittävällä tavalla ja että niiden avulla 
estetään tällaisten virheiden esiintyminen 
tulevaisuudessa;

5. kiinnittää huomiota siihen, että komissio 
on keskeyttänyt tai lykännyt aikaisempaa 
suuremman määrän maksuja; toteaa, että 
huolimatta komission vakuutuksesta, että 
korjaavat toimenpiteet käynnistetään 
automaattisesti aina kun 
säännönvastaisuuksia havaitaan, 
tilintarkastustuomioistuimen mielestä ei ole 
varmuutta siitä, että 
rahoitusoikaisumekanismien avulla 
voidaan kompensoida havaitut virheet 
riittävällä tavalla ja että niiden avulla 
estetään tällaisten virheiden esiintyminen 
tulevaisuudessa; katsoo, että 
jäsenvaltioiden valvontamenettelyjä olisi 
tehostettava, jotta virheet tunnistettaisiin 
jopa ensimmäisellä tarkastusasteella;

Or. ro

Tarkistus 14
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. toteaa, että jäsenvaltiot olisivat 
kyenneet havaitsemaan itse 62 prosenttia 
rakennerahastojen varojen 
väärinkäyttötapauksista, mikä osoittaa, 
että kansalliset tarkastusviranomaiset ovat 
olleet tässä mielessä erityisen tehottomia; 
toteaa, että tarkastetuista 
tarkastusviranomaisista 42 prosenttia 
harjoitti puutteellista valvontaa ja niiden 
toiminta oli vain "kohtalaisen 
vaikuttavaa", varsinkin julkisten 
hankintojen kohdalla; kehottaa 
komissiota näin ollen ottamaan enemmän 
vastuuta tarkastusviranomaisten 
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sertifioinnista jättämättä tätä tehtävää 
yksinomaan jäsenvaltioille.

Or. de


