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22.4.2015 A8-0101/32 

Tarkistus  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL-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 B kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

B. katsoo, että tilanteessa, jossa resurssit 

ovat rajalliset, on entistä tärkeämpää 

noudattaa budjettikuria ja käyttää 

talousarviovaroja tehokkaasti ja 

vaikuttavasti; 

B. katsoo, että erityisesti tilanteessa, jossa 

resurssit ovat rajalliset, komission olisi 

näytettävä esimerkkiä osoittamalla 

menojensa tuottavan eurooppalaista 

lisäarvoa ja varmistamalla, että varat, 

joista se vastaa kokonaan tai yhteisesti 

jäsenvaltioiden kanssa, käytetään 

sovellettavien varainhoitoa koskevien 

sääntöjen ja asetusten mukaisesti; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Tarkistus  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL-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 

72 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 72 a. ottaa huomioon, että komissio toteaa 

vastauksessaan 

tilintarkastustuomioistuimelle, että 

oikeuspuitteita yksinkertaistettiin 

ohjelmakaudeksi 2014–2020, ja pyytää 

komissiota raportoimaan vuoden 2015 

loppuun mennessä, kuinka kyseiset 

yksinkertaistamistoimet ovat vaikuttaneet 

käytännössä ja mitä lisätoimia voitaisiin 

toteuttaa mahdollisesti jäljellä olevien 

monimutkaisten sääntöjen ja 

tukikelpoisuusehtojen suhteen; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Tarkistus  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL-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 

108 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

108. kehottaa komissiota tuomaan esiin 

maatalouden markkinatoimenpiteiden 

unionin tason lisäarvon ottaen huomioon 

mahdollisten unionin talousarvioon 

kohdistuvien menetysten riskin ja pyytää 

komissiota harkitsemaan toimenpiteiden 

lopettamista, jos riski on liian suuri; 

pyytää komissiota raportoimaan 

vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn 

seurantaa koskevassa kertomuksessa 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 

toteuttamista toimista Ranskan siipikarjan 

vientitukia koskevan tarkastustehtävän 

valossa; 

108. epäilee vahvasti 

markkinatoimenpiteiden tehokkuutta 

ottaen huomioon mahdollisten unionin 

talousarvioon vaikuttavien tappioiden 

riskin ja pyytää komissiota harkitsemaan 

toimenpiteiden lopettamista; pyytää 

komissiota raportoimaan vuoden 2013 

vastuuvapausmenettelyn seurantaa 

koskevassa kertomuksessa Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) 

toteuttamista toimista Ranskan siipikarjan 

vientitukia koskevan tarkastustehtävän 

valossa; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Tarkistus  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL-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 

145 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

145. panee merkille, että 

tilintarkastustuomioistuimen menetelmän 

on oltava johdonmukainen ja että sitä on 

sovellettava kaikkiin hallinnoinnin aloihin; 

ymmärtää, että yhdenmukaistamisen 

vieminen pidemmälle saattaa johtaa 

epäjohdonmukaisuuksiin 

tilintarkastustuomioistuimen 

määritelmissä, jotka koskevat toimia, 

jotka eivät ole laillisia suorassa ja 

yhteistyössä toteutettavassa 

hallinnoinnissa; 

145. panee merkille, että 

tilintarkastustuomioistuimen menetelmän 

on oltava johdonmukainen ja että sitä on 

sovellettava kaikkiin hallinnoinnin aloihin; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Tarkistus  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL-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 

154 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

154. on huolestunut Kreikassa työryhmän 

johdolla tapahtuvasta ensisijaisten 

hankkeiden täytäntöönpanosta; panee 

merkille, että 48:aa ensisijaista hanketta 

on nopeutettava; toteaa, että komission 

mukaan keskeiset ongelmat olivat a) 

viivästykset alkuvaiheessa, b) viivästykset 

lupien myöntämisessä, c) sopimusten 

purkautuminen sopimuspuolten 

maksukyvyn puutteen vuoksi sekä d) 

pitkälliset muutoksenhakukäsittelyt 

tuomioistuimissa 

sopimuksentekomenettelyissä; kehottaa 

näin ollen komissiota toimittamaan 

ajantasaiset tiedot ensisijaisista 

hankkeista vuoden 2013 

seurantakertomusta varten; 

154. panee merkille viivästykset ja 

puutteet Kreikassa työryhmän johdolla 

tapahtuvassa ensisijaisten hankkeiden 

täytäntöönpanossa; katsoo, että tämä 

saattaa selittyä ainakin osittain sillä, että 

hankkeet eivät olleet kysyntälähtöisiä tai 

ne olivat ensi alkuun epärealistisen 

kunnianhimoisia, ja kehottaa sen vuoksi 

komissiota harkitsemaan uudelleen 

työryhmän toimintatapoja ja ottamaan 

huomioon, että kyseisille hankkeille 

tarvitaan laaja julkinen tuki; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Tarkistus  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

GUE/NGL-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 

254 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

254. panee merkille komission vastaukset 

Galileo-hankkeen toteuttamisessa aikaan 

saadusta edistymisestä: neljä kiertoradalla 

toteutettavan validointivaiheen Galileo-

satelliittia laukaistiin onnistuneesti 

vuosina 2011 ja 2012, Galileon 

kiertoradalla toteutettava validointivaihe 

saatettiin vuonna 2014 onnistuneesti 

päätökseen, järjestelmän suunnittelu, 

tulostavoitteet ja järjestelmän toiminnan 

lähtökohdat vahvistettiin onnistuneesti, 

maan päällä toimiva infrastruktuuri, 

johon kuuluu useita maa-asemia eri 

puolilla maailmaa, on asennettu 

kokonaisuudessaan ensivaiheen toimintaa 

varten, Galileon kiertoradalla 

toteutettavan validointivaiheen 

satelliittien etsintä- ja 

pelastuspalveluvalmius osoitettiin 

onnistuneesti, kaksi satelliittia (nro 5 ja 

6), jotka laukaistiin 22. elokuuta 2014 

väärälle kiertoradalle, on 

joulukuusta 2014 lähtien vähitellen 

siirretty suotuisammalle kiertoradalle 

niiden parhaan mahdollisen käytön 

varmistamiseksi, ja satelliittien 

navigointihyötykuorman testaus on 

käynnissä; edellyttää saavansa tietoa 

näiden odottamattomien toimien 

aiheuttamista lisäkustannuksista; 

254. on huolestunut siitä, että Galileo-

järjestelmän kustannukset, joiden 

arvioidaan olevan 13 miljoonaa euroa, 

nousevat entisestään, koska kahta uusinta 

satelliittia ei onnistuttu laukaisemaan 

oikein; ottaa huomioon Galileo-hankkeen 

jatkuvasti kasvavat kustannukset ja sen, 

että vuonna 2007 unioni tuli mukaan 

hankkeeseen kahdeksan eurooppalaisen 

yrityksen muodostaman ryhmittymän 

vedettyä investointinsa pois, koska ne 

eivät pitäneet hanketta taloudellisesti 

terveenä, ja katsoo sen vuoksi, että on 

erittäin aiheellista tarkastella uudelleen 

hankkeen hyödyllisyyttä; 
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Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Tarkistus  38 

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 

228 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

228. panee merkille, että julkisuuteen on 

vuotanut kansainvälistä hallinnointiryhmää 

(IMG) koskeva OLAFin loppuraportti, jota 

on jaeltu; pyytää komissiota ja OLAFin 

valvontakomiteaa tutkimaan, miksi, kuinka 

ja kenen kautta OLAFin raportti pääsi 

julkisuuteen, vaikka IMG:lle ei ollut vielä 

tiedotettu raportin sisällöstä; 

228. panee merkille, että julkisuuteen on 

vuotanut kansainvälistä hallinnointiryhmää 

(IMG) koskeva OLAFin loppuraportti, jota 

on jaeltu; pyytää komissiota ja OLAFin 

valvontakomiteaa tutkimaan, miksi, kuinka 

ja kenen kautta OLAFin raportti pääsi 

julkisuuteen, vaikka IMG:lle ei ollut vielä 

tiedotettu raportin sisällöstä; muistuttaa 

lisäksi, että kun OLAFia kuultiin vuonna 

2008, se päätti kieltäytyä siitä, että sitä 

pidettäisiin toimivaltaisena päättämään 

IMG:n oikeudellisesta asemasta, koska se 

ei ollut havainnut IMG:ssä taloudellisia 

petoksia; on erittäin huolestunut 

vakavista seurauksista, joita tästä 

vuodosta mahdollisesti on IMG:lle, koska 

se vahingoittaa merkittävästi sen 

julkisuuskuvaa ja mainetta ja vaarantaa 

sen yli 300 työntekijän työpaikan ja koko 

organisaation tulevaisuuden; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Tarkistus  39 

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 

228 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 228 a. palauttaa mieliin, että jo vuosi 

sitten parlamentti päätti, ettei se ota vuotta 

2012 koskevaa komission vastuuvapautta 

käsitellessään käsiteltäväksi syytöstä, 

jonka mukaan IMG:llä (International 

Management Group) ei ole kansainvälistä 

asemaa, sekä muita jälleen toistettuja 

syytöksiä; on siksi yllättynyt julkisuuteen 

vuotaneen OLAFin raportin päätelmästä, 

jonka mukaan petos- tai 

korruptiotapauksia ei ole esiintynyt mutta 

IMG:n kansainvälisestä asemasta on 

epäilyksiä, koska tämä todetaan 24 vuotta 

sen jälkeen, kun IMG perustettiin 

kansainväliseksi organisaatioksi; panee 

merkille, että tämä on täysin ristiriidassa 

komission vahvistaman oikeudellisen 

lausunnon kanssa; korostaa, että IMG on 

toiminut sekä komission että 

jäsenvaltioiden hyväksi 20 vuoden ajan ja 

että se on erikoistunut toteuttamaan 

hankkeita nimenomaan kriisistä tai 

hädästä kärsivissä maissa, ja komissiossa 

ja kansainvälisellä tasolla on annettu 

tunnustusta sen maineelle ja erinomaisille 

saavutuksille; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Tarkistus  40 

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 

296 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 296 a. panee huolestuneena merkille 

valtaisat erot eri toimielinten 

käännöskustannuksissa; pyytää näin 

ollen kääntämistä käsittelevää 

toimielinten välistä työryhmää tutkimaan 

kyseisten erojen syitä ja ehdottamaan 

ratkaisuja tasapainon saavuttamiseksi ja 

käännöskustannusten 

yhdenmukaistamiseksi siten, että työn 

laatu ja kielellinen monimuotoisuus 

otetaan täysin huomioon; katsoo, että tätä 

varten työryhmän olisi yksilöitävä aloja, 

joilla yhteistyötä tai toimielinten välisiä 

sopimuksia voidaan vahvistaa; toteaa, että 

lisäksi työryhmän olisi pyrittävä 

kehittämään kaikille toimielimille 

yhteinen käännöskustannusten 

esittämismenetelmä, jotta kustannusten 

analysointia ja vertailua voidaan 

yksinkertaistaa; toteaa, että sen olisi 

esitettävä tulokset ennen vuoden 2015 

loppua; pyytää kaikkia toimielimiä 

osallistumaan aktiivisesti toimielinten 

välisen työryhmän työskentelyyn; 

muistuttaa tässä mielessä, että 

monikielisyyden kunnioittaminen unionin 

toimielimissä on olennaista, jotta kaikille 

unionin kansalaisille taattaisiin 

yhdenvertainen kohtelu ja yhtäläiset 

mahdollisuudet; katsoo, että ryhmän olisi 

käynnistettävä toimielinten välinen 
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yhteistyö uudelleen parhaiden käytäntöjen 

ja tulosten jakamiseksi; 

Or. en 

 

 


