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11.4.2018 A8-0137/10 

Tarkistus  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 D a. toteaa tässä yhteydessä, että 

virhetason oikaisua olisi sovellettava vain 

tarkastettuihin seikkoihin EIKÄ koko 

talousarvioon, koska itse oikaisut tehtiin 

VAIN tarkastettuihin seikkoihin; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Tarkistus  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. pitää myönteisenä, että 

tilintarkastustuomioistuin on antanut 

puhtaan lausuman tilien luotettavuudesta 

vuodelta 2016, kuten se on tehnyt vuodesta 

2007 lähtien, ja että 

tilintarkastustuomioistuin totesi, että 

tulojen virhetaso ei ollut olennainen 

vuonna 2016; on tyytyväinen siihen, että 

31. joulukuuta 2016 päättyneen 

varainhoitovuoden tilien perustana olevat 

sitoumukset olivat kaikilta olennaisilta 

osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

17. pitää valitettavana, että 

tilintarkastustuomioistuin on antanut 

puhtaan lausuman tilien luotettavuudesta 

vuodelta 2016, kuten se on tehnyt vuodesta 

2007 lähtien, sillä tämä herättää 

hämmennystä tavallisten kansalaisten 

keskuudessa sen suhteen, onko unionin 

huomattavan suuri talousarvio 

hyväksyttävää virhetasoa koskevien 

ohjeiden mukainen, mitä se ei ole; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Tarkistus  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. panee tyytyväisenä merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin antoi 

ensimmäisen kerran 23 vuoteen varauman 

sisältävän lausunnon (ei siis kielteistä 

lausuntoa) tilien perustana olevien 

maksujen laillisuudesta ja 

sääntöjenmukaisuudesta, mikä merkitsee, 

että tilintarkastustuomioistuimen mukaan 

unionin varainhoito on parantunut 

merkittävästi ja että olennainen virhetaso 

rajoittui pääasiassa kulujen korvaamiseen 

perustuviin menoihin, joita on noin puolet 

tarkastetuista maksuista; 

22. pitää valitettavana, että 

tilintarkastustuomioistuin antoi 

ensimmäisen kerran 23 vuoteen varauman 

sisältävän lausunnon (ei siis kielteistä 

lausuntoa) tilien perustana olevien 

maksujen laillisuudesta ja 

sääntöjenmukaisuudesta, mikä merkitsee, 

että tilintarkastustuomioistuimen mukaan 

unionin varainhoito on parantunut 

merkittävästi ja että olennainen virhetaso 

rajoittui pääasiassa kulujen korvaamiseen 

perustuviin menoihin, joita on noin puolet 

tarkastetuista maksuista; katsoo, että tähän 

päädyttiin sen virheellisen oletuksen 

perusteella, että virhetason oikaisu, joka 

koski VAIN tarkastettuja seikkoja, 

ulottuisi koko talousarvioon, mikä ei 

selvästikään pidä paikkaansa (ks. 

24 kohta); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Tarkistus  13 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

94 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

94. panee merkille, että Irlannin 

ilmoitettu BKTL kasvoi erittäin 

merkittävästi vuonna 2015, sillä 

monikansalliset yritykset siirsivät 

tutkimus- ja kehitysvarojaan sinne; 

94. panee merkille, että Irlannin 

ilmoitettu BKTL kasvoi erittäin 

merkittävästi vuonna 2015, sillä 

monikansalliset yritykset siirsivät 

tutkimus- ja kehitysvarojaan sinne, ja että 

Irlannin maksuosuudet kasvoivat tämän 

johdosta, ja katsoo, että asiaa on 

tarkasteltava sitä silmällä pitäen, että 

Irlannille myönnettäisiin hyvitys vuoden 

2016 osalta; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Tarkistus  14 

Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

99 kohta – c alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

c) analysoi yhdessä jäsenvaltioiden 

kanssa kaikki mahdolliset monikansallisten 

toimien vaikutukset BKTL-arvioihin ja 

opastaa jäsenvaltioita käsittelemään näitä 

toimia kansantalouden tilinpäätöksiä 

tehtäessä; 

c) analysoi yhdessä jäsenvaltioiden 

kanssa kaikki mahdolliset monikansallisten 

toimien vaikutukset BKTL-arvioihin ja 

opastaa jäsenvaltioita käsittelemään näitä 

toimia tehdessään kansantalouden 

tilinpäätöksiä; myöntää tarvittaessa 

hyvityksiä maille, joihin näiden 

monikansallisten yritysten toiminta on 

vaikuttanut haitallisesti; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Tarkistus  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

175 kohta – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

175. pitää tässä yhteydessä myönteisenä 175. panee tässä yhteydessä merkille 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Tarkistus  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

176 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

176. pitää toisaalta valitettavana, että Poistetaan. 

a) Ateenan (metrolinja 3:n 

ulottaminen Pireukseen) ja Thessalonikin 

(peruslinja) metrohankkeet viivästyivät 

niin paljon, että niiden toteuttamista oli 

lykättävä osittain ohjelmakaudelle 2014–

2020; 

 

b) jotkut keskeiset rautatiealan, 

digitaalialan ja energia-alan hankkeet 

peruuntuivat tai viivästyivät ja niiden 

rahoitus siirrettiin näin ollen osittain tai 

kokonaan ohjelmakaudelle 2014–2020; 

 

c) suuri osa jäteveden ja kiinteän 

jätteen huoltoinfrastruktuureista on 

edelleen keskeneräisiä; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Tarkistus  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

216 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

216. panee merkille, että noin 

72 prosenttia tuesta maksetaan 5–

250 hehtaarin tiloille, jotka ovat yleensä 

perhetiloja; 

Poistetaan. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Tarkistus  18 

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

Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

219 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

219. katsoo, että suuremmat tilat eivät 

hintavaihteluista aiheutuvassa kriisissä 

välttämättä tarvitse samaa tulotukitasoa 

vakauttamaan maataloudesta saatavia 

tuloja kuin pienet tilat, koska ne voivat 

hyötyä suurtuotannon eduista, jotka 

todennäköisesti tekevät niistä kestävämpiä; 

219. katsoo, että suuremmat tilat eivät 

hintavaihteluista aiheutuvassa kriisissä 

välttämättä tarvitse samaa tulotukitasoa 

vakauttamaan maataloudesta saatavia 

tuloja kuin pienet tilat, koska ne voivat 

hyötyä suurtuotannon eduista, jotka 

todennäköisesti tekevät niistä kestävämpiä, 

ja suosittelee, että komissio ottaa käyttöön 

liukuvan asteikon tämän epätasapainon 

korjaamiseksi siten, että tuet vähenevät 

tilakoon kasvaessa; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Tarkistus  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

292 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 292 a. muistuttaa komission 

puheenjohtajan Junckerin Euroopan 

oikeusasiamiehelle antamasta 

lupauksesta, että komission entinen 

puheenjohtaja Barroso otettaisiin vastaan 

ainoastaan eturyhmän edustajana; 

muistuttaa tilapäisen eettisen komitean 

antamasta lausunnosta, joka koski 

Barroson uutta työtä Goldman Sachsin 

neuvonantajana ja jossa todettiin, että se 

olisi hyväksyttävissä vain, jos Barroso 

sitoutuisi olemaan harjoittamatta 

lobbausta Goldman Sachsin hyväksi; 

Or. en 

 

 


