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22.4.2015 A8-0101/15 

Tarkistus  15 

Inés Ayala Sender, Georgi Pirinski, 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 

82 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

82. pitää valitettavana, että nykyisessä 

lainsäädäntökehyksessä ei säädetä 

maksajavirastoille virheellisestä tai 

väärästä raportoinnista
2
 määrättävistä 

seuraamuksista; 

82. kehottaa komissiota käyttämään 

kaikkia käytettävissään olevia 

toimenpiteitä, myös aktiivisesti valvomaan 

uusien todentamisviranomaisten 

laillisuutta ja sääntöjenmukaisuutta 

koskevaa työtä, jotta voidaan parantaa 

jäsenvaltioiden valvonnan laatua ja siten 

niiden valvontatilastojen luotettavuutta; 

__________________  

2 
Komission vastaus kirjalliseen 

kysymykseen nro 11, komission jäsenen 

Phil Hoganin kuuleminen talousarvion 

valvontavaliokunnassa 1. joulukuuta 

2014. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/16 

Tarkistus  16 

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 

90 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

90. panee merkille, että maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen pääosaston 

vuotuisessa toimintakertomuksessa 

vuodelta 2013
1
 esitettyjen tietojen mukaan 

aiheettomasti maksettujen maksujen 

takaisinperinnän alalla heikoimmin 

suoriutuvat jäsenvaltiot ovat Bulgaria 

(perintäaste 4 prosenttia), Kreikka 

(perintäaste 21 prosenttia), Ranska ja 

Slovenia (perintäaste 25 prosenttia), 

Slovakia (perintäaste 27 prosenttia) ja 

Unkari (perintäaste 33 prosenttia); on 

huolestunut takaisinperintöjen hälyttävän 

alhaisesta tasosta tietyillä aloilla ja pyytää 

komissiota antamaan selvityksen tämän 

syistä ja mahdollisuuksista parantaa 

tilannetta; 

90. on huolestunut takaisinperintöjen 

osaksi hälyttävän alhaisesta tasosta ja 

pyytää komissiolta kertomusta tämän 

syistä ja mahdollisuuksista parantaa 

tilannetta; 

__________________  

1 
Maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen pääosaston vuotuinen 

toimintakertomus vuodelta 2013, liite 10, 

taulukko 51: uudet avoimet tapaukset 

vuodesta 2007 lähtien. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/17 

Tarkistus  17 

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 

107 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

107. suosittelee, että komissio seuraa 

aktiivisesti korjaavia toimia, joita 

kohdistetaan puutteisiin, jotka esiintyvät 

hedelmien ja vihannesten tuottajaryhmille 

Puolassa, Itävallassa, Alankomaissa ja 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

maksettavaan unionin tukeen 

sovellettavassa valvontajärjestelmässä; 

107. suosittelee, että komissio seuraa 

aktiivisesti, miten unionin tukeen 

sovellettavan valvontajärjestelmän 

puutteita korjaavia toimia sovelletaan 

hedelmien ja vihannesten tuottajaryhmien 

tunnustamiseen Puolassa sekä 

tuottajaorganisaatioiden 

toimintaohjelmiin Itävallassa, 

Alankomaissa ja Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/18 

Tarkistus  18 

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 

133 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

133. toteaa, että EAKR:n ja 

koheesiorahaston menojen tärkeimmät 

sääntöjenmukaisuutta koskevat riskit 

liittyvät virheisiin julkisissa hankinnoissa 

(39 prosenttia), hankkeisiin/toimiin tai 

edunsaajiin, jotka eivät ole tukikelpoisia 

(22 prosenttia), tukeen oikeuttamattomien 

kustannusten sisällyttämiseen 

menoilmoituksiin (21 prosenttia) ja 

valtiontukisääntöjen noudattamatta 

jättämiseen; 

133. toteaa, että EAKR:n ja 

koheesiorahaston sekä liikkumisen, 

liikenteen ja energian alan menojen 

tärkeimmät virheriskit liittyvät 

hankintasääntöjen noudattamatta 

jättämiseen sekä hankkeisiin ja 

kustannuksiin, jotka eivät ole 

tukikelpoisia, sekä EAKR:n ja 

koheesiorahaston osalta 

valtiontukisääntöjen noudattamatta 

jättämiseen; suhtautuu myönteisesti 

komission toimiin näiden riskien 

lieventämiseksi ja kannustaa sitä 

antamaan hallintoviranomaisille edelleen 

ohjeita ja koulutusta havaituista riskeistä; 

odottaa, että ohjelmakauden 2014–2020 

uudet säännöt auttavat vähentämään 

virheriskiä ja parantamaan tuloksia 

menettelyjen yksinkertaistamisen ja 

selkiyttämisen ansiosta; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/19 

Tarkistus  19 

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 

134 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

134. panee merkille, että jäsenvaltioiden 

viranomaiset toimittivat 

toimenpideohjelmistaan 322 kansallista 

tarkastuslausuntoa ja että 209 tapauksessa 

(65 prosenttia) tarkastuslausunnossa 

todettiin virhetason olevan alle 

2 prosenttia; panee merkille, että kun 

komissio tarkisti tiedot, se kykeni 

vahvistamaan jäsenvaltioiden virhetasoa 

koskevat ilmoitukset vain 78 kansallisen 

tarkastuslausunnon osalta; toteaa, että 

komission oli korjattava 

244:ää tarkastuslausuntoa
1
; pyytää 

komissiota ilmoittamaan vastaisuudessa 

yksityiskohtaisesti kaikista alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosaston 

virhetasoihin tekemistä muutoksista; 

134. ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden 

viranomaiset toimittivat 

toimenpideohjelmistaan 322 kansallista 

tarkastuslausuntoa ja että 209 tapauksessa 

(65 prosenttia) tarkastuslausunnossa 

todettiin virhetason olevan alle 

2 prosenttia; huomauttaa, että kaiken 

kaikkiaan pääosasto arvioi, että 

89 prosentissa tapauksista ilmoitettu 

virhetaso oli luotettava tietolähde 

vuoden 2013 maksujen riskin 

laskemiseksi, koska se vahvisti vuotuisissa 

toimintakertomuksissa ilmoitetut 

virhetasot 68 prosentissa ilmoitetuista 

virhetasoista ja kykeni 21 prosentissa 

tapauksista laskemaan virhetason 

uudelleen kaikkien 

tarkastusviranomaisen toimittamien 

pääosaston tarkastajien vahvistamien 

tietojen perusteella; toteaa alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosaston katsovan 

analysoituaan vuotuiset 

toimintakertomukset, että se voi vahvistaa 

tarkastusviranomaisten 

tarkastuslausunnot 304 ohjelman osalta 

(94 prosenttia); 

__________________  

1
 Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 

vuotuinen toimintakertomus 

vuodelta 2013, liite, s. 41. 
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AM\1058868FI.doc  PE555.121v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0101/20 

Tarkistus  20 

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 

135 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

135. panee merkille, että komissio piti 

epäluotettavina Slovakian raporteissa 

kaikkia kansallisesti tarkastettuja 

virhetasoja, Unkarin raporteissa 

kymmentä virhetasoa 15:stä, Bulgarian 

raporteissa kahta seitsemästä ja Belgian 

raporteissa yhtä neljästä; pyytää 

komissiota osoittamaan, voitiinko unionin 

talousarvion suojaamiseksi määrätyillä 

kiinteämääräisillä oikaisuilla 

(25 prosenttia yhden ohjelman osalta ja 

10 prosenttia yhdeksän ohjelman osalta 

Slovakiassa, kahden ohjelman osalta 

Bulgariassa ja Italiassa ja yhden 

ohjelman osalta Belgiassa
2
) korjata 

tilannetta ja millä tavoin; 

135. panee merkille, että alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosasto piti 

 – luotettavina kaikkia kuuden 

jäsenvaltion (Itävalta, Suomi, Ranska, 

Luxemburg, Portugali ja Alankomaat) 

ilmoittamia toimenpideohjelmien 

kansallisesti tarkastettuja virhetasoja 

 – epäluotettavina / kiinteämääräiseen 

oikaisuun johtavina kaikkia kahden 

jäsenvaltion (Slovakia ja Slovenia) 

ilmoittamia toimenpideohjelmien 

kansallisesti tarkastettuja virhetasoja 

 – sekä luotettavina että luotettavina mutta 

uudelleenlaskentaa edellyttävinä 

useimpien jäsenvaltioiden ilmoittamia 

toimenpideohjelmien kansallisesti 
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tarkastettuja virhetasoja 

 – luotettavina ja/tai luotettavina mutta 

uudelleenlaskentaa edellyttävinä joitakin 

kuuden jäsenvaltion (Belgia, Bulgaria, 

Saksa, Unkari, Italia ja Yhdistynyt 

kuningaskunta) ilmoittamia 

toimenpideohjelmien kansallisesti 

tarkastettuja virhetasoja ja joitakin niiden 

ilmoittamia muiden toimenpideohjelmien 

virhetasoja epäluotettavina / 

kiinteämääräiseen oikaisuun johtavina; 

__________________  

2
 Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 

vuotuinen toimintakertomus 

vuodelta 2013, liite, s. 42. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/21 

Tarkistus  21 

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 

136 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

136. korostaa, että virheistä ilmoittaminen 

oli erityisen epäluotettavaa seuraavien 

toimenpideohjelmien kohdalla: 

Poistetaan. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/22 

Tarkistus  22 

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 

141 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

141. kannattaa täysin maksujen 

keskeyttämistä ja lykkäämistä koskevaa 

komission toimintatapaa; 

141. kannattaa painokkaasti maksujen 

keskeyttämistä ja lykkäämistä, jota 

komissio käyttää tiukasti 

sääntöjenvastaisuuksia ennalta 

ehkäisevänä välineenä; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/23 

Tarkistus  23 

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 

146 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

146. panee merkille, että komissio määräsi 

vuonna 2013 jäsenvaltioiden 

toimenpideohjelmille rahoitusoikaisuja, 

joiden määrä oli 912 371 222 euroa, ja että 

määrästä 239,50 miljoonaa euroa koski 

Tšekkiä, 147,21 miljoonaa euroa Unkaria 

ja 95,47 miljoonaa euroa Kreikkaa; 

146. panee merkille, että alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosaston vuotuisen 

toimintakertomuksen mukaan komissio 

määräsi tai vahvisti vuonna 2013 EAKR:a 

ja koheesiorahastoa koskevia 

rahoitusoikaisuja, joiden määrä oli 

557,2 miljoonaa euroa ja jotka koskivat 

kaikkia ohjelmakausia, ja että 

vuonna 2013 tai aiempina vuosina 

määrättyjä tai vahvistettuja oikaisuja 

pantiin täytäntöön yhteensä 

898,7 miljoonaa euroa; panee merkille 

alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston 

valvontaroolin lujittamisen vuoden 2008 

komission toimintaohjelman 

hyväksymisen ja täytäntöönpanon jälkeen 

ja kehottaa komissiota jatkamaan 

toimiaan asiassa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/24 

Tarkistus  24 

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 

168 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

168. panee tyytyväisenä merkille, että 

ESR:sta rahoitettujen hankkeiden lisäksi 

näiden tavoitteiden saavuttamista on 

edistänyt maakohtaisten suositusten 

sisällyttäminen osana eurooppalaista 

ohjausjaksoa koskevaa menettelyä 

laadittavaan vuotuiseen yhteiseen 

työllisyysraporttiin; 

168. pitää myönteisenä toimintalohkon 

osuutta Eurooppa 2020 -strategian 

tavoitteiden saavuttamiseen, johon ovat 

vaikuttaneet sekä ESR:n hankkeet että 

muut sen piiriin kuuluvat välineet; 

korostaa ESR:n merkitystä investoitaessa 

toimiin työpaikkojen luomiseksi ja 

työttömyyden torjumiseksi, inhimilliseen 

pääomaan, koulutukseen, sosiaaliseen 

osallisuuteen ja sosiaalipalvelujen 

saatavuuteen; 

Or. en 

 

 

 


