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20.4.2016 A8-0140/34 

Tarkistus  34 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

334 kohta – 4 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– 915 hanketta, joiden arvo on 

15 miljardia euroa (50 prosenttia), on joko 

viivästynyt tai ei saavuta alun perin 

asetettuja tavoitteita, 

– 915 hankkeessa, joiden arvo on 

15 miljardia euroa (50 prosenttia), on joko 

ilmennyt joitakin täytäntöönpanoon 

liittyviä viivästyksiä tai vaikeuksia 

saavuttaa yhtä tai useampaa alun perin 

asetettua tavoitetta, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Tarkistus  35 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Paragraph 334 - indent 5 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– budjettitukitoimien osuus on lähes 

viidennes hankkeista, joiden ongelmat ovat 

pahimpia; 

– budjettitukitoimien osuus on lähes 

viidennes hankkeista, joissa on ongelmia; 

Or. en 



 

AM\1092849FI.doc  PE579.919v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

20.4.2016 A8-0140/36 

Tarkistus  36 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

334 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 334 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

komissio on ottanut käyttöön käynnissä 

olevia hankkeita koskevan 

seurantajärjestelmän ja että ulkoisen 

avun hallinnointia koskevissa 

kertomuksissa esitetään vuoden lopussa 

katsaus hankkeisiin, joiden 

täytäntöönpano joko viivästyy jonkin 

verran tai joihin liittyy riskejä sen 

suhteen, että ne eivät saavuta yhtä tai 

useampaa alun perin asetettua tavoitetta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Tarkistus  37 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

334 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 334 b. kehottaa komissiota jatkamaan 

näiden hankkeiden seurantaa ja 

toteuttamaan asianmukaisia toimia, jotta 

nämä hankkeet voivat saavuttaa 

tavoitteensa asetetun määräajan 

puitteissa; pyytää komissiota laatimaan 

ajantasaisen kertomuksen kyseisten 

hankkeiden tilanteesta ja kehottaa sitä 

sisällyttämään kertomuksen myös 

naapuriavun ohjelmat; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Tarkistus  38 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

335 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 335 a. panee merkille, että vuoden 2014 

ulkoisen avun hallinnointia koskevien 

kertomusten tietojen perusteella 

77 prosenttia keskeisen tulosindikaattori 

nro 5:n osalta punaisella merkityistä 

hankkeista tarkastettiin ja 23:a prosenttia 

ei, 77 prosenttia keskeisen 

tulosindikaattori 5:n osalta keltaisella 

merkityistä tarkastettiin ja 26:ta 

prosenttia ei ja 71 prosenttia keskeisen 

tulosindikaattori nor 5:n osalta vihreällä 

merkityistä hankkeista tarkastettiin ja 

29:ää prosenttia ei; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Tarkistus  39 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

336 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 336 a. panee merkille, että alle 

60 prosenttia keskeisten 

tulosindikaattoreidensa vertailuarvoista 

vuonna 2014 saavuttaneiden 

22 edustuston toimintasuunnitelmat 

toimitettiin virallisesti Euroopan 

parlamentille 5. marraskuuta 2015; panee 

lisäksi merkille, että kansainvälisen 

yhteistyön ja kehitysasioiden pääosaston 

ulkoisen avun hallinnointia koskevasta 

kertomuksesta tekemät johtopäätökset 

esitettiin pääosaston 

toimintakertomuksessa vuodelta 2014; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/40 

Tarkistus  40 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

339 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 339 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

ulkoisen avun hallinnointia koskevat 

kertomukset vuodelta 2014 toimitettiin 

virallisesti Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimelle 7. elokuuta 

2015; katsoo, että luonteensa, 

tarkoituksensa ja sisältönsä vuoksi 

ulkoisen avun hallinnointia koskevien 

yksittäisten kertomusten on jäätävä 

sisäiseen käyttöön eikä niitä saa antaa 

julkisuuteen eikä sen vuoksi julkaista 

komission verkkosivustolla; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Tarkistus  41 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

340 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 340 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 

yleinen suorituskyky pääosaston tasolla 

on pysynyt vakaana ja että 24 keskeisestä 

tulosindikaattorista yhteensä 15 saavutti 

tavoitteensa vuonna 2014 verrattuna 

vuoteen 2013, jolloin 26 keskeisestä 

tulosindikaattorista tavoitteensa saavutti 

14; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Tarkistus  42 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

344 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

344. katsoo myös, että unionin 

edustustojen päälliköitä olisi muistutettava 

säännöllisesti palvelukseenoton aikana ja 

ennen heidän lähettämistään 

asemapaikkaan heidän johtotehtäviinsä 

liittyvistä velvollisuuksistaan edustuston 

tehtäviä koskevissa johdon lausumissa 

(tärkeimmät hallintoprosessit, valvonnan 

hallinta, keskeisten tulosindikaattoreiden 

riittävä ymmärtäminen ja arviointi) ja siitä, 

että he tarjoavat sekä laadun että määrän 

suhteen kattavaa raportointia laadittaessa 

vuotuisia toimintakertomuksia, ja että 

heitä kehotetaan olemaan keskittymättä 

ainoastaan tehtäviensä poliittiseen 

puoleen; 

344. katsoo myös, että unionin 

edustustojen päälliköitä olisi muistutettava 

säännöllisesti palvelukseenoton aikana ja 

ennen heidän lähettämistään 

asemapaikkaan heidän johtotehtäviinsä 

liittyvistä velvollisuuksistaan edustuston 

tehtäviä koskevissa johdon lausumissa 

(tärkeimmät hallintoprosessit, valvonnan 

hallinta, keskeisten tulosindikaattoreiden 

riittävä ymmärtäminen ja arviointi) ja siitä, 

että he tarjoavat sekä laadun että määrän 

suhteen kattavaa raportointia laadittaessa 

vuotuisia toimintakertomuksia; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Tarkistus  43 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

345 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 345 a. toteaa, että havaittujen vaikeuksien 

todellista vaikutusta voidaan arvioida 

vasta hankkeen päättyessä; katsoo, että 

hankkeiden täytäntöönpanon aikana 

havaittujen vaikeuksien ja viivästysten 

rahoitusvaikutusta olisi mitattava tarkasti 

ja että se voi muodostaa vain hyvin pienen 

osan hankkeen kustannuksista; panee 

merkille, että vuoden 2014 ulkoisen avun 

hallinnointia koskevien kertomusten 

tietojen perusteella 77 prosenttia 

keskeisen tulosindikaattori 5:n osalta 

punaisella merkityistä hankkeista 

tarkastettiin ja 23:a prosenttia ei, 

77 prosenttia keskeisen tulosindikaattori 

5:n osalta keltaisella merkityistä 

tarkastettiin ja 26:ta prosenttia ei ja 

71 prosenttia keskeisen tulosindikaattori 

5:n osalta vihreällä merkityistä 

hankkeista tarkastettiin ja 29:ää 

prosenttia ei; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Tarkistus  44 

Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

350 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 350 a. pitää myönteisenä, että 

tilintarkastustuomioistuimen mukaan 

komission suoraan hallinnoimia menoja 

koskevan erillisen virhetason osalta 

kahdentyyppiset asiaa koskeva toimet 

(useiden rahoittajien tuki ja budjettituki) 

olivat käytännössä virheettömiä; 

Or. en 

 

 


