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TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään 
mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Esittäessään tarkistettuja tai uusia 
määrärahaehdotuksia komissio arvioi 
hallinto- ja valvontajärjestelmien kulut 
sekä ehdotetun lainsäädännön 
hyväksyttävän virheriskin tason 
rahoituslähteittäin.

Or. en

Tarkistus 2

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.

Lainsäätäjä päättää asianmukaisella 
talousarvion aggregointitasolla 
sovellettavasta hyväksyttävän virheriskin 
tasosta. Päätös otetaan huomioon 
157 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavassa vuotuisessa 
vastuuvapausmenettelyssä.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 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.

1. Kun komissio toteuttaa talousarviota 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, 
talousarvion toteuttamistehtäviä 
siirretään jäsenvaltioille.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 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.

2. Jotta talousarviota yhteistyössä 
toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan 
sovellettavien säännösten ja periaatteiden 
mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava 
kaikki tarvittavat lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset sekä 
toteutettava muut unionin taloudellisten 
etujen suojaamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asiaa koskeviin 
alakohtaisiin asetuksiin sisältyvien 
täydentävien säännösten soveltamista. 
Tätä varten niiden on erityisesti:

Jäsenvaltioiden on asetettava tehokkaita, 
varoittavia ja oikeasuhteisia taloudellisia 
seuraamuksia varojen saajille, kuten 

a) varmistettava, että talousarviosta 
rahoitettavat toimet todella toteutetaan ja 
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alakohtaisissa säännöissä ja kansallisessa 
lainsäädännössä edellytetään.

että ne toteutetaan oikein;

b) estettävä, havaittava ja korjattava 
sääntöjenvastaisuudet ja petokset;
c) perittävä takaisin aiheettomasti 
maksetut tai sääntöjenvastaisuuksien tai 
virheiden vuoksi menetetyt varat.
Komissio arvioi jäsenvaltioissa käyttöön 
otetut järjestelmät jäsenvaltion pyynnöstä 
tai oman riskinarviointinsa yhteydessä tai 
alakohtaisia erityissääntöjä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 5

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
sen valvomisesta, että hyväksytyt elimet 
noudattavat hyväksymisperusteita 
käytettävissä olevien tarkastus- ja 
valvontatulosten pohjalta. 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) toimitettava komissiolle seuraavan 
varainhoitovuoden 1 päivään maaliskuuta 
mennessä:
i) kirjanpito niille siirrettyjen ja 
komissiolle korvauksia varten esitettävien 
tehtävien hoitamisesta aiheutuneista 
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menoista, mukaan luettuina edunsaajille 
korvatut summat, joista on käynnistetty 
takaisinperintämenettely;
ii) käytettävissä olevien tarkastusten ja 
valvontatoimien tuloksista laadittu 
yhteenveto, joka sisältää myös analyysin 
järjestelmällisistä tai toistuvista puutteista 
sekä niiden korjaamiseksi toteutetuista tai 
suunnitelluista toimista;
iii) vahvistuslausuma, jossa vakuutetaan 
asianmukaisesti, että: 
– kertomuksen tiedot ovat oikeat ja 
riittävät;
– kertomuksessa tarkoitetut varat on 
käytetty aiottuun tarkoitukseensa 
moitteettoman varainhoidon periaatteen 
mukaisesti;
– käytössä olevat valvontamenettelyt 
antavat riittävät takeet siitä, että tilien 
perustana olevat toimet ovat laillisia ja 
asianmukaisia.
Näiden asiakirjojen yhteydessä on 
toimitettava kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tarkastusstandardien mukaisesti laadittu 
riippumattoman tarkastuselimen lausunto 
vahvistuslausuman sisällöstä. 
Tarkastuselimen on ilmoitettava, jos 
tarkastelu antaa aihetta epäillä 
vahvistuslausumassa annettuja tietoja. 
Lausuntoon oheistettavassa liitteessä on 
esitettävä virhemäärä 
rahoituslähdekohtaisesti ja virheanalyysi 
sekä varaukset;
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, 
sen on toimitettava komissiolle kyseiseltä 
toimintalohkolta seuraavan 
varainhoitovuoden maaliskuun 
15 päivään mennessä 
yhteenvetokertomus, jossa annetaan 
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kansallisen tason kokonaiskatsaus 
kaikista viranomaisen 
vahvistuslausumista ja niistä annetuista 
riippumattomista tarkastuslausunnoista.
Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaessa 
asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin.
Jos jäsenvaltiot ilmoittavat 
havaitsemistaan virheistä ja/tai 
sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 
korjaavat ne, ne vapautetaan 
taloudellisista korvauksista tällaisten 
virheiden ja/tai sääntöjenvastaisuuksien 
osalta.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjen elinten on:

4. Jotta varat käytetään asiaan 
sovellettavien säännösten mukaisesti, 
komissio:

a) otettava käyttöön vaikuttava ja tehokas 
sisäinen valvontajärjestelmä ja 
varmistettava sen toiminta;

a) valvoo tapaa, jolla jäsenvaltiot täyttävät 
velvollisuutensa, erityisesti toteuttamalla 
tarkastuksia ohjelman täytäntöönpanon 
aikana;

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

b) soveltaa menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että hyväksyttyjen elinten 
tilit tarkastetaan ja hyväksytään ajoissa ja 
että tilit ovat täydelliset, oikeelliset ja 
asianmukaiset;

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

c) sulkee unionin rahoitusmenojen 
ulkopuolelle maksut, jotka on suoritettu 
unionin oikeuden vastaisesti.
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d) varmistettava 31 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, että unionin varojen saajat 
julkistetaan vuosittain jälkikäteen;

Alakohtaisia sääntöjä sovelletaan 
edellytyksiin, joiden täyttyessä komissio 
voi keskeyttää tai valtuutettu tulojen ja 
menojen hyväksyjä voi toistaiseksi 
lopettaa maksut jäsenvaltioille.

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

Komissio voi päättää lakkauttaa maksujen 
keskeytyksen tai määräaikaisen 
lopettamisen kokonaan tai osittain sen 
jälkeen, kun jäsenvaltio on esittänyt 
huomautuksensa. Valtuutettu 
toimivaltainen tulojen ja menojen 
hyväksyjä liittää maksujen keskeytyksen 
tai määräaikaisen lopettamisen 
lakkauttamista koskevan päätöksen 
vuotuiseen toimintakertomukseen.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) kirjanpito niille siirrettyjen tehtävien 
hoitamisesta aiheutuneista menoista;
b) kaikista käytettävissä olevien 
tarkastusten tuloksista laadittu 
yhteenveto, joka sisältää myös analyysin 
järjestelmällisistä tai toistuvista puutteista 
sekä niiden korjaamiseksi toteutetuista tai 
suunnitelluista toimista;
c) hallinnollinen vahvistuslausuma 
tilinpäätöstietojen täydellisyydestä, 
oikeellisuudesta ja 
totuudenmukaisuudesta, sisäisten 
valvontajärjestelmien moitteettomasta 
toiminnasta, tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja 
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asianmukaisuudesta sekä moitteettoman 
varainhoidon periaatteen 
noudattamisesta; 
d) riippumattoman tarkastuselimen tämän 
kohdan c alakohdassa tarkoitetusta 
vahvistuslausumasta antama lausunto, 
joka kattaa sen kaikki osatekijät.
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.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komission tulee: Poistetaan.
a) soveltaa menettelyjä, joilla 
varmistetaan, että hyväksyttyjen elinten 
tilit tarkastetaan ja hyväksytään ajoissa, 
että tilit ovat täydelliset, oikeelliset ja 
totuudenmukaiset ja että 
sääntöjenvastaisuudet voidaan selvittää 
ajoissa;
b) sulkea unionin rahoitusmenojen 
ulkopuolelle maksut, jotka on suoritettu 
unionin oikeuden vastaisesti.
Alakohtaisia sääntöjä sovelletaan 
edellytyksiin, joiden täyttyessä komissio 
voi keskeyttää tai valtuutettu tulojen ja 
menojen hyväksyjä voi toistaiseksi 
lopettaa maksut jäsenvaltioille. 
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Or. en


