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Muudatusettepanek 1
Petru Filip

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et liikmesriigid teatasid 2007. 
aastal 3 832 eeskirjade eiramisest (mis on 
19,2 % võrra rohkem kui 2006. aastal), et 
kokku hõlmas see 2007. aastal umbes 828 
miljonit eurot, et kahtlustatavad pettused 
moodustasid 2007. aastal teatatud 
eeskirjade eiramiste koguarvust umbes 12–
15 % ning et Euroopa Regionaalarengu 
Fondi puhul on eeskirjade eiramiste arv 
tõusnud võrreldes 2006. aastaga 48 % 
võrra; rõhutab veel kord, et liikmesriigid 
peaksid tagama oma 
finantskontrollimehhanismide piisavuse, 
ning toonitab, kui tähtis on liikmesriikide 
ennetustegevus, et suurendada eeskirjade 
eiramisjuhtude avastamist enne maksete 
tegemist toetuse saajatele;

1. On teadlik, et ELi fondide vääriti 
kasutamist seoses halva juhtimise või 
mõnikord isegi pettusega esineb paljudes 
ELi liikmesriikides. Märgib, et 
liikmesriigid teatasid 2007. aastal 3 832 
eeskirjade eiramisest (mis on 19,2 % võrra 
rohkem kui 2006. aastal), et kokku hõlmas 
see 2007. aastal umbes 828 miljonit eurot, 
et kahtlustatavad pettused moodustasid 
2007. aastal teatatud eeskirjade eiramiste 
koguarvust umbes 12–15 % ning et 
Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul on 
eeskirjade eiramiste arv tõusnud võrreldes 
2006. aastaga 48 % võrra; rõhutab veel 
kord, et liikmesriigid peaksid tagama oma 
finantskontrollimehhanismide piisavuse, 
ning toonitab, kui tähtis on liikmesriikide 
ennetustegevus, et suurendada eeskirjade 
eiramisjuhtude avastamist enne maksete 
tegemist toetuse saajatele; rõhutab asjaolu, 
et pettuse ja korruptsiooni vastu 
võitlemine on jätkuvalt kõigi 
liikmesriikide ülesanne ning et tõelise 
paranemise saavutamiseks on vaja 
jõupingutused koondada;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Maria Petre

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et liikmesriigid teatasid 2007. 
aastal 3 832 eeskirjade eiramisest (mis on 

1. märgib, et liikmesriigid teatasid 2007. 
aastal 3 832 eeskirjade eiramisest (mis on 
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19,2 % võrra rohkem kui 2006. aastal), et 
kokku hõlmas see 2007. aastal umbes 828 
miljonit eurot, et kahtlustatavad pettused 
moodustasid 2007. aastal teatatud 
eeskirjade eiramiste koguarvust umbes 12–
15 % ning et Euroopa Regionaalarengu 
Fondi puhul on eeskirjade eiramiste arv 
tõusnud võrreldes 2006. aastaga 48 % 
võrra; rõhutab veel kord, et liikmesriigid 
peaksid tagama oma 
finantskontrollimehhanismide piisavuse, 
ning toonitab, kui tähtis on liikmesriikide 
ennetustegevus, et suurendada eeskirjade 
eiramisjuhtude avastamist enne maksete 
tegemist toetuse saajatele;

19,2 % võrra rohkem kui 2006. aastal), et 
kokku hõlmas see 2007. aastal umbes 828 
miljonit eurot, et kahtlustatavad pettused 
moodustasid 2007. aastal teatatud 
eeskirjade eiramiste koguarvust umbes 12–
15 % ning et Euroopa Regionaalarengu 
Fondi puhul on eeskirjade eiramiste arv 
tõusnud võrreldes 2006. aastaga 48 % 
võrra; väljendab heameelt liikmesriikide 
juba tehtud jõupingutuste üle, kuid 
rõhutab veel kord, et liikmesriigid peaksid 
tagama oma finantskontrollimehhanismide 
piisavuse, ning toonitab, kui tähtis on 
liikmesriikide ennetustegevus, et 
suurendada eeskirjade eiramisjuhtude 
avastamist enne maksete tegemist toetuse 
saajatele;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. märgib, et liikmesriigid teatasid 2007. 
aastal 3 832 eeskirjade eiramisest (mis on 
19,2 % võrra rohkem kui 2006. aastal), et 
kokku hõlmas see 2007. aastal umbes 828 
miljonit eurot, et kahtlustatavad pettused 
moodustasid 2007. aastal teatatud 
eeskirjade eiramiste koguarvust umbes 12–
15 % ning et Euroopa Regionaalarengu 
Fondi puhul on eeskirjade eiramiste arv 
tõusnud võrreldes 2006. aastaga 48 % 
võrra; rõhutab veel kord, et liikmesriigid 
peaksid tagama oma 
finantskontrollimehhanismide piisavuse, 
ning toonitab, kui tähtis on liikmesriikide 
ennetustegevus, et suurendada eeskirjade 
eiramisjuhtude avastamist enne maksete 
tegemist toetuse saajatele;

1. märgib, et liikmesriigid teatasid 2007. 
aastal 3 832 eeskirjade eiramisest (mis on 
19,2 % võrra rohkem kui 2006. aastal), et 
kokku hõlmas see 2007. aastal umbes 828 
miljonit eurot (mis on pisut vähem kui 
1,83 % kulukohustuste assigneeringutest), 
et kahtlustatavad pettused moodustasid 
2007. aastal teatatud eeskirjade eiramiste 
koguarvust umbes 12–15 %, mille rahaline 
väärtus on umbes 141 miljonit eurot 
(moodustades 0,31 % kõigist 
kulukohustuste assigneeringutest, mis 
tähendab vähenemist võrreldes 157,56 
miljoni euroga ehk 0,41 %ga 2006. 
aastal); rõhutab veel kord, et liikmesriigid 
peaksid tagama oma 
finantskontrollimehhanismide piisavuse, 
ning toonitab, kui tähtis on liikmesriikide 
ennetustegevus, et suurendada eeskirjade 
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eiramisjuhtude avastamist enne maksete 
tegemist toetuse saajatele;

Or. es

Muudatusettepanek 4
James Nicholson

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab 19. veebruaril 2008. aastal 
komisjoni poolt vastu võetud tegevuskava 
(komisjoni järelevalverolli tugevdamiseks 
struktuurimeetmete ühisel juhtimisel) 
olulisust, mille eesmärgiks on vähendada 
vigu liikmesriikide maksenõuete 
esitamisel; on veendunud, et kõnealune 
uus tegevuskava parandab olukorda 
märkimisväärselt, aidates eelkõige 
liikmesriikidel arendada oma võimet 
kontrollida projektidega seonduvate 
kulude abikõlblikkust; märgib, et 
tegevuskava esimeses arenguaruandes 
esitatakse mõned positiivsed esialgsed 
tulemused;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Maria Petre

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab asjaolu, et oluline on teha 
vahet pettuse ja halva juhtimise mõiste 
vahel, kuna esimene sisaldab 
ettekavatsetuse elementi, samal ajal kui 
teine tähendab tahtmatuid vigu; 
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Or. fr

Muudatusettepanek 6
Petru Filip

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli-
ja auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ELi vahendite 
eraldamise ajutiselt peatanud just 
Bulgaariale; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed;

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias; julgustab liikmesriike seetõttu 
võtma järjepidevaid meetmeid, et 
rakendada nendes aruannetes esitatud 
konkreetsed järelmeetmed; 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Rumiana Jeleva

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea üksikasjalikke põhjalikke aruandeid, 
milles hinnatakse kriitiliselt koostöö- ja 
kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
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vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli- ja 
auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ELi vahendite 
eraldamise ajutiselt peatanud just 
Bulgaariale; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed;

Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli- ja 
auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon Bulgaariale ELi 
vahendite eraldamise ajutiselt peatanud; 
kutsub liikmesriike seetõttu võtma kiiresti 
meetmeid, et rakendada nendes aruannetes 
esitatud konkreetsed järelmeetmed; 

Or. en

Muudatusettepanek 8
Maria Petre

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli-
ja auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ELi vahendite
eraldamise ajutiselt peatanud just 
Bulgaariale; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed;

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse edusamme 
Bulgaarias ja Rumeenias, ning eraldi 
aruande ELi vahendite haldamise kohta 
Bulgaarias, milles rõhutatakse vajadust 
pikaajalise poliitilise pühendumise ja 
rakendamise järele kohapeal, et saavutada 
täielikult ühinemise ajal kehtestatud 
eesmärgid; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed;

Or. fr
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Muudatusettepanek 9
James Nicholson

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli- ja 
auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ELi vahendite 
eraldamise ajutiselt peatanud just 
Bulgaariale; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed
järelmeetmed;

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli- ja 
auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ühe 
rakenduskava raames ELi vahendite 
eraldamise ajutiselt peatanud just 
Bulgaariale; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed; 

Or. en

Muudatusettepanek 10
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
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poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli- ja 
auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ELi vahendite 
eraldamise ajutiselt peatanud just 
Bulgaariale; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed;

poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli- ja 
auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ELi vahendite 
eraldamise ajutiselt peatanud just 
Bulgaariale; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed; ergutab kõnealuste 
liikmesriikide tehtud jõupingutusi ja 
nõuab tungivalt, et nad võtaksid 
kõnealusel eesmärgil vajalikke meetmeid; 

Or. el

Muudatusettepanek 11
Miloš Koterec

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli- ja 
auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ELi vahendite 
eraldamise ajutiselt peatanud just
Bulgaariale; kutsub liikmesriike seetõttu 
võtma kiiresti meetmeid, et rakendada 
nendes aruannetes esitatud konkreetsed 
järelmeetmed;

2. märgib, et komisjon on avaldanud terve 
rea aruandeid, milles hinnatakse koostöö-
ja kontrollimehhanismi raames toimuva 
kohtureformi ja korruptsioonivastase 
võitluse edusamme Bulgaarias ja 
Rumeenias, ning eraldi aruande ELi 
vahendite haldamise kohta Bulgaarias, 
milles rõhutatakse vajadust pikaajalise 
poliitilise pühendumise ja rakendamise 
järele kohapeal, et saavutada täielikult 
ühinemise ajal kehtestatud eesmärgid; 
märgib ka, et seoses Bulgaaria kontrolli- ja 
auditisüsteemis avastatud eeskirjade 
eiramistega on komisjon ELi vahendite 
eraldamise ajutiselt peatanud just 
Bulgaariale; kutsub liikmesriike, kes seda 
veel teinud ei ole, seetõttu võtma kiiresti 
meetmeid, et rakendada nendes aruannetes 
esitatud konkreetsed järelmeetmed; 

Or. en
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Muudatusettepanek 12
James Nicholson

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. tunnistab, et struktuurifondide tõhus 
absorbeerimine on osutunud 
märkimisväärseks väljakutseks eriti uutele 
liikmesriikidele, kuna fondide 
kasutamiseks nõutakse neilt rangetele ja 
sageli keerukatele nõuetele vastamist; 
tervitab seetõttu kõnealuste liikmesriikide 
tehtud jõupingutusi oma 
rakendussuutlikkuse parandamiseks ja 
kutsub liikmesriike üles kõnealust tööd 
kiirendama, et näidata mõistliku 
ajavahemiku möödudes käegakatsutavaid 
tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 13
James Nicholson

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. usub, et liikmesriikide poolne 
eeskirjade eiramine on osaliselt tingitud 
struktuurifondide programmide õigusliku 
raamistiku, eriti juhtimis- ja 
järelevalvemenetluste keerukusest; nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon teeks 
rohkem jõupingutusi süsteemi edasiseks 
lihtsustamiseks;

Or. en
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Muudatusettepanek 14
Markus Pieper

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab tungivalt, et kaheksa liikmesriiki 
(Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, 
Luksemburg, Läti, Hispaania ja Rootsi), 
kes ikka veel ei kasuta elektroonilise 
aruandluse puhul AFIS/ECR elektroonilisi 
mooduleid, võtaksid need kiiresti 
kasutusele, et parandada oma andmete 
kvaliteeti ja aruannete esitamise 
õigeaegsust enne 2009. aasta lõppu;

4. nõuab tungivalt, et seitse liikmesriiki 
(Eesti, Prantsusmaa, Iirimaa, Luksemburg, 
Läti, Hispaania ja Rootsi), kes ikka veel ei 
kasuta elektroonilise aruandluse puhul 
AFIS/ECR elektroonilisi mooduleid, 
võtaksid need kiiresti kasutusele, et 
parandada oma andmete kvaliteeti ja 
aruannete esitamise õigeaegsust enne 2009. 
aasta lõppu; tervitab kõnealuses kontekstis 
asjaolu, et Saksamaa rakendab koos 
Euroopa Pettustevastase Ametiga 
veebipõhise aruandlussüsteemi 
katseprojekti;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. nõuab tungivalt, et kaheksa liikmesriiki 
(Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, 
Luksemburg, Läti, Hispaania ja Rootsi), 
kes ikka veel ei kasuta elektroonilise 
aruandluse puhul AFIS/ECR elektroonilisi 
mooduleid, võtaksid need kiiresti
kasutusele, et parandada oma andmete 
kvaliteeti ja aruannete esitamise 
õigeaegsust enne 2009. aasta lõppu;

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid, kes 
ikka veel ei kasuta elektroonilise 
aruandluse puhul AFIS/ECR elektroonilisi 
mooduleid, võtaksid need kiiresti 
kasutusele, et parandada oma andmete 
kvaliteeti ja aruannete esitamise 
õigeaegsust enne 2009. aasta lõppu;

Or. es
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Muudatusettepanek 16
Iratxe García Pérez

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. rõhutab, et eeskirjade eiramiste 
klassifitseerimine (millest nähtub, kas 
tegemist on võimaliku pettusega) on 
liikmesriikide aruandluse aspekt, mida 
tuleb tugevdada arvestades asjaolu, et neli
liikmesriiki (Prantsusmaa, Iirimaa, 
Luksemburg ja Hispaania) ei ole 
klassifikatsiooni veel üldse esitanud ning 
veel kolm liikmesriiki (Taani, Saksamaa 
ja Rootsi) esitasid klassifikatsiooni ainult 
väikese osa kohta oma teatatud eeskirjade 
eiramistest;

5. rõhutab, et eeskirjade eiramiste 
klassifitseerimine (millest nähtub, kas 
tegemist on võimaliku pettusega) on 
liikmesriikide aruandluse aspekt, mida 
tuleb tugevdada arvestades asjaolu, et 
mitmed liikmesriigid ei ole 
klassifikatsiooni veel üldse esitanud ning 
ülejäänud liikmesriigid esitasid 
klassifikatsiooni ainult väikese osa kohta 
oma teatatud eeskirjade eiramistest;

Or. es

Muudatusettepanek 17
Giovanni Robusti

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb kahetsust, et kuigi 
korraldusasutused peavad kõik ELi 
ühtekuuluvuspoliitika otsese toetuse saajad 
fondide rakenduseeskirjade põhjal 
(komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006) 
avaldama, on komisjoni veebilehel olev 
andmebaas puudulik; nõuab seetõttu 
tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon
täidaksid täielikult ja õigeaegselt selle 
läbipaistvuse kohustuse enne 2009. aasta 
juunit, mis on parlamendi resolutsiooniga 
kehtestatud tähtaeg;

6. tunneb kahetsust, et kuigi 
korraldusasutused peavad kõik ELi 
ühtekuuluvuspoliitika otsese toetuse saajad 
fondide rakenduseeskirjade põhjal 
(komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006) 
avaldama, on komisjoni veebilehel olev 
andmebaas puudulik. Nõuab seetõttu 
tungivalt, et liikmesriigid täidaksid 
täielikult ja õigeaegselt selle läbipaistvuse 
kohustuse enne 2009. aasta juunit, mis on 
parlamendi resolutsiooniga kehtestatud 
tähtaeg, ja komisjon määraks kindlaks ka 
jõustamismeetmed pädevatele asutustele, 
kus täheldatakse nimetatud 
läbipaistvuskohustuse täitmisel hilinemist 
ja kohustuse täitmata jätmist;
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Muudatusettepanek 18
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. tunneb kahetsust, et kuigi 
korraldusasutused peavad kõik ELi 
ühtekuuluvuspoliitika otsese toetuse saajad 
fondide rakenduseeskirjade põhjal 
(komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006) 
avaldama, on komisjoni veebilehel olev 
andmebaas puudulik; nõuab seetõttu 
tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon 
täidaksid täielikult ja õigeaegselt selle 
läbipaistvuse kohustuse enne 2009. aasta 
juunit, mis on parlamendi resolutsiooniga 
kehtestatud tähtaeg;

6. tunneb kahetsust, et kuigi 
korraldusasutused peavad kõik ELi 
ühtekuuluvuspoliitika otsese toetuse saajad 
fondide rakenduseeskirjade põhjal 
(komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006) 
avaldama, on komisjoni veebilehel olev 
andmebaas puudulik; nõuab seetõttu 
tungivalt, et komisjon koostöös 
liikmesriikidega kiirendaks andmebaasi 
ajakohastamist, et tagada selle tõhusam 
toimimine läbipaistvuse huvides; nõuab 
ühtlasi tungivalt, et liikmesriigid ja 
komisjon täidaksid täielikult ja õigeaegselt 
selle läbipaistvuse kohustuse enne 2009. 
aasta juunit, mis on parlamendi 
resolutsiooniga kehtestatud tähtaeg;

Or. el

Muudatusettepanek 19
James Nicholson

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kiidab heaks komisjoni seisukoha, et 
eeskirjade eiramise puhul võetakse 
parandusmeetmeid, mis hõlmab maksete 
peatamist ning alusetult ja ekslikult 
makstud summade tagasinõudmist, ning et 
komisjon esitab parlamendile vähemalt 
kaks korda aastas aruande selles suhtes 
võetud meetmete kohta; 

7. kiidab heaks komisjoni seisukoha, et 
eeskirjade eiramise puhul võetakse 
parandusmeetmeid, mis hõlmab maksete 
peatamist ning alusetult ja ekslikult
makstud summade tagasinõudmist; tuletab 
meelde, et komisjon peab esitama neli 
korda aastas tegevuskava rakendamise 
arenguaruande;
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Muudatusettepanek 20
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kiidab heaks komisjoni seisukoha, et 
eeskirjade eiramise puhul võetakse 
parandusmeetmeid, mis hõlmab maksete 
peatamist ning alusetult ja ekslikult 
makstud summade tagasinõudmist, ning et 
komisjon esitab parlamendile vähemalt 
kaks korda aastas aruande selles suhtes 
võetud meetmete kohta;

7. kiidab heaks komisjoni seisukoha, et 
eeskirjade tõsise eiramise puhul võetakse 
parandusmeetmeid, mis hõlmab maksete
peatamist ning alusetult ja ekslikult 
makstud summade tagasinõudmist, ning et 
komisjon esitab parlamendile vähemalt 
kaks korda aastas aruande selles suhtes 
võetud meetmete kohta; kutsub komisjoni 
siiski üles tegema rohkem jõupingutusi 
liikmesriikide toetamiseks, et eeskirjade 
eiramisi vältida, ja vajaliku oskusteabe 
edastamiseks pädevatele riiklikele ja 
piirkondlikele ametiasutustele; 

Or. el

Muudatusettepanek 21
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. kutsub komisjoni üles võtma arvesse 
halduskulusid, mida liikmesriigi riiklikud, 
piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused 
on kaasrahastatud meetmete sageli 
keeruliste ja kulukate järelevalve- ja 
kontrollinõuete rakendamisel kohustatud 
kandma;

Or. el
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Muudatusettepanek 22
Jean Marie Beaupuy

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. väljendab heameelt peaaegu kõigi 
projektide puhul saavutatud tulemuste 
kvaliteedi üle ja ilma et see halvendaks 
struktuurifondide õiget rakendamist, 
juhib tähelepanu vajadusele mitte 
omavahel segi ajada järgmisi nähtusi:
– halduseeskirjade eiramine, mille puhul 
tuleb võtta parandusmeetmeid,
– pettused (0,16 % komisjoni poolt 
ajavahemikul 2000–2007 teostatud 
maksetest), mille eest tuleb karistada;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. juhib tähelepanu, et nõuetekohase 
finantsjuhtimise olukorra vajalikuks 
parandamiseks tuleks keskenduda 
ühenduse ressursside kasutamise 
eeskirjade ja menetluste laiaulatuslikule 
lihtsustamisele;

Or. el

Muudatusettepanek 24
Emmanouil Angelakas

Arvamuse projekt
Lõige 7 c (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. kutsub kõnealusel eesmärgil nii 
komisjoni kui ka liikmesriike 
süstemaatiliselt töötama ja osutama 
eeskirjade eiramise, haldusvigade ja 
puuduste vältimise viisidele;

Or. el


