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11.4.2018 A8-0130/7 

Tarkistus  7 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 5 viite 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– ottaa huomioon 

tilintarkastustuomioistuimen Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

287 artiklan mukaisesti antaman 

varainhoitovuotta 2016 koskevan 

lausuman4 tilien luotettavuudesta sekä 

tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

(sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon 

tilintarkastustuomioistuimen Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

287 artiklan mukaisesti antaman 

varainhoitovuotta 2016 koskevan 

lausuman4 tilien luotettavuudesta sekä 

tilien perustana olevien toimien 

laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

(sääntöjenmukaisuudesta) sekä jatkuvan 

epäselvyyden, joka johtui käytännöstä 

antaa kaksi tarkastuslausumaa samoista 

tileistä, 

__________________ __________________ 

4 EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10. 4 EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Tarkistus  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. korostaa 

tilintarkastustuomioistuimen havaintoja, 

joiden mukaan EKP:n rahapolitiikkaa ja 

valvontatoimintoja ei ole erotettu 

organisatorisesti toisistaan vaikuttavalla 

tavalla eikä eturistiriitojen estämiseksi ole 

laadittu selkeitä ja tiukkoja 

hallintosääntöjä, mikä vahvistaa huolta 

siitä, että euron vakauden ylläpitämistä 

koskevan EKP:n tehtävän ja sen 

suorittaman suurten eurooppalaisten 

luottolaitosten vakavaraisuuden arvioinnin 

välillä vallitsee toiminnan luonteesta 

johtuva eturistiriita; 

25. panee huolestuneena merkille 

tilintarkastustuomioistuimen havainnot, 

joiden mukaan EKP:n rahapolitiikkaa ja 

valvontatoimintoja ei ole erotettu 

organisatorisesti toisistaan vaikuttavalla 

tavalla eikä eturistiriitojen estämiseksi ole 

laadittu selkeitä ja tiukkoja 

hallintosääntöjä, mikä vahvistaa huolta 

siitä, että euron vakauden ylläpitämistä 

koskevan EKP:n tehtävän ja sen 

suorittaman suurten eurooppalaisten 

luottolaitosten vakavaraisuuden arvioinnin 

välillä vallitsee toiminnan luonteesta 

johtuva eturistiriita; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Tarkistus  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. ei voi hyväksyä tilivelvollisuuden 

osalta sitä, että tarkastuskohde eli EKP 

haluaa yksin päättää, mihin asiakirjoihin 

ulkoisilla tarkastajilla on mahdollisesti 

pääsy11 pyytää näin ollen EKP:tä tekemään 

täysipainoisesti yhteistyötä ulkoisena 

tarkastajana toimivan 

tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja 

antamaan tilintarkastustuomioistuimelle 

täyden pääsyn tietoihin, jotta edellä 

mainittuja sääntöjä noudatettaisiin; 

28. ei missään tapauksessa voi 

hyväksyä tilivelvollisuuden osalta sitä, että 

tarkastuskohde eli EKP haluaa yksin 

päättää, mihin asiakirjoihin ulkoisilla 

tarkastajilla on mahdollisesti pääsy11; 

pyytää näin ollen EKP:tä tekemään 

täysipainoisesti yhteistyötä ulkoisena 

tarkastajana toimivan 

tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja 

antamaan tilintarkastustuomioistuimelle 

täyden pääsyn tietoihin, jotta edellä 

mainittuja sääntöjä noudatettaisiin; 

__________________ __________________ 

11 Tiedonsaantirajoitteista annetaan 

lisätietoja erityiskertomuksen liitteessä II. 

11Tiedonsaantirajoitteista annetaan 

lisätietoja erityiskertomuksen liitteessä II. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Tarkistus  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. pitää myönteisinä unionin 

kunnianhimoisia sitoumuksia leikata 

päästöjään vähintään 20 prosentilla 

vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 

mennessä ja 40 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä ja käyttää ainakin 20 prosenttia 

talousarviovaroista ilmastotoimiin 

talousarviokaudella 2014–2020; on 

tyytyväinen yleisesti tapahtuneeseen 

edistykseen, mutta pahoittelee kuitenkin, 

että tilintarkastustuomioistuimen mukaan 

on olemassa suuri riski, että 20 prosentin 

talousarviotavoitetta ei saavuteta; 

68. pitää myönteisinä unionin 

kunnianhimoisia sitoumuksia leikata 

päästöjään vähintään 20 prosentilla 

vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 

mennessä ja 40 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä ja käyttää ainakin 20 prosenttia 

talousarviovaroista ilmastotoimiin 

talousarviokaudella 2014–2020; on 

tyytyväinen yleisesti tapahtuneeseen 

edistykseen, mutta pahoittelee kuitenkin, 

että tilintarkastustuomioistuimen mukaan 

on olemassa suuri riski, että 20 prosentin 

talousarviotavoitetta ei saavuteta; pitää 

valitettavana myös sitä, että pyrittäessä 

suuriin kauppasopimuksiin, kuten 

Mercosur, CETA ja TTIP, joissa kaikissa 

painotetaan niin voimakkaasti 

elintarvikkeiden vientiä ja tuontia, 

kaikkien meri-, ilma- ja maateitse 

tehtävien lisäkuljetusten vaikutukset 

todennäköisesti kasvattavat 

maailmanlaajuisia päästöjä; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Tarkistus  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. katsoo, että on erittäin tärkeää, että 

komissio osoittaa jatkuvasti riittävää 

johtajuutta ja sitoutumista 

ilmastomuutoskysymyksiin panemalla 

tehokkaasti täytäntöön Pariisin sopimuksen 

sekä lujittamalla kansainvälistä 

uskottavuuttaan ja välineitä, joilla 

muotoillaan unionin ilmastopolitiikan ja 

vihreän diplomatian ehdot tulevina 

vuosina; 

69. katsoo, että on erittäin tärkeää, että 

komissio osoittaa jatkuvasti riittävää 

johtajuutta ja sitoutumista 

ilmastomuutoskysymyksiin panemalla 

tehokkaasti täytäntöön Pariisin sopimuksen 

sekä lujittamalla kansainvälistä 

uskottavuuttaan ja välineitä, joilla 

muotoillaan unionin ilmastopolitiikan ja 

vihreän diplomatian ehdot tulevina 

vuosina, ja pyytää tässä yhteydessä, että 

komissio arvioi monien käynnissä olevien 

kauppasopimusneuvottelujensa 

mahdolliset kielteiset vaikutukset Pariisin 

sopimuksen tavoitteisiin; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Tarkistus  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

247 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 247 a. kehottaa komissiota brexitin osalta 

laskemaan – tai edes esittämään arvion – 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

kalastusalueiden unionille aiheuttamista 

mahdollisista menetyksistä ja sen lisäksi 

laskemaan – jälleen edes arviona – 

mahdolliset menetykset eri lajien osalta 

sekä lopuksi arvioimaan todennäköiset 

vaikutukset unionin jäljelle jääviin 

kalastusalueisiin jäsenvaltioittain; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Tarkistus  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

282 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

282. katsoo, että laadukkaan veden 

saatavuus on yksi kansalaisten tärkeimpiä 

perustarpeita, ja painottaa, että komission 

olisi tehtävä kaikkensa parantaakseen 

tilanteen seurantaa erityisesti lähimpänä 

loppukäyttäjiä olevilla pienillä 

vedenjakelualueilla; muistuttaa, että 

huonolaatuinen juomavesi voi aiheuttaa 

unionin kansalaisille terveysriskejä; 

282. katsoo, että yleisten 

vesihuoltolaitosten toimittaman 

laadukkaan veden vaivaton saatavuus on 

yksi kansalaisten tärkeimpiä perustarpeita, 

ja painottaa, että komission olisi tehtävä 

kaikkensa parantaakseen tilanteen 

seurantaa erityisesti lähimpänä 

loppukäyttäjiä olevilla pienillä 

vedenjakelualueilla; muistuttaa, että 

huonolaatuinen juomavesi voi aiheuttaa 

unionin kansalaisille terveysriskejä; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Tarkistus  14 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

286 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

286. painottaa ratkaisevana tekijänä sitä, 

että vesihinnoittelupolitiikoilla on 

edistettävä tehokkuutta ja katettava veden 

käytöstä aiheutuvat kustannukset; toteaa, 

että jäsenvaltioiden vastuulla on tarjota 

kohtuuhintaista ja korkealaatuista 

juomavettä kaikille kansalaisilleen, koska 

vesi on yhteinen hyödyke ja ihmisoikeus; 

286. painottaa ratkaisevana tekijänä sitä, 

että vesihinnoittelupolitiikoilla on 

edistettävä tehokkuutta ja katettava veden 

käytöstä aiheutuvat kustannukset myös 

yleisillä verotuloilla; toteaa, että 

jäsenvaltioiden vastuulla on tarjota 

kohtuuhintaista ja korkealaatuista 

juomavettä kaikille kansalaisilleen, koska 

vesi on yhteinen hyödyke ja ihmisoikeus; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Tarkistus  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

326 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

326. pitää valitettavana, että 

tilintarkastustuomioistuimella oli vain 

rajoitettu toimivalta tarkastaa unionin 

Kreikalle osoittamaa rahoitustukea, jota 

hallinnoi komission, Euroopan 

keskuspankin (EKP) ja Kansainvälisen 

valuuttarahaston (IMF) muodostama 

troikka, ja että se ei saanut riittävästi tietoa 

EKP:ltä; kannustaa EKP:tä keskinäisen 

yhteistyön hengen mukaisesti antamaan 

tietoa, jonka avulla 

tilintarkastustuomioistuin saa laajemman 

käsityksen unionin varojen käytöstä; 

326. pitää valitettavana, että 

tilintarkastustuomioistuimella oli vain 

rajoitettu toimivalta tarkastaa unionin 

Kreikalle osoittamia rahoituslainoja, joita 

hallinnoi komission, Euroopan 

keskuspankin (EKP) ja Kansainvälisen 

valuuttarahaston (IMF) muodostama 

troikka, ja että se ei saanut riittävästi tietoa 

EKP:ltä; kannustaa EKP:tä keskinäisen 

yhteistyön hengen mukaisesti antamaan 

tietoa, jonka avulla 

tilintarkastustuomioistuin saa laajemman 

käsityksen unionin varojen käytöstä; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Tarkistus  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa 

vuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

327 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

327. panee merkille taloudellisen 

tilanteen monimutkaisuuden kaikkialla 

Euroopassa ja erityisesti Kreikan 

haastavan poliittisen tilanteen unionin 

rahoitustuen täytäntöönpanon aikana, ja 

toteaa, että tämä vaikutti suoraan tuen 

täytäntöönpanon tehokkuuteen; 

327. panee merkille taloudellisen 

tilanteen monimutkaisuuden kaikkialla 

Euroopassa kyseisenä aikana ja toteaa, 

että tilannetta pahensivat Kreikassa 

EKP:n päätökset sulkea Kreikka pois 

velkakirjojen osto-ohjelmasta, millä oli 

välitön kielteinen vaikutus Kreikalle 

myönnettyjen lainojen täytäntöönpanon 

tehokkuuteen; 

Or. en 

 

 


