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20.4.2016 A8-0140/23 

Tarkistus  23 

Georgi Pirinski, 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 

70 kohta – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa neuvostoa suhtautumaan 

vastuuvapausmenettelyyn valppaammin; 

suhtautuu myönteisesti Ruotsin ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

omaksumaan kriittiseen asenteeseen 

niiden pyytäessä komissiota ja 

tilintarkastustuomioistuinta: 

70. kehottaa neuvostoa suhtautumaan 

vastuuvapausmenettelyyn valppaammin ja 

pyytämään komissiota ja 

tilintarkastustuomioistuinta: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Tarkistus  24 

Georgi Pirinski, 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 

70 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

säilyttämään yksimielisesti hyväksytyt 

maksujen enimmäismäärät, erityisesti 

soveltamalla sitoumuksiin budjettikuria, 

vapauttamalla tehokkaasti käyttämättä 

jääneet määrärahat uusia painopisteitä ja 

ohjelmia varten, lisäämällä avoimuutta 

pitkän aikavälin ennusteiden avulla ja 

huolehtimalla sitoumusten ja maksujen 

tasapainosta sekä vähentämällä liiallisia 

käteisvaroja rahoitusvälineissä ottaen 

huomioon, että tällaisissa välineissä on 

kiinni yli 14 miljardia euroa 

käyttämättömiä varoja, joita voitaisiin 

käyttää kiireellisempiin tarpeisiin ja 

painopisteisiin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Tarkistus  25 

Georgi Pirinski, 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 

70 kohta – 2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

panee tyytyväisenä merkille Ruotsin ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan kehotuksen 
jäsenvaltioiden viranomaisille hyödyntää 

paremmin käytettävissä olevia tietoja 

virheiden ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi 

ja korjaamiseksi ennen menojen 

ilmoittamista komissiolle; 

70 a. pyytämään jäsenvaltioiden 

viranomaisia hyödyntämään paremmin 

käytettävissä olevia tietoja virheiden 

ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja 

korjaamiseksi ennen menojen ilmoittamista 

komissiolle; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/26 

Tarkistus  26 

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 

73 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 73 a. on samaa mieltä siitä, että 

maantiede ei ole virheiden perimmäinen 

syy, kuten tilintarkastustuomioistuimen 

presidentti totesi esitellessään 

vuosikertomuksen parlamentissa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Tarkistus  27 

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 

128 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

128. toteaa, että vuoden 2014 talousarvio 

oli noin 142,5 miljardia euroa eli lähes 

kaksi prosenttia julkisista 

kokonaismenoista unionin jäsenvaltioissa 

tai yksi prosentti unionin 

bruttokansantuotteesta; 

128. toteaa, että menot nousivat vuonna 

2014 noin 142,5 miljardiin euroon eli 

olivat noin 285 euroa kansalaista kohden, 

mikä on lähes kaksi prosenttia julkisista 

kokonaismenoista unionin jäsenvaltioissa 

tai yksi prosentti unionin 

bruttokansantuotteesta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/28 

Tarkistus  28 

Georgi Pirinski, 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 

188 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 188 a. panee huolestuneena merkille, että 

unionin rahastoja ja ohjelmia pyritään 

yhä enemmän rahoittamaan 

rahoitusvälineiden kautta ja että tätä 

perustellaan yksityisen sektorin 

rahoitusosuuden hyödyntämisellä, mikä 

kuitenkin saattaa vaarantaa unionin 

taloudellisten etujen valvonnan ja 

suojelun ja siten aiheuttaa menetyksiä 

kaikille unionin kansalaisille; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/29 

Tarkistus  29 

Georgi Pirinski, 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 

239 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

239. pitää turhauttavana, että 

kahdessakymmenessäyhdessä tapauksessa, 

jotka koskivat edunsaajien tekemiä 

kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia 

virheitä, kansallisilla viranomaisilla oli 

riittävästi tietoa, jonka avulla virheet olisi 

voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen 

kuin menot ilmoitettiin komissiolle; toteaa, 

että jos kaikkea tätä tietoa olisi käytetty 

virheiden korjaamiseen, arvioitu virhetaso 

olisi tämän luvun kohdalla ollut 

1,6 prosenttiyksikköä alhaisempi; toteaa 

lisäksi, että tilintarkastustuomioistuin 

havaitsi, että kolmessatoista tapauksessa 

sen havaitsema virhe oli kansallisten 

viranomaisten tekemä; toteaa, että nämä 

virheet vaikuttivat arvioituun virhetasoon 

1,7 prosenttiyksikön verran; katsoo, että 

tämä tilanne, joka on säilynyt 

muuttumattomana jo joidenkin vuosien 

ajan, on osoitus huolimattomuudesta; 

239. pitää turhauttavana, että 

kahdessakymmenessäyhdessä tapauksessa, 

jotka koskivat edunsaajien tekemiä 

kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia 

virheitä, kansallisilla viranomaisilla oli 

riittävästi tietoa, jonka avulla virheet olisi 

voitu ehkäistä tai havaita ja korjata ennen 

kuin menot ilmoitettiin komissiolle; toteaa, 

että jos kaikkea tätä tietoa olisi käytetty 

virheiden korjaamiseen, arvioitu virhetaso 

olisi tämän luvun kohdalla ollut 

1,6 prosenttiyksikköä alhaisempi; toteaa 

lisäksi, että tilintarkastustuomioistuin 

havaitsi, että kolmessatoista tapauksessa 

sen havaitsema virhe oli kansallisten 

viranomaisten tekemä; toteaa, että nämä 

virheet vaikuttivat arvioituun virhetasoon 

1,7 prosenttiyksikön verran; kehottaa 

komissiota jatkamaan ohjauksen, 

koulutuksen ja teknisen avun tarjoamista 

jäsenvaltioiden pyynnöstä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Tarkistus  30 

Georgi Pirinski, 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 

334 kohta – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

334. panee erittäin huolestuneena merkille, 

että unionin edustustojen johtamia 

2 598 hanketta koskevien ulkoisen avun 

hallinnointia koskevien kertomusten 

mukaan 

334. panee huolestuneena merkille, että 

unionin edustustojen johtamia 

2 598 hanketta koskevissa ulkoisen avun 

hallinnointia koskevissa kertomuksissa 

todetaan seuraavaa: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/31 

Tarkistus  31 

Georgi Pirinski, 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 

334 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– 805 hanketta, joiden arvo on 

13,7 miljardia euroa (45,53 prosenttia 

kokonaismäärästä), on viivästynyt, 

– 805 hankkeessa, joiden arvo on 

13,7 miljardia euroa (45,53 prosenttia 

kokonaismäärästä), on ilmennyt tiettyjä 

täytäntöönpanoviipeitä, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/32 

Tarkistus  32 

Georgi Pirinski, 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 

334 kohta – 2 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– 610 hanketta, joiden arvo on 

9,9 miljardia euroa (32,96 prosenttia), ei 

saavuta alun perin asetettuja tavoitteita, 

– 610 hankkeessa, joiden arvo on 

9,9 miljardia euroa (32,96 prosenttia), on 

ilmennyt vaikeuksia saavuttaa yhtä tai 

useampaa alun perin asetettua tavoitetta, 

Or. en 



 

AM\1092847FI.doc  PE579.919v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.4.2016 A8-0140/33 

Tarkistus  33 

Georgi Pirinski, 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 

334 kohta – 3 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– 500 hanketta, joiden arvo on 

8,6 miljardia euroa (29 prosenttia), on 

viivästynyt eikä saavuta alun perin 

asetettuja tavoitteita, 

– 500 hankkeessa, joiden arvo on 

8,6 miljardia euroa (29 prosenttia), on 

ilmennyt joitakin täytäntöönpanoon 

liittyviä viivästyksiä ja vaikeuksia 

saavuttaa yhtä tai useampaa alun perin 

asetettua tavoitetta, 

Or. en 

 

 


