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Tarkistus 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee varainhoitovuotta 2018 
koskevasta tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu 
virhetaso oli kolme prosenttia vuonna 
2017 ja kohosi viiteen prosenttiin vuonna 
2018; pitää valitettavana, että viime 
vuosien myönteinen suuntaus on 
kääntynyt, vaikka olisikin korostettava, 
etteivät talousarvion toteuttamisessa 
ilmenneet virheet automaattisesti merkitse 
petosta;

1. korostaa, että on tärkeää 
yksinkertaistaa ja joustavoittaa sääntöjä 
ja menettelyjä sekä välttää tarpeettomia 
hallinnollisia esteitä, niin voidaan estää 
tai havaita ja korjata monia virheistä ja 
parantaa jäsenvaltioiden 
vastaanottokykyä;

Or. es

Tarkistus 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee varainhoitovuotta 2018 
koskevasta tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu virhetaso 
oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi 
viiteen prosenttiin vuonna 2018; pitää 
valitettavana, että viime vuosien 
myönteinen suuntaus on kääntynyt, vaikka 
olisikin korostettava, etteivät talousarvion 
toteuttamisessa ilmenneet virheet 
automaattisesti merkitse petosta;

1. panee varainhoitovuotta 2018 
koskevasta tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu virhetaso 
oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi 
viiteen prosenttiin vuonna 2018; pitää 
valitettavana, että viime vuosien 
myönteinen suuntaus on kääntynyt;

Or. pt
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Tarkistus 3
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee varainhoitovuotta 2018 
koskevasta tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu virhetaso 
oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi 
viiteen prosenttiin vuonna 2018; pitää 
valitettavana, että viime vuosien 
myönteinen suuntaus on kääntynyt, vaikka 
olisikin korostettava, etteivät talousarvion 
toteuttamisessa ilmenneet virheet 
automaattisesti merkitse petosta;

1. panee varainhoitovuotta 2018 
koskevasta tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu virhetaso 
oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi 
viiteen prosenttiin vuonna 2018; pitää 
valitettavana, että viime vuosien 
myönteinen suuntaus on kääntynyt, vaikka 
olisikin korostettava, etteivät talousarvion 
toteuttamisessa ilmenneet virheet 
automaattisesti merkitse petosta; pitää 
lisäksi hälyttävänä, että julkisiin 
hankintoihin, valtiontukisääntöihin ja 
avustusten myöntämiseen vuonna 2018 
liittyvä virhetaso muodosti 16 prosenttia 
tilintarkastustuomioistuimen arvioimasta 
suuririskisten menojen virhetasosta, kun 
vuonna 2017 näiden virheiden osuus oli 
vain 1 prosentti;

Or. en

Tarkistus 4
Francesca Donato

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee varainhoitovuotta 2018 
koskevasta tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu virhetaso 
oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi 

1. pitää varainhoitovuotta 2018 
koskevassa tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa valitettavana sitä, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu virhetaso 
oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi 
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viiteen prosenttiin vuonna 2018; pitää 
valitettavana, että viime vuosien 
myönteinen suuntaus on kääntynyt, vaikka 
olisikin korostettava, etteivät talousarvion 
toteuttamisessa ilmenneet virheet 
automaattisesti merkitse petosta;

viiteen prosenttiin vuonna 2018; pitää 
valitettavana, että viime vuosien 
myönteinen suuntaus on kääntynyt, mistä 
aiheutuu valtava vahinko unionin 
kansalaisille, vaikka olisikin korostettava, 
etteivät talousarvion toteuttamisessa 
ilmenneet virheet automaattisesti merkitse 
petosta;

Or. en

Tarkistus 5
Alessandro Panza

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee varainhoitovuotta 2018 
koskevasta tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta merkille, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu virhetaso 
oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi 
viiteen prosenttiin vuonna 2018; pitää 
valitettavana, että viime vuosien 
myönteinen suuntaus on kääntynyt, vaikka 
olisikin korostettava, etteivät talousarvion 
toteuttamisessa ilmenneet virheet 
automaattisesti merkitse petosta;

1. pitää varainhoitovuotta 2018 
koskevassa tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksessa valitettavana sitä, että 
taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen 
koheesion alan menojen arvioitu virhetaso 
oli kolme prosenttia vuonna 2017 ja kohosi 
viiteen prosenttiin vuonna 2018; pitää 
valitettavana, että viime vuosien 
myönteinen suuntaus on kääntynyt, mistä 
aiheutuu valtava vahinko unionin 
kansalaisille, vaikka olisikin korostettava, 
etteivät talousarvion toteuttamisessa 
ilmenneet virheet automaattisesti merkitse 
petosta;

Or. en

Tarkistus 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen vuonna 
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2018 tarkastama määrä taloudellisen, 
sosiaalisen ja alueellisen 
yhteenkuuluvuuden alalla oli 23,6 
miljardia euroa (aikaisemmilta vuosilta 
lisäksi 16,5 miljardia euroa, jotka 
komissio oli hyväksynyt vuonna 2018), 
mikä on huomattavasti enemmän kuin 
vuonna 2017 (8 miljardia euroa), ja 
toteaa, että tämä selittää suurelta osin 
menojen arvioidun virhetason nousun 
vuoden 2017 3 prosentista 5 prosenttiin 
vuonna 2018; varoittaa, että virheriski 
kasvaa nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen lopussa, sillä on 
paineita saada määrärahat nopeasti 
käytetyksi, jotta unionin rahoitusta ei 
menetettäisi;

Or. es

Tarkistus 7
Tsvetelina Penkova

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kannustaa komissiota 
vähentämään erilaisia tulkintoja 
sovellettavista kansallisista tai unionin 
säännöistä, jos 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosiraportissa esitetyistä, tapahtuneiden 
virheiden luonnetta koskevista 
arvioinneista vallitsee eriävä käsitys, jotta 
voidaan välttää tällaisen tilanteen 
syntyminen tulevaisuudessa ja 
sovellettavien sääntöjen erilaiset 
tulkinnat;

Or. en

Tarkistus 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. panee merkille tarkastuselinten 
tekemän työn ja korostaa, etteivät 
talousarvion toteuttamisessa ilmenneet 
virheet automaattisesti merkitse petosta; 
huomauttaa, että tarkastuksen tulokset on 
analysoitava perusteellisesti, ennen kuin 
tuensaajia vastaan nostetaan syytteitä;

Or. pt

Tarkistus 9
Martina Michels

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että virheet johtuvat 
pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta, 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta ja 
tositteiden puuttumisesta, mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta 
korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä;

2. panee merkille, että virheet, oli kyse 
sitten tuista tai rahoitusvälineistä, joita ei 
valvota niin tarkasti, johtuvat pääasiassa 
tukeen oikeuttamattomien kulujen 
korvaamisesta sekä sisämarkkinasääntöjen 
rikkomisesta ja tositteiden puuttumisesta, 
mutta myös edellisen vuoden yleisesti 
alhaisesta korvaus- ja maksuasteesta sekä 
siitä, että tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä;

Or. de

Tarkistus 10
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että virheet johtuvat 2. panee merkille, että virheet johtuvat 
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pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta, 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta ja 
tositteiden puuttumisesta, mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta 
korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä;

pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta, 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta ja 
tositteiden puuttumisesta, mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta 
korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä; korostaa lisäksi, että 
tulosperusteinen tarkastus ei ota 
huomioon koheesiopolitiikan menojen 
koko kuvaa, ja palauttaa mieliin, että 
menot pohjautuvat monenlaisiin 
horisontaalisiin periaatteisiin, kuten 
sukupuolten tasa-arvoon, 
syrjimättömyyteen ja kestävään 
kehitykseen, ja perustuvat 
kumppanuusperiaatteeseen, minkä vuoksi 
tärkeitä sivuvaikutuksia on vaikea mitata 
erityisesti sosiaalialalla, ja katsoo tämän 
vuoksi, että olisi parempi käyttää 
useampia indikaattoreita; huomauttaa 
lisäksi, että joidenkin jäsenvaltioiden 
hallinnollisten järjestelmien vastaavat 
muutokset (NUTS-luokitus) olisi myös 
otettava huomioon tietoja kerättäessä;

Or. en

Tarkistus 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että virheet johtuvat 
pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta, 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta ja 
tositteiden puuttumisesta, mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta 
korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä;

2. panee merkille, että virheet johtuvat 
pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta, 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta ja 
tositteiden puuttumisesta, mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta 
korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä; panee 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksesta 2018 merkille, että 
arvonlisäveron korvaamismenettely on 
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altis virheille eikä aina johda EU:n 
varojen optimaaliseen käyttöön;

Or. es

Tarkistus 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että virheet johtuvat 
pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta, 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta ja 
tositteiden puuttumisesta, mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta 
korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä;

2. panee merkille, että virheet johtuvat 
pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta, 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta ja 
tositteiden puuttumisesta, mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta 
korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä; palauttaa mieliin, että 
sääntöjen yksinkertaistaminen yleisesti 
voi osaltaan tehostaa merkittävästi 
varojen käyttöä ja alentaa virhetasoa;

Or. en

Tarkistus 13
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että virheet johtuvat 
pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta, 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta ja 
tositteiden puuttumisesta, mutta myös 
edellisen vuoden yleisesti alhaisesta 
korvaus- ja maksuasteesta sekä siitä, että 
tarkastukseen sisältyi vähemmän 
rahoitusvälineitä;

2. panee merkille, että virheet johtuvat 
pääasiassa tukeen oikeuttamattomien 
kulujen korvaamisesta (44 prosenttia), 
sisämarkkinasääntöjen rikkomisesta (40 
prosenttia) ja tositteiden puuttumisesta (11 
prosenttia), mutta myös edellisen vuoden 
yleisesti alhaisesta korvaus- ja 
maksuasteesta sekä siitä, että tarkastukseen 
sisältyi vähemmän rahoitusvälineitä;
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Or. en

Tarkistus 14
Martina Michels

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. huomauttaa, että unioni 
hyödyntää enenevässä määrin 
rahoitusvälineitä ja EIP-ryhmälle 
annettuja talousarviotakuita, erityisesti 
sitä kautta, että otetaan käyttöön takuita 
Euroopan strategisten investointien 
rahaston (ESIR) yhteydessä, minkä 
vuoksi unionin talousarvioon kohdistuu 
suurempi riski;
tukee tilintarkastustuomioistuimen 
kantaa, jonka mukaan sille olisi 
annettava tehtäväksi tarkastaa kaikki 
EIP:n toiminnot, myös ne, joissa EIP 
käyttää EU:n talousarvion ulkopuolisia 
varoja toimintoihinsa;

Or. de

Tarkistus 15
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää valitettavana, että kaksi 
suurinta virheryhmää 
EAKR:n/koheesiorahaston/ESR:n osalta 
olivat ’hankkeet/toimet tai edunsaajat, 
jotka eivät ole tukikelpoisia’ (21 
prosenttia) ja ’valtiontukisääntöjen 
noudattamatta jättäminen’ (25 
prosenttia);

Or. en



AM\1194885FI.docx 11/25 PE644.954v01-00

FI

Tarkistus 16
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; muistuttaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa;

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; muistuttaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa; 
kehottaa käyttämään 
yksinkertaistamistoimenpiteitä, jotka 
otettiin käyttöön jo Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 
2018/1046; katsoo lisäksi, että paikallisten 
ja alueellisten viranomaisten sekä 
kansallisten ja alueellisten parlamenttien 
olisi osallistuttava aktiivisemmin 
kansallisten sääntöjen vahvistamiseen; 
korostaa jälleen kerran, että on 
vähennettävä hallinnollisia rasitteita 
mahdollisuuksien mukaan varmistaen 
samalla menettelyjen täysi avoimuus;

Or. en

Tarkistus 17
Francesca Donato

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
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monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; muistuttaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa;

monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten ja unionin 
viranomaisten toimien myötä; muistuttaa, 
että yksinkertaistamalla 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
ongelmaan huomiota ja hakemaan 
parempia ratkaisuja, jotta voidaan välttää 
hallinnolliset rasitteet ja edistää 
yksinkertaistettuja menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 18
Alessandro Panza

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; muistuttaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa;

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten ja unionin 
viranomaisten toimien myötä; muistuttaa, 
että yksinkertaistamalla 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa; 
kehottaa komissiota kiinnittämään 
ongelmaan huomiota ja hakemaan 
parempia ratkaisuja, jotta voidaan välttää 
hallinnolliset rasitteet ja edistää 
yksinkertaistettuja menettelyjä;

Or. en

Tarkistus 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; muistuttaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa;

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; korostaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja sääntöjen 
yksinkertaistaminen epäilemättä 
keventäisi edunsaajien hallinnollista 
taakkaa; pitää valitettavana, että joillakin 
jäsenvaltioilla ja alueilla on vaikeuksia 
varojen käytössä, mikä johtuu liian 
tiukoista ja joustamattomista 
säännöksistä;

Or. es

Tarkistus 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; muistuttaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa;

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; muistuttaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa; 
korostaa, että joustavuus voi edistää 
varojen nopeampaa ja tehokkaampaa 
käyttöä;
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Or. en

Tarkistus 21
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; muistuttaa, että 
yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa;

3. kiinnittää huomiota siihen, että 
suuririskisiin menoihin sovelletaan usein 
monimutkaisia sääntöjä ja 
kelpoisuusedellytyksiä, jotka johtavat 
virheisiin, ja että jotkut näistä virheistä 
mutkistuvat kansallisten viranomaisten 
toimien myötä; yhtyy 
tilintarkastustuomioistuimen päätelmään, 
että yksinkertaistamalla kansallisia 
tukikelpoisuussääntöjä voitaisiin osaltaan 
vähentää näitä virheitä ja keventää 
edunsaajien hallinnollista taakkaa;

Or. en

Tarkistus 22
Tsvetelina Penkova

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että koska kohdennetut 
toimenpiteet petosten ehkäisemiseksi ovat 
keskeisellä sijalla komission uudessa 
petostentorjuntastrategiassa, komission 
olisi jatkossakin aktiivisesti tuettava ja 
autettava jäsenvaltioita 
petostentorjuntatoimenpiteiden 
toteuttamisessa ja analysoitava paremmin 
jäsenvaltioiden Euroopan 
aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston 
yhteydessä ilmoittamia 
sääntöjenvastaisuuksia;
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Or. en

Tarkistus 23
Francesca Donato

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste;

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste; 
ehdottaa, että ERI-rahastojen käytön 
parantamiseksi kyseisten rahastojen 
toimintaa ja niiden käyttöastetta 
täytäntöönpanokaudella olisi analysoitava 
SWOT-menetelmällä;

Or. en

Tarkistus 24
Alessandro Panza

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste;

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste;

ehdottaa, että ERI-rahastojen käytön 
parantamiseksi kyseisten rahastojen 
toimintaa ja niiden käyttöastetta 
täytäntöönpanokaudella olisi analysoitava 



PE644.954v01-00 16/25 AM\1194885FI.docx

FI

SWOT-menetelmällä;

Or. en

Tarkistus 25
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste;

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste; toteaa, 
että tämä saattaa johtaa siihen, että varoja 
käytetään kiireellä ohjelmakauden 
lopussa, mikä taas voi vaarantaa 
koheesiotavoitteiden saavuttamisen;

Or. en

Tarkistus 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste;

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste; 
huomauttaa, että sääntöjen 
yksinkertaistaminen voisi lisätä ERI-
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rahastojen käyttöä;

Or. pt

Tarkistus 27
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste;

4. korostaa, että Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen (ERI-rahastot) 
käyttöaste on edelleen ollut suunniteltua 
alhaisempi – vain 27,3 prosenttia vuoden 
2018 loppuun mennessä; toteaa, että 
kyseinen arvo on jopa alhaisempi kuin 
edellistä monivuotista rahoituskehystä 
vastaava, vuoden 2011 käyttöaste, joka oli 
33,4 prosenttia;

Or. en

Tarkistus 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että jotta voitaisiin 
parantaa mahdollisuuksia saada 
rahoitusta, rahoituksen saamisen ehtona 
ei saisi olla makrotaloudellisten 
parametrien täyttäminen 
(makrotaloudellinen ehdollisuus) eikä 
rahastoista saatuja varoja saisi ottaa 
huomioon alijäämän laskemisessa;

Or. es

Tarkistus 29
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Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 
pelkästään vapauttamismenetelmään (niin 
kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus.

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 
pelkästään vapauttamismenetelmään (niin 
kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus; 
palauttaa mieliin, että ohjelmakauden 
alussa ilmenneet viivästykset saattavat 
johtaa maksatushakemusten sumaan 
tulevaisuudessa; korostaa, että vaikka 
valittujen hankkeiden osuus on suuri ja 
ohjelmakauden loppuun mennessä 
saavutettiin positiivinen käyttöaste, olisi 
pyrittävä noudattamaan valintaperusteita, 
jotka edellyttävät hankkeilta laadukkuutta 
ja ilmastoystävällisyyttä; korostaa siksi 
Pariisin sopimuksen yhteydessä 
annettujen sitoumusten merkitystä ja 
unionin ilmasto- ja energiapolitiikan 
tavoitteiden sekä ilmastoneutraalin EU:n 
saavuttamisen tärkeyttä;

Or. en

Tarkistus 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 
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pelkästään vapauttamismenetelmään (niin 
kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus.

pelkästään vapauttamismenetelmään (niin 
kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen, ja toteaa, että 
tämän tilanteen on muututtava 
tulevaisuudessa; kehottaa siksi neuvostoa 
ja neuvoston puheenjohtajana toimivia 
maita toimimaan yhtä nopeasti ja 
fokusoidusti kuin parlamentti meneillään 
olevassa lainsäädäntömenettelyssä, joka 
koskee monivuotisen rahoituskehyksen 
hyväksymistä ja koheesiopolitiikan 
asetuksia seuraavalla ohjelmakaudella 
2012–2027; kehottaa lisäksi komissiota ja 
neuvostoa varmistamaan asianmukaiset 
toimenpiteet ohjelmakaudelle 2021–2027 
(seuraavalle ohjelmakaudelle), jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus;

Or. en

Tarkistus 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 
pelkästään vapauttamismenetelmään (niin 
kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus.

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 
pelkästään vapauttamismenetelmään (niin 
kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus, sekä 
esittämään toimintasuunnitelman 
maksujen suman vähentämiseksi vuosien 
2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen aikana;
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Or. es

Tarkistus 32
Martina Michels

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 
pelkästään vapauttamismenetelmään 
(niin kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus.

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt liittyvät 
pääasiassa koheesiopolitiikan 
täytäntöönpanon mahdollistavan 
lainsäädäntökehyksen myöhäiseen 
hyväksymiseen; kehottaa siksi komissiota 
ja neuvostoa varmistamaan asianmukaiset 
toimenpiteet seuraavalle ohjelmakaudelle 
2021–2027, jotta vältetään ERI-rahastojen 
toteuttamisen viivästyminen ja sen 
dominovaikutus;

Or. de

Tarkistus 33
Alessandro Panza

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 
pelkästään vapauttamismenetelmään 
(niin kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus.

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt liittyvät 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus;
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Or. en

Tarkistus 34
Francesca Donato

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt eivät liity 
pelkästään vapauttamismenetelmään 
(niin kutsuttu N+3 -sääntö), vaan myös 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus.

5. muistuttaa, että alhaisen 
käyttöasteen taustalla olevat syyt liittyvät 
koheesiopolitiikan täytäntöönpanon 
mahdollistavan lainsäädäntökehyksen 
myöhäiseen hyväksymiseen; kehottaa siksi 
komissiota ja neuvostoa varmistamaan 
asianmukaiset toimenpiteet seuraavalle 
ohjelmakaudelle 2021–2027, jotta 
vältetään ERI-rahastojen toteuttamisen 
viivästyminen ja sen dominovaikutus;

Or. en

Tarkistus 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota esittämään 
yksityiskohtaisen analyysin siitä, miksi 
rahoituksen käyttöaste on alhainen 
tietyillä alueilla, ja arvioimaan keinoja, 
miten kyseisten epätasapainotilojen 
taustalla vaikuttavat rakenteelliset 
ongelmat voitaisiin korjata; kehottaa 
komissiota lisäämään paikalla annettavaa 
teknistä apua, jotta voidaan helpottaa 
varojen käyttöä niissä jäsenvaltioissa, 
joilla on tässä ongelmia;

Or. es
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Tarkistus 36
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että unioni on hyödyntänyt 
enenevässä määrin rahoitusvälineitä ja 
Euroopan investointipankkiryhmälle 
(EIP-ryhmälle) annettuja 
talousarviotakuita ja suuntauksen 
odotetaan jatkuvan seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana; 
toistaa siksi tukevansa 
tilintarkastustuomioistuimen ehdotusta, 
että sen olisi tarkastettava nekin EIP:n 
toimet, jotka eivät ole kytköksissä EU:n 
talousarvioon, kuten vuosittaisesta 
kertomuksesta 2017 EIP:n 
rahoitustoiminnan valvonnasta annetussa 
parlamentin päätöslauselmassa todetaan;

Or. en

Tarkistus 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. palauttaa mieliin, että toimielinten 
välillä on tärkeää saavuttaa nopeasti 
poliittinen sopimus vuosien 2021–2027 
monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotta 
voidaan välttää ERI-rahastojen 
täytäntöönpanon viivästyminen 
seuraavalla ohjelmakaudella;

Or. en
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Tarkistus 38
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että kaikki jäsenvaltiot eivät 
noudata velvoitetta, jonka mukaan 
julkinen rahoitusosuus on maksettava 
tuensaajille kokonaisuudessaan 90 päivän 
kuluessa maksupyynnöstä;

Or. en

Tarkistus 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että päätöksentekoon 
vaikuttavina tekijöinä on analysoitava 
taloudellista suorituskykyä mittaavia 
indikaattoreita;

Or. pt

Tarkistus 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota ja neuvostoa 
vahvistamaan vuoden 2020 ensimmäisellä 
puoliskolla toimintasuunnitelman ERI-
rahastojen täytäntöönpanon 
nopeuttamiseksi nykyisellä 
ohjelmakaudella ja luomaan 
toimintasuunnitelmassa selkeitä 
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kannustimia saatavilla olevien varojen 
käyttämiseksi nopeasti ja tehokkaasti sekä 
lujittamaan unionin strategisia tavoitteita, 
erityisesti ilmastonmuutoksen torjumista 
sekä sosiaalista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 41
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että kansallisilla 
tarkastusviranomaisilla on yhdessä 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
kanssa keskeinen asema 
koheesiorahastojen varojen käytön 
valvonnassa; kehottaa parantamaan 
kansallisella tasolla käyttöön otettuja 
tarkastuksen työmenetelmiä; kannustaa 
kehittämään parhaita käytäntöjä tällä 
alalla;

Or. en

Tarkistus 42
Josianne Cutajar

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa jälleen laadukkaisiin 
tietoihin perustuvien luotettavien 
tuloksellisuuden mittausjärjestelmien 
merkitystä ja kehottaa komissiota 
kehittämään edelleen ja yhtenäistämään 
tarkastusmenetelmiä, jotta voidaan 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden 
viranomaisten käytössä olevia erilaisia 
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tuloksellisuuden mittausjärjestelmiä;

Or. en


