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12.4.2018 A8-0137/28 

Tarkistus  28 

Sophie Montel 

EFDD-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 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. katsoo ehdottomasti, että ”tuloksiin 

keskittyvä EU:n talousarvio” -aloitteen 

johdosta unionin talousarvio on esitettävä 

monivuotista rahoituskehystä koskevien 

unionin politiikkatavoitteiden mukaisesti; 

muistuttaa samoin vuoden 2020 jälkeisen 

monivuotisen rahoituskehyksen huomioon 

ottaen, että unionin talousarvion olisi 

oltava todellinen eurooppalaisen lisäarvon 

talousarvio, jonka päämääränä ovat 

sellaiset koko unionin yhteiset kestävää 

talous- ja sosiaalista kehitystä edistävät 

tavoitteet, joita yksittäiset jäsenvaltiot 

eivät voi yksinään saavuttaa, minkä 

vuoksi asiaa ei pitäisi nähdä yksinomaan 

yksittäisten jäsenvaltioiden nettotaseen tai 

-hyödyn näkökulmasta; 

4. katsoo ehdottomasti, että ”tuloksiin 

keskittyvä EU:n talousarvio” -aloitteen 

johdosta unionin talousarvio on esitettävä 

monivuotista rahoituskehystä koskevien 

unionin politiikkatavoitteiden mukaisesti; 

muistuttaa samoin vuoden 2020 jälkeisen 

monivuotisen rahoituskehyksen huomioon 

ottaen, että unionin talousarvion olisi 

oltava todellinen eurooppalaisen lisäarvon 

talousarvio, jonka päämääränä ovat koko 

unionin yhteiset kestävää talous- ja 

sosiaalista kehitystä edistävät tavoitteet 

ilman, että loukataan enää enempää 

minkään jäsenvaltion toimivaltaa; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Tarkistus  29 

Sophie Montel 

EFDD-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 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. kehottaa komissiota täyttämään 

alkuperäisen tavoitteen 20 prosentin meno-

osuuden soveltamisesta ilmastotoimien 

integroimiseen unionin eri meno-ohjelmiin; 

10. kehottaa komissiota täyttämään 

alkuperäisen tavoitteen 20 prosentin meno-

osuuden soveltamisesta ilmastotoimien 

integroimiseen unionin eri meno-ohjelmiin 

käyttämättä sitä kuitenkaan perusteena 

lisätä menoja; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Tarkistus  30 

Sophie Montel 

EFDD-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 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. kehottaa komissiota lisäämään 

muuttoliikepolitiikan rahoituksen 

avoimuutta, kuten 

tilintarkastustuomioistuin suositteli 

vuosikertomuksessaan 2016, ja 

seuraamaan aktiivisesti hätätilanteissa 

toteutettavia hankintamenettelyjä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Tarkistus  31 

Sophie Montel 

EFDD-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 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. huomauttaa, että saatavilla ei ole 

tarpeeksi tietoa, jotta olisi mahdollista 

arvioida asianmukaisesti rahoitusvälineitä 

ja etenkin niiden sosiaalisia ja 

ympäristövaikutuksia; korostaa, että 

rahoitusvälineillä voidaan täydentää 

avustuksia mutta avustuksia ei pitäisi 

korvata niillä; 

21. huomauttaa, että saatavilla ei ole 

tarpeeksi tietoa, jotta olisi mahdollista 

arvioida asianmukaisesti rahoitusvälineitä 

ja etenkin niiden sosiaalisia ja 

ympäristövaikutuksia; korostaa, että 

rahoitusvälineisiin ja avustuksiin 

myönnettäviä varoja olisi leikattava; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Tarkistus  32 

Sophie Montel 

EFDD-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 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. panee merkille, että 

hallinnointitavalla on vähäinen vaikutus 

virhetasoon, sillä tilintarkastustuomioistuin 

päätyi samaan arvioituun virhetasoon – 

3,3 prosenttia – jäsenvaltioiden kanssa 

harjoitettavan jaetun hallinnoinnin ja 

kaikkien muiden, komission suoraan 

hallinnoimien toimintamenojen 

yhteydessä; 

25. panee merkille, että 

hallinnointitavalla on vähäinen vaikutus 

virhetasoon, sillä tilintarkastustuomioistuin 

päätyi samaan arvioituun virhetasoon – 

3,3 prosenttia – jäsenvaltioiden kanssa 

harjoitettavan jaetun hallinnoinnin ja 

kaikkien muiden, komission suoraan 

hallinnoimien toimintamenojen 

yhteydessä; huomauttaa, että tämä asettaa 

oikeisiin mittasuhteisiin sen edun tai 

lisäarvon, jota komission suorasta 

hallinnoinnista saadaan, ja puhuu sen 

puolesta, että jäsenvaltioille annetaan 

enemmän vastuuta; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Tarkistus  33 

Sophie Montel 

EFDD-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 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. huomauttaa, että 

tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

korkeimmat arvioidut virhetasot 

maaseudun kehittämiseen, ympäristöön, 

ilmastotoimiin ja kalastukseen liittyvissä 

menoissa (4,9 prosenttia), taloudelliseen, 

sosiaaliseen ja alueelliseen 

yhteenkuuluvuuteen liittyvissä menoissa 

(4,8 prosenttia) sekä kasvua ja työllisyyttä 

edistävään kilpailukykyyn liittyvissä 

menoissa (4,1 prosenttia), kun taas 

hallinnollisten menojen arvioitu virhetaso 

oli alhaisin (0,2 prosenttia); 

26. huomauttaa, että 

tilintarkastustuomioistuin havaitsi 

korkeimmat arvioidut virhetasot 

maaseudun kehittämiseen, ympäristöön, 

ilmastotoimiin ja kalastukseen liittyvissä 

menoissa (4,9 prosenttia), taloudelliseen, 

sosiaaliseen ja alueelliseen 

yhteenkuuluvuuteen liittyvissä menoissa 

(4,8 prosenttia) sekä kasvua ja työllisyyttä 

edistävään kilpailukykyyn liittyvissä 

menoissa (4,1 prosenttia), kun taas 

hallinnollisten menojen arvioitu virhetaso 

oli alhaisin (0,2 prosenttia); katsoo, että 

komission ja operatiivisen tason välinen 

välimatka on näin ollen yhteydessä 

arvioituun virhetasoon, mikä puhuu 

paikallisten toimijoiden puolesta; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Tarkistus  34 

Sophie Montel 

EFDD-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 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. pitää valitettavana, että unionin 

talousarvioon liittyvä taloudellinen riski on 

kaikkiaan kasvanut merkittävien 

pitkäaikaisten velkojen, takausten ja 

oikeudellisten velvoitteiden myötä, ja 

toteaa tämän merkitsevän, että 

tulevaisuudessa tarvitaan huolellista 

hallinnointia; 

52. pitää valitettavana, että unionin 

talousarvioon liittyvä taloudellinen riski on 

kaikkiaan kasvanut merkittävien 

pitkäaikaisten velkojen, takausten ja 

oikeudellisten velvoitteiden myötä, ja 

toteaa tämän merkitsevän, että 

tulevaisuudessa tarvitaan huolellista 

hallinnointia ja säästäväisyyttä; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Tarkistus  35 

Sophie Montel 

EFDD-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 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. muistuttaa, että unioni käyttää 

rahoitusvälineitä yhä enemmän ja että 

ESIR-rahaston perustaminen luo uusia 

hallinto- ja ohjausrakenteita, joihin liittyvä 

julkinen valvonta ei ole edelleenkään 

tyydyttävällä tasolla, joten parlamentin on 

valvottava toimintaa tarkemmin; korostaa, 

että mahdollisten lainsäädäntöehdotusten 

olisi parannettava merkittävästi ESIR-

rahaston maantieteellistä kattavuutta; 

muistuttaa, että ESIR-rahaston olisi 

oltava edelleen lisäväline, jolla 

vauhditetaan investointeja, sillä 

koheesiopolitiikan olisi säilyttävä unionin 

investointipolitiikkana; panee kuitenkin 

merkille onnistuneen täytäntöönpanon ja 

merkittävän määrän yksityistä pääomaa, 

jonka rahasto on onnistunut saamaan 

liikkeelle, sekä sen avoimuuteen liittyvät 

lisäparannukset, joista sovittiin 

neuvotteluissa ESIR-rahaston 

voimassaolon jatkamisesta, ns. ESIR 

2.0:sta; kehottaa 

tilintarkastustuomioistuinta vahvistamaan 

ERI-rahastojen suunnittelu- ja 

menovaiheisiin liittyvää tarkasteluaan; 

53. muistuttaa, että unioni käyttää 

rahoitusvälineitä yhä enemmän ja että 

ESIR-rahaston perustaminen luo uusia 

hallinto- ja ohjausrakenteita, joihin liittyvä 

julkinen valvonta ei ole edelleenkään 

tyydyttävällä tasolla, joten parlamentin on 

valvottava toimintaa tarkemmin; korostaa, 

että mahdollisten lainsäädäntöehdotusten 

olisi parannettava merkittävästi ESIR-

rahaston maantieteellistä kattavuutta; panee 

merkille onnistuneen täytäntöönpanon ja 

merkittävän määrän yksityistä pääomaa, 

jonka rahasto on onnistunut saamaan 

liikkeelle, sekä sen avoimuuteen liittyvät 

lisäparannukset, joista sovittiin 

neuvotteluissa ESIR-rahaston 

voimassaolon jatkamisesta, ns. ESIR 

2.0:sta; kehottaa 

tilintarkastustuomioistuinta vahvistamaan 

ERI-rahastojen suunnittelu- ja 

menovaiheisiin liittyvää tarkasteluaan; 

Or. en 



 

AM\1150790FI.docx  PE618.413v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

12.4.2018 A8-0137/36 

Tarkistus  36 

Sophie Montel 

EFDD-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 

55 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

55. huomauttaa, että 

koheesiopolitiikan periaatteiden 

mukaisesti unionin varat muodostavat 

merkittävän osan joidenkin 

jäsenvaltioiden menoista ja että etenkin 

yhdeksässä jäsenvaltiossa (Liettua, 

Bulgaria, Latvia, Romania, Unkari, 

Puola, Kroatia, Viro, Slovakia) 

maksattamatta olevat ERI-rahastoihin 

liittyvät sitoumukset vastasivat 

rahoitustukea, jonka määrä on yli 

15 prosenttia julkisen talouden menoista; 

kehottaa komissiota myös valmistelemaan 

positiivisen mainoskampanjan, jonka 

tarkoituksena on informoida näiden 

valtioiden kansalaisia 

yksityiskohtaisemmin jäsenyyden suorista 

eduista; 

Poistetaan. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Tarkistus  37 

Sophie Montel 

EFDD-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 

58 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

58. korostaa, että unionin varojen 

määrällä ja niiden saamisen ajoituksella voi 

olla huomattava makrotaloudellinen 

vaikutus esimerkiksi investointeihin, 

kasvuun ja työpaikkoihin; 

58. korostaa, että unionin varojen 

määrällä ja niiden saamisen ajoituksella voi 

olla huomattava makrotaloudellinen 

vaikutus esimerkiksi investointeihin, 

kasvuun ja työpaikkoihin ja että jotkin 

jäsenvaltiot voivat jäädä vaille kipeästi 

tarvitsemiaan taloudellisia valmiuksia; 

Or. en 

 

 


