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EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa komissiota, että tämänhetkisten talousarvion rajoitusten uhatessa yhteisön 
taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta yhdessä ovat välttämättömiä sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden rahoitusosuutta, josta suurin osa koko EU:n 
talousarviosta muodostuu, käytetään avoimesti, vastuullisesti ja tehokkaasti; 

2. muistuttaa komissioita sekä kaikkia jäsenvaltioita siitä, että yhteisön taloudellisten etujen 
suojaaminen ja petostentorjunta ovat edelleen ehdottoman välttämättömiä ja kuuluvat 
niiden yhteisen vastuun piiriin riippumatta siitä, mikä on perustuslain ratifiointiprosessin 
tulos;

3. muistuttaa komissiota siitä, että sen ensisijainen tehtävä EU:n yleisen talousarvion 
täytäntöönpanijana on heikon sisäisen varainhoidon estäminen ottamalla käyttöön tiukkoja 
valvontamekanismeja ja parhaita käytäntöjä varainhoidossaan ja menetettyjen tai 
aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperinnässä;

4. palauttaa komission mieleen sen, että niin kauan kuin ei ole tarvetta syventää 
rikosoikeuden lähentämistä EU:ssa siten, että perustettaisiin uusia hallinnollisia elimiä, 
jäsenvaltioiden pitää soveltaa huomattavasti tehokkaammin jo olemassa olevia omia 
lakejaan ja hallinnollisia määräyksiään, moitteettoman varainhoidon takaamiseksi 
hallinnoidessaan Euroopan yhteisöjen tai kansallisia taloudellisia resursseja; 

5. kehottaa komissiota tehostamaan pyrkimyksiään saada kaikki jäsenvaltiot ja etenkin 
kymmenen uutta jäsenvaltiota sekä ehdokasmaat tietoisiksi seuraavista yhteisön etujen 
turvaamisen ja petostentorjunnan kannalta keskeisistä tavoitteista sekä sitoutumaan niiden 
täytäntöönpanoon:

– monenkeskisen yhteistyökulttuurin parantaminen jokaisen jäsenvaltion 
petostentorjunnan valvontajärjestelmien ajantasaisten tietojen säännöllisen ja nopean 
vaihtamisen varmistamiseksi sekä operatiivisen kumppanuuden kehittäminen 
jäsenvaltioiden ja komission toimivaltaisten yksiköiden välillä;

– toimielinten välisen yhteistyön tehostaminen korruption ja petosten ehkäisemiseksi 
rakenne- ja koheesiopolitiikan piirissä siten, että parannetaan avoimuutta ja lisätään 
jäsenvaltioiden voimassa olevia valvontajärjestelmiä koskevia tarkastuksia paikan 
päällä sekä tehdään säännöllisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laatimien eri 
hankkeisiin liittyvien varainhoitokertomusten ennakkoarviointeja ja 
jälkikäteistarkistuksia;

6. kehottaa komissioita ja kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan, että ne soveltavat yhtä 
ankaria valvontajärjestelmiä ja oikeudellisia seuraamuksia petoksiin, jotka kohdistuvat 
yhteisön ja jäsenvaltioiden taloudellisiin etuihin etenkin yhteisrahoitettujen hankkeiden 
yhteydessä rakenne- ja koheesiopolitiikassa;
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7. kehottaa neuvostoa varmistamaan, että Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) hoitaa 
tehtäviään itsenäisesti komissioon nähden ja läheisessä yhteistyössä jokaisen jäsenvaltion 
varainhoidon valvontaelimien kanssa, jotta varmistetaan selkeän palautteen saaminen 
siitä, miten Euroopan yhteisöjen varoja käytetään kansallisella ja EU:n tasolla;

8. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään edelleen monenkeskistä yhteistyötä kolmansien 
kumppanimaiden kanssa mitä tulee tullitietojärjestelmään ja tullitutkintatietokantaan 
(FIDE) sekä vaihtamaan säännöllisesti tietoa petostentorjunnan tietojärjestelmän piirissä 
vakavien ja rajatylittävien rikosten ehkäisemiseksi;

9. kehottaa jäsenvaltioita työskentelemään tiiviisti komission ja ETSC:n1 kanssa 
eurokolikoiden tekniseksi suojaamiseksi väärennyksiltä sekä perustamaan 
Perikles-ohjelman2 yhteyteen alueellisia koulutus- ja tukikeskuksia, jotta taataan 
alueellisten viranomaisten (poliisiviranomaiset ja vastuulliset alueelliset tai kansalliset 
viranomaiset) osallistuminen rahan väärentämisen torjuntaan;

10. ehdottaa komissiolle ja neuvostolle eurooppalaisen palkinnon perustamista, jolla palkitaan 
jäsenvaltio, julkinen tai yksityinen taho tai henkilö parhaasta keinosta tai toimesta, jolla 
suojellaan yhteisön taloudellisia etuja ja torjutaan euron väärentämistä ja esittää, että tämä 
palkinto, joka voitaisiin nimetä "Euroopan Herkules-palkinnoksi" voitaisiin jakaa joka 
vuosi Herkules-ohjelman yhteydessä3 sellaisten toimien edistämiseksi, joilla suojellaan 
yhteisön taloudellisia etuja.

  
1 Lyhenne viittaa Euroopan teknis-tieteelliseen keskukseen. 
2 Neuvoston päätös 2001/923/EY, tehty 17 päivänä joulukuuta 2001, tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta 
koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä (Perikles-ohjelma) 
(EYVL L 339, 21.12.2001, s. 50).
3 Herkules-ohjelmalle on myönnetty 11 775 000 euron määrärahat kolmen vuoden ajaksi vuodesta 2004 alkaen 
(EUVL L 143, 30.4.2004, s. 9).


