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20.4.2016 A8-0140/1 

Tarkistus  1 

Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

113 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

113. pitää myönteisenä komission EU:n 

taloudellisten etujen suojaamista 

koskevassa vuosikertomuksessaan 2014 

esittämää lausuntoa, jossa se muistutti, 

että niin taloudellisten etujen suojaamista 

(PFI) koskeva direktiivi kuin Euroopan 

syyttäjänviraston perustamista koskeva 

asetus täydentäisivät ja vahvistaisivat 

lainsäädäntökehystä sekä tehostaisivat 

petostentorjuntaa merkittävästi; on 

edelleen sitä mieltä, että PFI-direktiivi on 

tarpeen hyväksyä kiireellisesti ja alv on 

sisällytettävä siihen ja että direktiivissä on 

määriteltävä selvästi EU:n taloudellisiin 

etuihin kohdistuvat rikkomukset, 

sovellettavia 

enimmäisvankeusrangaistuksia koskevat 

vähimmäissäännöt sekä 

vanhentumisaikaa koskevat 

vähimmäissäännöt mahdollisimman pian; 

palauttaa mieliin asian Taricco, jossa 

Euroopan unionin tuomioistuin kiinnitti 

huomiota siihen, että alv-petokset 

todellakin sisältyvät yhteisöjen 

taloudellisten etujen suojaamisesta 

vuonna 1995 tehdyn yleissopimuksen 

määritelmään EU:n taloudellisiin etuihin 

kohdistuvasta petoksesta; kehottaa 

komissiota selventämään Eurojustin, 

Euroopan syyttäjänviraston ja Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) välisiä 

suhteita ja tarkastelemaan mahdollisuutta 

Poistetaan. 



 

AM\1092744FI.doc  PE579.919v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

soveltaa näihin virastoihin 

tutkintatoimien tehostamiseksi 

yhdennetympää lähestymistapaa1; 

__________________  

1 Ks. COM(2013)0534 – 2013/0255(APP), 

29 kohta. 

 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/2 

Tarkistus  2 

Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

150 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

150. panee tyytyväisenä merkille omia 

varoja käsittelevän korkean tason 

työryhmän perustamisen; on tyytyväinen 

mainitun työryhmän vuoden 2014 lopussa 

esittämään ensimmäiseen 

arviointikertomukseen ja yhtyy arvioon, 

jonka mukaan järjestelmä on vähitellen 

muuttunut pääosin jäsenvaltioiden 

maksuosuuksien järjestelmäksi, josta vain 

pienen osan muodostaa aidosti 

eurooppalainen ja itsenäinen omien 

varojen järjestelmä; katsoo, ettei nykyinen 

omien varojen järjestelmä saa jäädä 

pelkästään nettomaksajista ja -saajista 

käytyjen kansallisten kiistojen tasolle, 

mikä etäännyttää kansalaiset unionista, 

vaan siitä on kehitettävä selkeästi unionin 

yleisen edun ja unionin politiikkojen 

mukainen järjestelmä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/3 

Tarkistus  3 

Anders Primdahl Vistisen 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

280 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 280 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 

ettei unionin varoja käytetä suoraan tai 

epäsuorasti härkätaistelujen tukemiseen; 

katsoo, ettei YMP:n määrärahoja tai 

muita unionin talousarvion määrärahoja 

saisi käyttää sellaisen toiminnan 

rahoittamiseen, johon liittyy eläinten 

kidutusta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Marco Zanni,  

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

108 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 108 a. ilmaisee huolensa siitä, että useissa 

Pohjois-Euroopan maissa ei ole 

järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa 

koskevaa erityistä kansallista 

lainsäädäntöä, ja pyytää komissiota 

laajentamaan mafianvastaisten 

todistusten vaatimuksen koskemaan 

kaikkia EU:n varoihin liittyviä 

hankintamenettelyjä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Marco Zanni,  

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

112 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 112 a. muistuttaa, että komissio on 

määrännyt kahdeksalle kansainväliselle 

rahoituslaitokselle kaikkiaan 

1 494 302 000 euron sakot 

osallistumisesta laittomiin kartelleihin 

rahoitusjohdannaismarkkinoilla 

Euroopan talousalueella Euribor- ja 

Libor-viitekorkoihin liittyvien petosten 

yhteydessä; pitää valitettavana, että tästä 

petoksesta kärsineille ihmisille ei ole voitu 

maksaa tähän mennessä minkäänlaisia 

korvauksia, koska komissio ei ole tehnyt 

päätöstään kertyneiden sakkojen 

maksamisesta; kehottaa komissiota 

tekemään kyseisen päätöksen ja 

julkaisemaan sen, jotta korvauspyyntöjen 

kanssa voidaan edetä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/6 

Tarkistus  6 

Marco Valli, Marco Zanni,  

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

183 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 183 a. pitää valitettavana, että komissio ei 

kyennyt valvomaan asianmukaisesti 

Volkswagenin ilmoittamia päästöjä, ja on 

huolissaan virallisissa testituloksissa 

ilmoitettujen ja todellisissa 

ajo-olosuhteissa mitattujen 

hiilidioksidipäästöjen välisestä 

epäsuhdasta; on vakavasti huolissaan 

siitä, että jäsenvaltioiden viranomaiset ja 

komissio ovat viivytelleet reagoinnissaan 

todisteisiin normaalissa käytössä olevien 

ajoneuvojen unionin lainsäädännössä 

vahvistettujen päästöraja-arvojen 

vakavista ja jatkuvista ylityksistä; 

kehottaa komissiota varmistamaan, että 

useissa jäsenvaltioissa ja muissakin 

maissa eri puolilla maailmaa paraikaa 

toteutettavien, ajoneuvojen päästötestien 

tulosten manipulointia koskevien 

tutkimuksen tulokset esitetään 

mahdollisimman avoimesti; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Marco Zanni,  

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

207 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 207 a. pitää huolestuttavana, että Italiassa 

ei joko suoriteta nuorisotakuuohjelman 

mukaisia harjoittelijoille tarkoitettuja 

maksuja tai maksut viivästyvät 

kohtuuttomasti; kehottaa komissiota 

seuraamaan tilannetta ja laatimaan 

erityisen toimintaohjelman jäsenvaltioille, 

joissa ilmenee tällaisia ongelmia; 

Or. en 

 

 


