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22.4.2015 A8-0101/5 

Tarkistus  5 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 E a. ottaa huomioon, että vuonna 2013 

päättyi monivuotinen ohjelmakausi, josta 

uutta komissiota ei voida pitää 

vastuullisena, joten parlamentti voi 

ainoastaan suositella, että erityisesti 

vastuuvapausmenettelystä ja rahoitus- ja 

sosiaalikriisistä saaduista kokemuksista 

otetaan opiksi; pitää vuotta 2013 

historiallisena poliittisten ja taloudellisten 

haasteiden vaikutusten ja muuttumisen 

vuoksi ja toteaa sen velvoittavan meidät 

kaikki tarkastelemaan uudelleen 

painopisteitämme ja saavuttamiamme 

tuloksia; pitää saavutettua edistymistä 

myönteisenä ja kehottaa komissiota ja 

muita toimielimiä pyrkimään unionissa 

tulossuuntautuneesti avoimuuteen ja 

hyvään hallintotapaan; 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/6 

Tarkistus  6 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko johdanto-osan E kappaleen jälkeen 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Hallinnointi yhteistyössä: puutteita 

komission ja jäsenvaltioiden 

hallinnoinnissa 

Yhteinen ja hajautettu hallinnointi: 

puutteita komission ja jäsenvaltioiden 

hallinnoinnissa 

Or. en 



 

AM\1058946FI.doc  PE555.121v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0101/7 

Tarkistus  7 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. ei kykene varmistamaan poliittisesti, 

että komission ja jäsenvaltioiden käyttöön 

ottamat valvontamenettelyt antavat 

tarvittavat takeet kaikkien maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen alan tilien 

perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

sääntöjenmukaisuudesta, mikä käy ilmi 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

pääosaston pääjohtajan 

31. maaliskuuta 2014 annetussa 

vuotuisessa toimintakertomuksessa 

esittämistä varaumista; 

1. panee huolestuneena merkille 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

pääosaston pääjohtajan 

31. maaliskuuta 2014 annetussa 

vuotuisessa toimintakertomuksessa 

esittämät lukuisat varaumat; 

– ABB 02 – Markkinatoimenpiteet: 

riskinalainen määrä 198,3 miljoonaa euroa; 

yhdeksässä jäsenvaltiossa seitsemän 

tukiohjelmaa, joihin liittyi yksitoista 

varauman osatekijää: Puola 77,6 miljoonaa 

euroa, Espanja 54 miljoonaa euroa, Ranska 

32,4 miljoonaa euroa, Alankomaat 

16,4 miljoonaa euroa, Yhdistynyt 

kuningaskunta 8,5 miljoonaa euroa, Italia 

5 miljoonaa euroa, Tšekki 2 miljoonaa 

euroa, Itävalta 1,9 miljoonaa euroa, Ruotsi 

0,5 miljoonaa euroa; 

– ABB 02 – Markkinatoimenpiteet: 

riskinalainen määrä 198,3 miljoonaa euroa; 

yhdeksässä jäsenvaltiossa seitsemän 

tukiohjelmaa, joihin liittyi yksitoista 

varauman osatekijää: Puola 77,6 miljoonaa 

euroa, Espanja 54 miljoonaa euroa, Ranska 

32,4 miljoonaa euroa, Alankomaat 

16,4 miljoonaa euroa, Yhdistynyt 

kuningaskunta 8,5 miljoonaa euroa, Italia 

5 miljoonaa euroa, Tšekki 2 miljoonaa 

euroa, Itävalta 1,9 miljoonaa euroa, Ruotsi 

0,5 miljoonaa euroa; 

– ABB 03 – Suorat tuet riskinalainen 

määrä 652 miljoonaa euroa; 

20 maksajavirastoa 6 jäsenvaltiossa, joita 

asia koskee: Espanja (15 kaikkiaan 

17 maksajavirastosta) 153 miljoonaa euroa, 

– ABB 03 – Suorat tuet riskinalainen 

määrä 652 miljoonaa euroa; 

20 maksajavirastoa 6 jäsenvaltiossa, joita 

asia koskee: Espanja (15 kaikkiaan 

17 maksajavirastosta) 153 miljoonaa euroa, 
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Ranska 203,4 miljoonaa euroa, Yhdistynyt 

kuningaskunta (PRA England) 

118 miljoonaa euroa, Kreikka 

117,8 miljoonaa euroa, Unkari 

36,6 miljoonaa euroa, Portugali 

28 miljoonaa euroa; 

Ranska 203,4 miljoonaa euroa, Yhdistynyt 

kuningaskunta (PRA England) 

118 miljoonaa euroa, Kreikka 

117,8 miljoonaa euroa, Unkari 

36,6 miljoonaa euroa, Portugali 

28 miljoonaa euroa; 

– ABB 04 – Maaseudun kehittämismenot: 

riskinalainen määrä 599 miljoonaa euroa; 

31 maksajavirastoa 19 jäsenvaltiossa, joita 

asia koskee: Belgia, Bulgaria 

(56,8 miljoonaa euroa), Kypros, Saksa 

(Baijeri, Brandenburg), Tanska, Espanja 

(Andalusia, Asturia, Kastilia-La Mancha, 

Kastilia ja Léon, FOGGA Galicia, 

Madrid), Suomi, Ranska (ODARC, ASP 

(70,3 miljoonaa euroa)), Yhdistynyt 

kuningaskunta (SGRPID Scotland, RPA 

England), Kreikka, Irlanti, Italia (AGEA 

(52,6 miljoonaa euroa), AGREA Emilia-

Romagna, OPR Lombardia, OPPAB 

Bolzano, ARCEA Calabria), Luxemburg, 

Alankomaat, Puola (56,7 miljoonaa euroa), 

Portugali (51,7 miljoonaa euroa), Romania 

(138,9 miljoonaa euroa) ja Ruotsi; 

– ABB 04 – Maaseudun kehittämismenot: 

riskinalainen määrä 599 miljoonaa euroa; 

31 maksajavirastoa 19 jäsenvaltiossa, joita 

asia koskee: Belgia, Bulgaria 

(56,8 miljoonaa euroa), Kypros, Saksa 

(Baijeri, Brandenburg), Tanska, Espanja 

(Andalusia, Asturia, Kastilia-La Mancha, 

Kastilia ja Léon, FOGGA Galicia, 

Madrid), Suomi, Ranska (ODARC, ASP 

(70,3 miljoonaa euroa)), Yhdistynyt 

kuningaskunta (SGRPID Scotland, RPA 

England), Kreikka, Irlanti, Italia (AGEA 

(52,6 miljoonaa euroa), AGREA Emilia-

Romagna, OPR Lombardia, OPPAB 

Bolzano, ARCEA Calabria), Luxemburg, 

Alankomaat, Puola (56,7 miljoonaa euroa), 

Portugali (51,7 miljoonaa euroa), Romania 

(138,9 miljoonaa euroa) ja Ruotsi; 

– ABB 05: riskinalainen määrä 

2,6 miljoonaa euroa – IPARD-menot 

Turkin hyväksi; 

– ABB 05: riskinalainen määrä 

2,6 miljoonaa euroa – IPARD-menot 

Turkin hyväksi; 

 
toteaa varaumien olevan paitsi osoitus 

jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien 

puutteista myös tehokas väline, jolla 

komissio voi vauhdittaa jäsenvaltioiden 

toimia puutteiden korjaamiseksi ja siten 

suojata unionin talousarviota; pitää 

myönteisenä, että vuoden 2013 vuotuisen 

toimintakertomuksen varaumat olivat 

kohdennetumpia kuin aiempina vuosina; 

suosittelee, että komissio valvoo näiden 

varaumien johdosta käynnistettyjen 

toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa, 

käyttää edelleen omia ennaltaehkäiseviä 

ja korjaavia välineitään unionin 

talousarvion suojelemiseksi ja raportoi 

parlamentille, jotta sillä on mahdollisuus 

valvoa yksilöityjen puutteiden 

poistamiseksi toteutettuja toimenpiteitä 
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siten, että vastuuvapauden myöntämistä 

koskeva päätös voidaan perustella etenkin 

suuren yleisön silmissä; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/8 

Tarkistus  8 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. panee merkille, että jäsenvaltioissa 

perustettiin 14 rahoitusjärjestelyvälinettä 

maatalousrahaston kautta; panee merkille, 

että Romaniassa, Bulgariassa, Kreikassa, 

Italiassa ja Liettuassa toimiviin 

pankkeihin oli maksettu vuoden 2013 

loppuun mennessä unionin talousarviosta 

443,77 miljoonaa euroa; ilmaisee huolensa 

siitä, että kyseisestä määrästä ei maksettu 

euroakaan lopullisille edunsaajille; 

toteaa, että Euroopan kalatalousrahaston 

kautta perustettujen kuuden 

rahoitusjärjestelyvälineen osalta maksettiin 

72,37 miljoonaa euroa Kreikassa, 

Romaniassa, Bulgariassa, Virossa, 

Latviassa ja Alankomaissa toimiviin 

pankkeihin; panee merkille, että 

käytettävissä olleet määrät maksettiin 

ainoastaan Latviassa kokonaisuudessaan 

lopullisille edunsaajille ja että Romaniassa 

lopullisille edunsaajille maksettiin vain 

28 prosenttia varoista, Bulgariassa 

77 prosenttia, Virossa 91 prosenttia ja 

Alankomaissa ja Kreikassa ei mitään
1
; 

37. panee merkille, että jäsenvaltioissa 

perustettiin 14 rahoitusjärjestelyvälinettä 

maatalousrahaston kautta; panee merkille, 

että maaseudun kehittämisohjelmista oli 

siirretty rahoitusvälineisiin vuoden 2013 

loppuun mennessä 443,77 miljoonaa euroa; 

panee merkille, että maaseudun 

kehittämisohjelmissa rahoitusvälineisiin 

vuosina 2007–2013 osoitetuista 

510 miljoonasta eurosta 429 miljoonaa 

euroa jaettiin todellisuudessa 1 981 

edunsaajalle kyseisissä kuudessa 

jäsenvaltiossa 31. joulukuuta 2013 

mennessä; toteaa, että Euroopan 

kalatalousrahaston kautta perustettujen 

kuuden rahoitusjärjestelyvälineen osalta 

maksettiin 72,37 miljoonaa euroa 

Kreikassa, Romaniassa, Bulgariassa, 

Virossa, Latviassa ja Alankomaissa 

toimiviin pankkeihin; panee merkille, että 

käytettävissä olleet määrät maksettiin 

ainoastaan Latviassa kokonaisuudessaan 

lopullisille edunsaajille ja että Romaniassa 

lopullisille edunsaajille maksettiin vain 

28 prosenttia varoista, Bulgariassa 

77 prosenttia, Virossa 91 prosenttia ja 

Alankomaissa ja Kreikassa ei mitään
1
; 

_____________ _______________ 

1
 Komission varapuheenjohtajan Kristalina 

Georgievan vastuuvapausmenettelyn 

1
 Komission varapuheenjohtajan Kristalina 

Georgievan vastuuvapausmenettelyn 
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aikana antamat tiedot. aikana antamat tiedot. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/9 

Tarkistus  9 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko 49 kohdan jälkeen 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Heikoimmin suoriutuvat jäsenvaltiot Jäsenvaltioiden tulokset 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/10 

Tarkistus  10 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

51 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

51. huomauttaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen antamien 

Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan 

sosiaalirahaston ja koheesiorahaston 

riskinalaisia määriä ja prosenttiosuuksia 

koskevien lukujen mukaan (lähdetiedot 

sisällytetty työllisyys-, sosiaali- ja 

osallisuusasioiden pääosaston ja alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosaston vuotuisiin 

toimintakertomuksiin vuodelta 2013) 

korkeimmat virhetasot ovat Slovakialla, 

Yhdistyneellä kuningaskunnalla ja 

Espanjalla; 

51. huomauttaa, että alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosaston vuotuisessa 

toimintakertomuksessa vuodelta 2013 

annettujen lukujen mukaan kaikkia 

Euroopan aluekehitysrahastosta ja 

koheesiorahastosta tuettuja 

toimenpideohjelmia koskevien arvioiden 

painotettuna keskiarvona ilmaistu 

virheriski on alle 1 prosentti 

Luxemburgissa (0,03 prosenttia), 

Suomessa (0,29 prosenttia), Virossa 

(0,43 prosenttia), Maltassa 

(0,89 prosenttia) ja Portugalissa 

(0,88 prosenttia) ja osuus on 5 prosenttia 

tai enemmän Sloveniassa (5 prosenttia), 

Espanjassa (6,18 prosenttia) ja 

Slovakiassa (11,4 prosenttia); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/11 

Tarkistus  11 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

51 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 51 a. huomauttaa, että työllisyys-, 

sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston 

vuotuisessa toimintakertomuksessa 

vuodelta 2013 annettujen lukujen 

mukaan kaikkia Euroopan 

sosiaalirahastosta tuettuja 

toimenpideohjelmia koskevien arvioiden 

painotettuna keskiarvona ilmaistu 

virheriski on alle 1 prosentti Itävallassa ja 

Tanskassa (0,8 prosenttia), Bulgariassa ja 

Puolassa (0,6 prosenttia), Virossa 

(0,4 prosenttia), Suomessa (0,1 prosenttia) 

sekä Unkarissa ja Maltassa 

(0,9 prosenttia) ja osuus on 5 prosenttia 

tai enemmän Romaniassa (6,6 prosenttia), 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

(8,8 prosenttia) ja Belgiassa 

(9,3 prosenttia); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/12 

Tarkistus  12 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. huomauttaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen antamien 

Euroopan maatalouden tukirahaston ja 

Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston riskinalaisia määriä 

ja prosenttiosuuksia koskevien lukujen 

mukaan (lähdetiedot sisällytetty 

maatalouden ja maaseudun kehittämisen 

pääosaston vuotuiseen 

toimintakertomukseen vuodelta 2013) 

korkeimmat virhetasot ovat Romanialla, 

Bulgarialla ja Portugalilla; 

52. huomauttaa, että maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen pääosaston 

vuotuisen toimintakertomuksen vuodelta 

2013 liitteissä ilmoitettujen lukujen 

mukaan eri alojen mukautetut 

jäännösvirheriskit ovat seuraavat: 

 – markkinatoimenpiteet: alle 1 prosentti 

Belgiassa (0,92 prosenttia), Bulgariassa 

(0,91 prosenttia), Unkarissa 

(0,41 prosenttia), Irlannissa 

(0,90 prosenttia), Luxemburgissa 

(0,85 prosenttia), Latviassa 

(0,65 prosenttia), Romaniassa 

(0,95 prosenttia) ja Slovakiassa 

(0,08 prosenttia) ja yli 5 prosenttia 

Itävallassa (8,57 prosenttia), Tšekin 

tasavallassa (14,48 prosenttia), 

Espanjassa (10,89 prosenttia), Ranskassa 

(6,37 prosenttia), Alankomaissa 

(19,40 prosenttia), Puolassa (19,05 

prosenttia) ja Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa (20,21 prosenttia); 

 – suorat tuet: alle 1 prosentti Belgiassa 
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(0,14 prosenttia), Tšekin tasavallassa 

(0,39 prosenttia), Saksassa 

(0,63 prosenttia), Virossa 

(0,94 prosenttia), Maltassa 

(0,03 prosenttia), Puolassa (0,97 

prosenttia), Ruotsissa (0,41 prosenttia) ja 

Sloveniassa (0,85 prosenttia), ja yli 5 

prosenttia Kreikassa (5,17 prosenttia); 

 – maaseudun kehittäminen: mukautettu 

jäännösvirheriski ei ollut yhdessäkään 

jäsenvaltiossa alle 1 prosenttia, ja vain 

Saksassa, Virossa ja Maltassa se oli alle 

2 prosenttia ja yli 5 prosenttia Bulgariassa 

(14,36 prosenttia), Tanskassa 

(6,60 prosenttia), Ranskassa 

(7,26 prosenttia), Kreikassa 

(12,37 prosenttia), Italiassa 

(5,10 prosenttia), Luxemburgissa 

(6,31 prosenttia), Alankomaissa 

(5,77 prosenttia), Portugalissa 

(7,87 prosenttia), Romaniassa 

(11,43 prosenttia) ja Slovakiassa 

(5,04 prosenttia); 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/13 

Tarkistus  13 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. pitää valitettavana, että vuonna 2013 

Euroopan maatalouden tukirahaston 

(maataloustukirahasto) maksujen 

virhetaso oli olennainen, että 

tilintarkastustuomioistuimen arvioima 

todennäköisin virhetaso oli 3,6 prosenttia 

(3,8 prosenttia vuonna 2012)
4
 ja että 

viidestä tarkastetusta kuluiksi 

tunnistettuja menoja koskevasta 

valvontajärjestelmästä todettiin, että kaksi 

ei ollut vaikuttavia, kaksi oli osittain 

vaikuttavia ja vain yksi oli vaikuttava; 

70. pitää valitettavana, että vuonna 2013 

maataloustukirahaston maksujen 

virhetaso oli olennainen ja että 

tilintarkastustuomioistuimen arvioima 

todennäköisin virhetaso oli 3,6 prosenttia 

(3,8 prosenttia vuonna 2012)
4
, mutta 

toteaa virhetason laskeneen vuodesta 

2012 vuoteen 2013 ja kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita varmistamaan kuluiksi 

tunnistettujen menojen 

valvontajärjestelmien vaikuttavuuden; 

__________________ __________________ 

4 
Virheiden esiintyvyys lisääntyi 

huomattavasti: se oli 41 prosenttia 

vuonna 2012 ja 61 prosenttia vuonna 2013. 

4 
Virheiden esiintyvyys lisääntyi 

huomattavasti: se oli 41 prosenttia 

vuonna 2012 ja 61 prosenttia vuonna 2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/14 

Tarkistus  14 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

81 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

81. toteaa, että viisi maksajavirastoa, 

joiden virhetasot olivat korkeimmat, olivat 

seuraavat: 

Poistetaan. 

1. Yhdistynyt 

kuningaskunta, 

RPA 

5,66 % 

(Jäsenvaltion 

ilmoitus: 0,67 %) 

 

2. Kreikka, 

OKEPE 

5,17 % 

(Jäsenvaltion 

ilmoitus: 0,83 %) 

 

3. Espanja, 

AVGA 

4,71 % 

(Jäsenvaltion 

ilmoitus: 1,93 %) 

 

4. Portugali, 

IFAP 

4,37 % 

(Jäsenvaltion 

ilmoitus: 0,82 %) 

 

5. Romania, 

PIAA 

4,27 % 

(Jäsenvaltion 

ilmoitus: 1,77 %) 

 

Or. en 

 

 


