
 

AM\1150987FI.docx  PE618.415v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

13.4.2018 A8-0137/58 

Tarkistus  58 

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 

85 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

85.  pyytää komissiota esittämään 

unionin talousarvion monivuotisen 

rahoituskehyksen politiikkatavoitteiden 

mukaisesti; 

85.  pyytää komissiota esittämään 

unionin talousarvion perussopimusten, 

Horisontti 2020 -puiteohjelman ja 

monivuotisen rahoituskehyksen 

politiikkatavoitteiden sekä 

17. marraskuuta 2017 hyväksytyn 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
mukaisesti; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Tarkistus  59 

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 

89 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

89. huomauttaa, että kvantifioidun 

varauman kohteena olevien tulojen määrä 

oli vuonna 2016 noin 517 miljoonaa euroa, 

kun perinteisten omien varojen 

kokonaismäärä oli 20,1 miljardia euroa, eli 

kyseisten tulojen määrä oli 2,5 prosenttia 

perinteisistä omista varoista ja 0,38 

prosenttia kaikista varoista; kehottaa 

komissiota antamaan tarkat tiedot tästä 

petostapauksesta, joka saattaa myös 

vaikuttaa epäsuorasti joidenkin 

jäsenvaltioiden arvonlisäveroon 

perustuvien omien varojen 

määräytymisperusteisiin ja näin ollen myös 

arvonlisäveroon perustuviin omiin varoihin 

sekä talousarvion tasapainottamiseen 

käytettäviin bruttokansantuloon perustuviin 

omiin varoihin; 

89. huomauttaa, että kvantifioidun 

varauman kohteena olevien tulojen määrä 

oli vuonna 2016 noin 517 miljoonaa euroa, 

kun perinteisten omien varojen 

kokonaismäärä oli 20,1 miljardia euroa, eli 

kyseisten tulojen määrä oli 2,5 prosenttia 

perinteisistä omista varoista ja 0,38 

prosenttia kaikista varoista; kehottaa 

komissiota antamaan tarkat tiedot tästä 

petostapauksesta, joka saattaa myös 

vaikuttaa epäsuorasti joidenkin 

jäsenvaltioiden arvonlisäveroon 

perustuvien omien varojen 

määräytymisperusteisiin ja näin ollen myös 

arvonlisäveroon perustuviin omiin varoihin 

sekä talousarvion tasapainottamiseen 

käytettäviin bruttokansantuloon perustuviin 

omiin varoihin; kehottaa komissiota 

laatimaan toimintasuunnitelman, jolla 

varmistetaan alv-säännösten täydellinen 

ja oikea-aikainen täytäntöönpano 

jokaisessa jäsenvaltiossa tämän unionin 

omien varojen lähteen turvaamiseksi; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Tarkistus  60 

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 

103 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

103. huomauttaa, että jos komissio tai 

riippumattomat tarkastajat olisivat 

käyttäneet kaikkea käytettävissään olevaa 

tietoa asianmukaisesti, arvioitu virhetaso 

tässä luvussa olisi ollut 1,2 

prosenttiyksikköä alhaisempi; 

103. huomauttaa, että jos komissio tai 

riippumattomat tarkastajat olisivat 

käyttäneet kaikkea käytettävissään olevaa 

tietoa asianmukaisesti, arvioitu virhetaso 

tässä luvussa olisi ollut 

2,9 prosenttiyksikköä alhaisempi; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/61 

Tarkistus  61 

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 

133 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

133. pitää myönteisenä, että alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosasto vastasi 

parlamentin kysymyksiin yksilöimällä 

maakohtaiset suosituksensa; 

133. pitää myönteisenä, että alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosasto vastasi 

parlamentin kysymyksiin yksilöimällä 

maakohtaiset suosituksensa; toteaa 

kuitenkin, että komission jäsenen 

Oettingerin esittelijän kirjeeseen antaman 

vastauksen mukaan vuotuisten 

toimintakertomusten tarkoituksena ei ole 

tehdä yksityiskohtaisesti selkoa 

maakohtaisten suositusten 

täytäntöönpanosta; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/62 

Tarkistus  62 

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 

134 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

134. on tietoinen siitä, että jotkin 

tarkistetun varainhoitoasetuksen 

koheesiopolitiikkaa koskevat säännökset 

on tarkoitus saattaa voimaan 

taannehtivasti; 

134. on tietoinen siitä, että jotkin 

tarkistetun varainhoitoasetuksen 

koheesiopolitiikkaa koskevat säännökset 

on tarkoitus saattaa voimaan 

taannehtivasti; ilmaisee tyytyväisyytensä 

joulukuussa 2017 aikaan saatuun 

sopimukseen, jonka mukaan tällä 

taannehtivalla soveltamisella taataan 

kaikkien toimijoiden oikeusvarmuus ja 

parlamentti, komissio ja neuvosto 

seuraavat sitä tarkasti; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Tarkistus  63 

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 

135 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

135. on huolissaan siitä, että tällaiset 

muutokset voivat johtaa uusiin virheisiin, 

sillä ohjelmat ja hankkeet valittiin 

1. tammikuuta 2014 voimaantulleiden 

asetusten perusteella; 

Poistetaan.  

Or. es 



 

AM\1150987FI.docx  PE618.415v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.4.2018 A8-0137/64 

Tarkistus  64 

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 

136 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

136. panee merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin antoi 

ensimmäisen kerran varauman sisältävän 

lausunnon tilien perustana olevien 

maksujen laillisuudesta ja 

sääntöjenmukaisuudesta; korostaa, että 

korvauksiin perustuvat järjestelmät ovat 

alttiimpia virheille kuin tukioikeuksiin 

perustuvat järjestelmät; huomauttaa 

kuitenkin, että otsakkeen ”Taloudellinen, 

sosiaalinen ja alueellinen koheesio” tiedot 

eivät muuttuneet oleellisesti edelliseen 

vuoteen verrattuna; 

136. panee tyytyväisenä merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin antoi 

ensimmäisen kerran varauman sisältävän 

lausunnon, joka ei ollut kielteinen, tilien 

perustana olevien maksujen laillisuudesta 

ja sääntöjenmukaisuudesta; korostaa, että 

korvauksiin perustuvat järjestelmät ovat 

alttiimpia virheille kuin tukioikeuksiin 

perustuvat järjestelmät; suhtautuu 

myönteisesti siihen, että otsakkeen 

”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen 

koheesio” tiedot parantuivat edelleen 

edellisiin vuosiin verrattuna (5,2 

prosentista vuonna 2015 4,8 prosenttiin 

vuonna 2016); 

Or. es 

 

 


