
 

AM\1059576FI.doc  PE555.121v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

28.4.2015 A8-0101/41 

Kompromissitarkistus 41 

Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

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 

29. toukokuuta 2013 annetusta komission 

suosituksesta neuvoston suositukseksi 

Italian vuoden 2013 kansallisesta 

uudistusohjelmasta sekä samassa 

yhteydessä annetusta Italian vuosien 

2012–2017 vakausohjelmaa koskevasta 

neuvoston lausunnosta
1
; kehottaa 

hyväksymään ripeästi direktiivin unionin 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien 

petosten torjunnasta rikosoikeudellisin 

keinoin; 

 __________ 

1
 COM(2013)0362. 

Or. en 
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Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

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 menojen samoin kuin 

liikkuvuuteen, liikenteeseen ja energia-

alaan liittyvien menojen tärkeimmät 

sääntöjenmukaisuutta koskevat riskit 

liittyvät virheisiin julkisiin hankintoihin 

sovellettavissa säännöissä (39 prosenttia), 

hankkeisiin/toimiin tai edunsaajiin, jotka 

eivät ole tukikelpoisia (22 prosenttia), 

tukeen oikeuttamattomien kustannusten 

sisällyttämiseen menoilmoituksiin 

(21 prosenttia) ja valtiontukisääntöjen 

noudattamatta jättämiseen EAKR:n ja 

koheesiorahaston osalta; suhtautuu 

myönteisesti komission toimiin näiden 

riskien lieventämiseksi ja kannustaa sitä 

antamaan hallintoviranomaisille edelleen 

ohjeita ja koulutusta havaituista riskeistä; 

odottaa, että ohjelmakauden 2014–2020 

uudet säännökset ja säännöt auttavat 

vähentämään virheriskiä ja parantamaan 

tuloksia menettelyjen yksinkertaistamisen 

ja selkiyttämisen ansiosta; 

Or. en 
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Ingeborg Gräßle 

PPE-ryhmän puolesta 

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 voimakkaasti maksujen 

keskeyttämistä ja lykkäämistä koskevaa 

komission toimintatapaa, joka on tehokas 

ja ennaltaehkäisevä keino suojella 

unionin taloudellisia etuja; 

Or. en 

 

 


