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20.4.2016 A8-0140/49 

Tarkistus  49 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätösehdotus 

62 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

62. kehottaa komissiota noudattamaan 

tarkasti uuden varainhoitoasetuksen 32 

artiklan 5 kohtaa, jos virhetaso on 

jatkuvasti korkea, ja näin ollen 

selvittämään valvontajärjestelmien 

heikkoudet ja mahdollisten korjaavien 

toimenpiteiden kustannustehokkuuden sekä 

toteuttamaan tai ehdottamaan 

asianmukaisia toimenpiteitä, kuten 

yksinkertaistamista, valvontajärjestelmien 

tehostamista ja ohjelman tai 

täytäntöönpanojärjestelmien 
uudelleensuunnittelua ennen 

ohjelmakautta 2014–2020 koskevaa 

väliarviointia; 

62. kehottaa komissiota noudattamaan 

tarkasti uuden varainhoitoasetuksen 

32 artiklan 5 kohtaa, jos virhetaso on 

jatkuvasti korkea, ja näin ollen 

selvittämään valvontajärjestelmien 

heikkoudet ja mahdollisten korjaavien 

toimenpiteiden kustannustehokkuuden sekä 

toteuttamaan tai ehdottamaan 

asianmukaisia toimenpiteitä, kuten 

yksinkertaistamista, valvontajärjestelmien 

tehostamista ja ohjelman tai sen 

täytäntöönpanon uudelleensuunnittelua, 

kun tarpeelliset tiedot ovat saatavilla; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Tarkistus  50 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätösehdotus 

118 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

118. on huolissaan Eurodadin toimittamista 

rahanpesua koskevista tiedoista, joiden 

mukaan rahanpesun riski on suurinta 

Luxemburgissa ja Saksassa; pitää 

tarpeellisena, että jäsenvaltiot saattavat 

rahanpesua koskevan unionin direktiivin 

täysimääräisesti osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ja ottavat käyttöön yritysten 

omistussuhteita koskevan julkisen 

rekisterin, joka koskee myös rahastoja; 

118. on huolissaan Eurodadin toimittamista 

rahanpesua koskevista tiedoista; pitää 

tarpeellisena, että jäsenvaltiot saattavat 

rahanpesua koskevan unionin direktiivin 

täysimääräisesti osaksi kansallista 

lainsäädäntöä ja ottavat käyttöön yritysten 

omistussuhteita koskevan julkisen 

rekisterin, joka koskee myös rahastoja; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Tarkistus  51 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätösehdotus 

178 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

178. huomauttaa, että tutkimuksen ja 

innovoinnin pääosaston pääjohtaja on 

aiempien vuosien tapaan tehnyt 

horisontaalisen varauman 

jäännösvirhetasosta tutkimuksen ja 

innovoinnin pääosaston suoraan 

toteuttamissa seitsemännen puiteohjelman 

kuluilmoituksissa ja innovatiivisia 

lääkkeitä koskevan IMI-yhteisyrityksen 

maksuissa, joiden arvioitu jäännösriski on 

3 prosenttia, millä on arviolta 

111,39 miljoonan euron vaikutus; 

178. huomauttaa, että tutkimuksen ja 

innovoinnin pääosaston pääjohtaja on 

aiempien vuosien tapaan tehnyt 

horisontaalisen varauman 

jäännösvirhetasosta tutkimuksen ja 

innovoinnin pääosaston suoraan 

toteuttamissa seitsemännen tutkimuksen 

puiteohjelman kuluilmoituksissa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/52 

Tarkistus  52 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätösehdotus 

179 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

179. toteaa, että varauma ei koskenut 

tiettyjä seitsemännen puiteohjelman 

menojen osia, koska oli todisteita siitä, että 

riskit (ja siten jäännösvirhetasot) ovat 

huomattavasti alhaisempia kuin kaikkien 

menojen osalta; ottaa huomioon, että 

tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston 

osalta tämä koskee Fusion for Energy 

-yhteisyritykselle, Clean Sky 

-yhteisyritykselle ja polttokenno- ja vety-

yhteisyritykselle osoitettuja varoja; ottaa 

huomioon, että tutkimuksen ja 

innovoinnin pääosaston ulkopuolella 

tämä koskee myös tutkimuksen 

toimeenpanoviraston Marie Curie -

ohjelmaan kuuluvia menoja ja kaikkia 

Euroopan tutkimusneuvoston 

toimeenpanoviraston menoja; 

179. toteaa, että varauma ei koskenut 

tiettyjä seitsemännen puiteohjelman 

menojen osia, koska oli todisteita siitä, että 

riskit (ja siten jäännösvirhetasot) ovat 

huomattavasti alhaisempia kuin kaikkien 

menojen osalta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Tarkistus  53 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätösehdotus 

245 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

245. on huolissaan julkisia hankintoja 

koskevien sääntöjen rikkomisista 

tietoteknisten valvontajärjestelmien 

tarjousmenettelyissä rahoituskausilla 

2007–2013 ja 2014–2020, mikä on myös 

antanut aihetta epäillä petosta; 

huomauttaa, että Tšekin 

tilintarkastusviranomaiset havaitsivat 

nämä virheet; tukee täysin komission 

kantaa, jonka mukaan maksuja ei pitäisi 

suorittaa ennen kuin asiaankuuluvat 

korjaavat toimenpiteet on toteutettu ja 

poliisitutkinta on valmis; 

245. pitää valitettavana, että 

tilintarkastustuomioistuimen mukaan 

julkisia hankintoja koskevien sääntöjen 

noudattamatta jättäminen on toistunut 

vuodesta toiseen ja ollut merkittävä 

virheiden lähde vuodesta 20091; 

 1 Tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomus nro 10/2015 

jäsenvaltioiden ja komission 

toteuttamista toimista julkisten 

hankintojen virheitä koskevan ongelman 

ratkaisemiseksi koheesiopolitiikan alalla. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/54 

Tarkistus  54 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätösehdotus 

259 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

259. muistuttaa, että komissiolle 

huhtikuussa 2015 jätetyssä 

ohjelmakauden 2014–2020 

valvontajärjestelmään liittyvää 

hankintamenettelyä koskevassa Tšekin 

tilintarkastusviraston kertomuksessa 

OPTP/2014/SM/01 viitattiin yli yhdeksän 

miljoonan euron perusteettomiin 

menoihin; pitää myönteisenä, että 

komissio on lähettänyt kirjeen, jossa 

varoitetaan mahdollisesta maksujen 

keskeyttämisestä, ja kehottanut Tšekin 

viranomaisia tekemään asianmukaiset 

rahoitusoikaisut; toivoo saavansa tietää, 

miten Euroopan petostentorjuntavirasto 

arvioi tilannetta; 

259. muistuttaa 

tilintarkastusviranomaisten komissiolle 

jättämistä kertomuksista ja pitää 

myönteisenä, että komissio on lähettänyt 

27 kirjettä, joissa varoitetaan 

mahdollisesta maksujen keskeyttämisestä 

(15 alue- ja kaupunkipolitiikan 

pääosastolta ja 11 työllisyys-, sosiaali- ja 

osallisuusasioiden pääosastolta) ja 

kehottanut asiaankuuluvia viranomaisia 

tekemään asianmukaiset rahoitusoikaisut; 

toivoo saavansa tietää, miten Euroopan 

petostentorjuntavirasto arvioi tilannetta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Tarkistus  55 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio 

2015/2154(DEC) 

Päätösehdotus 

334 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

334.  panee erittäin huolestuneena 

merkille, että unionin edustustojen 

johtamia 2 598 hanketta koskevien 

ulkoisen avun hallinnointia 

koskevien kertomusten mukaan 

–  805 hanketta, joiden arvo on 

13,7 miljardia euroa 

(45,53 prosenttia 

kokonaismäärästä), on 

viivästynyt, 

–  610 hanketta, joiden arvo on 

9,9 miljardia euroa 

(32,96 prosenttia), ei saavuta 

alun perin asetettuja 

tavoitteita, 

–  500 hanketta, joiden arvo on 

8,6 miljardia euroa 

(29 prosenttia), on viivästynyt 

eikä saavuta alun perin 

asetettuja tavoitteita, 

–  915 hanketta, joiden arvo on 

15 miljardia euroa 

(50 prosenttia), on joko 

viivästynyt tai ei saavuta alun 

perin asetettuja tavoitteita, 

–  budjettitukitoimien osuus on 

lähes viidennes hankkeista, 

Poistetaan. 
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joiden ongelmat ovat 

pahimpia; 

Or. en 

 

 


