
 

AM\1092820FI.doc  PE579.919v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

20.4.2016 A8-0140/56 

Tarkistus  56 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

345 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

345. on huolestunut unionin ulkoisen 

avun hallinnoinnista kolmansissa maissa; 

toteaa, että puolet varoista on jaettu 

myöhässä (viimeisimmän kertomuksen 

aikaan tämä koski 805:ttä hanketta), 

kolmasosalla varoista (610 hanketta) ei 

ole saavutettu tavoitetta ja kumpikin pätee 

neljäsosaan varoista (500 hanketta); on 

huolestunut siitä, että budjettituen 

yhteydessä lähes viidesosa 

(18,5 prosenttia) toimista oli myöhässä 

eikä tavoitteita ole saavutettu – lähes 

puolella EKR-hankkeista oli sama 

täytäntöönpano-ongelma; on huolestunut 

siitä, että hankkeita, joihin liittyy 

ongelmia, tarkastetaan harvemmin kuin 

niitä, joihin ei liity ongelmia; pyytää 

komissiota laatimaan ajantasaisen 

kertomuksen kyseisten hankkeiden 

tilanteesta ja kehottaa sitä sisällyttämään 

raportointiin myös naapuriavun ohjelmat; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Tarkistus  57 

Martina Dlabajová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

387 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

387. katsoo, että Tšekin 

aluekehitysministeriön entisen työntekijän 

ja komission jäsenen Crețun kabinetin 

nykyisen henkilöstön jäsenen ei pitäisi 

seurata Tšekin aluepolitiikkaan liittyviä 

kysymyksiä, koska tällainen toimeksianto 

voi muodostaa eturistiriidan; 

387. katsoo, että komission jäsenen 

kabinettiin palkattujen hallitusten 

työntekijöiden toimeksiantoon ei pitäisi 

kuulua suhteet omaan jäsenvaltioonsa, 

jollei ensin tutkita asianmukaisesti 

mahdollisia eturistiriitoja komission 

oikeutettujen etujen kanssa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Tarkistus  58 

Dennis de Jong, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Estefanía Torres 

Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio ja toimeenpanovirastot 

2015/2154(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

209 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

209. yhtyy komission näkemykseen siitä, 

että työttömyysasteet (erityisesti 

pitkäaikaistyöttömyys) ja työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

(NEET-nuoret) osuus ovat osoituksia 

kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamattomuudesta työmarkkinoilla; 

ottaa huomioon, että viisi maata, joissa 

pitkäaikaistyöttömyysaste on unionissa 

korkein (osuutena työvoimasta), ovat 

Kreikka (19,5 %), Espanja (12,9 %), 

Kroatia (10,1 %), Slovakia (9,3 %) ja 

Portugali (8,4 %) ja että unionin keskiarvo 

on 5,1 prosenttia; ottaa huomioon, että 

maat, joissa NEET-nuorten osuus on 

suurin, ovat Kypros (33,7 %), Bulgaria 

(30,9 %), Unkari (30,3 %), Kreikka 

(30,0 %) ja Romania (26,9 %) ja että 

unionin keskiarvo on 16,37 prosenttia; 

209. yhtyy komission näkemykseen siitä, 

että työttömyysasteet (erityisesti 

pitkäaikaistyöttömyys) ja työelämän ja 

koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

(NEET-nuoret) osuus ovat osoituksia 

kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamattomuudesta työmarkkinoilla 

sekä säästötoimenpiteistä johtuvasta 

kuluttajakysynnän ja julkisten 

investointien puutteesta; ottaa huomioon, 

että viisi maata, joissa 

pitkäaikaistyöttömyysaste on unionissa 

korkein (osuutena työvoimasta), ovat 

Kreikka (19,5 %), Espanja (12,9 %), 

Kroatia (10,1 %), Slovakia (9,3 %) ja 

Portugali (8,4 %) ja että unionin keskiarvo 

on 5,1 prosenttia; ottaa huomioon, että 

maat, joissa NEET-nuorten osuus on 

suurin, ovat Kypros (33,7 %), Bulgaria 

(30,9 %), Unkari (30,3 %), Kreikka 

(30,0 %) ja Romania (26,9 %) ja että 

unionin keskiarvo on 16,37 prosenttia; 

Or. en 

 

 


