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Tarkistus 1
Bart Staes

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee kiinnostuneena merkille 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
kertomukseen sisältyvät havainnot sekä 
rakennerahastojen asianmukaista käyttöä 
koskevat suositukset;

1. panee hieman huolestuneena merkille 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
kertomukseen sisältyvät havainnot sekä 
rakennerahastojen asianmukaista käyttöä 
koskevat suositukset;

Or. en

Tarkistus 2
Bart Staes

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. painottaa, että koheesiopolitiikka säilyy 
edelleen yhtenä EU:n tärkeimmistä 
politiikoista; korostaa sen merkitystä EU:n 
finanssikriisiin yhteydessä toteuttamille 
toimille ja sen avainasemaa Euroopan 
talouden elvytyssuunnitelmassa; pitää siksi 
myönteisinä komission ehdottamia toimia, 
joiden tarkoituksena on koheesio-
ohjelmien täytäntöönpanon helpottaminen 
ja nopeuttaminen;

3. painottaa, että koheesiopolitiikka säilyy 
edelleen yhtenä EU:n tärkeimmistä 
politiikoista; korostaa sen merkitystä EU:n 
finanssikriisiin yhteydessä toteuttamille 
toimille – edellyttäen, että jäsenvaltiot 
toteuttavat sitä asianmukaisesti – ja sen 
avainasemaa Euroopan talouden 
elvytyssuunnitelmassa; pitää siksi 
myönteisinä komission ehdottamia toimia, 
joiden tarkoituksena on koheesio-
ohjelmien täytäntöönpanon helpottaminen 
ja nopeuttaminen;

Or. en

Tarkistus 3
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että menettelyjen 
yksinkertaistaminen on olennaista 
hallinnollisen taakan keventämiseksi 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla; korostaa kuitenkin, että on 
tärkeää varmistaa, että menettelyjen 
yksinkertaistaminen ei johda 
tulevaisuudessa virheiden määrän 
kasvuun;

Or. en

Tarkistus 4
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa komission 19. helmikuuta 
2008 hyväksymän, komission 
valvontatehtävän vahvistamista 
rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin 
yhteydessä koskevan toimintasuunnitelman 
merkitystä ja toteaa että suunnitelmalla on 
tarkoitus vähentää jäsenvaltioiden 
esittämissä maksuvaatimuksissa ilmeneviä 
virheitä; on vakuuttunut siitä, että tällä 
toimintasuunnitelmalla voidaan 
merkittävästi parantaa tilannetta, erityisesti 
auttamalla jäsenvaltioita kehittämään 
kykyään varmistaa, että hankkeisiin 
liittyvät menot ovat tukikelpoisia; toteaa, 
että toimintasuunnitelmaa koskevaan 
ensimmäiseen edistymiskertomukseen 
sisältyvät alustavat tulokset osoittavat 
edistystä tapahtuneen;

6. painottaa komission 19. helmikuuta 
2008 hyväksymän, komission 
valvontatehtävän vahvistamista 
rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin 
yhteydessä koskevan toimintasuunnitelman 
merkitystä ja toteaa että suunnitelmalla on 
tarkoitus vähentää jäsenvaltioiden 
esittämissä maksuvaatimuksissa ilmeneviä 
virheitä; on vakuuttunut siitä, että tällä 
toimintasuunnitelmalla voidaan 
merkittävästi parantaa tilannetta, erityisesti 
auttamalla jäsenvaltioita kehittämään 
kykyään varmistaa, että hankkeisiin 
liittyvät menot ovat tukikelpoisia; toteaa, 
että toimintasuunnitelmaa koskevaan 
ensimmäiseen edistymiskertomukseen 
sisältyvät alustavat tulokset osoittavat 
edistystä tapahtuneen; korostaa kuitenkin, 
että todellista edistymistä voidaan arvioida 
vasta vuonna 2010 tai sen jälkeen;

Or. en
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Tarkistus 5
Bart Staes

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. painottaa komission 19. helmikuuta 
2008 hyväksymän, komission 
valvontatehtävän vahvistamista 
rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin 
yhteydessä koskevan toimintasuunnitelman 
merkitystä ja toteaa että suunnitelmalla on 
tarkoitus vähentää jäsenvaltioiden 
esittämissä maksuvaatimuksissa ilmeneviä 
virheitä; on vakuuttunut siitä, että tällä 
toimintasuunnitelmalla voidaan 
merkittävästi parantaa tilannetta, erityisesti 
auttamalla jäsenvaltioita kehittämään 
kykyään varmistaa, että hankkeisiin 
liittyvät menot ovat tukikelpoisia; toteaa, 
että toimintasuunnitelmaa koskevaan 
ensimmäiseen edistymiskertomukseen 
sisältyvät alustavat tulokset osoittavat 
edistystä tapahtuneen;

6. painottaa komission 19. helmikuuta 
2008 hyväksymän, komission 
valvontatehtävän vahvistamista 
rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin 
yhteydessä koskevan toimintasuunnitelman 
merkitystä ja toteaa että suunnitelmalla on 
tarkoitus vähentää jäsenvaltioiden 
esittämissä maksuvaatimuksissa ilmeneviä 
virheitä, joiden on arvioitu olevan 
11 prosentin tasolla; on vakuuttunut siitä, 
että tällä toimintasuunnitelmalla voidaan 
merkittävästi parantaa tilannetta, erityisesti 
auttamalla jäsenvaltioita kehittämään 
kykyään varmistaa, että hankkeisiin 
liittyvät menot ovat tukikelpoisia; toteaa, 
että toimintasuunnitelmaa koskevaan 
ensimmäiseen edistymiskertomukseen 
sisältyvät alustavat tulokset osoittavat 
edistystä tapahtuneen;

Or. en

Tarkistus 6
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee erityisesti merkille, että 
komission kesäkuussa 2008 
toimintasuunnitelman mukaisesti 
julkaisemissa hallinnon tarkastamista 
koskevissa ohjeissa korostetaan 
hallintoviranomaisten toteuttamien 



PE418.376v01-00 6/8 AM\764364FI.doc

FI

ehkäisevien toimien merkitystä ja sitä, että 
viestinnässä tuensaajille on oltava toimiva 
strategia; katsoo, että kaikkia edunsaajiin 
kohdistuvia tiedotustoimia on 
hyödynnettävä erityisesti menojen 
tukikelpoisuuteen liittyvien virheiden 
vähentämiseksi;

Or. en

Tarkistus 7
Bart Staes

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota hankkimaan 
jäsenvaltiokohtaisen erittelyn 
koheesiotoimien yhteydessä aiheettomasti 
maksetuista korvauksista;

Or. en

Tarkistus 8
Bart Staes

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. yhtyy komission ilmaisemaan
rahoitusoikaisuja koskevaan näkemykseen, 
jonka mukaisesti sääntöjenvastaisuudet 
todennäköisesti havaitaan ja korjataan 
monivuotisen oikaisumekanismin avulla;
toteaa, että komissio tarkistaa jatkuvasti, 
että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat 
täydellisiä ja tarkkoja, ja että 
jäsenvaltioiden tekemiä oikaisuja 
koskevien luotettavien todisteiden 
toimittamisessa on edistytty;

7. panee merkille komission ilmaiseman
rahoitusoikaisuja koskevan näkemyksen, 
jonka mukaisesti sääntöjenvastaisuudet 
todennäköisemmin havaitaan ja korjataan 
monivuotisen oikaisumekanismin avulla;  
toteaa, että komissio tarkistaa jatkuvasti, 
että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat 
täydellisiä ja tarkkoja, ja että 
jäsenvaltioiden tekemiä oikaisuja 
koskevien luotettavien todisteiden 
toimittamisessa on edistytty;
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Or. en

Tarkistus 9
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää tervetulleena komission 
avoimuusaloitetta, jota voitaisiin 
tulevaisuudessa hyödyntää enemmän 
virheiden karsimisessa;

Or. en

Tarkistus 10
Bart Staes

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen toteaman 
virhetason sekä 
tilintarkastustuomioistuimen ja komission 
erilaisen tulkinnan summasta, jota ei olisi 
pitänyt maksaa takaisin (erityisesti 
menojen tukikelpoisuutta koskevat 
tulkintaerot); painottaa lisäselvitysten 
tarvetta ja vaatii yhdenmukaistamaan 
rahoitusoikaisujen käyttöön sovellettavien 
sääntöjen tulkintaa.

8. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen toteaman 
virhetason sekä 
tilintarkastustuomioistuimen ja komission 
erilaisen tulkinnan summasta, jota ei olisi 
pitänyt maksaa takaisin (erityisesti 
menojen tukikelpoisuutta koskevat 
tulkintaerot); painottaa lisäselvitysten 
tarvetta ja vaatii yhdenmukaistamaan 
rahoitusoikaisujen käyttöön sovellettavien 
sääntöjen tulkintaa; kehottaa niin ikään 
jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä niin 
tehneet, laatimaan mahdollisimman pian 
yhteisesti hallinnoitavia menoja koskevat 
vuotuiset kansalliset ilmoitukset;

Or. en
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Tarkistus 11
Jan Olbrycht

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. on jokseenkin tyytyväinen 
jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien 
ilmeisiin tilastollisiin parannuksiin, mutta 
pahoittelee, että useissa jäsenvaltioiden 
valvontajärjestelmiin sisältyy edelleen 
korvausten sääntöjenvastaisuuksiin 
liittyviä riskejä; katsoo, että ensimmäisen 
tason tarkastusten tehokkuutta on 
parannettava kansallisella tasolla ja 
jäsenvaltioiden sisällä entisestään; 
korostaa tässä yhteydessä komission 
tärkeää valvontatehtävää;

Or. en

Tarkistus 12
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa havainnoitu virheiden 
määrä ei välttämättä viittaa petoksiin, ja 
kehottaa sen tähden komissiota ja 
tilintarkastustuomioistuinta 
selkeyttämään tätä asiaa tulevissa 
asiakirjoissaan;

Or. en
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