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Tarkistus   1 

Tibor Szanyi 

 

Lausuntoluonnos 

2 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

2. muistuttaa, että vuosi 2014 on 

ensimmäinen vuosi, jona sovelletaan uutta 

monivuotista rahoituskehystä, jolla 

pyritään määrittämään unionin menojen 

suuruus ja kohdentaminen kaudella 2014–

2020, ja että tämän vuoksi toteuttamisaste 

on pienempi kuin edeltävinä vuosina; 

2. muistuttaa, että vuosi 2014 oli 

siirtymävuosi, sillä sen oli määrä olla 
ensimmäinen vuosi, jona sovelletaan uutta 

monivuotista rahoituskehystä, jolla 

pyritään määrittämään unionin menojen 

suuruus ja kohdentaminen kaudella 2014–

2020, ja että tämän vuoksi toteuttamisaste 

on pienempi kuin edeltävinä vuosina; 

Or. en 

 

Tarkistus   2 

Julie Girling 

 

Lausuntoluonnos 

4 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

4. pitää tässä yhteydessä maininnan 

arvoisena, että 

tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 

vuosikertomuksen mukaan maaseudun 

kehittämisen, ympäristöasioiden, 

kalastuksen ja terveysasioiden 

toimintalohkoryhmän virhetaso on 

kaikkein korkein, 6,2 prosenttia, kun 

keskimääräinen virhetaso on 4,4 prosenttia; 

korostaa, että virhetaso koskee kyseiseen 

lukuun kuuluvia toimintalohkoja; 

4. panee tässä yhteydessä hyvin 

huolestuneena merkille, että 

tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 

vuosikertomuksen mukaan maaseudun 

kehittämisen, ympäristöasioiden, 

kalastuksen ja terveysasioiden luvun 

virhetaso on kaikkein korkein, 

6,2 prosenttia, kun keskimääräinen 

virhetaso on 4,4 prosenttia; toteaa lisäksi, 

että tilintarkastustuomioistuimen 

havaitsemista keskeisistä puutteista monet 

olivat hyvin samankaltaisia kuin puutteet, 

joista oli ilmoitettu jo kolmena edeltävänä 

vuonna; 

Or. en 
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Tarkistus   3 

Julie Girling 

 

Lausuntoluonnos 

25 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

25. katsoo, että komissiolle voidaan 

käytettävissä olevien tietojen ja 

talousarvion toteuttamista koskevan 

kertomuksen perusteella myöntää 

vastuuvapaus ympäristö- ja 

ilmastopolitiikkaa, kansanterveyttä ja 

elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista 

varainhoitovuoden 2014 menoista. 

25. katsoo, että komissiolle ei voida 

käytettävissä olevien tietojen ja 

talousarvion toteuttamista koskevan 

kertomuksen perusteella myöntää 

vastuuvapautta ympäristö- ja 

ilmastopolitiikkaa, kansanterveyttä ja 

elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista 

varainhoitovuoden 2014 menoista, koska 

tilintarkastustuomioistuin ei ole antanut 

tarkastuslausumaa ilman varaumia. 

Or. en 

 


