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20.4.2016 A8-0132/1 

Tarkistus  1 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. panee kuitenkin merkille, että vuonna 

2014 yhteensä 8 277 556 euroa käytettiin 

pelkästään alueiden komitean jäsenten ja 

varajäsenten matka- ja 

kokouskulukorvauksiin ja 409 100 euroa 

henkilöstön virkamatkoihin ja 

matkakuluihin; pitää virkamatkojen 

määrää erittäin korkeana (787) kuten 

myös menoja, joita aiheutuu jäsenten 

matka- ja kokouskuluista maksettavista 

korvauksista; katsoo, että jäsenten tekemät 

virkamatkat olisi kuvattava selkeästi 

vuotuisessa toimintakertomuksessa, jossa 

olisi esitettävä menoeritelmä ja 

kustannus-hyötyanalyysi; huomauttaa, 

että jäsenten virkamatkoihin viitataan 

epämääräisesti, epätarkasti ja esittämättä 

selkeitä lukuja; kehottaa painokkaasti 

alueiden komiteaa sisällyttämään 

vuotuiseen toimintakertomukseensa 

poikkeuksetta tiedot jäsenten 

virkamatkoista; 

8. panee merkille, että vuonna 2014 

yhteensä 8 277 556 euroa käytettiin 

pelkästään alueiden komitean jäsenten ja 

varajäsenten matka- ja 

kokouskulukorvauksiin ja 409 100 euroa 

henkilöstön virkamatkoihin ja 

matkakuluihin; katsoo, että jäsenten 

tekemät virkamatkat olisi kuvattava 

vuotuisessa toimintakertomuksessa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/2 

Tarkistus  2 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. kehottaa hyödyntämään 

mahdollisimman paljon videoneuvottelua 

ja kaikkia siihen liittyviä välineitä, jotta 

kustannuksia voidaan alentaa merkittävästi; 

pitää epäselvänä, mitä lisäarvoa 

Kreikkaan tai Italiaan tehtyjen 

virkamatkojen suuri määrä (77 Kreikkaan 

ja 125 Italiaan) tuottaa kyseisten maiden 

kansalaisille tai muille EU:n kansalaisille; 

14. kehottaa hyödyntämään 

mahdollisimman paljon videoneuvottelua 

ja kaikkia siihen liittyviä välineitä, jotta 

kustannuksia voidaan alentaa merkittävästi; 

panee merkille, että vuonna 2014 

Kreikkaan tai Italiaan tehdyt virkamatkat 

(77 Kreikkaan ja 125 Italiaan) järjestettiin 

kokousten pitämiseksi EU:n 

puheenjohtajavaltiossa; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/3 

Tarkistus  3 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. pitää myönteisenä sitä, että alueiden 

komitea on hyväksynyt päätöksen, jossa 

vahvistetaan säännöt väärinkäytösten 

paljastamisesta1, jotka tulivat voimaan 

1. tammikuuta 2016; katsoo, että sääntöjen 

täytäntöönpanossa viivästeltiin liikaa; 

pyytää alueiden komiteaa julkaisemaan 

säännöt ja huolehtimaan niiden 

soveltamisesta viipymättä sekä 

tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle edistymisestään vuotuisen 

toimintakertomuksen täytäntöönpanossa; 

32. pitää myönteisenä sitä, että alueiden 

komitea on hyväksynyt päätöksen, jossa 

vahvistetaan säännöt väärinkäytösten 

paljastamisesta1, jotka tulivat voimaan 

1. tammikuuta 2016; katsoo, että sääntöjen 

täytäntöönpanossa viivästeltiin liikaa; 

pyytää alueiden komiteaa julkaisemaan 

säännöt ja huolehtimaan niiden 

soveltamisesta viipymättä sekä 

tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle edistymisestään vuotuisen 

toimintakertomuksen täytäntöönpanossa; 

panee kuitenkin tyytyväisenä merkille 

alueiden komitean tiiviin yhteistyön 

Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän 

komitean kanssa väärinkäytösten 

paljastamista koskevien sisäisten 

sääntöjen laatimiseksi, sillä niillä on 

yhteisiä yksiköitä ja henkilöstöä; panee 

niin ikään tyytyväisenä merkille, että 

kyseisiä sääntöjä sovelletaan 

taannehtivasti; 

__________________ __________________ 

1Alueiden komitean päätös N:o 508/2015, 

annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, 

väärinkäytösten paljastamista koskevien 

sääntöjen vahvistamisesta. 

1 Alueiden komitean päätös N:o 508/2015, 

annettu 17 päivänä joulukuuta 2015, 

väärinkäytösten paljastamista koskevien 

sääntöjen vahvistamisesta. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/4 

Tarkistus  4 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. panee merkille, että alueiden komitean 

mukaan varainhoitovuonna 2014 ei tullut 

esiin yhtään eturistiriitatapausta; kehottaa 

painokkaasti alueiden komiteaa 

julkistamaan kaikkien jäsenten ja 

hallinnon johtohenkilöiden ansioluettelot 

ja ilmoitukset sidonnaisuuksista sekä 

vahvistamaan sisäiset toimintalinjat ja 

selkeät säännöt eturistiriitojen ja nk. 

pyöröovitapausten ehkäisemisestä ja 

käsittelystä komission julkaisemien 

suuntaviivojen mukaisesti; odottaa 

alueiden komitean toimittavan kyseiset 

ansioluettelot, ilmoitukset 

sidonnaisuuksista ja säännöt parlamentille 

kesäkuun 2016 loppuun mennessä; 

34. panee merkille, että alueiden komitean 

mukaan varainhoitovuonna 2014 ei tullut 

esiin yhtään eturistiriitatapausta; kehottaa 

painokkaasti alueiden komiteaa 

julkistamaan kaikkien jäsenten 

ansioluettelot ja ilmoitukset 

sidonnaisuuksista sekä vahvistamaan 

sisäiset toimintalinjat ja selkeät säännöt 

eturistiriitojen ja nk. pyöröovitapausten 

ehkäisemisestä ja käsittelystä komission 

julkaisemien suuntaviivojen mukaisesti; 

odottaa alueiden komitean toimittavan 

kyseiset ansioluettelot, ilmoitukset 

sidonnaisuuksista ja säännöt parlamentille 

kesäkuun 2016 loppuun mennessä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/5 

Tarkistus  5 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. panee merkille alueiden komitean 

ponnistelut ja saavutukset tiedotus- ja 

viestintäpolitiikkansa tehostamisessa; 

35. panee merkille alueiden komitean 

ponnistelut ja saavutukset tiedotus- ja 

viestintäpolitiikkansa tehostamisessa; 

kannustaa alueiden komiteaa 

keskittymään toimielinten yhteistyön 

vahvistamiseen, jotta voitaisiin parantaa 

tiedotusta ja näkyvyyttä, sekä toimielinten 

jäsenten läsnäolon lisäämiseen 

jäsenvaltioiden tasolla; suhtautuu tässä 

mielessä myönteisesti mahdollisiin 

lisätoimiin, joilla alueiden komitea pyrkii 

parantamaan tiedonkulkua ja tätä kautta 

avoimuutta; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/6 

Tarkistus  6 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. toteaa lopuksi, että vaikka vuotta 2014 

koskeva luettelo alueiden komitean 

toiminnasta unionin eri alojen politiikan 

hyväksi on melkoisen laaja, tuon 

toiminnan käytännön tulosten käsittely 

jää ympäripyöreäksi ja epätarkaksi; 

pyytää laatimaan tuloksista 

perinpohjaisen SWOT-analyysin, 

soveltamaan alueiden komitean 

tavoitteisiin SMART-indikaattoreita ja 

tekemään yhteenvedon niistä suorista 

hyödyistä, joita alueiden komitean 

mandaatista ja sen toiminnasta on 

unionin kansalaisille. 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0132/7 

Tarkistus  7 

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0132/2016 

Monica Macovei 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea 

COM(2015)0377 – C8-0205/2015 – 2015/2160(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. toteaa lopuksi, että vaikka vuotta 2014 

koskeva luettelo alueiden komitean 

toiminnasta unionin eri alojen politiikan 

hyväksi on melkoisen laaja, tuon toiminnan 

käytännön tulosten käsittely jää 

ympäripyöreäksi ja epätarkaksi; pyytää 

laatimaan tuloksista perinpohjaisen 

SWOT-analyysin, soveltamaan alueiden 

komitean tavoitteisiin SMART-

indikaattoreita ja tekemään yhteenvedon 
niistä suorista hyödyistä, joita alueiden 

komitean mandaatista ja sen toiminnasta on 

unionin kansalaisille. 

38. toteaa lopuksi, että vaikka vuotta 2014 

koskeva luettelo alueiden komitean 

toiminnasta unionin eri alojen politiikan 

hyväksi on melkoisen laaja, tuon toiminnan 

käytännön tulosten käsittely jää 

ympäripyöreäksi ja epätarkaksi; pyytää 

alueiden komiteaa laatimaan kuvauksen 

niistä suorista hyödyistä, joita alueiden 

komitean mandaatista ja sen toiminnasta on 

unionin kansalaisille käytännön 

vaikutusten parantamiseksi ja 

optimoimiseksi. 

Or. en 

 

 


