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Tarkistus 1
Petru Filip

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että vuonna 2007 
jäsenvaltiot ilmoittivat 3 832 
väärinkäytöksestä (mikä vastaa 
19,2 prosentin kasvua vuoteen 2006 
verrattuna), että vuonna 2007 
väärinkäytösten kohteena olleen 
rahoituksen kokonaismäärä oli noin 
828 miljoonaa euroa, että epäiltyjen 
petosten prosenttiosuus ilmoitettujen 
väärinkäytösten kokonaismäärästä oli noin 
12–15 prosenttia vuonna 2007 ja että 
Euroopan aluekehitysrahastosta 
sääntöjenvastaisesti saadun rahoituksen 
kokonaismäärä on noussut 48 prosenttia 
vuoteen 2006 verrattuna; korostaa jälleen 
kerran, että jäsenvaltioiden pitäisi 
varmistaa rahoitusta koskevien 
valvontamekanismiensa toimivuus, ja 
korostaa jäsenvaltioiden ehkäisevien 
toimien merkitystä, jotta väärinkäytösten 
havaitseminen tehostuu ennen kuin 
edunsaajille tosiasiassa suoritetaan 
maksuja;

1. tunnustaa, että suuressa osassa 
jäsenvaltioita ilmenee huonosta 
hallinnosta ja joskus jopa petoksista 
johtuvia EU:n varojen käyttöön liittyviä 
säännönvastaisuuksia; panee merkille, 
että vuonna 2007 jäsenvaltiot ilmoittivat 
3 832 väärinkäytöksestä (mikä vastaa 
19,2 prosentin kasvua vuoteen 2006 
verrattuna), että vuonna 2007 
väärinkäytösten kohteena olleen 
rahoituksen kokonaismäärä oli noin 
828 miljoonaa euroa, että epäiltyjen 
petosten prosenttiosuus ilmoitettujen 
väärinkäytösten kokonaismäärästä oli noin 
12–15 prosenttia vuonna 2007 ja että 
Euroopan aluekehitysrahastosta 
sääntöjenvastaisesti saadun rahoituksen 
kokonaismäärä on noussut 48 prosenttia 
vuoteen 2006 verrattuna; korostaa jälleen 
kerran, että jäsenvaltioiden pitäisi 
varmistaa rahoitusta koskevien 
valvontamekanismiensa toimivuus, ja 
korostaa jäsenvaltioiden ehkäisevien 
toimien merkitystä, jotta väärinkäytösten 
havaitseminen tehostuu ennen kuin 
edunsaajille tosiasiassa suoritetaan 
maksuja; korostaa, että petoksen ja 
korruption torjuminen on kaikkien 
jäsenvaltioiden jatkuva velvollisuus ja että 
tarvitaan myös yhteisiä ponnisteluita 
todellisten parannusten saavuttamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 2
Maria Petre

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että vuonna 2007 
jäsenvaltiot ilmoittivat 3 832 
väärinkäytöksestä (mikä vastaa 
19,2 prosentin kasvua vuoteen 2006 
verrattuna), että vuonna 2007 
väärinkäytösten kohteena olleen 
rahoituksen kokonaismäärä oli noin 
828 miljoonaa euroa, että epäiltyjen 
petosten prosenttiosuus ilmoitettujen 
väärinkäytösten kokonaismäärästä oli noin 
12–15 prosenttia vuonna 2007 ja että 
Euroopan aluekehitysrahastosta 
sääntöjenvastaisesti saadun rahoituksen 
kokonaismäärä on noussut 48 prosenttia 
vuoteen 2006 verrattuna; korostaa jälleen 
kerran, että jäsenvaltioiden pitäisi 
varmistaa rahoitusta koskevien 
valvontamekanismiensa toimivuus, ja 
korostaa jäsenvaltioiden ehkäisevien 
toimien merkitystä, jotta väärinkäytösten 
havaitseminen tehostuu ennen kuin 
edunsaajille tosiasiassa suoritetaan 
maksuja;

1. panee merkille, että vuonna 2007 
jäsenvaltiot ilmoittivat 3 832 
väärinkäytöksestä (mikä vastaa 
19,2 prosentin kasvua vuoteen 2006 
verrattuna), että vuonna 2007 
väärinkäytösten kohteena olleen 
rahoituksen kokonaismäärä oli noin 
828 miljoonaa euroa, että epäiltyjen 
petosten prosenttiosuus ilmoitettujen 
väärinkäytösten kokonaismäärästä oli noin 
12–15 prosenttia vuonna 2007 ja että 
Euroopan aluekehitysrahastosta 
sääntöjenvastaisesti saadun rahoituksen 
kokonaismäärä on noussut 48 prosenttia 
vuoteen 2006 verrattuna; panee 
tyytyväisenä merkille jäsenvaltioiden jo 
toteuttamat ponnistelut, mutta korostaa 
jälleen kerran, että niiden pitäisi varmistaa 
rahoitusta koskevien 
valvontamekanismiensa toimivuus, ja 
korostaa jäsenvaltioiden ehkäisevien 
toimien merkitystä, jotta väärinkäytösten 
havaitseminen tehostuu ennen kuin 
edunsaajille tosiasiassa suoritetaan 
maksuja;

Or. fr

Tarkistus 3
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee merkille, että vuonna 2007 
jäsenvaltiot ilmoittivat 3 832 

1. panee merkille, että vuonna 2007 
jäsenvaltiot ilmoittivat 3 832 
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väärinkäytöksestä (mikä vastaa 
19,2 prosentin kasvua vuoteen 2006 
verrattuna), että vuonna 2007 
väärinkäytösten kohteena olleen 
rahoituksen kokonaismäärä oli noin 
828 miljoonaa euroa, että epäiltyjen 
petosten prosenttiosuus ilmoitettujen 
väärinkäytösten kokonaismäärästä oli noin 
12–15 prosenttia vuonna 2007 ja että 
Euroopan aluekehitysrahastosta 
sääntöjenvastaisesti saadun rahoituksen 
kokonaismäärä on noussut 48 prosenttia
vuoteen 2006 verrattuna; korostaa jälleen 
kerran, että jäsenvaltioiden pitäisi 
varmistaa rahoitusta koskevien 
valvontamekanismiensa toimivuus, ja 
korostaa jäsenvaltioiden ehkäisevien 
toimien merkitystä, jotta väärinkäytösten 
havaitseminen tehostuu ennen kuin 
edunsaajille tosiasiassa suoritetaan 
maksuja;

väärinkäytöksestä (mikä vastaa 
19,2 prosentin kasvua vuoteen 2006 
verrattuna), että vuonna 2007 
väärinkäytösten kohteena olleen 
rahoituksen kokonaismäärä oli noin 
828 miljoonaa euroa (mikä on hieman alle 
1,83 prosenttia 
maksusitoumusmäärärahoista), että 
epäiltyjen petosten prosenttiosuus 
ilmoitettujen väärinkäytösten 
kokonaismäärästä oli noin 12–15 prosenttia 
vuonna 2007, minkä rahoitusvaikutus on 
arviolta 141 miljoonaa euroa (mikä on 
0.31 prosenttia 
maksusitoumusmäärärahojen 
kokonaismäärästä, toisin sanoen laskua 
on tapahtunut vuoden 2006 lukuihin 
(157,56 miljoonaa euroa eli 0,41 
prosenttia) verrattuna; korostaa jälleen 
kerran, että jäsenvaltioiden pitäisi 
varmistaa rahoitusta koskevien 
valvontamekanismiensa toimivuus, ja 
korostaa jäsenvaltioiden ehkäisevien 
toimien merkitystä, jotta väärinkäytösten 
havaitseminen tehostuu ennen kuin 
edunsaajille tosiasiassa suoritetaan 
maksuja;

Or. es

Tarkistus 4
James Nicholson

Lausuntoluonnos
1 a kohta (new)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa merkitystä, joka on 
komission 19. helmikuuta hyväksymällä 
toimintaohjelmalla, jolla vahvistetaan 
rakennepoliittisten toimien valvontaa 
yhteisen hallinnoinnin mukaisesti ja 
jonka tarkoituksena on vähentää virheitä 
jäsenvaltioiden maksupyynnöissä; on 
luottavainen sen suhteen, että tällä 
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uudella toimintaohjelmalla voidaan 
merkittävästi parantaa tilannetta 
erityisesti auttamalla jäsenvaltioita 
kehittämään valmiuksiaan tarkistaa 
hankkeiden menojen tukikelpoisuus; 
panee merkille, että tähän 
toimintaohjelmaan liittyvässä 
ensimmäisessä väliraportissa esitetään 
joitakin myönteisiä alustavia tuloksia;

Or. en

Tarkistus 5
Maria Petre

Lausuntoluonnos
1 a kohta (new)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on tarpeen erottaa 
petoksen käsite huonon hallinnon 
käsitteestä sen suhteen, että ensiksi 
mainittuun sisältyy ennakkoharkinta, kun 
taas jälkimmäinen koostuu tahattomista 
virheistä;

Or. fr

Tarkistus 6
Petru Filip

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla; rohkaisee 
tämän vuoksi jäsenvaltioita ryhtymään 
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kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 
liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

asianmukaisiin toimiin näissä 
kertomuksissa esitettyjen konkreettisten 
seurantatoimenpiteiden toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 7
Rumiana Jeleva

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 
liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita yksityiskohtaisia ja 
perusteellisia kertomuksia, joissa 
arvioidaan kriittisesti Bulgarian ja 
Romanian oikeudellisten uudistusten 
edistymistä sekä lahjonnan torjuntaa 
yhteistyö- ja tarkastusmekanismien nojalla, 
ja että komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 
liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että Bulgarian tapauksessa 
komissio on väliaikaisesti keskeyttänyt 
EU:n rahoituksen, koska sen valvonta- ja 
tilintarkastusjärjestelmä havaitsi 
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jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 8
Maria Petre

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
oikeudellisten uudistusten edistymistä
sekä lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos
liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
edistymistä ja että komissio on julkaissut 
erillisen kertomuksen EU:n varojen 
hallinnasta Bulgariassa; toteaa, että 
kyseisissä kertomuksissa korostetaan 
tarvetta kestävälle poliittiselle 
sitoutumiselle ja toteuttamiselle 
ruohonjuuritasolla, jos liittymisen aikaan 
asetetut tavoitteet aiotaan saavuttaa 
täysimääräisesti; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

Or. fr
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Tarkistus 9
James Nicholson

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 
liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 
liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen yhden 
toimintaohjelman osalta, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
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oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 
liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 
liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi, kannustaa lopuksi näiden 
jäsenvaltioiden toteuttamia ponnisteluja 
ja kehottaa niitä toteuttamaan kaikki
tarvittavat toimenpiteet tähän liittyen;

Or. el

Tarkistus 11
Miloš Koterec

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 

2. panee merkille, että komissio on 
julkaissut useita kertomuksia, joissa 
arvioidaan Bulgarian ja Romanian 
oikeudellisten uudistusten edistymistä sekä 
lahjonnan torjuntaa yhteistyö- ja 
tarkastusmekanismien nojalla, ja että 
komissio on julkaissut erillisen 
kertomuksen EU:n varojen hallinnasta 
Bulgariassa; toteaa, että kyseisissä 
kertomuksissa korostetaan tarvetta 
kestävälle poliittiselle sitoutumiselle ja 
toteuttamiselle ruohonjuuritasolla, jos 
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liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita ryhtymään pikaisiin toimiin 
näissä kertomuksissa esitettyjen 
konkreettisten seurantatoimenpiteiden 
toteuttamiseksi;

liittymisen aikaan asetetut tavoitteet 
aiotaan saavuttaa täysimääräisesti; panee 
merkille myös, että erityisesti Bulgarian 
tapauksessa komissio on väliaikaisesti 
keskeyttänyt EU:n rahoituksen, koska sen 
valvonta- ja tilintarkastusjärjestelmä 
havaitsi väärinkäytöksiä; kehottaa siksi 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä tehneet 
mitään, ryhtymään pikaisiin toimiin näissä 
kertomuksissa esitettyjen konkreettisten 
seurantatoimenpiteiden toteuttamiseksi;

Or. en

Tarkistus 12
James Nicholson

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tunnustaa, että tehokas 
rakennerahastojen käyttö on asettanut 
merkittäviä haasteita erityisesti uusille 
jäsenvaltioille, koska niitä kehotetaan 
noudattamaan rahastojen käyttöä 
koskevia tiukkoja ja usein monimutkaisia 
vaatimuksia; suhtautuu sen vuoksi 
myönteisesti näiden jäsenvaltioiden 
toteuttamiin toimenpiteisiin, joiden avulla 
ne parantavat 
täytäntöönpanokapasiteettiaan, ja 
kehottaa niitä nopeuttamaan tätä työtä, 
jotta ne voivat osoittaa konkreettisia 
tuloksia asianmukaisen aikakehyksen 
puitteissa;

Or. en
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Tarkistus 13
James Nicholson

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että rakennerahastojen 
ohjelmia koskevan lainsäädäntökehyksen 
monimutkaisuus erityisesti hallinto- ja 
valvontamenettelyiden suhteen on jossain 
määrin vastuussa säännönvastaisuuksista 
jäsenvaltioissa; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota tehostamaan ponnisteluitaan 
yksinkertaistaakseen järjestelmää 
entisestään;

Or. en

Tarkistus 14
Markus Pieper

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa niitä kahdeksaa jäsenvaltiota 
(Viro, Ranska, Saksa, Irlanti, Luxemburg, 
Latvia, Espanja ja Ruotsi), jotka eivät 
vieläkään käytä petostentorjunnan 
tietojärjestelmän (AFIS) tai sähköisen 
tiedonantojärjestelmän (ECR) moduuleja 
sähköiseen ilmoittamiseen, ryhtymään 
pikaisesti käyttämään kyseisiä järjestelmiä 
tietojensa laadun ja ilmoittamisen 
täsmällisyyden parantamiseksi ennen 
vuoden 2009 loppua;

4. kehottaa niitä kahdeksaa jäsenvaltiota 
(Viro, Ranska, Irlanti, Luxemburg, Latvia, 
Espanja ja Ruotsi), jotka eivät vieläkään 
käytä petostentorjunnan tietojärjestelmän 
(AFIS) tai sähköisen 
tiedonantojärjestelmän (ECR) moduuleja 
sähköiseen ilmoittamiseen, ryhtymään 
pikaisesti käyttämään kyseisiä järjestelmiä 
tietojensa laadun ja ilmoittamisen 
täsmällisyyden parantamiseksi ennen 
vuoden 2009 loppua; suhtautuu tässä 
yhteydessä myönteisesti siihen, että Saksa 
on toteuttamassa yhdessä 
petostentorjuntaviraston kanssa 
koehanketta verkkopohjaisen 
raportointijärjestelmän 
käyttöönottamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 15
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa niitä kahdeksaa jäsenvaltiota 
(Viro, Ranska, Saksa, Irlanti, Luxemburg, 
Latvia, Espanja ja Ruotsi), jotka eivät 
vieläkään käytä petostentorjunnan 
tietojärjestelmän (AFIS) tai sähköisen 
tiedonantojärjestelmän (ECR) moduuleja 
sähköiseen ilmoittamiseen, ryhtymään 
pikaisesti käyttämään kyseisiä järjestelmiä 
tietojensa laadun ja ilmoittamisen 
täsmällisyyden parantamiseksi ennen 
vuoden 2009 loppua;

4. kehottaa niitä kahdeksaa jäsenvaltiota, 
jotka eivät vieläkään käytä 
petostentorjunnan tietojärjestelmän (AFIS) 
tai sähköisen tiedonantojärjestelmän (ECR) 
moduuleja sähköiseen ilmoittamiseen, 
ryhtymään pikaisesti käyttämään kyseisiä 
järjestelmiä tietojensa laadun ja 
ilmoittamisen täsmällisyyden 
parantamiseksi ennen vuoden 2009 loppua;

Or. es

Tarkistus 16
Iratxe García Pérez

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että väärinkäytösten luokittelu 
(ilmoittaminen, onko kyse epäillystä 
petoksesta vai ei) on jäsenvaltioiden 
ilmoituksia koskeva tekijä, jota on 
tehostettava, koska neljä jäsenvaltiota 
(Ranska, Irlanti, Luxemburg ja Espanja)
ei ole vieläkään toimittanut mitään 
luokittelua, ja kolme muuta jäsenvaltiota
(Tanska, Saksa ja Ruotsi) voi luokitella 
vain rajallisen osan ilmoittamistaan 
väärinkäytöksistä;

5. korostaa, että väärinkäytösten luokittelu 
(ilmoittaminen, onko kyse epäillystä 
petoksesta vai ei) on jäsenvaltioiden 
ilmoituksia koskeva tekijä, jota on 
tehostettava, koska useat jäsenvaltiot eivät
ole vieläkään toimittaneet mitään 
luokittelua, ja muut jäsenvaltiot voivat
luokitella vain rajallisen osan 
ilmoittamistaan väärinkäytöksistä;
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Or. es

Tarkistus 17
Giovanni Robusti

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pahoittelee, että huolimatta siitä, että 
hallintoviranomaisten on julkaistava kaikki 
EU:n koheesiopolitiikan suorat edunsaajat 
vuosien 2007–2013 rahastojen 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 
nojalla (komission asetus (EY) 
N:o 1828/2006), komission verkkosivuilla 
oleva tietokanta on puutteellinen; kehottaa 
siksi jäsenvaltioita ja komissiota
noudattamaan täydellisesti ja oikea-
aikaisesti tätä avoimuutta koskevaa 
velvoitetta ennen kesäkuuta 2009, joka on 
parlamentin päätöslauselmassa asetettu 
määräaika;

6.pahoittelee, että huolimatta siitä, että 
hallintoviranomaisten on julkaistava kaikki 
EU:n koheesiopolitiikan suorat edunsaajat 
vuosien 2007–2013 rahastojen 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 
nojalla (komission asetus (EY) 
N:o 1828/2006), komission verkkosivuilla 
oleva tietokanta on puutteellinen; kehottaa 
siksi jäsenvaltioita noudattamaan 
täydellisesti ja oikea-aikaisesti tätä 
avoimuutta koskevaa velvoitetta ennen 
kesäkuuta 2009, joka on parlamentin 
päätöslauselmassa asetettu määräaika, ja 
pyytää komissiota määrittelemään
toimivaltaisia viranomaisia koskevat 
sanktiot siinä tapauksessa, että kyseiseen 
avoimuutta koskevaan velvoitteeseen 
liittyy viivästyksiä tai sitä ei noudateta;

Or. it

Tarkistus 18
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. pahoittelee, että huolimatta siitä, että 
hallintoviranomaisten on julkaistava kaikki 
EU:n koheesiopolitiikan suorat edunsaajat 
vuosien 2007–2013 rahastojen 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 
nojalla (komission asetus (EY) 

6. pahoittelee, että huolimatta siitä, että 
hallintoviranomaisten on julkaistava kaikki 
EU:n koheesiopolitiikan suorat edunsaajat 
vuosien 2007–2013 rahastojen 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 
nojalla (komission asetus (EY) 
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N:o 1828/2006), komission verkkosivuilla 
oleva tietokanta on puutteellinen; kehottaa 
siksi jäsenvaltioita ja komissiota 
noudattamaan täydellisesti ja oikea-
aikaisesti tätä avoimuutta koskevaa 
velvoitetta ennen kesäkuuta 2009, joka on 
parlamentin päätöslauselmassa asetettu 
määräaika;

N:o 1828/2006), komission verkkosivuilla 
oleva tietokanta on puutteellinen; kehottaa 
siksi komissiota tekemään jäsenvaltioiden 
kanssa yhteistyötä, jotta tietokantaan 
kerättyjen tietojen virtaa nopeutettaisiin 
tarkoituksena saavuttaa entistä 
tehokkaampi toiminta avoimelta pohjalta; 
kehottaa lisäksi jäsenvaltioita ja komissiota 
noudattamaan täydellisesti ja oikea-
aikaisesti tätä avoimuutta koskevaa 
velvoitetta ennen kesäkuuta 2009, joka on 
parlamentin päätöslauselmassa asetettu 
määräaika;

Or. el

Tarkistus 19
James Nicholson

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

tukee komission kantaa, jonka mukaan kun 
väärinkäytöksiä on havaittu, ryhdytään 
korjaaviin toimiin, joihin sisältyy maksujen 
keskeyttäminen ja perusteettomien tai 
virheellisten maksujen perintä, ja jonka 
mukaan komissio ilmoittaa parlamentille 
vähintään kahdesti vuodessa 
toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tämän 
suhteen.

tukee komission kantaa, jonka mukaan kun 
väärinkäytöksiä on havaittu, ryhdytään 
korjaaviin toimiin, joihin sisältyy maksujen 
keskeyttäminen ja perusteettomien tai
virheellisten maksujen perintä; palauttaa 
mieliin, että komission olisi raportoitava 
neljästi vuodessa toimintasuunnitelman 
täytäntöönpanoa koskevasta edistyksestä;

Or. en

Tarkistus 20
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. tukee komission kantaa, jonka mukaan 
kun väärinkäytöksiä on havaittu, ryhdytään 
korjaaviin toimiin, joihin sisältyy maksujen 
keskeyttäminen ja perusteettomien tai 
virheellisten maksujen perintä, ja jonka 
mukaan komissio ilmoittaa parlamentille 
vähintään kahdesti vuodessa 
toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tämän 
suhteen;

7. tukee komission kantaa, jonka mukaan 
kun vakavia väärinkäytöksiä on havaittu, 
ryhdytään korjaaviin toimiin, joihin 
sisältyy maksujen keskeyttäminen ja 
perusteettomien tai virheellisten maksujen 
perintä, ja jonka mukaan komissio 
ilmoittaa parlamentille vähintään kahdesti 
vuodessa toimenpiteistä, joihin se ryhtyy 
tämän suhteen; kehottaa komissiota 
kuitenkin lisäämään ponnisteluita, joilla 
tuetaan jäsenvaltioita 
säännönvastaisuuksien estämiseksi ja 
tarvittavan asiantuntemuksen 
siirtämiseksi toimivaltaisille kansallisille 
ja alueellisille viranomaisille;

Or. el

Tarkistus 21
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota ottamaan 
huomioon hallinnolliset kustannukset, 
joista jäsenvaltioiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten hallintojen on 
vastattava, kun ne soveltavat usein 
monimutkaisia ja kalliita vaatimuksia, 
jotka liittyvät valvontaan ja 
yhteisrahoitettujen hankkeiden 
valvontaan;

Or. el
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Tarkistus 22
Jean Marie Beaupuy

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. panee tyytyväisenä merkille 
saavutettujen tulosten laadun lähes 
kaikissa hankkeissa ja, jotta 
rakennerahastojen varojen asianmukaista 
käyttöönottoa ei haitata, kiinnittää 
huomiota siihen, että on tarpeen olla 
sekoittamatta seuraavia asioita:
– hallinnolliset säännönvastaisuudet, 
jotka on korjattava,
– petokset (toisin sanoen 0,16 prosenttia 
komission vuosina 2000–2007
suorittamista maksuista), joista on 
rangaistava;

Or. fr

Tarkistus 23
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että moitteettoman 
varainhoidon tilanteeseen liittyvän 
välttämättömän parannuksen on 
perustuttava yhteisön varojen käyttöä 
koskevien sääntöjen ja menettelyiden 
entistä laajempaan yksinkertaistamiseen;

Or. el
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Tarkistus 24
Emmanouil Angelakas

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. kehottaa tämän vuoksi sekä 
komissiota että jäsenvaltioita tekemään 
järjestelmällisesti työtä antaakseen 
neuvoja tavoista välttää 
säännönvastaisuuksia sekä hallinnollisia 
virheitä ja puutteita.

Or. el
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