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20.4.2016 A8-0140/12 

Tarkistus  12 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

397 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 397 a. muistuttaa, että kehitysapu ja 

muuttovirtojen hallinta ovat läheisessä 

yhteydessä toisiinsa; muistuttaa siksi, että 

jäsenvaltioiden olisi nivellettävä 

taloudelliset sitoumukset pyrkimyksiin 

ratkaista muuttoliikkeeseen liittyvät 

ongelmat, jotta muuttovirrat voidaan 

kääntää takaisin; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Tarkistus  13 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

522 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

522. katsoo, että yhteinen 

maatalouspolitiikka (YMP) on yksi 

unionin alkuperäisistä politiikoista ja 

unionin tärkeä väline, jolla on laajoja 

vaikutuksia ei ainoastaan 

elintarviketuotannon ja 

ekosysteemipalveluiden alalla vaan myös 

todellisten ja potentiaalisten ympäristöön 

liittyvien, sosiotaloudellisten ja tasa-arvoa 

koskevien parannusten alalla sekä 

maaseudun väestökadon torjunnassa ja 

jossa otetaan huomioon 

kiertotalouskäsitteen kehittämisen tarve; 

toteaa, että YMP myötävaikuttaa näin 

ollen unionin alueiden väliseen 

tasapainoon tarjoamalla rahoitustukea ja 

tärkeitä välineitä, joiden avulla nuoret 

viljelijät voivat aloittaa maanviljelyn ja 

varmistaa sukupolvien välisen 

jatkuvuuden; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Tarkistus  14 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

522 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 522 a. toteaa, että YMP, joka on yksi 

vanhimmista ja parhaiten rahoitetuista 

unionin politiikoista, ei enää kykene 

saavuttamaan yhtä tärkeimmistä 

tavoitteistaan eli turvaamaan kohtuullisia 

tuloja maanviljelijöille, mikä johtuu 

määrätyistä politiikkavaihtoehdoista ja 

YMP:n kasvavasta byrokratiataakasta; 

katsoo, että taloudellinen tuki ei enää riitä 

turvaamaan nuorten viljelijöiden 

toiminnan aloittamisen ja tilojen siirron 

kestävyyttä, mikä lisää maaseutualueiden 

väestökatoa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Tarkistus  15 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

523 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

523. toteaa, että maatalouden ja 

maaseudun kehittämisen pääosasto teki 

vuonna 2014 jäsenvaltioiden 

viranomaisten kanssa paljon työtä 

varmistaakseen, että ne pystyvät yhä 

paremmin estämään maatalousmenojen 

virheitä ja panemaan maaseudun 

kehittämisohjelmansa täytäntöön; panee 

merkille pääosaston työn myönteisen 

vaikutuksen, joka näkyy selvästi 

tilintarkastustuomioistuimen vuotta 2014 

koskevassa vuosikertomuksessa; on 

vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden ja 

pääosaston toimet antavat hyvän pohjan 

muiden parannusten toteuttamiselle 

menokauden 2014–2020 keskeisinä 

vuosina; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/16 

Tarkistus  16 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

530 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

530. huomauttaa, että jäsenvaltioissa 

sovelletut erilaiset tuotantosidonnaisia 

tukia koskevien sääntöjen 

täytäntöönpanotavat vääristävät kilpailua 

esimerkiksi maitoalalla; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Tarkistus  17 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

542 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

542. toivoo, että komissio hyödyntää 

pikaisesti ja täysimääräisesti yhteisen 

maatalouspolitiikan 

yksinkertaistamisprosessin, erityisesti kun 

on kyse täydentäviä ehtoja ja 

viherryttämistä koskevista raskaista ja 

monimutkaisista säännöksistä, jotka viime 

kädessä vaikuttavat viljelijöihin kaikkialla 

Euroopassa; korostaa, että 

yksinkertaistamisprosessissa olisi 

keskityttävä hallinnollisen rasitteen 

keventämiseen eikä sillä saisi vaarantaa 

YMP:n edellisessä uudistuksessa sovittuja 

periaatteita ja sääntöjä, jotka olisi 

pidettävä voimassa sellaisenaan; katsoo, 

että tällaisen yksinkertaistamisen ei pitäisi 

tarkoittaa, että YMP:n menoja vuosina 

2013–2020 on tarkasteltava uudelleen; 

542. toivoo, että komissio hyödyntää 

pikaisesti ja täysimääräisesti yhteisen 

maatalouspolitiikan 

yksinkertaistamisprosessin, erityisesti kun 

on kyse täydentäviä ehtoja ja 

viherryttämistä koskevista raskaista ja 

monimutkaisista säännöksistä, jotka viime 

kädessä vaikuttavat viljelijöihin kaikkialla 

Euroopassa; korostaa, että 

yksinkertaistamisprosessissa olisi 

keskityttävä hallinnollisen rasitteen 

keventämiseen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Tarkistus  18 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

547 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

547. panee merkille, että Venäjän vuoden 

2014 puolivälissä maataloustuotteille 

asettama tuontikielto on huomattava 

haaste; suosittaa parantamaan 

hätätoimenpiteiden hallinnointia niiden 

alkuvaiheessa varojen asianmukaisen 

kohdentamisen varmistamiseksi ja 

perimään viipymättä takaisin 

perusteettomasti maksetut määrät; 

suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti 

komission jatkuviin pyrkimyksiin löytää 

vaihtoehtoisia markkinamahdollisuuksia 

maatilojen ylituotannolle ja tukea 

kiellosta kärsiviä aloja; suhtautuu 

myönteisesti komission pyrkimyksiin 

löytää vaihtoehtoisia 

markkinamahdollisuuksia maatilojen 

ylituotannolle ja kehottaa jäsenvaltioita 

ryhtymään yhteisiin toimiin 

markkinamahdollisuuksien laajentamista 

koskevien esteiden poistamiseksi; 

korostaa TTIP-sopimuksen merkitystä, 

sillä sen avulla voi olla mahdollista 

tasapainottaa eräiden perinteisten 

vaihtomarkkinoiden menettämisestä 

johtuvia tappioita; 

547. panee merkille, että Venäjän vuoden 

2014 puolivälissä maataloustuotteille 

asettama tuontikielto on huomattava 

haaste; suosittaa parantamaan 

hätätoimenpiteiden hallinnointia niiden 

alkuvaiheessa varojen asianmukaisen 

kohdentamisen varmistamiseksi ja 

perimään viipymättä takaisin 

perusteettomasti maksetut määrät; 

varoittaa TTIP-sopimuksesta, jonka 

täytäntöönpano vaarantaa unionin 

terveyteen ja ympäristöön liittyvät normit 
ja joka pahentaisi entisestään 

elintarvikekriisejä; kehottaa poistamaan 

Venäjän vastaiset pakotteet, jotta 

markkinoiden avaamisesta uudelleen 

voidaan neuvotella mahdollisimman 

pikaisesti; 

Or. en 



 

AM\1092845FI.doc  PE579.919v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.4.2016 A8-0140/19 

Tarkistus  19 

Louis Aliot 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

557 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 557 a. kehottaa keskeyttämään kaikkien 

tukien maksamisen kolmansille maille, 

joiden viljelijät kilpailevat unionin 

maatalouden kanssa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Tarkistus  20 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan E kappale – c alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

c) ehdollisuus ja suoritusvaraus – 

moitteettoman varainhoidon periaatteet 

perustuvat siihen, että unionin rahoitusta 

myönnetään asianmukaisissa kansallisissa 

finanssipoliittisissa, makrotaloudellisissa ja 

institutionaalisissa olosuhteissa, jotka ovat 

rahoituksen ennakkoedellytys; toisaalta on 

otettu käyttöön suoritusvaraus, jolla 

palkitaan hyvin suoriutuneita 

c) ehdollisuus ja suoritusvaraus – 

moitteettoman varainhoidon periaatteet 

perustuvat siihen, että unionin rahoitusta 

myönnetään asianmukaisissa kansallisissa 

finanssipoliittisissa, makrotaloudellisissa ja 

institutionaalisissa olosuhteissa, jotka ovat 

rahoituksen ennakkoedellytys, ja otetaan 

huomioon sekä liiallista ali- että 

ylijäämää koskevat poikkeamat; toisaalta 

on otettu käyttöön suoritusvaraus, jolla 

palkitaan hyvin suoriutuneita 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Tarkistus  21 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. korostaa, että yhteistyössä 

jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitujen 

toimintamenojen arvioitu virhetaso on 4,6 

prosenttia (2013: 4,9 %), mikä on edelleen 

hyvin korkea taso; on huolestunut siitä, 

että muiden, komission pääasiassa 

hallinnoimien toimintamenojen arvioitu 
virhetaso on noussut jyrkästi 4,6 

prosenttiin (2013: 3,7 %); 

53. on tilintarkastustuomioistuimen 

tavoin huolissaan ja hämmentynyt siitä, 

että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 

hallinnoitujen toimintamenojen arvioitu 

virhetaso on laskenut 4,6 prosenttiin 

(2013: 4,9 prosenttia) eli yhtä suureksi 

kuin komission pääasiassa hallinnoimien 

toimintamenojen virhetaso, ja että 

viimeksi mainittujen menojen virhetaso on 

kasvanut jyrkästi, 4,6 prosenttiin (2013: 

3,7 prosenttia); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Tarkistus  22 

Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

59 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

59. huomauttaa, että kun komissiolla on 

näyttöä jäsenvaltioiden alhaisesta 

vastaanottokyvystä, sen olisi arvioitava 

kaikki monivuotista rahoituskehystä 

koskevan asetuksen tarjoamat 

joustomahdollisuudet ja ensisijassa 

ehdotettava toimenpiteitä, joilla 

suoriudutaan riittämättömästä 

vastaanottokyvystä, ennen kuin ryhdytään 

muihin toimiin; 

59. huomauttaa, että kun komissiolla on 

näyttöä jäsenvaltioiden alhaisesta 

vastaanottokyvystä, pääosaston olisi 

arvioitava kaikki monivuotista 

rahoituskehystä koskevan asetuksen 

tarjoamat joustomahdollisuudet, jotta 

tuetaan niiden jäsenvaltioiden 

käyttöastetta, jotka ovat siirtäneet muita 

enemmän sitoumuksia vuodelta 2014 

vuodelle 2015 osana vuonna 2015 sovittua 

monivuotisen rahoituskehyksen teknistä 

mukautusta; 

Or. en 

 

 


