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13.4.2018 A8-0137/65 

Tarkistus  65 

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 

152 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 152 a. panee merkille, että alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosasto korostaa 

panostaan seuraavien Eurooppa 2020 

-strategian tavoitteiden saavuttamiseksi:  

a) työllisyyden, kasvun ja investointien 

edistäminen 

b) digitaalisten sisämarkkinoiden 

kehittäminen 

c) energiatehokkuuden parantaminen ja 

digitaaliset sisämarkkinat 

d) sisämarkkinoiden toiminnan 

tehostaminen ja 

e) maahanmuuttajien tehokkaan 

kotouttamisen edistäminen; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/66 

Tarkistus  66 

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 

204 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 g a. sen pohtiminen, parantaako 

ennakkoehtojen säilyttäminen vuoden 

2020 jälkeisellä kaudella tosiasiallisesti 

koheesiopolitiikan tehokkuutta ja 

vaikuttavuutta; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/67 

Tarkistus  67 

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 

205 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

205. kehottaa painokkaasti alue- ja 

kaupunkipolitiikan pääosastoa sekä 

työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 

pääosastoa esittämään ehdotuksensa 

maakohtaisiksi suosituksiksi vuotuisissa 

toimintakertomuksissaan, kuten 

parlamentti on toistuvasti pyytänyt; 

205. panee merkille komission jäsenen 

Oettingerin esittelijälle antaman 

yksityiskohtaisen vastauksen ja 

päätelmän, ettei vuotuisten 

toimintakertomusten tarkoituksena ole 

edistää maakohtaisia suosituksia; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/68 

Tarkistus  68 

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 

230 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

230. korostaa, että puutteita havaittiin 

erityisesti Unkarin hallinto- ja 

valvontajärjestelmässä (maksajavirasto 

esitti johdon vahvistuslausuman 

myöhässä ja viherryttämistuissa oli 

puutteita), Bulgariassa (viherryttäminen 

ja luomuviljelijöiden asema), Puolassa 

(viherryttämistuet) ja Italiassa (puutteet 

maa-alan ja yhden aktiiviviljelijän 

tukikelpoisuuden asianmukaisessa 

määrittämisessä); 

Poistetaan. 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/69 

Tarkistus  69 

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 

253 kohta – a alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

a) viljelijöiden olisi saatava YMP:n 

tukimaksuja, jos he täyttävät joukon 

ympäristöön liittyviä perusvaatimuksia, 

joihin kuuluvat hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevat 

toimenpidevaatimukset ja 

viherryttämisvaatimukset, jotka menevät 

ympäristölainsäädännön vaatimuksia 

pidemmälle; suhtautuu siten myönteisesti 

komission lähestymistapaan, joka koskee 

tuloksiin keskittyvää talousarviota, katsoo, 

että tulevan täytäntöönpanojärjestelmän 

olisi oltava tulospainotteisempi; 

a) viljelijöiden olisi saatava YMP:n 

viherryttämistukia , jos he täyttävät joukon 

ympäristöön liittyviä perusvaatimuksia, 

joihin kuuluvat hyvää maatalous- ja 

ympäristökuntoa koskevat 

toimenpidevaatimukset ja 

viherryttämisvaatimukset, jotka menevät 

ympäristölainsäädännön vaatimuksia 

pidemmälle; suhtautuu siten myönteisesti 

komission lähestymistapaan, joka koskee 

tuloksiin keskittyvää talousarviota, katsoo, 

että tulevan täytäntöönpanojärjestelmän 

olisi oltava tulospainotteisempi; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/70 

Tarkistus  70 

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 

288 kohta – a alakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

a) unionin merkittävästä tuesta 

huolimatta vastaanottovalmiudet Kreikassa 

ja Italiassa eivät vuoden 2016 lopussa vielä 

kunnolla riittäneet; 

a) unionin merkittävästä tuesta 

huolimatta vastaanottovalmiudet Kreikassa 

ja Italiassa eivät vuoden 2016 lopussa vielä 

kunnolla riittäneet; tarvittavia varoja ei 

myöskään ole varattu mille tahansa 

toiselle kolmannen maan rajalla 

sijaitsevalle jäsenvaltiolle, josta voi tulla 

muuttajien saapumispaikka tulevissa 

muuttokriiseissä; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/71 

Tarkistus  71 

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 

294 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 294 a. pyytää tässä yhteydessä komission 

jäseniä ilmoittamaan kaikki 

sidonnaisuutensa (kuten 

osakkeenomistajina, yhtiön hallituksen 

jäseninä, neuvonantajina ja konsultteina, 

yhtiöihin liittyvien säätiöiden jäseninä) 

kaikista yrityksistä, joissa he ovat olleet 

osakkaina, myös perhesuhteisiin liittyvät 

sidonnaisuudet, sekä muutokset, jotka 

tapahtuivat, kun heidän ehdokkuudestaan 

ilmoitettiin; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/72 

Tarkistus  72 

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 

310 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

310. on vastikään saanut tietää, että JMO 

II:n ensimmäinen rakennusvaihe saataneen 

päätökseen vasta vuonna 2020 ja toinen 

vaihe vuonna 2024; toteaa, että komissio 

selittää viivästyksiä seuraavasti: 

310. on vastikään saanut tietää, että JMO 

II:n ensimmäinen rakennusvaihe valmistuu 

todennäköisesti vuoden 2020 alussa ja 

toinen vuoden 2024 alussa; panee merkille 

komission selitykset viivästysten syistä ja 

pyytää sitä toimittamaan asiakirjoja 

näiden selitysten tueksi sekä 

yksityiskohtaisen selvityksen rakennuksen 

luovuttamisen viivästymisestä 

aiheutuvista kustannuksista; 

Or. es 

 

 


