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13.4.2018 A8-0137/51 

Tarkistus  51 

Inés Ayala Sender 

S&D-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 

perussopimusten, Horisontti 2020 

-ohjelman ja monivuotisen 

rahoituskehyksen sekä 17. marraskuuta 

2017 allekirjoitetun ”Euroopan 

sosiaalisten oikeuksien pilaria” koskevan 

julistuksen 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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Tarkistus  52 

Inés Ayala Sender 

S&D-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 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. kehottaa komissiota nopeuttamaan 

koheesiopolitiikan ohjelmien toteuttamista 

ja niihin liittyviä maksuja, jotta 

toteutuskauden kesto voidaan alustavasti 

lyhentää vuoteen n+2; 

9. kehottaa komissiota nopeuttamaan 

koheesiopolitiikan ohjelmien toteuttamista 

ja niihin liittyviä maksuja, jotta 

toteutuskauden kesto voidaan alustavasti 

lyhentää vuoteen n+2, mikäli tämä ei 

heikennä unionin politiikkojen 

käyttöastetta ja täytäntöönpanoa; 

kehottaa tässä mielessä painokkaasti 

komissiota ja jäsenvaltioita 

vauhdittamaan mahdollisimman paljon 

vuoden 2020 jälkeisen monivuotisen 

rahoituskehyksen hyväksyttämistä ja 

lupaa, että Euroopan parlamentti tekee 

yhteistyötä tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Tarkistus  53 

Inés Ayala Sender 

S&D-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; 

12. kehottaa komissiota lisäämään 

muuttoliikepolitiikan rahoituksen 

avoimuutta, kuten 

tilintarkastustuomioistuin suositteli 

vuosikertomuksessaan 2016, ja seuraamaan 

aktiivisesti hätätilanteissa toteutettavia 

hankintamenettelyjä, jotta varmistetaan, 

että maahanmuuttajien ja pakolaisten, 

samoin kuin näistä Euroopassa 

huolehtivien kansalaisjärjestöjen ja 

julkishallinnon, tarpeisiin vastataan 

asianmukaisesti ja että niihin liittyvä 

rahoitus voidaan taata; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Tarkistus  54 

Inés Ayala Sender 

S&D-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 vaikka 

perinteisen käsityksen mukaan jaettu 

hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden 

kanssa tuottaa enemmän virheitä kuin 

suora hallinnointi, hallinnointitavalla on 

vähäinen vaikutus, sillä 

tilintarkastustuomioistuin päätyi samaan 

arvioituun virhetasoon – 3,3 prosenttia – 

jäsenvaltioiden kanssa harjoitettavan jaetun 

hallinnoinnin ja kaikkien muiden, 

komission suoraan hallinnoimien 

toimintamenojen yhteydessä; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Tarkistus  55 

Inés Ayala Sender 

S&D-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 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. korostaa, että komissio katsoo 

vuotuisessa hallinto- ja 

tuloksellisuuskertomuksessaan vuodelta 

2016 menojen virhetason olevan 

olennainen, koska komission 

keskimääräiseksi kokonaisvirhetasoksi on 

arvioitu 2,1–2,6 prosenttia (2,3–3,1 

prosenttia vuonna 2015) asianomaisten 

menojen kokonaismäärästä ja siihen 

liittyvä arvioitu riskinalainen 

kokonaismäärä maksamishetkellä oli 2,9–

3,6 miljardia euroa (3,3–4,5 miljardia 

euroa vuonna 2015);  

34. korostaa, että komissio katsoo 

vuotuisessa hallinto- ja 

tuloksellisuuskertomuksessaan vuodelta 

2016, että niiden menojen määrä, joiden 

virhetaso on olennainen, on vähentynyt, 

koska komission keskimääräiseksi 

kokonaisvirhetasoksi on arvioitu 2,1–

2,6 prosenttia (2,3–3,1 prosenttia vuonna 

2015) asianomaisten menojen 

kokonaismäärästä ja siihen liittyvä arvioitu 

riskinalainen kokonaismäärä 

maksamishetkellä oli 2,9–3,6 miljardia 

euroa (3,3–4,5 miljardia euroa vuonna 

2015); 

Or. es 



 

AM\1150983FI.docx  PE618.415v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.4.2018 A8-0137/56 

Tarkistus  56 

Inés Ayala Sender 

S&D-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 

41 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. huomauttaa, että koska virheitä 

voidaan korjata yli kymmenen vuotta 

niiden tekemisen jälkeen, on keinotekoista 

määrittää tulevien oikaisujen arvioitu 

vaikutus viimeisten kuuden vuoden aikana 

kirjattujen oikaisujen perusteella;    

41. huomauttaa, että monivuotisen 

ohjelmatyön erityisluonteen vuoksi ja 

koska virheitä voidaan korjata yli 

kymmenen vuotta niiden tekemisen 

jälkeen, on riittämätöntä ja keinotekoista 

määrittää tulevien oikaisujen arvioitu 

vaikutus viimeisten kuuden vuoden aikana 

kirjattujen oikaisujen perusteella; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Tarkistus  57 

Inés Ayala Sender 

S&D-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 

70 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 70 a.  kehottaa komissiota kuulemaan 

tutkijoita oikeiden tulosindikaattoreiden 

määrittämisessä ”tuloksiin keskittyvä 

EU:n talousarvio” -aloitteen mukaisissa 

mittauksissa ja julkisiin hyödykkeisiin 

kohdistuvien investointien priorisoinnissa 

kansalaisten huolenaiheisiin 

vastaamiseksi;  

  

Or. es 

 

 


