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22.4.2015 A8-0101/25 

Tarkistus  25 

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 

179 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

179. pitää valitettavana, että kansallisten 

hallinto- ja valvontajärjestelmien 

perustason tarkastusten puutteellisuus oli 

edelleen virheiden pääasiallinen lähde; 

on erittäin huolestunut siitä, että 

jäsenvaltiot eivät ilmeisesti ole unionin 

varoja käyttäessään yhtä tunnollisia kuin 

kansallisia talousarvioita käyttäessään, 

vaikka niillä on merkittävä vastuu 

unionin talousarvion oikeasta ja 

laillisesta toteutuksesta, kun ne vastaavat 

unionin varojen hallinnoinnista; toteaa, 

että seuraavissa ohjelmissa oli erityisiä 

systeemisiä virheitä: Puola, Espanja 

(Kastilia ja Léon), Romania, Portugali, 

Italia (Sisilia), Saksa (liittovaltio), Saksa 

(Thüringen), Tšekki ja Unkari; panee 

lisäksi merkille, että komission 

alakohtaisissa tarkastuksissa paljastui 

puutteita seuraavien toimenpideohjelmien 

hallinto- ja valvontajärjestelmissä: Irlanti 

(Human Investment Capital), Slovakia 

(koulutus) ja Espanja (Valencian 

itsehallintoalue); 

179. panee merkille 

tilintarkastustuomioistuimen 

huomautukset toimintalohkon menojen 

sääntöjenmukaisuuteen kohdistuvista 

pääasiallisista riskeistä, muun muassa 

sen, että investoinnit inhimillisiin 

voimavaroihin ovat luonteeltaan 

aineettomia, toimien kirjo on laaja ja 

hankkeiden toteuttamisessa on mukana 

lukuisia kumppaneita, jotka usein ovat 

pieniä; on tyytyväinen siihen, että 

jäsenvaltiot käyttävät yksinkertaistettuja 

kustannusvaihtoehtoja, jotka vähentävät 

edunsaajien hallinnollista rasitusta ja 

ovat vähemmän virhealttiita; pyytää 

komissiota kannustamaan jäsenvaltioita 

olemaan soveltamatta ESR-hankkeisiin 

tiukempia sääntöjä kuin kansallisesti 

rahoitettuihin hankkeisiin; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Tarkistus  26 

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 ennen 235 kohtaa 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Unionin humanitaarisen avun ja 

kehitysavun varojen mahdollinen 

kavaltaminen 

Unionin humanitaarisen avun ja 

kehitysavun varat 

Or. en 



 

AM\1058867FI.doc  PE555.121v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

22.4.2015 A8-0101/27 

Tarkistus  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

S&D-ryhmän puolesta 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Ivo Vajgl 

 

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 

235 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

235. panee merkille, että OLAF laati 

raportin Algeriassa Tindoufissa olevalle 

länsisaharalaispakolaisten leirille 

annetusta humanitaarisesta avusta 

(OF 2003/526); pyytää komissiota 

selventämään toimenpiteitä, joita on 

toteutettu kyseisen raportin havaintojen 

johdosta; toteaa, että UNHCR:n 

tutkintaraportin
1
 mukaan pakolaisväestön 

kirjaamatta jättäminen näin pitkän aikaa 

(lähes 30 vuotta heidän saapumisestaan) 

on UNHCR:n historiassa epätavallinen ja 

ainutlaatuinen tilanne; kehottaa 

komissiota varmistamaan, että OLAFin 

raportissa syytetyt algerialaiset ja 

länsisaharalaiset eivät enää saa unionin 

veronmaksajien rahoittamaa apua; 

kehottaa komissiota arvioimaan uudelleen 

unionin tukea ja mukauttamaan sen 

kyseisen väestön todellisiin tarpeisiin sekä 

varmistamaan, että pakolaisten edut ja 

tarpeet eivät kärsi, sillä mahdolliset 

väärinkäytökset kohdistuvat juuri heihin 

kaikista rankimmin; 

235. suhtautuu myönteisesti seuranta- 

ja valvontatoimenpiteisiin, jotka 

komissio on toteuttanut OLAFin 

tutkittua Algerian Tindoufissa olevalle 

pakolaisleirille tarkoitetun avun 

käyttämistä väärään tarkoitukseen 

(raportti OF/2003/521); pitää tältä 

osin myönteisinä ISPRAn arvioita, 

joilla pyritään määrittämään 

realistinen avunsaajien määrä; toteaa, 

että elintarvikeapua antaessaan 

komission on otettava huomioon YK:n 

turvallisuusneuvoston kiireellinen 

vetoomus elintarvikeavun 

lisärahoituksen saamiseksi
1
 ja WFP:n 

varoitukset siitä, että elintarvikeavun 

saannissa on vakavia puutteita 

heinäkuusta 2015 alkaen, ja yhtyy 

huolestuneisuuteen siitä, mitä 

seurauksia elintarviketurvan puute 

aiheuttaa alueen vakaudelle; pitää 

keskeisenä, että erittäin 

politisoituneita kysymyksiä ei sekoiteta 

jo ratkaistuun avun 

väärinkäyttötapaukseen siten, että 

samalla vaarannetaan hädänalaisten 

ihmisten elintarvikeapu, ja kehottaa 

kaikkia osapuolia käsittelemään 
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kaikkia kysymyksiä suoraan ja 

erillään toisistaan; 

__________________ _______________ 

1
 UNHCR:n ylitarkastajan virasto, 

tarkastusraportti INQ/04/005, Geneve, 

12. toukokuuta 2005. 

126 a 
S/2015/246, 77 kohta. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Tarkistus  28 

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 

275 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

275. huomauttaa, että Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 

Euratom) N:o 883/2013
1
, joka on ollut 

voimassa 1. lokakuuta 2013 alkaen, OLAF 

velvoitetaan varmistamaan, että 

valvontakomitean sihteeristö voi 

työskennellä riippumattomasti (asetuksen 

(EU, Euratom) N:o 883/2013 johdanto-

osan 40 kappale); ei ole tällä hetkellä 

tietoinen toimenpiteistä tämän 

oikeudellisen velvoitteen 

täytäntöönpanemiseksi; kehottaa 

komissiota ryhtymään välittömästi toimiin 

tilanteen korjaamiseksi; 

275. huomauttaa, että Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 

Euratom) N:o 883/2013, joka on ollut 

voimassa 1. lokakuuta 2013 alkaen, OLAF 

velvoitetaan varmistamaan, että 

valvontakomitean sihteeristö voi 

työskennellä riippumattomasti (asetuksen 

(EU, Euratom) N:o 883/2013 johdanto-

osan 40 kappale); pyytää OLAFia näin 

ollen arvioimaan tilannetta asetuksen 

(EU, Euratom) N:o 883/2013 arvioinnin 

yhteydessä, jonka on määrä tapahtua 

2. lokakuuta 2017 mennessä; 

__________________  

1
 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, 

11. syyskuuta 2013, Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

1073/1999 ja neuvoston asetuksen 

(Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 

(EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Tarkistus  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-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 

47 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 47 a. pitää tärkeänä, että edistetään 

rakennerahastovarojen käytön täydellistä 

avoimuutta julkaisemalla hankkeiden 

kirjanpitotiedot; kehottaa komissiota 

tekemään alueellisiin ehdotuspyyntöihin 

osallistumisesta kilpaillumpaa ja 

avoimempaa, jotta vältetään suosiminen 

unionin rahoituksen saamisessa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Tarkistus  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-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 

53 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 53 a. muistuttaa, että korruptio 

vahingoittaa vakavasti unionin varoja; on 

huolissaan tiedoista, joiden mukaan ilmiö 

koskee erityisesti joitakin jäsenvaltioita, ja 

muistuttaa tässä yhteydessä neuvoston 

suosituksesta Italian vuoden 2013 

kansallisesta uudistusohjelmasta sekä 

samassa yhteydessä annetusta Italian 

vuosien 2012–2017 vakausohjelmaa 

koskevasta neuvoston lausunnosta
1
; 

kehottaa komissiota esittämään 

ehdotuksen, jolla pyritään vahvistamaan 

korruption vastaista lainsäädäntöä 

unionissa; 

 ________________ 

 
1 
COM(2013)0362. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Tarkistus  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-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 

286 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 286 a. korostaa, että henkilöstön nykyinen 

palkitsemisjärjestelmä eroaa yksityisen 

sektorin palkoista tavalla, joka ei ole 

perusteltavissa; pitää tarpeellisena säätää 

uudistuksesta, jolla palautetaan tasapaino 

unionin hallinnon ja todellisten palkkojen 

välille; 

Or. en 

 

 


