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TARKISTUKSET 1-7

Lausuntoluonnos (PE 353.414v01-00)
Eluned Morgan
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2003
(SEC(2005)1181 – C6-0000/2005 – 2004/2040(DEC))

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 1
1 kohta

1. toteaa jälleen kerran, että  yhteishallintojärjestelmään edelleenkin vaikuttavat 
merkittävät ongelmat on saatava ratkaistua; on sitä mieltä, että menojen ja 
perittävien maksujen monivuotisen luonteen sekä tarkastuslausumassa tutkittujen 
näytteiden pienen määrän vuoksi rakennerahastoista on lähes mahdotonta antaa 
myönteistä tarkastuslausumaa; katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen olisi eriteltävä 
selkeämmin, missä rakennerahastojen menoihin liittyvät ongelmat piilevät;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 2
1 kohta

1. (poistetaan) katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen olisi eriteltävä selkeämmin, 
missä rakennerahastojen menoihin liittyvät ongelmat piilevät;

Or. el



PE 355.495v01-00 2/3 AM\558324FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 3
2 kohta

2. pahoittelee, että eräät jäsenvaltiot eivät ole pystyneet valvomaan ja hallinnoimaan 
vastuullaan olevia veronmaksajien rahoja, ja tuo esiin joidenkin jäsenvaltioiden 
tekopyhyyden näiden syyttäessä komissiota siitä, ettei tämä ole kyennyt valvomaan 
sellaisia varoja, joista kyseiset jäsenvaltiot itse vastaavat;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Konstantinos Hatzidakis

Tarkistus 4
3 kohta

3. korostaa, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava rakennerahastoa koskevia säännöksiä 
tiukasti ja että niiden olisi siten otettava käyttöön luotettavat tilintarkastusjärjestelmät; 
korostaa edelleen, että parlamentti puuttuu toimiin, jos jäsenvaltiot eivät pane tarkasti 
kyseisiä säännöksiä täytäntöön;

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Eluned Morgan

Tarkistus 5
3 kohta

3. korostaa, että parlamentti on menettämässä kärsivällisyyttään jäsenvaltioihin nähden eikä 
aio hyväksyä uusia rahoitusnäkymiä eikä yleisiä rakennerahastoihin liittyviä asetuksia 
ennen kuin

a) jäsenvaltiot suostuvat antamaan rakennerahastotoimien ja hallinnoimiensa menojen 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta vuotuisen tarkastuslausuman, jolle on 
mahdollista toimittaa tilintarkastus, ja

b) jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön koko unionin laajuisia standardeja noudattavat 
tilintarkastetut valvontajärjestelmät, joille on tehty ennakkoarviointi;

c) (poistetaan)

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Tarkistus 6
3 kohta

3. korostaa, että parlamentti on menettämässä kärsivällisyyttään jäsenvaltioihin nähden eikä 
aio myöntää vastuuvapautta ennen kuin

a) jäsenvaltiot suostuvat antamaan rakennerahastotoimien ja hallinnoimiensa menojen 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta vuotuisen tarkastuslausuman, jolle on 
mahdollista toimittaa tilintarkastus, ja

b) jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön koko unionin laajuisia standardeja noudattavat 
tilintarkastetut valvontajärjestelmät, joille on tehty ennakkoarviointi,

kohtien a) ja b) täytäntöönpano merkitsee, että jäsenvaltioiden on palautettava kaikki 
sääntöjenvastaiset maksut;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Bastiaan Belder

Tarkistus 7
6 kohta

6. katsoo, että komission on keskeytettävä tai peruutettava väliaikaiset maksut 
jäsenvaltioille, jotka ovat syyllistyneet vakaviin sääntöjenvastaisuuksiin tai joiden 
hallinnon valvontajärjestelmistä löydetään vakavia puutteita.

Or. nl


