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Tarkistus 1
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen unionin 
varainhoitovuoden 2018 tilinpäätöstä 
koskevaan tilintarkastustuomioistuimen 
lausuntoon; korostaa, että unionin 
talousarvion menojen arvioitu 
kokonaisvirhetaso oli 2,6 prosenttia, mikä 
on kahden viime vuoden virhearvioiden 
vaihteluvälin sisällä ja vain hieman 
korkeampi kuin vuonna 2017, jolloin 
virhetaso oli kaikkien aikojen alhaisin 
(2,4 prosenttia); muistuttaa, että tavoitteena 
oleva olennaisuusraja on kaksi prosenttia, 
ja kehottaa komissiota lisäämään 
ponnistelujaan yleisen virhetason 
saamiseksi kyseisen kynnyksen 
alapuolelle;

1. on tyytyväinen unionin 
varainhoitovuoden 2018 tilinpäätöstä 
koskevaan tilintarkastustuomioistuimen 
lausuntoon; korostaa, että unionin 
talousarvion menojen arvioitu 
kokonaisvirhetaso oli 2,6 prosenttia, mikä 
on kahden viime vuoden virhearvioiden 
vaihteluvälin sisällä mutta hieman 
korkeampi kuin vuonna 2017, jolloin 
virhetaso oli 2,4 prosenttia; muistuttaa, että 
tavoitteena oleva olennaisuusraja on kaksi 
prosenttia, ja kehottaa komissiota 
lisäämään ponnistelujaan yleisen 
virhetason saamiseksi kyseisen kynnyksen 
alapuolelle;

Or. en

Tarkistus 2
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa kuitenkin, että on 
unionin kannalta tärkeää, että 
tilintarkastustuomioistuin arvioi 
järjestelmällisesti ja riippumattomasti 
virhetasot kaikilla unionin talousarvion 
aloilla;

Or. en
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Tarkistus 3
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. panee huolestuneena merkille 
yhdeksän petosepäilytapausta, joista 
tilintarkastustuomioistuin ilmoitti 
Euroopan petostentorjuntavirastolle 
(OLAF) vuonna 2018;

Or. en

Tarkistus 4
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. korostaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen vuonna 
2018 tekemä seuranta-analyysi kattoi 
184 suositusta; toteaa, että komissio on 
pannut 76 prosenttia suosituksista 
täytäntöön kokonaan tai suurimmaksi 
osaksi; pitää valitettavana, että yhtätoista 
suositusta ei ole lainkaan pantu 
täytäntöön; yhtyy 
tilintarkastustuomioistuimen 
näkemykseen, jonka mukaan olisi 
pantava täytäntöön jäsennellympi ja 
dokumentoidumpi 
riskinarviointisuunnitelma;

Or. en
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Tarkistus 5
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. panee tyytyväisenä merkille 
tilintarkastustuomioistuimen vuonna 
2018 unionin eri menoaloilla julkaisemat 
35 erityiskertomusta, joissa pyritään 
selvittämään, onko valittujen unionin 
politiikkojen ja ohjelmien tavoitteet 
saavutettu, onko tulokset saavutettu 
vaikuttavasti ja tehokkaasti ja onko 
unionin rahoituksella lisäarvoa;

Or. en

Tarkistus 6
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksiin Euroopan unionin 
Afrikka-hätärahastosta1 ja Turkin-
pakolaisavun koordinointivälineestä2; 
panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnon, 
jonka mukaan Afrikka-hätärahasto, josta 
tuetaan toimia 26:ssa Afrikan maassa, on 
joustava työkalu, jonka avulla 
käynnistetään hankkeita nopeammin kuin 
perinteisillä rahoitusvälineillä, mutta 
jossa ei keskitytä tehokkaasti ohjaamaan 
toimia, joilla vastataan sen kohtaamiin 
ennennäkemättömiin haasteisiin; katsoo, 
että komission olisi tarkasteltava 
uudelleen Afrikka-hätärahaston 

Poistetaan.
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rakennetta erityisesti sen kohdentamisen 
parantamiseksi ja täytäntöönpanon 
nopeuttamiseksi, jotta siitä tulisi 
tehokkaampi; panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnon, 
jonka mukaan Turkin-pakolaisavun 
koordinointivälineen ensimmäinen 
3 miljardin euron erä (yhteensä 
6 miljardista eurosta) tarjosi nopean 
vastauksen pakolaiskriisiin, mutta vain 
puolella hankkeista saavutettiin odotetut 
tulokset; katsoo, että 
käteisavustushankkeiden tehokkuutta 
olisi parannettava; kehottaa komissiota 
toimimaan tilintarkastustuomioistuimen 
suositusten mukaisesti, mukaan luettuina 
investointien lisääminen kunnalliseen 
infrastruktuuriin ja sosioekonominen tuki 
pakolaisten tarpeisiin vastaamiseksi sekä 
strategian kehittäminen siirtymiseksi 
humanitaarisesta avusta kehitysapuun;
_________________
1 Erityiskertomus nro 32/2018 ”Euroopan 
unionin Afrikka-hätärahasto: joustava 
mutta painopiste puuttuu”.
2Erityiskertomus nro 27/2018 ”Turkin-
pakolaisavun koordinointiväline: tuki on 
hyödyllistä, mutta parannuksia tarvitaan, 
jotta rahoille saadaan enemmän 
vastinetta”.

Or. en

Tarkistus 7
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. suhtautuu myönteisesti 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksiin Euroopan unionin 
Afrikka-hätärahastosta1 ja Turkin-
pakolaisavun koordinointivälineestä2; 

3. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukset Euroopan unionin 
Afrikka-hätärahastosta1 ja Turkin-
pakolaisavun koordinointivälineestä2; on 
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panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnon, 
jonka mukaan Afrikka-hätärahasto, josta 
tuetaan toimia 26:ssa Afrikan maassa, on 
joustava työkalu, jonka avulla 
käynnistetään hankkeita nopeammin kuin 
perinteisillä rahoitusvälineillä, mutta 
jossa ei keskitytä tehokkaasti ohjaamaan 
toimia, joilla vastataan sen kohtaamiin 
ennennäkemättömiin haasteisiin; katsoo, 
että komission olisi tarkasteltava uudelleen 
Afrikka-hätärahaston rakennetta erityisesti 
sen kohdentamisen parantamiseksi ja 
täytäntöönpanon nopeuttamiseksi, jotta 
siitä tulisi tehokkaampi; panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnon, 
jonka mukaan Turkin-pakolaisavun 
koordinointivälineen ensimmäinen 
3 miljardin euron erä (yhteensä 
6 miljardista eurosta) tarjosi nopean 
vastauksen pakolaiskriisiin, mutta vain 
puolella hankkeista saavutettiin odotetut 
tulokset; katsoo, että 
käteisavustushankkeiden tehokkuutta olisi 
parannettava; kehottaa komissiota 
toimimaan tilintarkastustuomioistuimen 
suositusten mukaisesti, mukaan luettuina 
investointien lisääminen kunnalliseen 
infrastruktuuriin ja sosioekonominen tuki 
pakolaisten tarpeisiin vastaamiseksi sekä 
strategian kehittäminen siirtymiseksi 
humanitaarisesta avusta kehitysapuun;

huolissaan tilintarkastustuomioistuimen 
havainnoista, joiden mukaan Afrikka-
hätärahastossa ei keskitytä tehokkaasti 
ohjaamaan toimia, joilla vastataan sen 
kohtaamiin ennennäkemättömiin 
haasteisiin, ja joiden mukaan hankkeiden 
valinta ei ole täysin johdonmukaista ja 
selvää; katsoo, että komission olisi 
tarkasteltava uudelleen Afrikka-
hätärahaston rakennetta, jotta siitä tulisi 
osallistavampi ja jotta se vastaisi 
paremmin kotiseudultaan siirtymään 
joutuneiden henkilöiden, muuttajien ja 
vastaanottavien yhteisöjen tarpeita; panee 
merkille tilintarkastustuomioistuimen 
havainnon, jonka mukaan Turkin-
pakolaisavun koordinointivälineen 
ensimmäinen 3 miljardin euron erä 
(yhteensä 6 miljardista eurosta) tarjosi 
nopean vastauksen pakolaiskriisiin, mutta 
vain puolella hankkeista saavutettiin 
odotetut tulokset; katsoo, että 
käteisavustushankkeiden tehokkuutta olisi 
parannettava; kehottaa komissiota 
toimimaan tilintarkastustuomioistuimen 
suositusten mukaisesti, mukaan luettuina 
investointien lisääminen 
hätäinfrastruktuuriin ja sosioekonominen 
tuki pakolaisten oikeuksien ja tarpeiden 
huomioon ottamiseksi; kehottaa 
komissiota ehdottamaan selviä 
suuntaviivoja niihin tilanteisiin, joissa 
olisi perustettava erityisvälineitä, ja 
raportoimaan yksityiskohtaisesti tästä 
rahoitusvälineestä tähän mennessä 
myönnetystä rahoituksesta;

_________________ _________________
1 Erityiskertomus nro 32/2018 ”Euroopan 
unionin Afrikka-hätärahasto: joustava 
mutta painopiste puuttuu”.

1 Erityiskertomus nro 32/2018 ”Euroopan 
unionin Afrikka-hätärahasto: joustava 
mutta painopiste puuttuu”.

2 Erityiskertomus nro 27/2018 ”Turkin-
pakolaisavun koordinointiväline: tuki on 
hyödyllistä, mutta parannuksia tarvitaan, 
jotta rahoille saadaan enemmän vastinetta”.

2 Erityiskertomus nro 27/2018 ”Turkin-
pakolaisavun koordinointiväline: tuki on 
hyödyllistä, mutta parannuksia tarvitaan, 
jotta rahoille saadaan enemmän vastinetta”.

Or. en
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Tarkistus 8
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen3 unionin 
jäsenvaltioille maksamasta tuesta, jota 
rahoitetaan muun muassa sisäisen 
turvallisuuden rahastosta ja oikeusalan 
ohjelmasta, kun jäsenvaltiot pyrkivät 
torjumaan radikalisoitumista; on 
tilintarkastustuomioistuimen kanssa 
samaa mieltä siitä, että komission olisi 
parannettava unionin rahoittamien 
toimien yleistä koordinointikehystä 
radikalisoitumisen torjumiseksi, 
käytännön tuen lisäämiseksi alan 
toimijoille ja poliittisille päättäjille 
jäsenvaltioissa sekä tulosten 
arviointikehyksen parantamiseksi;

Poistetaan.

_________________
3Erityiskertomus nro 13/2018 
”Terrorismiin johtavan 
radikalisoitumisen torjunta: komissio 
vastasi jäsenvaltioiden tarpeisiin, mutta 
koordinoinnissa ja arvioinnissa ilmeni 
joitakin puutteita”.

Or. en

Tarkistus 9
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin ei havainnut 
merkittäviä puutteita komission tilien 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyissä 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen 
turvallisuuden rahaston osalta ja että se 
on samaa mieltä komission tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä koskevista 
päätöksistä; pitää kuitenkin valitettavana, 
että kolme tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamista 18 tapahtumasta sisälsi 
virheitä ja yhden yhteisesti hallinnoidun 
AMIF-rahaston tapahtuman virhetaso oli 
9,4 prosenttia; kehottaa komissiota 
puuttumaan tilintarkastustuomioistuimen 
havaitsemiin systeemisiin puutteisiin, 
kuten tositteiden jälkitarkastusten 
puuttumiseen maksuhakemusten 
hallinnollisten ennakkotarkastusten 
yhteydessä; kehottaa jäsenvaltioita 
parantamaan varojen edunsaajien 
järjestämien hankintamenettelyjen 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden 
tarkastuksia.

5. toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuin ei havainnut 
merkittäviä puutteita komission tilien 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyissä 
AMIF- ja ISF-rahastojen osalta ja että se 
on samaa mieltä komission tilien 
tarkastamista ja hyväksymistä koskevista 
päätöksistä; pitää kuitenkin valitettavana, 
että tilintarkastustuomioistuimen 
tutkimuksessa paljastui puutteita julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
soveltamisessa ja joitakin 
järjestelmäpuutteita AMIF- ja ISF-
rahastojen hallinnoinnissa; pitää 
valitettavana, että kolme 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
18 tapahtumasta sisälsi virheitä ja yhden 
yhteisesti hallinnoidun AMIF-rahaston 
tapahtuman virhetaso oli 9,4 prosenttia; 
kehottaa komissiota puuttumaan kaikkiin 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin 
puutteisiin ja noudattamaan 
tilintarkastustuomioistuimen suosituksia, 
kuten varmistamaan, että komissio 
hyödyntää maksupyyntöihin kohdistuvissa 
hallinnollisissa tarkastuksissa 
järjestelmällisesti varojen edunsaajilta 
vaatimansa aineiston, jotta se voi 
tarkistaa hankintamenettelyiden 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden 
asianmukaisesti; kehottaa AMIF- ja ISF-
rahastojen kansallisista ohjelmista 
vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia 
tarkastamaan riittävällä tavalla näiden 
rahastojen varojen edunsaajien 
järjestämien hankintamenettelyiden 
laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden;

Or. en

Tarkistus 10
Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
5 kohta



PE644.915v01-00 10/11 AM\1194678FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin ei havainnut 
merkittäviä puutteita komission tilien 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyissä 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen 
turvallisuuden rahaston osalta ja että se on 
samaa mieltä komission tilien tarkastamista 
ja hyväksymistä koskevista päätöksistä; 
pitää kuitenkin valitettavana, että kolme 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
18 tapahtumasta sisälsi virheitä ja yhden 
yhteisesti hallinnoidun AMIF-rahaston 
tapahtuman virhetaso oli 9,4 prosenttia; 
kehottaa komissiota puuttumaan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin 
systeemisiin puutteisiin, kuten tositteiden 
jälkitarkastusten puuttumiseen 
maksuhakemusten hallinnollisten 
ennakkotarkastusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan varojen 
edunsaajien järjestämien 
hankintamenettelyjen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkastuksia.

5. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin ei havainnut 
merkittäviä puutteita komission tilien 
tarkastamis- ja hyväksymismenettelyissä 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja 
kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen 
turvallisuuden rahaston osalta ja että se on 
samaa mieltä komission tilien tarkastamista 
ja hyväksymistä koskevista päätöksistä; 
pitää kuitenkin valitettavana, että kolme 
tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista 
18 tapahtumasta sisälsi virheitä ja yhden 
yhteisesti hallinnoidun AMIF-rahaston 
tapahtuman erittäin huolestuttava 
virhetaso oli 9,4 prosenttia; kehottaa 
komissiota puuttumaan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin 
systeemisiin puutteisiin, kuten tositteiden 
jälkitarkastusten puuttumiseen 
maksuhakemusten hallinnollisten 
ennakkotarkastusten yhteydessä; kehottaa 
jäsenvaltioita parantamaan varojen 
edunsaajien järjestämien 
hankintamenettelyjen laillisuuden ja 
sääntöjenmukaisuuden tarkastuksia.

Or. en

Tarkistus 11
Saskia Bricmont
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota parantamaan 
talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä 
ja moitteettomasta varainhoidosta 
2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten 
sopimuksen vaatimusten noudattamista;
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Or. en


