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Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto 

2015/2163(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

11 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

11. panee merkille uuden 

organisaatiokaavion ja siihen liittyvän 

aiemmin yläpainotteisen hallintorakenteen 

järkeistämisen, niin että hierarkian tasoja 

on nyt vähemmän; pitää kuitenkin 

valitettavana, että EUH:n sisäiset 

hallinnolliset ja taloudelliset rakenteet 

ovat edelleen liian monimutkaiset ja 

jäykät; panee merkille, että nykyinen 

rakenne estää EUH:ta reagoimasta oikea-

aikaisesti kriiseihin ja että myös pääsy 

keskeisiin tietoihin on hidasta; kehottaa 

EUH:ta valmistelemaan yhdessä 

komission, neuvoston ja jäsenvaltioiden 

kanssa lisää uudistuksia sisäisten 

prosessiensa virtaviivaistamiseksi ja 

rakenteensa selkeyttämiseksi; 

11. panee merkille uuden 

organisaatiokaavion ja siihen liittyvän 

aiemmin yläpainotteisen hallintorakenteen 

järkeistämisen, niin että hierarkian tasoja 

on nyt vähemmän; 

Or. en 
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S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto 

2015/2163(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. on huolestunut unionin edustustojen 

toiminnan tehottomuudesta ja toiminnan 

vaatimista ponnisteluista; kehottaa 

EUH:ta jatkamaan säännöllisesti 

edustustoja koskevaa arviointiohjelmaansa 

ja esittämään vuotuisessa 

toimintakertomuksessaan yhteenvedon 

unionin edustustojen toiminnassa 

havaituista keskeisistä puutteista ja 

vaikeuksista kullekin edustustolle 

suoritetun arvioinnin tuloksena laaditun 

toimintasuunnitelman pohjalta; 

26. kehottaa EUH:ta jatkamaan 

säännöllisesti edustustoja koskevaa 

arviointiohjelmaansa ja esittämään 

vuotuisessa toimintakertomuksessaan 

yhteenvedon unionin edustustojen 

toiminnassa havaituista keskeisistä 

puutteista ja vaikeuksista kullekin 

edustustolle suoritetun arvioinnin tuloksena 

laaditun toimintasuunnitelman pohjalta; 

Or. en 
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Mietintö A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto 

2015/2163(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. kehottaa EUH:ta ja EuropeAidia 

tehostamaan edustustojen päälliköiden 

valvontaa näiden toimiessa komission 

edelleenvaltuuttamina tulojen ja menojen 

hyväksyjinä, jotta lisätään heidän 

vastuuvelvollisuuttaan yleisessä 

tarkastusketjussa siten, että tarjotaan sekä 

laadun että määrän suhteen kattavaa 

raportointia (ulkoisen avun hallinnointia 

koskevat kertomukset) laadittaessa 

EUH:n ja EuropeAidin vuotuisia 

toimintakertomuksia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto 

2015/2163(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. toteaa, että YK:n kehitysohjelman 

hallinnoiman Afganistanin lain ja 

järjestyksen erityisrahastoa (LOTFA), 

joka on EUH:n tärkein rahoitusväline 

Afganistanissa, on arvosteltu huonosta 

hallinnosta ja avoimuuden puutteesta, ja 

kehottaa EUH:ta lisäämään sen 

vastuuvelvollisuutta (samoin kuin useiden 

avunantajien erityisrahastojen 

vastuuvelvollisuutta muissa kolmansissa 

maissa); toteaa myös jälleen, että tulevissa 

YTPP-operaatioissa on käytettävä kaikkia 

soveltuvia rahoituskanavia, myös unionin 

erityisrahastoja, tehokkaalla tavalla niin, 

että voidaan varmistaa operaation 

toimintapoliittisten tavoitteiden 

saavuttaminen ja moitteeton varainhoito; 

Poistetaan. 

Or. en 



 

AM\1092786FI.doc  PE579.928v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.4.2016 A8-0136/6 

Tarkistus  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0136/2016 

Ryszard Czarnecki 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto 

2015/2163(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. panee valittaen merkille, että EUH:lla 

ei edelleenkään ole omaa kattavaa 

strategiaa tai näkemystä, mikä vaikeuttaa 

nopeaa reagointia odottamattomiin 

tapahtumiin nopeasti kehittyvässä 

maailmassa; kehottaa EUH:ta 

selkeyttämään näkemystään tulevaisuutta 

silmällä pitäen suunnan osoittamiseksi 

muutoin heikosti toteutetulle 

toimeksiannolleen sekä tarjoamaan 

korkealaatuista tukea ulkopolitiikkaa 

toteuttaville unionin toimielimille ja 

jäsenvaltioille; kehottaa tässä yhteydessä 

EUH:ta kehittämään asiantuntemustaan 

ilmastonmuutoksen tai 

energiavarmuuden kaltaisista 

maailmanlaajuisista kysymyksistä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 

 


