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Tarkistus 1
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että kertomuksessaan 
tilintarkastustuomioistuin on tyytyväinen 
komission tarkastusten laatuun yli 70 
prosentissa tapauksista, joissa suurimmassa 
osassa havaittiin muutoksenhakuun 
liittyviä epäkohtia; panee edelleen 
merkille, että perusperiaatteiden mukaisesti 
epäkohdista tarvitaan vankat muotoon, 
rahoitukseen tai petokseen liittyvät 
todisteet ennen toimiin ryhtymistä;

3. panee merkille, että kertomuksessaan 
tilintarkastustuomioistuin on tyytyväinen 
komission tarkastusten laatuun yli 70 
prosentissa tapauksista, joissa suurimmassa 
osassa havaittiin muutoksenhakuun 
liittyviä epäkohtia; panee edelleen 
merkille, että perusperiaatteiden mukaisesti 
epäkohdista tarvitaan vankat muotoon, 
rahoitukseen tai petokseen liittyvät 
todisteet ennen toimiin ryhtymistä; panee 
lisäksi merkille, että tästä kaikesta 
huolimatta epäkohtien lukumäärä on 
äärimmäisen suuri ;

Or. hu

Tarkistus 2
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että vuoden 2006 
talousarviomenettelyn arvioinnissa on 
huomioitava vuosien 1999–2006 
ohjelmakautena sovelletut säännöt ja että 
kautta 2007–2013 koskevat uudet säännöt 
ovat ankarampia ja niiden avulla pitäisi 
saada paremmat tulokset;

4. panee merkille, että vuoden 2006 
talousarviomenettelyn arvioinnissa on 
huomioitava vuosien 2000–2006 
ohjelmakautena sovelletut säännöt ja että 
kautta 2007–2013 koskevat uudet säännöt 
ovat todennäköisesti joustavampia ja 
niiden avulla pitäisi saada paremmat 
tulokset;

Or. hu
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Tarkistus 3
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
perusteella suurimpia ongelmia ovat
jäsenvaltioiden käyttämät erilaiset 
tulkinnat käsitteestä "julkinen 
hankintamenettely", ja kehottaa 
komissiota ehdottamaan ratkaisua tähän 
ongelmaan;

Or. hu

Tarkistus 4
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen komission julistamaan 
kantaan, että kaikkien todettujen 
säännönvastaisuuksien seurauksena 
ryhdytään korjaaviin toimiin mukaan 
lukien maksujen keskeyttäminen ja 
epäoikeudenmukaisesti tai virheellisesti 
suoritettujen maksujen takaisinsaanti; ottaa 
huomioon tässä yhteydessä, että nämä 
korjaavat toimet suoritetaan monivuotisen 
ohjelman yhteydessä ja että niitä ei näin 
ollen olisi suoritettava kulloinkin 
vallitsevan hetkellisen tilanteen valossa; 
katsoo siksi, että 
tilintarkastustuomioistuimen antamaa 12 
prosentin lukua, joka vastaa vuonna 2006 
aiheettomasti maksettujen summien 
määrää on liiallisesti yksinkertaistettu, ja 
se johtaa virheelliseen ja 
harhaanjohtavaan tulkintaan;

5. on tyytyväinen komission julistamaan 
kantaan, että kaikkien todettujen 
säännönvastaisuuksien seurauksena 
ryhdytään korjaaviin toimiin mukaan 
lukien maksujen keskeyttäminen ja 
epäoikeudenmukaisesti tai virheellisesti 
suoritettujen maksujen takaisinsaanti;
toteaa tässä yhteydessä kantavansa huolta 
vuoden 2006 säännönvastaisuuksien 
suuresta lukumäärästä, joka vastaa noin 
4 miljardia euroa (12 prosenttia), ja 
kehottaa komissiota laatimaan 
yksityiskohtaisen suunnitelman, jolla 
vähennetään aiheettomasti maksettujen 
summien määrää tulevaisuudessa;
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Or. hu

Tarkistus 5
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee huolestuneena merkille, että 
hallintojärjestelmien jatkuva heikko 
valvonta 15 jäsenvaltion EU:n tietyissä 
jäsenvaltioissa johtaa epäilyihin, voidaanko 
Euroopan unionin varojen käytön 
laillisuutta ja asianmukaisuutta taata kuten 
komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat 
huomauttaneet; 

8. panee huolestuneena merkille, että 
hallintojärjestelmien jatkuva heikko 
valvonta 27 jäsenvaltion EU:n tietyissä 
jäsenvaltioissa johtaa epäilyihin, voidaanko 
Euroopan unionin varojen käytön 
laillisuutta ja asianmukaisuutta taata kuten 
komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat 
huomauttaneet; 

Or. hu

Tarkistus 6
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. huomauttaa, että EY:n 
perustamissopimuksen 274 artiklan 
mukaisesti kunkin jäsenvaltion on täysin 
huolehdittava hallinnointia koskevista 
velvollisuuksistaan ja ryhdyttävä 
tarvittaviin toimiin tilien perusteena 
olevia tapahtumia koskevien virheriskien 
minimoimiseksi; korostaa tarvetta, kuten 
parlamentti jo suositteli vuosia 2003, 2004 
ja 2005 koskevissa 
vastuuvapauspäätöslauselmissa, ottaa 
käyttöön asianmukaisella poliittisella 
tasolla tehtävät kansalliset ilmoitukset, 
joilla hallinnoidaan kaikkia yhteisen 
hallinnon järjestelmään kuuluvia yhteisön 
varoja ja joilla tarjotaan todellinen takuu 

9. huomauttaa, että EY:n 
perustamissopimuksen 274 artiklan 
mukaisesti , että EU:n talousarvion 
toteuttamisesta vastuussa oleva Euroopan 
komissio on yhteistyössä jäsenvaltioiden 
kanssa varmistaakseen, että määrärahat 
käytetään moitteettoman varainhoidon 
periaatteiden mukaisesti; koska 
rakennerahastojen operatiiviset toimet
kuuluvat jaetun toimivallan piiriin, 
jäsenvaltiot ovat vastuussa niiden 
täytäntöönpanosta ja valvonnasta; 
korostaa tarvetta, kuten parlamentti jo 
suositteli vuosia 2003, 2004 ja 2005 
koskevissa vastuuvapauspäätöslauselmissa, 
ottaa käyttöön asianmukaisella poliittisella 
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siitä, että jäsenvaltioiden seuranta- ja 
valvontajärjestelmät toimivat kunnolla. 

tasolla tehtävät kansalliset ilmoitukset, 
joilla hallinnoidaan kaikkia yhteisen 
hallinnon järjestelmään kuuluvia yhteisön 
varoja ja joilla tarjotaan todellinen takuu 
siitä, että jäsenvaltioiden seuranta- ja 
valvontajärjestelmät toimivat kunnolla. 

Or. hu

Tarkistus 7
Antonio De Blasio

Lausuntoluonnos
9 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

9 a. huomauttaa komissiolle, että 
tilintarkastusjärjestelmien laadulla on 
huomattava vaikutus hankkeen 
arviointiin, joten varainhoidon valvonnan 
laatua koskeva ankara sääntely on 
erityisen tärkeää vastaisuudessa.

Or. hu
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