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Muudatusettepanek 1
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tervitab huviga Euroopa Kontrollikoja 
aruandes sisalduvaid tähelepanekuid ja 
soovitusi, mille eesmärk on tagada 
struktuurifondide korrektne kasutamine;

1. võtab mõningase murega teadmiseks
Euroopa Kontrollikoja aruandes sisalduvad 
tähelepanekud ja soovitused, mille 
eesmärk on tagada struktuurifondide 
korrektne kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
jätkuvalt ELi üks peamisi 
poliitikavaldkondi; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll ELi 
reageerimises finantskriisile ja tähtis koht 
Euroopa majanduse taastamise kavas; 
väljendab seetõttu heameelt komisjoni 
kavandatud meetmete üle, mille eesmärk 
on soodustada ja kiirendada 
ühtekuuluvusprogrammide rakendamist;

3. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika on 
jätkuvalt ELi üks peamisi 
poliitikavaldkondi; rõhutab, et 
ühtekuuluvuspoliitikal on oluline roll ELi 
reageerimises finantskriisile – kui 
liikmesriigid seda õigesti kasutavad – ja 
tähtis koht Euroopa majanduse taastamise 
kavas; väljendab seetõttu heameelt 
komisjoni kavandatud meetmete üle, mille 
eesmärk on soodustada ja kiirendada 
ühtekuuluvusprogrammide rakendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. märgib, et sellistel 
lihtsustamismenetlustel on oluline roll 
halduskoormuse vähendamisel riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil; 
rõhutab siiski, et oluline on tagada, et 
sellised lihtsustamismenetlused ei 
põhjusta tulevikus vigade esinemise 
suurenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab 19. veebruaril 2008. aastal 
komisjoni poolt vastu võetud tegevuskava 
(komisjoni järelevalverolli tugevdamiseks 
struktuurimeetmete ühisel juhtimisel) 
tähtsust, mille eesmärk on vähendada vigu 
liikmesriikide esitatavates maksenõuetes; 
on veendunud, et nimetatud uus 
tegevuskava võib olukorda 
märkimisväärselt parandada, eeskätt 
aidates liikmesriikidel arendada oma 
võimet kontrollida projektidega seonduvate 
kulude abikõlblikkust; märgib, et 
tegevuskava esimeses arenguaruandes 
sisalduvad esialgsed tulemused viitavad 
positiivsetele arengutele;

6. rõhutab 19. veebruaril 2008. aastal 
komisjoni poolt vastu võetud tegevuskava 
(komisjoni järelevalverolli tugevdamiseks 
struktuurimeetmete ühisel juhtimisel) 
tähtsust, mille eesmärk on vähendada vigu 
liikmesriikide esitatavates maksenõuetes; 
on veendunud, et nimetatud uus 
tegevuskava võib olukorda 
märkimisväärselt parandada, eeskätt 
aidates liikmesriikidel arendada oma 
võimet kontrollida projektidega seonduvate 
kulude abikõlblikkust; märgib, et 
tegevuskava esimeses arenguaruandes 
sisalduvad esialgsed tulemused viitavad 
positiivsetele arengutele; rõhutab siiski, et 
konkreetseid edusamme saab hinnata 
alles 2010. aastal või hiljem;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. rõhutab 19. veebruaril 2008. aastal 
komisjoni poolt vastu võetud tegevuskava 
(komisjoni järelevalverolli tugevdamiseks 
struktuurimeetmete ühisel juhtimisel) 
tähtsust, mille eesmärk on vähendada vigu 
liikmesriikide esitatavates maksenõuetes; 
on veendunud, et nimetatud uus 
tegevuskava võib olukorda 
märkimisväärselt parandada, eeskätt 
aidates liikmesriikidel arendada oma 
võimet kontrollida projektidega seonduvate 
kulude abikõlblikkust; märgib, et 
tegevuskava esimeses arenguaruandes 
sisalduvad esialgsed tulemused viitavad 
positiivsetele arengutele;

6. rõhutab 19. veebruaril 2008. aastal 
komisjoni poolt vastu võetud tegevuskava 
(komisjoni järelevalverolli tugevdamiseks 
struktuurimeetmete ühisel juhtimisel) 
tähtsust, mille eesmärk on vähendada vigu 
(mille esinemise määr on hinnanguliselt 
11%) liikmesriikide esitatavates 
maksenõuetes; on veendunud, et nimetatud 
uus tegevuskava võib olukorda 
märkimisväärselt parandada, eeskätt 
aidates liikmesriikidel arendada oma 
võimet kontrollida projektidega seonduvate 
kulude abikõlblikkust; märgib, et 
tegevuskava esimeses arenguaruandes 
sisalduvad esialgsed tulemused viitavad 
positiivsetele arengutele;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. märgib eriti, et komisjoni 2008. aasta 
juunis välja antud haldamise 
kontrollimise suunistes asjaomase 
tegevuskava raames rõhutatakse 
haldusasutuste ennetusmeetmete tähtsust, 
mille aluseks on tõhus teabevahetus 
abisaajatega; on seisukohal, et igasugune 
abisaajatele suunatud teavitamistegevus 
on vigade vähendamisel, eelkõige sellises 
valdkonnas nagu kulude abikõlblikkus, 
määrava tähtsusega;
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. palub komisjonil esitada 
ühtekuuluvuspoliitika raames eeskirjade 
vastaselt sooritatud tagasimaksete jaotus 
liikmesriikide lõikes;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. kiidab heaks komisjoni väljendatud 
seisukoha finantskorrektsioonide kohta, 
mille kohaselt eeskirjade eiramised 
tõenäoliselt avastatakse ja parandatakse 
mitmeaastase korrigeerimissüsteemi abil; 
võtab teadmiseks, et komisjon kontrollib 
pidevalt liikmesriikide esitatud andmeid 
nende täielikkuse ja täpsuse seisukohast 
ning liikmesriikide tehtud korrektsioonide 
kohta usaldusväärsete tõendite esitamisel 
on tehtud reaalseid edusamme;

7. võtab teadmiseks komisjoni väljendatud 
seisukoha finantskorrektsioonide kohta, 
mille kohaselt eeskirjade eiramised 
avastatakse ja parandatakse suurema 
tõenäosusega mitmeaastase
korrigeerimissüsteemi abil; võtab 
teadmiseks, et komisjon kontrollib pidevalt 
liikmesriikide esitatud andmeid nende 
täielikkuse ja täpsuse seisukohast ning 
liikmesriikide tehtud korrektsioonide kohta 
usaldusväärsete tõendite esitamisel on 
tehtud edusamme;

Or. en
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Muudatusettepanek 9
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. väljendab heameelt komisjoni 
läbipaistvuse algatuse üle, millel võib olla 
suurem roll vigade likvideerimisel 
tulevikus;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Bart Staes

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. võtab teadmiseks kontrollikoja avastatud 
vigade arvu ning juhib tähelepanu, et 
kontrollikoda ja komisjon tõlgendavad 
erinevalt summat, mida ei oleks tulnud 
välja maksta (eelkõige kulude 
abikõlblikkusega seotud eeskirjade erinev 
tõlgendamine); rõhutab, et vaja on 
täiendavaid selgitusi ja nõuab 
finantskorrektsioonide kohaldamisega 
seotud eeskirjade tõlgendamise 
ühtlustamist.

8. võtab teadmiseks kontrollikoja avastatud 
vigade arvu ning juhib tähelepanu, et 
kontrollikoda ja komisjon tõlgendavad 
erinevalt summat, mida ei oleks tulnud 
välja maksta (eelkõige kulude 
abikõlblikkusega seotud eeskirjade erinev 
tõlgendamine); rõhutab, et vaja on 
täiendavaid selgitusi ja nõuab 
finantskorrektsioonide kohaldamisega 
seotud eeskirjade tõlgendamise 
ühtlustamist; samuti palub liikmesriikidel, 
kes ei ole seda veel teinud, esitada 
võimalikult kiiresti iga-aastased riiklikud 
kuludeklaratsioonid ühise juhtimise 
raames;

Or. en
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Muudatusettepanek 11
Jan Olbrycht

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. väljendab mõningast rahulolu seoses 
asjaoluga, et liikmesriikide 
kontrollisüsteemide statistilised näitajad 
näivad olevat paranenud, kuid avaldab 
kahetsust, et paljudes liikmesriikide 
kontrollisüsteemides on endiselt olemas 
tagasimaksetega seotud eeskirjade 
eiramise risk; on arvamusel, et esimese 
astme kontrolli tõhusust riiklikul ja 
omavalitsustasandil on vaja täiendavalt 
parandada; rõhutab sellega seoses 
komisjoni järelevalverolli tähtsust;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab asjaolu, et kontrollikoja 
aruandes esitatud vigade arv ei viita 
ilmtingimata pettusele, ning palub 
seetõttu komisjonil ja kontrollikojal seda 
tulevastes dokumentides selgelt eristada;

Or. en
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