
 

AM\1144850FI.docx  PE616.654v04-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Talousarvion valvontavaliokunta 
 

2017/2216(INI) 

1.2.2018 

TARKISTUKSET 
1 - 77 

Mietintöluonnos 

Gilles Pargneaux 

Vuosikertomus 2016 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta - 

petostentorjunta 

(2017/2216(INI)) 



 

PE616.654v04-00 2/41 AM\1144850FI.docx 

FI 

AM_Com_NonLegReport 



 

AM\1144850FI.docx 3/41 PE616.654v04-00 

 FI 

Tarkistus  1 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 a viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) 

liitetyn pöytäkirjan (N:o 1) kansallisten 

parlamenttien asemasta Euroopan 

unionissa, 

Or. el 

 

Tarkistus  2 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 1 b viite (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 – ottaa huomioon Euroopan unionin 

toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) 

liitetyn pöytäkirjan (N:o 2) toissijaisuus- 

ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, 

Or. el 

 

Tarkistus  3 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan A kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

A. ottaa huomioon, että 

jäsenvaltioiden ja komission vastuulla on 

toteuttaa 74 prosenttia unionin 

talousarviosta varainhoitovuodelle 2016; 

ottaa huomioon, että omien varojen 

A. ottaa huomioon, että lain mukaan 

jäsenvaltioiden ja komission vastuulla on 

toteuttaa noin 74 prosenttia unionin 

talousarviosta varainhoitovuodelle 2016, 

mutta tosiasiassa kuitenkin jäsenvaltiot 
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kerääminen muun muassa arvonlisäverojen 

ja tullien muodossa on ensisijaisesti 

jäsenvaltioiden vastuulla; 

käyttävät kyseiset varat ja komission 

vastuulla on valvoa hankkeita, jotta 

taataan tietty valvonnan taso; ottaa 

huomioon, että omien varojen kerääminen 

muun muassa arvonlisäverojen ja tullien 

muodossa on ensisijaisesti jäsenvaltioiden 

vastuulla; 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että jäsenvaltioiden oikeus- 

ja hallintojärjestelmien erilaisuus 

vaikeuttaa sääntöjenvastaisuuksien ja 

petosten torjuntaa; toteaa, että komission 

olisi tästä syystä tehostettava toimiaan, 

jotta petosten torjunta pantaisiin täytäntöön 

vaikuttavasti ja jotta se tuottaisi aiempaa 

konkreettisempia ja tyydyttävämpiä 

tuloksia; 

D. toteaa, että jäsenvaltioiden oikeus- 

ja hallintojärjestelmien erilaisuus on 

otettava riittävästi huomioon 

sääntöjenvastaisuuksien ja petosten 

torjunnassa; toteaa, että komission olisi 

tästä syystä tehostettava toimiaan, jotta 

petosten torjunta pantaisiin täytäntöön 

vaikuttavasti ja jotta se tuottaisi aiempaa 

konkreettisempia ja tyydyttävämpiä 

tuloksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Caterina Chinnici 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan D kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

D. toteaa, että jäsenvaltioiden oikeus- 

ja hallintojärjestelmien erilaisuus 

vaikeuttaa sääntöjenvastaisuuksien ja 

petosten torjuntaa; toteaa, että komission 

olisi tästä syystä tehostettava toimiaan, 

D. toteaa, että jäsenvaltioiden oikeus- 

ja hallintojärjestelmien erilaisuus 

vaikeuttaa sääntöjenvastaisuuksien ja 

petosten torjuntaa; toteaa, että komission 

olisi tästä syystä tehostettava toimiaan, 
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jotta petosten torjunta pantaisiin täytäntöön 

vaikuttavasti ja jotta se tuottaisi aiempaa 

konkreettisempia ja tyydyttävämpiä 

tuloksia; 

jotta petosten torjunta pantaisiin täytäntöön 

vaikuttavasti ja jotta se tuottaisi aiempaa 

konkreettisempia ja tyydyttävämpiä 

tuloksia; katsoo, että tämä voitaisiin 

toteuttaa aloitteilla sekä 

lainsäädäntöaloitteilla, joilla pyritään 

yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten 

käytettävissä olevia valtuuksia tai ainakin 

varmistamaan niiden lisääminen; ottaa 

huomioon, että talousarvion 

valvontavaliokunnan 

13. marraskuuta 2017 pidetyssä 

kokouksessa todettiin, että näin on tehty 

esimerkiksi Italiassa antamalla Guardia 

di Finanzalle laajat toimivaltuudet; 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että nykyinen alv-

järjestelmä on etenkin rajat ylittävässä 

toimissa altis petoksille ja 

veronkiertostrategioille ja että pelkästään 

MTIC-petoksista (nk. yhteisön sisäiset 

karusellipetokset, joissa kauppias ei 

suorita arvonlisäveroa 

veroviranomaiselle) aiheutui alv-

tulonmenetyksiä noin 50 miljardin euron 

arvosta vuonna 2015; 

H. toteaa, että alv-järjestelmät ovat 

etenkin rajat ylittävässä toimissa alttiita 

petoksille ja veronkiertostrategioille ja että 

pelkästään MTIC-petokset, joita kutsutaan 

yleisesti karusellipetoksiksi, aiheuttivat 
alv-tulonmenetyksiä noin 50 miljardin 

euron arvosta vuonna 2015; 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Julia Pitera 

 

Päätöslauselmaesitys 
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Johdanto-osan H kappale 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että nykyinen alv-

järjestelmä on etenkin rajat ylittävässä 

toimissa altis petoksille ja 

veronkiertostrategioille ja että pelkästään 

MTIC-petoksista (nk. yhteisön sisäiset 

karusellipetokset, joissa kauppias ei 

suorita arvonlisäveroa 

veroviranomaiselle) aiheutui alv-

tulonmenetyksiä noin 50 miljardin euron 

arvosta vuonna 2015; 

H. toteaa, että nykyinen alv-

järjestelmä on etenkin rajat ylittävässä 

toimissa altis petoksille ja 

veropetosstrategioille ja että pelkästään 

MTIC-petokset, joita kutsutaan yleisesti 

karusellipetoksiksi, aiheuttivat alv-

tulonmenetyksiä noin 50 miljardin euron 

arvosta vuonna 2015; 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Benedek Jávor, Julia Pitera 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H a. toteaa, että korruptio vaikuttaa 

kaikkiin jäsenvaltioihin etenkin 

järjestäytyneen rikollisuuden muodossa ja 

että se ei ainoastaan rasita unionin 

taloutta vaan horjuttaa myös demokratiaa 

ja oikeusvaltiota kaikkialla Euroopassa; 

toteaa kuitenkin, etteivät tarkat luvut ole 

tiedossa, koska komissio on päättänyt olla 

julkaisematta tietoja unionin 

korruptiontorjuntaa koskevassa 

kertomuksessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H b kappale (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 H b. toteaa, että petos on esimerkki 

tarkoituksellisesta väärinkäytöksestä ja 

rikos, kun taas sääntöjenvastaisuus 

tarkoittaa, että sääntöjä ei ole noudatettu; 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Julia Pitera, Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan I a kappale (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 I a. ottaa huomioon, että siihen saakka 

kunnes Euroopan syyttäjänvirasto 

(EPPO) perustetaan ja Eurojust 

uudistetaan, OLAF on ainoa unionin elin, 

joka on erikoistunut unionin 

taloudellisten etujen suojaamiseen; 

painottaa, että useissa jäsenvaltioissa se 

on edelleen ainoa EU:n taloudellisia etuja 

suojaava elin vielä EPPOn perustamisen 

jälkeenkin; 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. katsoo, että komissio ja jäsenvaltiot 

eivät tee riittävän vaikuttavaa yhteistyötä 

petosten havainnoinnin alalla; 

4. panee merkille, että komissio ja 

jäsenvaltiot eivät tee riittävän vaikuttavaa 

yhteistyötä petosten havainnoinnin alalla; 

Or. el 
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Tarkistus  12 

Raffaele Fitto 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. katsoo, että komissio ja jäsenvaltiot 

eivät tee riittävän vaikuttavaa yhteistyötä 

petosten havainnoinnin alalla; 

4. katsoo, että komissio ja jäsenvaltiot 

eivät tee riittävän vaikuttavaa yhteistyötä 

petosten havainnoinnin alalla; kehottaa 

tämän vuoksi toteuttamaan joukon 

toimenpiteitä, jotta yhteistyöstä tulee 

tiiviimpää, tehokkaampaa ja 

vaikuttavampaa; 

Or. it 

 

Tarkistus  13 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. pitää valitettavana, etteivät kaikki 

jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 

kansallisia petostenvastaisia strategioita; 

5. ei hyväksy sitä, etteivät kaikki 

jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 

kansallisia petostenvastaisia strategioita; 

Or. el 

 

Tarkistus  14 

Benedek Jávor, Julia Pitera 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. pitää valitettavana, etteivät kaikki 

jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 

5. pitää valitettavana, etteivät kaikki 

jäsenvaltiot ole ottaneet käyttöön 

kansallisia petostenvastaisia strategioita; 
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kansallisia petostenvastaisia strategioita; pyytää komissiota ryhtymään aktiivisesti 

toimiin auttaakseen jäsenvaltioita 

kansallisten petostorjuntastrategioiden 

laadinnassa erityisesti siitä syystä, että ne 

hallinnoivat noin 74:ää prosenttia EU:n 

talousarviosta; 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Julia Pitera, Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. kehottaa jälleen komissiota 

ottamaan käyttöön yhtenäisen 

järjestelmän, jonka avulla jäsenvaltioissa 

kerätään vertailukelpoisia tietoja 

sääntöjenvastaisuuksista ja 

petostapauksista, jotta ilmoitusmenettelyjä 

voidaan yhdenmukaistaa ja varmistaa 

toimitettujen tietojen laatu ja 

vertailukelpoisuus; 

6. panee merkille, että komissio on 

ottanut käyttöön yhtenäisen järjestelmän, 

jonka avulla kerätään vertailukelpoisia 

tietoja sääntöjenvastaisuuksista ja 

petostapauksista, hyväksymällä 

sääntöjenvastaisuuksien raportoinnista 

vuonna 2015 neljä delegoitua säädöstä ja 

neljä täytäntöönpanoasetusta (EU 

2015/1970, 2015/1971,2015/1972, 

2015/1973, 2015/1974, 2015/1975, 

2015/1976, 2015/1977), joiden avulla 

yhtenäistettiin yhteistyössä tapahtuvan 

hallinnoinnin aloja sekä otettiin käyttöön 

vuonna 2016 yhteinen moduuli 

sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamiseen 

tarkoitetussa sääntöjenvastaisuuksien 

hallinnointijärjestelmässä; 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. on huolissaan siitä, että 

jäsenvaltioiden ilmoitusprosesseissa on 

edelleen eroja, joiden vuoksi valvonnan 

tehokkuudesta voi saada virheellisen 

käsityksen; pyytää, että komissio edelleen 

auttaa jäsenvaltioita tutkimusten tason ja 

laadun parantamisessa ja petosten 

torjunnan parhaiden käytäntöjen 

jakamisessa; 

Or. it 

 

Tarkistus  17 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee tyytyväisenä merkille, että on 

annettu unionin taloudellisiin etuihin 

kohdistuvien petosten torjuntaa 

rikosoikeudellisin keinoin koskeva 

direktiivi (PIF-direktiivi), jonka 

soveltamisala kattaa arvonlisäveron; 

7. panee merkille, että on annettu 

unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien 

petosten torjuntaa rikosoikeudellisin 

keinoin koskeva direktiivi (PIF-direktiivi), 

jonka soveltamisala kattaa arvonlisäveron; 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. panee tyytyväisenä merkille, että on 

annettu unionin taloudellisiin etuihin 

kohdistuvien petosten torjuntaa 

rikosoikeudellisin keinoin koskeva 

direktiivi (PIF-direktiivi), jonka 

7. panee tyytyväisenä merkille, että on 

annettu unionin taloudellisiin etuihin 

kohdistuvien petosten torjuntaa 

rikosoikeudellisin keinoin koskeva 

direktiivi (PIF-direktiivi), jonka 
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soveltamisala kattaa arvonlisäveron; soveltamisala kattaa 

arvonlisäveropetokset, mikä on erityisen 

tärkeää rajat ylittävien arvonlisäpetosten 

torjunnan tehostamisessa; katsoo, että 

direktiivi on ensimmäinen askel unionin 

rikosoikeuden yhdenmukaistamiseksi; 

panee merkille, että direktiiviin sisältyy 

korruption määritelmä ja että siinä 

määritellään petoksellisen toiminnan 

kriminalisoitavat tyypit; 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää myönteisenä sitä, että 20 

jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston yhteistyötä 

tiivistääkseen, ja odottaa, että Olofiin ja 

Euroopan syyttäjänviraston välinen 

yhteistyö on tuloksellista; pitää kuitenkin 

valitettavana, että kaikki unionin 

jäsenvaltiot eivät ole halunneet osallistua 

aloitteeseen ja korostaa, että petosten 

havainnointi on tärkeää säilyttää yhtä 

vaikuttavana kaikissa jäsenvaltioissa; 

8. panee merkille, että 

20 jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston tiivistetyn 

yhteistyön avulla, ja odottaa OLAFilta ja 

Euroopan syyttäjänvirastolta tuloksellista 

yhteistyötä; 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää myönteisenä sitä, että 20 8. panee merkille, että 
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jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston yhteistyötä 

tiivistääkseen, ja odottaa, että Olofiin ja 

Euroopan syyttäjänviraston välinen 

yhteistyö on tuloksellista; pitää kuitenkin 

valitettavana, että kaikki unionin 

jäsenvaltiot eivät ole halunneet osallistua 

aloitteeseen ja korostaa, että petosten 

havainnointi on tärkeää säilyttää yhtä 

vaikuttavana kaikissa jäsenvaltioissa; 

20 jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston tiivistetyn 

yhteistyön avulla, ja odottaa OLAFilta ja 

Euroopan syyttäjänvirastolta tuloksellista 

yhteistyötä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että kaikki unionin jäsenvaltiot eivät ole 

halunneet osallistua aloitteeseen ja 

korostaa, että petosten havainnointi on 

tärkeää säilyttää yhtä vaikuttavana kaikissa 

jäsenvaltioissa; 

Or. el 

 

Tarkistus  21 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää myönteisenä sitä, että 20 

jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston yhteistyötä 

tiivistääkseen, ja odottaa, että Olofiin ja 

Euroopan syyttäjänviraston välinen 

yhteistyö on tuloksellista; pitää kuitenkin 

valitettavana, että kaikki unionin 

jäsenvaltiot eivät ole halunneet osallistua 

aloitteeseen ja korostaa, että petosten 

havainnointi on tärkeää säilyttää yhtä 

vaikuttavana kaikissa jäsenvaltioissa; 

8. panee merkille, että 

20 jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston tiivistetyn 

yhteistyön avulla, ja odottaa OLAFilta ja 

Euroopan syyttäjänvirastolta tuloksellista 

yhteistyötä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että kaikki unionin jäsenvaltiot eivät ole 

halunneet osallistua aloitteeseen ja 

korostaa, että petosten havainnointi on 

tärkeää säilyttää yhtä vaikuttavana kaikissa 

jäsenvaltioissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Julia Pitera, Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää myönteisenä sitä, että 20 8. pitää myönteisenä sitä, että 
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jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston yhteistyötä 

tiivistääkseen, ja odottaa, että Olofiin ja 

Euroopan syyttäjänviraston välinen 

yhteistyö on tuloksellista; pitää kuitenkin 

valitettavana, että kaikki unionin 

jäsenvaltiot eivät ole halunneet osallistua 

aloitteeseen ja korostaa, että petosten 

havainnointi on tärkeää säilyttää yhtä 

vaikuttavana kaikissa jäsenvaltioissa; 

20 jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston tiivistetyn 

yhteistyön avulla; palauttaa mieliin, että 

OLAFin ja Euroopan syyttäjänviraston 

välisen yhteistyön on perustuttava 

päällekkäisen työn välttämiseen, 

tehokkaaseen tietojenvaihtoon ja OLAFin 

tukeen EPPOn toiminnassa; pitää 

kuitenkin valitettavana, että kaikki unionin 

jäsenvaltiot eivät ole halunneet osallistua 

aloitteeseen ja korostaa, että petosten 

havainnointi on tärkeää säilyttää yhtä 

vaikuttavana kaikissa jäsenvaltioissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää myönteisenä sitä, että 20 

jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston yhteistyötä 

tiivistääkseen, ja odottaa, että Olofiinja 

Euroopan syyttäjänviraston välinen 

yhteistyö on tuloksellista; pitää kuitenkin 

valitettavana, että kaikki unionin 

jäsenvaltiot eivät ole halunneet osallistua 

aloitteeseen ja korostaa, että petosten 

havainnointi on tärkeää säilyttää yhtä 

vaikuttavana kaikissa jäsenvaltioissa; 

8. pitää myönteisenä sitä, että 

20 jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston tiivistetyn 

yhteistyön avulla, ja odottaa OLAFilta ja 

Euroopan syyttäjänvirastolta tuloksellista 

yhteistyötä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että kaikki unionin jäsenvaltiot eivät ole 

halunneet osallistua aloitteeseen ja 

korostaa, että petosten havainnointi on 

tärkeää säilyttää yhtä vaikuttavana kaikissa 

jäsenvaltioissa; pyytää komissiota 

pyrkimään siihen, että ne jäsenvaltiot, 

jotka eivät vielä osallistu EPPOon, 

osallistuisivat siihen; vaatii kielteisiä 

taloudellisia seurauksia niille 

jäsenvaltioille, jotka eivät halua osallistua 

EPPOon; 

Or. en 
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Tarkistus  24 

Benedek Jávor, Julia Pitera 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. pitää myönteisenä sitä, että 20 

jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston yhteistyötä 

tiivistääkseen, ja odottaa, että Olofiinja 

Euroopan syyttäjänviraston välinen 

yhteistyö on tuloksellista; pitää kuitenkin 

valitettavana, että kaikki unionin 

jäsenvaltiot eivät ole halunneet osallistua 

aloitteeseen ja korostaa, että petosten 

havainnointi on tärkeää säilyttää yhtä 

vaikuttavana kaikissa jäsenvaltioissa; 

8. pitää myönteisenä sitä, että 

20 jäsenvaltiota on päättänyt perustaa 

Euroopan syyttäjänviraston tiivistetyn 

yhteistyön avulla, ja odottaa OLAFilta ja 

Euroopan syyttäjänvirastolta tuloksellista 

yhteistyötä; pitää kuitenkin valitettavana, 

että kaikki unionin jäsenvaltiot eivät ole 

halunneet osallistua aloitteeseen ja 

korostaa, että petosten havainnointi on 

tärkeää säilyttää yhtä vaikuttavana kaikissa 

jäsenvaltioissa; pyytää komissiota 

kannustamaan jäsenvaltioita, jotka tähän 

saakka ovat olleet siihen haluttomia, 

osallistumaan EPPOon;  

Or. en 

 

Tarkistus  25 

Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. vaatii OLAFilta ja EPPOlta 

vaikuttavaa yhteistyötä päällekkäisten 

rakenteiden, ristiriitaisten 

toimivaltuuksien ja toimivaltuuksien 

puutteista johtuvien lainsäädännön 

porsaanreikien välttämiseksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

Barbara Kappel 
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Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on tyytyväinen siihen, että on 

hyväksytty lyhyen aikavälin toimenpiteitä, 

joilla torjutaan komission 7. huhtikuuta 

2016 julkaisemassa 

toimintasuunnitelmassa ”Kohti EU:n 

yhtenäistä arvonlisäveroaluetta” 

mainittuja arvonlisäveromenetyksiä; 

odottaa mielenkiinnolla 

toimintasuunnitelman mukaiseen 

lopulliseen alv-järjestelmään liittyviä 

komission ehdotuksia; 

10. panee merkille, että on hyväksytty 

lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joilla 

torjutaan arvonlisäveromenetyksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  27 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. on tyytyväinen siihen, että on 

hyväksytty lyhyen aikavälin toimenpiteitä, 

joilla torjutaan komission 7. huhtikuuta 

2016 julkaisemassa 

toimintasuunnitelmassa ”Kohti EU:n 

yhtenäistä arvonlisäveroaluetta” mainittuja 

arvonlisäveromenetyksiä; odottaa 

mielenkiinnolla toimintasuunnitelman 

mukaiseen lopulliseen alv-järjestelmään 

liittyviä komission ehdotuksia; 

10. on tyytyväinen siihen, että on 

hyväksytty lyhyen aikavälin toimenpiteitä, 

joilla torjutaan komission 7. huhtikuuta 

2016 julkaisemassa 

toimintasuunnitelmassa ”Kohti EU:n 

yhtenäistä arvonlisäveroaluetta” mainittuja 

arvonlisäveromenetyksiä; painottaa, että 

rajat ylittävien arvonlisäveropetosten 

ongelman ratkaiseminen edellyttää lujia, 

koordinoituja ja nopeita toimia; kehottaa 

komissiota nopeuttamaan menettelyjään, 

joiden avulla se esittää 
toimintasuunnitelman mukaiseen 

lopulliseen alv-järjestelmään liittyviä 

ehdotuksiaan välttääkseen verotulojen 

menetykset EU:ssa ja jäsenvaltioissa; 

Or. en 
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Tarkistus  28 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. panee huolestuneena merkille, että 

tupakan salakuljetus EU:hun on lisääntynyt 

viime vuosina ja että se aiheuttaa arviolta 

10 miljardin euron menetykset EU:n ja 

jäsenvaltioiden talousarvioiden julkisille 

tuloille ja että siihen liittyy samalla 

huomattavasti järjestäytynyttä rikollisuutta 

sekä terrorismia; 

12. panee todella huolestuneena 

merkille, että tupakan salakuljetus EU:hun 

on lisääntynyt viime vuosina ja että se 

aiheuttaa arviolta 10 miljardin euron 

vuotuiset menetykset EU:n ja 

jäsenvaltioiden talousarvioiden julkisille 

tuloille ja että siihen liittyy samalla 

huomattavasti järjestäytynyttä rikollisuutta 

sekä terrorismia; 

Or. el 

 

Tarkistus  29 

Raffaele Fitto 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. panee huolestuneena merkille, että 

tupakan salakuljetus EU:hun on lisääntynyt 

viime vuosina ja että se aiheuttaa arviolta 

10 miljardin euron menetykset EU:n ja 

jäsenvaltioiden talousarvioiden julkisille 

tuloille ja että siihen liittyy samalla 

huomattavasti järjestäytynyttä rikollisuutta 

sekä terrorismia; 

12. panee huolestuneena merkille, että 

tupakan salakuljetus EU:hun on lisääntynyt 

viime vuosina ja että se aiheuttaa arviolta 

10 miljardin euron menetykset EU:n ja 

jäsenvaltioiden talousarvioiden julkisille 

tuloille ja että siihen liittyy samalla 

huomattavasti järjestäytynyttä rikollisuutta 

sekä terrorismia; katsoo, että 

jäsenvaltioiden on tehostettava kyseisten 

laittomien toimien torjuntaansa 

esimerkiksi parantamalla jäsenvaltioiden 

välisiä yhteistyö- ja 

tietojenvaihtomenettelyjä; 

Or. it 
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Tarkistus  30 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. panee huolestuneena merkille, että 

tupakan salakuljetus EU:hun on lisääntynyt 

viime vuosina ja että se aiheuttaa arviolta 

10 miljardin euron menetykset EU:n ja 

jäsenvaltioiden talousarvioiden julkisille 

tuloille ja että siihen liittyy samalla 

huomattavasti järjestäytynyttä rikollisuutta 

sekä terrorismia; 

12. panee huolestuneena merkille, että 

tupakan salakuljetus EU:hun on lisääntynyt 

viime vuosina ja että se aiheuttaa arviolta 

10 miljardin euron menetykset EU:n ja 

jäsenvaltioiden talousarvioiden julkisille 

tuloille ja että siihen liittyy samalla 

huomattavasti järjestäytynyttä rikollisuutta 

sekä terrorismia; korostaa, että Kiina on 

väärennettyjen tuotteiden tärkein 

alkuperämaa (80 prosenttia) ja sitä 

seuraavat Hong Kong, Yhdistyneet 

arabiemiirikunnat, Turkki ja Intia;  

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. pitää valitettavana, että unionin 

alueella toteutettavissa tullitarkastuksissa 

on eroja ja että petoksiin liittyvät suuret 

rahamäärät vaikuttavat omien varojen 

keräämisen järjestelmään; pyytää 

komissiota lujittamaan yhteistä 

tullitarkastuspolitiikkaa 

yksinkertaistamalla järjestelmää 

tosiasiallisesti, jotta perinteisten omien 

varojen kerääminen paranee ja 

varmistetaan EU:n turvallisuus ja 

talousintressien suojaaminen 

keskittymällä erityisesti laittomien ja 
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väärennettyjen tuotteiden kaupan 

torjuntaan; 

Or. it 

 

Tarkistus  32 

Julia Pitera, Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pyytää komissiota raportoimaan 

vuosittain Olofiin suositusten perusteella 

takaisinperittyjen unionin omien varojen 

määrän ja ilmoittamaan perimättä olevat 
määrät; 

18. pitää valitettavana sitä, että 

komissio ei pysty laskemaan OLAFin 

takaisinperinnästä esittämien suositusten 

perusteella takaisin perittyjä 

kokonaismääriä; kehottaa komissiota 

ottamaan käyttöön järjestelmän, jonka 

avulla pystytään laskemaan perityt 

kokonaismäärät, ja julkaisemaan tietoa 

suositusten perusteella tosiasiallisesti 

perityistä määristä OLAFin vuotuisissa 

kertomuksissa;  

Or. en 

 

Tarkistus  33 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. pyytää komissiota raportoimaan 

vuosittain Olofiin suositusten perusteella 

takaisinperittyjen unionin omien varojen 

määrän ja ilmoittamaan perimättä olevat 

määrät; 

18. kehottaa komissiota raportoimaan 

vuosittain OLAFin suositusten perusteella 

takaisinperittyjen unionin omien varojen 

määrän ja ilmoittamaan perimättä olevat 

määrät; 

Or. el 
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Tarkistus  34 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. katsoo, että komission olisi 

toimitettava vuosittain tietoa ennakoitujen 

ja tosiasiallisesti kerättyjen 

arvonlisäverojen ja tullimaksujen 

välisestä erosta; 

Or. it 

 

Tarkistus  35 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. pitää valitettavana, että muiden 

kuin petoksina ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien määrä kasvoi 

suorien menojen kohdalla 16 prosenttia 

edellisestä vuodesta kun se sitä vastoin 

laski muilla budjettialoilla; 

19. panee syvästi paheksuen merkille, 

että muiden kuin petoksina ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien määrä kasvoi 

suorien menojen kohdalla 16 prosenttia 

edellisestä vuodesta kun se sitä vastoin 

laski muilla budjettialoilla; 

Or. el 

 

Tarkistus  36 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää valitettavana sitä, että nyt on 

jo neljäs vuosi, jonka aikana suoran 

hallinnoinnin osalta petoksina ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien osuus on kasvanut 

20. panee syvästi paheksuen merkille, 

että nyt on jo neljäs vuosi, jonka aikana 

suoran hallinnoinnin osalta petoksina 

ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien 
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määrällisesti (16 tapausta vuonna 2015 ja 

49 tapausta vuonna 2016) ja myös arvonsa 

puolesta (0,78 miljoonaa euroa vuonna 

2015 ja 6,25 miljoonaa euroa vuonna 

2016); 

osuus on kasvanut määrällisesti 

(16 tapausta vuonna 2015 ja 49 tapausta 

vuonna 2016) ja myös arvonsa puolesta 

(0,78 miljoonaa euroa vuonna 2015 ja 

6,25 miljoonaa euroa vuonna 2016); 

Or. el 

 

Tarkistus  37 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. pitää valitettavana sitä, että nyt on 

jo neljäs vuosi, jonka aikana suoran 

hallinnoinnin osalta petoksina ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien osuus on kasvanut 

määrällisesti (16 tapausta vuonna 2015 ja 

49 tapausta vuonna 2016) ja myös arvonsa 

puolesta (0,78 miljoonaa euroa vuonna 

2015 ja 6,25 miljoonaa euroa vuonna 

2016); 

20. pitää valitettavana sitä, että nyt on 

jo neljäs vuosi, jonka aikana suoran 

hallinnoinnin osalta petoksina ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien osuus on kasvanut 

määrällisesti (16 tapausta vuonna 2015 ja 

49 tapausta vuonna 2016) ja myös arvonsa 

puolesta (0,78 miljoonaa euroa 

vuonna 2015 ja 6,25 miljoonaa euroa 

vuonna 2016); pyytää komissiota 

esittämään vuoden 2018 loppuun 

mennessä suunnitelman tämän alan 

petosten vähentämiseksi; 

Or. it 

 

Tarkistus  38 

Georgi Pirinski, Gilles Pargneaux 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. on todella huolissaan siitä, että 

maaseudun kehittämisen (Euroopan 

aluekehitysrahaston) osalta petoksina 

ilmoitettujen ja muiden 

sääntöjenvastaisuuksien määrä on edelleen 

21. panee merkille, että Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston (maaseuturahasto) 

osalta petoksina ilmoitettujen ja muiden 

sääntöjenvastaisuuksien määrä on edelleen 
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kaksi kertaa korkeampi kuin vuonna 2012, 

vaikka se onkin laskenut 3 250 tapauksesta 

(2015) 2 676 tapaukseen (2016); panee 

myös merkille, että vaikka petoksina 

ilmoitettujen ja muiden 

sääntöjenvastaisuuksien kokonaismäärä on 

laskenut 16 prosenttia, petoksina 

ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien 

määrä on itse asiassa noussut 28 

prosenttia; 

kaksi kertaa korkeampi kuin vuonna 2012, 

vaikka se onkin laskenut 3 250 tapauksesta 

(2015) 2 676 tapaukseen (2016), mutta 

haluaa korostaa, että määrät olivat 

vuonna 2016 ainoastaan 8 prosenttia 

vuoden 2012 määriä korkeammat; panee 

myös merkille, että vaikka vuosina 2015 ja 

2016 petoksina ilmoitettujen ja muiden 

sääntöjenvastaisuuksien kokonaismäärä on 

tämän rahaston kohdalla laskenut 

16 prosenttia, petoksina ilmoitettujen 

sääntöjenvastaisuuksien määrä on noussut 

17 prosenttia, mutta pitää kuitenkin 

myönteisenä sitä, että petoksina 

ilmoitettuihin sääntöjenvastaisuuksiin 

liittyvän rahoituksen määrä on laskenut 

yli 50 prosenttia; panee myös merkille, 

että maaseuturahaston osalta petoksina 

ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien 

osuus maksuista on viimeisten viiden 

vuoden aikana ollut noin 0,5 prosenttia; 

Or. en 

 

Tarkistus  39 

Georgi Pirinski, Gilles Pargneaux 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. on todella huolissaan koheesio- ja 

kalatalouspolitiikan alalla vuonna 2016 

petoksina ilmoitetuista ja muista 

sääntöjenvastaisuuksista, joita oli 8 497 

eli 25 prosenttia enemmän kuin 

keskimäärin viitenä edellisenä vuonna; 

22. panee merkille koheesio- ja 

kalatalouspolitiikan alalla vuonna 2016 

petoksina ilmoitetut ja muut 

sääntöjenvastaisuudet, joita oli 8 497 eli 

22 prosenttia vähemmän kuin 

vuonna 2015 mutta 25 prosenttia 

enemmän kuin keskimäärin viitenä 

edellisenä vuonna; panee myös merkille, 

että varoja, joihin liittyi 

sääntöjenvastaisuuksia, oli 5 prosenttia 

vähemmän kuin vuonna 2015; toteaa, että 

0,42 prosenttiin 

maksusitoumusmäärärahoista liittyi 

ohjelmakaudella 2007–2013 petoksia ja 



 

PE616.654v04-00 22/41 AM\1144850FI.docx 

FI 

2,08 prosenttiin muita 

sääntöjenvastaisuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  40 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. on huolissaan välittäjien 

hallinnoimiin rahoitusvälineisiin 

liittyvistä tarkastuksista ja edunsaajien 

toimipaikkojen tarkastuksissa ilmenneistä 

puutteista; korostaa, että suorien ja 

epäsuorien lainojen nostamisen 

edellytyksenä on oltava maakohtaisten 

vero- ja kirjanpitotietojen julkaiseminen 

sekä tietojen jakaminen 

rahoitustoimenpiteisiin osallistuneiden 

rahoituksen saajien ja rahoituksen 

välittäjien todellisesta omistajuudesta; 

Or. it 

 

Tarkistus  41 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. kannattaa tiiviimpää yhteistyötä 

jäsenvaltioiden välillä tiedonvaihdossa; 

muistuttaa, että monista jäsenvaltioista 

puuttuu järjestäytyneen rikollisuuden 

vastainen erityislainsäädäntö, vaikka sen 

osuus rajat ylittävässä toiminnassa on 

kasvussa ja sitä esiintyy yhä enemmän 

unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavilla 
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aloilla, muun muassa salakuljetuksen ja 

rahan väärentämisen muodossa; pitää 

erittäin tärkeänä, että jäsenvaltiot 

käyttävät tehokkaita keinoja kasvavan 

petosten kansainvälistymisen torjunnassa, 

ja pyytää komissiota ottamaan käyttöön 

petosten torjuntaa tukevia toimenpiteitä 

koskevat yhteiset standardit; 

Or. it 

 

Tarkistus  42 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 a alaotsikko (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Julkiset hankinnat 

Or. en 

 

Tarkistus  43 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 a. palauttaa mieliin, että yksi 

pääasiallisia virhelähteitä viime 

ohjelmakaudella olivat julkiset 

hankintamenettelyt, ja panee merkille, 

että julkisia hankintoja koskevien 

sääntöjen noudattamatta jättämisestä 

johtuva sääntöjenvastaisuuksien taso on 

edelleen korkea; pyytää toistamiseen 

komissiota luomaan 

sääntöjenvastaisuuksia koskevan 

tietokannan, joka mahdollistaa julkisia 

hankintoja koskevien virheiden 

esiintyvyyden, vakavuuden ja syiden 
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kokonaisvaltaisen ja mielekkään 

analysoinnin; kehottaa jäsenvaltioiden 

asiaankuuluvia viranomaisia kehittämään 

ja analysoimaan omia 

sääntöjenvastaisuuksia koskevia 

tietokantojaan, jotka sisältävät myös 

julkisten hankintojen yhteydessä 

tapahtuneet sääntöjenvastaisuudet, ja 

tekemään yhteistyötä komission kanssa 

toimittaakseen tällaisia tietoja sellaisessa 

muodossa ja sellaiseen aikaan, että se 

helpottaa komission työtä; kehottaa 

komissiota seuraamaan ja arvioimaan 

mahdollisimman pian julkisia hankintoja 

koskevien direktiivien 2014/24/EY ja 

2014/25/EY saattamista osaksi kansallista 

lainsäädäntöä; 

Or. en 

 

Tarkistus  44 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 28 b. kehottaa uudelleen komissiota ja 

jäsenvaltioita noudattamaan 

koheesiopolitiikan ennakkoedellytysten 

vahvistamista koskevia säännöksiä 

erityisesti julkisten hankintojen alalla; 

pyytää jäsenvaltioita tehostamaan 

toimiaan komission vuosikertomuksessa 

painotetuilla aloilla, erityisesti julkisten 

hankintojen, talousrikosten, 

eturistiriitojen, korruption, 

väärinkäytösten paljastamisen ja petosten 

määrittelyn alalla; 

Or. en 

 

Tarkistus  45 



 

AM\1144850FI.docx 25/41 PE616.654v04-00 

 FI 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toteuttamaan tiukkoja 

toimenpiteitä petoksina ilmoitettavien 

sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi; 

katsoo, että muita kuin petoksiksi 

ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia olisi 

torjuttava hallinnollisilla toimenpiteillä ja 

etenkin tekemällä vaatimuksista 

avoimempia ja yksinkertaisempia; 

29. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita toteuttamaan tiukempia 

toimenpiteitä petoksina ilmoitettavien 

sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi; 

katsoo, että muita kuin petoksiksi 

ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia olisi 

torjuttava hallinnollisilla toimenpiteillä ja 

etenkin tekemällä vaatimuksista 

avoimempia ja yksinkertaisempia; 

Or. el 

 

Tarkistus  46 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

29 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 29 a. painottaa, että toimivaltaisten 

viranomaisten välinen 

tietojenvaihtojärjestelmä mahdollistaisi 

kahden tai useamman jäsenvaltion välisiä 

transaktioita koskevien kirjanpitotietojen 

ristiinvertailun, jonka avulla voitaisiin 

välttää rakenne- ja investointirahastoja 

koskevat ylikansalliset petokset ja 

varmistaa siten horisontaalinen ja kattava 

lähestymistapa jäsenvaltioiden 

taloudellisten etujen suojaamiseen; pyytää 

uudelleen komissiolta 

lainsäädäntöehdotusta keskinäisestä 

hallinnollisesta tuesta niillä unionin 

rahoituksen menoaloilla, joilla tällaista 

käytäntöä ei vielä ole; 

Or. it 
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Tarkistus  47 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. odottaa Herkules III -ohjelman 

riippumatonta väliarviointia, joka on 

toimitettava Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle viimeistään 31. joulukuuta 

2017; 

31. odottaa Herkules III -ohjelman 

riippumatonta väliarviointia, joka olisi 

pitänyt toimittaa parlamentille ja 

neuvostolle viimeistään 31. joulukuuta 

2017; 

Or. el 

 

Tarkistus  48 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 a. palauttaa mieliin, että menoista 

raportoinnin on ehdottomasti oltava 

täysin avointa erityisesti, kun kyse on 

unionin rahastoista tai rahoitusvälineillä 

suoraan rahoitetuista 

infrastruktuurihankkeista; kehottaa 

komissiota varmistamaan unionin 

kansalaisille pääsyn kaikkiin 

yhteisrahoitettuja hankkeita koskeviin 

tietoihin; 

Or. it 

 

Tarkistus  49 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 b kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 b. pitää tarpeellisena helposti 

saatavilla olevia tietovälineitä, joiden 

avulla unionin väestö osallistuisi 

enemmän suunnittelu- ja 

valvontavaiheeseen erityisesti tapauksissa, 

joissa rahoitetaan suuria 

infrastruktuureita; kehottaa komissiota 

arvioimaan välineitä, joiden avulla 

kansalaiset voisivat osallistua suoraan 

unionin varojen käytön seurantaan, ja 

perustamaan helppokäyttöisen sähköisen 

asiointipisteen petoksista ilmoittamista 

varten; 

Or. it 

 

Tarkistus  50 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 a. Ennaltaehkäisy 

 katsoo, että ennaltaehkäisytoimet ovat 

erittäin tärkeitä EU:n varojen käyttöön 

liittyvien petosten tason alentamisessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  51 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 b. pitää myönteisenä komission ja 

OLAFin ennaltaehkäisytoimia ja pyytää 

tehostamaan varhaishavainta- ja 
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poissulkemisjärjestelmien ja 

petostentorjunnan tietojärjestelmän 

täytäntöönpanoa ja saattamaan valmiiksi 

kansalliset petostentorjuntastrategiat; 

Or. en 

 

Tarkistus  52 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 c. pyytää komissiota jatkamaan 

varainhoitoasetuksen ja muiden 

hallinnollisten sääntöjen 

yksinkertaistamista; pyytää komissiota 

arvioimaan erittäin tarkasti 

jäsenvaltioiden toimenpideohjelmien 

rahoitusohjeiden selkeyttä ja lisäarvoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  53 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 d. kehottaa komissiota laatimaan 

järjestelmän, jonka avulla digitalisoidaan 

EU:n toimintapolitiikkojen koko 

täytäntöönpanoprosessi (ehdotuspyynnöt, 

soveltaminen, arviointi, täytäntöönpano ja 

maksut) ja jota kaikkien jäsenvaltioiden 

on sovellettava; 

Or. en 
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Tarkistus  54 

Marian-Jean Marinescu 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 e. katsoo, että avoimuus on 

merkittävä petostentorjunnan väline; 

pyytää komissiota laatimaan kehyksen, 

jota jäsenvaltioiden on käytettävä 

tehdäkseen julkisiksi kaikki unionin 

varoilla rahoitettujen hankkeiden 

täytäntöönpanon vaiheet maksut mukaan 

luettuina; 

Or. en 

 

Tarkistus  55 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. painottaa väärinkäytösten 

paljastajien roolia petosten estämisessä, 

havaitsemisessa ja niistä ilmoittamisessa 

sekä korostaa tarvetta suojella heitä; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

varmistamaan väärinkäytösten paljastajien 

suojan vähimmäistason unionissa; 

32. painottaa väärinkäytösten 

paljastajien roolia petosten estämisessä, 

havaitsemisessa ja niistä ilmoittamisessa 

sekä korostaa tarvetta suojella heitä; 

kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita antamaan lainsäädäntöä 

väärinkäytösten paljastajien kattavasta 

suojasta unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  56 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. kehottaa jälleen komissiota 

esittämään mahdollisimman pikaisesti 

väärinkäytösten paljastajien suojaa 

koskevan monialaisen 

lainsäädäntöehdotuksen, jotta Euroopan 

unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia 

petoksia voidaan estää ja torjua 

vaikuttavasti; 

34. kehottaa jälleen komissiota 

esittämään mahdollisimman pikaisesti 

väärinkäytösten paljastajien suojaa 

koskevia alakohtaisia 

lainsäädäntöehdotuksia, jotta Euroopan 

unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia 

petoksia voidaan estää ja torjua 

vaikuttavasti; 

Or. en 

 

Tarkistus  57 

Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld 

 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. pitää valitettavana, että komissio ei 

enää ole nähnyt tarvetta julkaista 

korruptiontorjuntakertomusta, minkä 

vuoksi korruption laajuutta ei ole voitu 

arvioida asianmukaisesti; 

35. pitää valitettavana, että komissio ei 

enää ole nähnyt tarvetta julkaista 

korruptiontorjuntakertomusta, minkä 

vuoksi korruption laajuutta ei ole voitu 

arvioida asianmukaisesti; palauttaa mieliin 

suosituksen, jonka se esitti neuvostolle ja 

komissiolle 13. joulukuuta 2007 

rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia 

koskevan tutkimuksen perusteella ja jossa 

se totesi, että komission 

korruptionvastaista seurantaa tullaan 

jatkamaan eurooppalaisen ohjausjakson 

yhteydessä, katsoi, että korruptiontorjunta 

voisi jäädä tässä prosessissa muiden 

taloudellisten ja rahoitukseen liittyvien 

kysymysten varjoon ja kehotti komissiota 

näyttämään esimerkkiä ja ryhtymään 

jälleen julkaisemaan kertomusta sekä 

sitoutumaan paljon uskottavampaan ja 

kattavampaan korruption vastaiseen 

strategiaan; panee merkille, että 

korruption torjunta kuuluu poliisi- ja 

oikeudellisen yhteistyön alaan eli 

toimintalohkoon, jossa parlamentti on 

toinen lainsäädäntövallan käyttäjä ja 
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jossa sillä on kattavat valvontavaltuudet; 

Or. en 

 

Tarkistus  58 

Notis Marias 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. muistuttaa, että korruptio on 

valtava haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille, 

ja katsoo, että ilman tehokkaita korruption 

vastaisia toimia se heikentää EU:n talouden 

suorituskykyä, oikeusvaltiota sekä 

demokraattisten instituutioiden 

uskottavuutta unionissa; 

36. korostaa, että korruptio on valtava 

haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille, ja 

katsoo, että ilman tehokkaita korruption 

vastaisia toimia se heikentää EU:n talouden 

suorituskykyä, oikeusvaltiota sekä 

demokraattisten instituutioiden 

uskottavuutta unionissa; 

Or. el 

 

Tarkistus  59 

Gerben-Jan Gerbrandy, Sophia in 't Veld 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. muistuttaa, että korruptio on valtava 

haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille, ja 

katsoo, että ilman tehokkaita korruption 

vastaisia toimia se heikentää EU:n talouden 

suorituskykyä, oikeusvaltiota sekä 

demokraattisten instituutioiden 

uskottavuutta unionissa; 

36. muistuttaa, että korruptio on valtava 

haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille, ja 

katsoo, että ilman tehokkaita korruption 

vastaisia toimia se heikentää EU:n talouden 

suorituskykyä, oikeusvaltiota sekä 

demokraattisten instituutioiden 

uskottavuutta unionissa; palauttaa mieliin 

25. lokakuuta 2016 antamansa 

päätöslauselman, jossa komissiolle 

esitettiin suosituksia demokratiaa, 

oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan 

EU:n järjestelmän perustamisesta, ja 

pyydettiin erityisesti laatimaan 

demokratiaa, oikeusvaltiota ja 
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perusoikeuksia koskeva vuosittainen 

kertomus, jossa esitettäisiin maakohtaisia 

suosituksia ja käsiteltäisiin erityisesti 

korruptiota; 

Or. en 

 

Tarkistus  60 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. muistuttaa, että korruptio on valtava 

haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille, ja 

katsoo, että ilman tehokkaita korruption 

vastaisia toimia se heikentää EU:n talouden 

suorituskykyä, oikeusvaltiota sekä 

demokraattisten instituutioiden 

uskottavuutta unionissa; 

36. muistuttaa, että korruptio on valtava 

haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille, ja 

katsoo, että ilman tehokkaita korruption 

vastaisia toimia se heikentää EU:n talouden 

suorituskykyä, oikeusvaltiota sekä 

demokraattisten instituutioiden 

uskottavuutta unionissa; pitää 

valitettavana sitä, että uusi julkisia 

hankintoja koskeva direktiivi ei ole tähän 

mennessä johtanut unionin 

korruptiotason havainnoinnin osalta 

huomattavaan parannukseen, ja pyytää 

komissiolta tehokkaita välineitä, joiden 

avulla lisätään hankinta- ja 

alihankintamenettelyjen avoimuutta; 

Or. it 

 

Tarkistus  61 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. muistuttaa, että korruptio on valtava 

haaste EU:lle ja sen jäsenvaltioille, ja 

katsoo, että ilman tehokkaita korruption 

36. muistuttaa olevansa sitä mieltä, että 

korruptio on valtava haaste EU:lle ja sen 

jäsenvaltioille, ja katsoo, että ilman 
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vastaisia toimia se heikentää EU:n 

talouden suorituskykyä, oikeusvaltiota sekä 

demokraattisten instituutioiden 

uskottavuutta unionissa; 

tehokkaita korruption vastaisia toimia se 

heikentää talouden suorituskykyä, 

oikeusvaltiota sekä demokraattisten 

instituutioiden uskottavuutta ja 

luottamusta kyseisiin instituutioihin 
unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  62 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 a. on erittäin huolissaan 

tutkimustuloksista, joiden mukaan 

petosten ja korruption riski on suurempi 

silloin, kun jäsenvaltiot käyttävät unionin 

varoja ja etenkin silloin, kun unionin 

osuus rahoituksesta on merkittävästi yli 

50 prosenttia kokonaiskustannuksista; 

katsoo siksi, että jäsenvaltiot eivät 

noudata täysin Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

325 artiklan 2 kohtaa, jonka nojalla 

jäsenvaltioiden on toteuttava samat 

toimenpiteet suojatakseen unionin 

taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä 

kuin ne toteuttavat suojatakseen omia 

taloudellisia etujaan petolliselta 

menettelyltä; kehottaa siksi jäsenvaltioita 

noudattamaan 325 artiklan 2 kohdan 

periaatetta kaikilta osin ja kehottaa 

komissiota varmistamaan, että 

jäsenvaltiot todella tekevät niin; 

Or. en 

 

Tarkistus  63 

Julia Pitera, Benedek Jávor 
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Päätöslauselmaesitys 

36 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 a. on huolissaan tietyistä 

jäsenvaltioista, jotka ovat estäneet 

uudistuksia tai jopa haitanneet korruption 

vastaisen lainsäädännön soveltamista; on 

sitä mieltä, että näissä maissa EU:n 

varojen käyttöön olisi kohdistettava 

tiukkaa lisävalvontaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  64 

Benedek Jávor, Julia Pitera 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 b. kehottaa uudelleen jäsenvaltioita 

ratifioimaan EU:n rahanpesua koskevan 

direktiivin kokonaisuudessaan ottamalla 

käyttöön yritysten ja myös säätiöiden 

omistajuutta koskevan julkisen rekisterin; 

Or. en 

 

Tarkistus  65 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 c. pyytää jälleen komissiota 

laatimaan tiukkojen indikaattoreiden 

järjestelmän ja helposti sovellettavat 

yhtenäiset kriteerit, jotka perustuvat 

Tukholman ohjelmassa esitettyihin 

vaatimuksiin ja joiden avulla mitataan 
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korruption tasoa jäsenvaltioissa ja 

arvioidaan niiden korruption vastaisia 

toimia; pyytää komissiota kehittämään 

korruptioindeksin jäsenvaltioiden 

luokittelua varten; katsoo, että 

korruptioindeksi voisi olla vankka 

perusta, jonka varaan komissio voisi 

rakentaa unionin varojen käytön 

valvontaan tarkoitetun maakohtaisen 

valvontamekanisminsa; 

Or. en 

 

Tarkistus  66 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 d kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 d. toistaa, että ennaltaehkäisemisen 

osana toimivaltaisten viranomaisten 

varoja hallinnoivalle ja valvovalle 

henkilöstölle olisi järjestettävä jatkuvaa 

koulutusta ja tukea ja että jäsenvaltioiden 

olisi vaihdettava tietoja ja parhaita 

käytänteitä; muistuttaa, että paikallis- ja 

alueviranomaisilla sekä sidosryhmillä on 

petosten torjunnassa ratkaiseva rooli; 

Or. en 

 

Tarkistus  67 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

36 e kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 36 e. palauttaa mieliin, ettei komissiolla 

ole pääsyä tietoihin, joita jäsenvaltiot 

vaihtavat keskenään ehkäistäkseen ja 
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torjuakseen MTIC-petoksia, joita yleisesti 

kutsutaan karusellipetoksiksi; katsoo, että 

komissiolla olisi oltava pääsy Eurofisciin, 

jotta jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa 

voitaisiin valvoa, arvioida ja parantaa; 

kehottaa kaikkia jäsenvaltioita toimimaan 

kaikilla Eurofisc-verkoston toiminnan 

aloilla helpottaakseen ja nopeuttaakseen 

tiedonvaihtoa oikeus- ja 

lainvalvontaviranomaisten, kuten 

Europolin ja OLAFin, kanssa 

tilintarkastustuomioistuimen suositusten 

mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita ja 

neuvostoa antamaan komissiolle pääsyn 

näihin tietoihin, jotta voidaan edistää 

yhteistyötä, parantaa tietojen 

luotettavuutta ja torjua rajat ylittäviä 

rikoksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  68 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. katsoo, että tutkivalla journalismilla 

on merkittävä rooli unionissa ja 

jäsenvaltioissa tarvittavan avoimuustason 

parantamisessa ja että sitä on 

kannustettava ja tuettava oikeudellisin 

keinoin sekä jäsenvaltioissa että unionissa; 

37. on sitä mieltä, että tutkivalla 

journalismilla on merkittävä rooli 

unionissa ja jäsenvaltioissa tarvittavan 

avoimuustason parantamisessa; katsoo 

lisäksi, että tutkivaa journalismia on 

edistettävä, kannustettava, tuettava ja 

suojattava lainsäädäntötoimilla sekä 

jäsenvaltioissa että unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  69 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 
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37 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. katsoo, että tutkivalla journalismilla 

on merkittävä rooli unionissa ja 

jäsenvaltioissa tarvittavan avoimuustason 

parantamisessa ja että sitä on kannustettava 

ja tuettava oikeudellisin keinoin sekä 

jäsenvaltioissa että unionissa; 

37. katsoo, että tutkivalla journalismilla 

on merkittävä rooli unionissa ja 

jäsenvaltioissa tarvittavan avoimuustason 

parantamisessa ja että sitä on kannustettava 

ja tuettava oikeudellisin ja taloudellisin 

(välittäjänä toimivan organisaation 

kautta) keinoin sekä jäsenvaltioissa että 

unionissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  70 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Päätöslauselmaesitys 

37 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

37. katsoo, että tutkivalla journalismilla 

on merkittävä rooli unionissa ja 

jäsenvaltioissa tarvittavan avoimuustason 

parantamisessa ja että sitä on kannustettava 

ja tuettava oikeudellisin keinoin sekä 

jäsenvaltioissa että unionissa; 

37. katsoo, että tutkivalla journalismilla 

on merkittävä rooli unionissa ja 

jäsenvaltioissa tarvittavan avoimuustason 

parantamisessa ja että sitä on kannustettava 

ja tuettava oikeudellisin keinoin sekä 

jäsenvaltioissa että unionissa; vaatii 

tutkiville journalisteille huomattavaa 

oikeudellista suojaa, joka vastaa 

väärinkäytösten paljastajille annettavaa 

suojaa; 

Or. it 

 

Tarkistus  71 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. palauttaa mieliin komission 38. palauttaa mieliin komission 
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päätöksen olla uusimatta PMI-sopimusta, 

jonka voimassaolo päättyi 9. heinäkuuta 

2016; muistuttaa, että se pyysi 9. 

maaliskuuta 2016 komissiota olemaan 

uusimatta, jatkamatta tai neuvottelematta 

sopimusta uudelleen sen voimassaolon 

päätyttyä; katsoo, että ei myöskään pitäisi 

uusia kolme muuta sopimusta (BAT, JTI ja 

ITL); 

päätöksen olla uusimatta PMI-sopimusta, 

jonka voimassaolo päättyi 9. heinäkuuta 

2016; muistuttaa, että se pyysi 

9. maaliskuuta 2016 komissiota olemaan 

uusimatta, jatkamatta tai neuvottelematta 

sopimusta uudelleen sen voimassaolon 

päätyttyä; katsoo, että kolme muuta 

sopimusta (BAT, JTI ja ITL) olisi 

irtisanottava 20. toukokuuta 2019 alkaen; 

pyytää komissiota antamaan vuoden 2018 

loppuun mennessä kertomuksen 

mahdollisuuksista päättää jäljellä olevat 

kolme sopimusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  72 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

45 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

45. pitää valitettavana, etteivät 

joidenkin jäsenvaltioiden 

oikeusviranomaiset pidä EU:n varojen 

väärinkäytön estämistä koskevia Olofiin 

suosituksia ensisijaisina; 

45. pitää valitettavana, että lukuisista 

OLAFin suosituksista ja tutkimuksista 

huolimatta syyteaste on jäsenvaltioissa 

ainoastaan 30 prosenttia ja että joidenkin 

jäsenvaltioiden oikeusviranomaiset eivät 

pidä unionin varojen väärinkäyttöä 

koskevia OLAFin suosituksia 

prioriteettina ja että OLAFkaan ei 

noudata suosituksiaan asianmukaisesti; 

kehottaa komissiota laatimaan säännöt 

OLAFin suositusten perusteella 

toteutettavista toimista; 

Or. en 

 

Tarkistus  73 

Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

45 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 45 a. pitää valitettavana, että kansalliset 

oikeusviranomaiset jättävät OLAFin 

tapauksista käsittelemättä noin 

50 prosenttia; kehottaa jäsenvaltioita, 

komissiota ja OLAFia vahvistamaan 

OLAFin antamien todisteiden 

hyväksyttävyyttä koskevat ehdot; kehottaa 

OLAFia parantamaan lopullisten 

kertomustensa laatua, jotta niistä olisi 

enemmän hyötyä kansallisille 

viranomaisille; 

Or. en 

 

Tarkistus  74 

Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

45 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 45 b. kehottaa OLAFia soveltamaan 

realistisempaa lähestymistapaa 

takaisinperintää koskeviin suosituksiinsa 

ja sisällyttämään niihin myös 

tosiasiallisesti takaisin perittyjen varojen 

määrät; 

Or. en 

 

Tarkistus  75 

Ingeborg Gräßle 

 

Päätöslauselmaesitys 

45 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 45 c. palauttaa mieliin, että OLAF-

asetuksessa annetaan pääjohtajalle tärkeä 

rooli tutkimuksia koskevissa 
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valitusmenettelyissä; palauttaa mieliin, 

että pääjohtajan suora osallistuminen 

OLAFin tutkimuksiin heikentää hänen 

rooliaan ja täten myös asetusta; 

Or. en 

 

Tarkistus  76 

Benedek Jávor 

 

Päätöslauselmaesitys 

45 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 45 a. pitää valitettavana, että OLAFin 

antamien oikeudellisten suositusten 

luottamuksellisuus estää usein 

saattamasta vastuuseen jäsenvaltioiden 

viranomaisia ja unionin toimielimiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  77 

Benedek Jávor, Julia Pitera 

 

Päätöslauselmaesitys 

45 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 45 b. pyytää, että komissio saattaa 

EPPOn ja OLAFin toimivaltuudet 

tasapainoon Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 883/2013 tarkistamisen yhteydessä, 

jotta vahvistetaan menettelytakeita, 

selkeytetään ja vahvistetaan OLAFin 

tutkintavaltuuksia ja OLAFin 

suosituksissa ja kertomuksissa 

saavutetaan tietty avoimuuden taso sekä 

selkeytetään OLAFin ja sen 

valvontakomitean yhteistyötä ja 

tietojensaantia koskevia sääntöjä; 
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  Or. en 

 


