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28.4.2015 A8-0144/1 

Tarkistus  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. katsoo, että parlamentin olisi toimittava 

esimerkillisesti ja pyrittävä erityisesti 

pitämään talousarvionsa suuruus ja 

menojen kasvu kurissa vuoteen 2015 

verrattuna; tähdentää, että vuoden 2016 

talousarviolla olisi alusta alkaen oltava 

realistinen perusta ja että siinä olisi 

noudatettava talousarvion kurinalaisuuden 

ja moitteettoman varainhoidon periaatteita; 

6. katsoo, että parlamentin olisi toimittava 

esimerkillisesti ja pyrittävä erityisesti 

pitämään talousarvionsa suuruus kurissa 

lisäämättä menoja vuoteen 2015 

verrattuna; tähdentää, että vuoden 2016 

talousarviolla olisi alusta alkaen oltava 

realistinen perusta ja että siinä olisi 

noudatettava talousarvion kurinalaisuuden 

ja moitteettoman varainhoidon periaatteita; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. tähdentää, että olisi varmistettava 

riittävät resurssit, joiden ansiosta 

parlamentin jäsenet voisivat hoitaa 

tehtävänsä ja parlamentilla olisi valmiudet 

toimia täysin toimivaltuuksiensa 

mukaisesti; painottaa, että vuoden 2016 

lakisääteiset ja pakolliset menot on 

katettava; 

8. tähdentää, että olisi varmistettava 

riittävät resurssit, joiden ansiosta 

parlamentin jäsenet voisivat hoitaa 

tehtävänsä ja parlamentilla olisi valmiudet 

toimia täysin toimivaltuuksiensa 

mukaisesti; ei kuitenkaan pidä jäsenten 

avustajakorvauksen korotusta 

asianmukaisena; painottaa, että vuoden 

2016 lakisääteiset ja pakolliset menot on 

katettava; 

Or. en 



 

AM\1059522FI.doc  PE555.200v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

28.4.2015 A8-0144/3 

Tarkistus  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

9 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 9 a. pitää Euroopan tason poliittisten 

puolueiden ja poliittisten säätiöiden 

rahoituksen valtavaa lisäystä 

valitettavana; ei pidä kyseistä 

budjettikohtaa ensisijaisena vaan 

ainoastaan eurooppalaisten 

veronmaksajien rahojen tuhlauksena; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/4 

Tarkistus  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. katsoo, että parlamentin 

talousarviomenojen kokonaislisäyksessä 

vuodesta 2015 vuoteen 2016 huomioon 

olisi otettava kaksi tekijää: 

10. katsoo, että parlamentin 

talousarviomenoja ei ole tarpeen lisätä 

vuodesta 2015 vuoteen 2016; 

i) lisäys juokseviin menoihin, joiden 

osuus ei voi olla yli 1,6 prosenttia; 

 

ii) vuonna 2016 välttämättömät 

poikkeukselliset menot parlamentin 

kiinteistöjen turvallisuuden ja 

tietoverkkoturvallisuuden parantamiseksi 

Brysselissä; 

 

nämä menot voivat olla enintään 

15 miljoonaa euroa; tähdentää, että 

tämän vuoksi muilla aloilla on saatava 

aikaan säästöjä; 

 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/5 

Tarkistus  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. vahvistaa vuoden 2016 juoksevien 

menojen / toimintamenojen määräksi 

1 823 648 600 euroa, mikä tarkoittaa 

1,6 prosentin lisäystä vuoden 2015 

talousarvioon nähden, ja lisää 

ennakkoarvioesitykseensä 

poikkeuksellisesti vuodeksi 2016 pyydetyn 

ylimääräisen 15 miljoonan euron 

määrärahan Brysselissä sijaitsevien 

kiinteistöjen turvallisuuden ja parlamentin 

tietoverkkoturvallisuuden parantamiseksi; 

12. vahvistaa vuoden 2016 menojen 

määräksi 1 794 929 112 euroa, mikä vastaa 

vuoden 2015 talousarviota, ja katsoo, että 

poikkeuksellisesti vuodeksi 2016 pyydetty 

ylimääräinen 15 miljoonan euron 

määräraha Brysselissä sijaitsevien 

kiinteistöjen turvallisuuden ja parlamentin 

tietoverkkoturvallisuuden parantamiseksi 

olisi löydettävä muissa budjettikohdissa 

aikaansaatavien säästöjen avulla; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/6 

Tarkistus  6 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

20 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

20. katsoo, että parlamentin jäsenten ja 

henkilöstön käytettävissä on oltava 

nykyaikaiset ja erittäin tehokkaat toimitilat; 

20. katsoo, että parlamentin jäsenten ja 

henkilöstön käytettävissä on oltava 

nykyaikaiset ja erittäin tehokkaat toimitilat; 

pyytää kuitenkin, että ei tehdä turhia ja 

kalliita päätöksiä ennen perusteellista 

kustannus-hyötyanalyysia; 

Or. en 



 

AM\1059522FI.doc  PE555.200v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

28.4.2015 A8-0144/7 

Tarkistus  7 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. kehottaa pääsihteeriä raportoimaan 

budjettivaliokunnalle parlamentin vuoden 

2014 vaalikampanjan arvioinnista sekä 

siitä, miten tehokasta parlamentin viestintä 

suurelle yleisölle oli; 

28. kehottaa pääsihteeriä raportoimaan 

budjettivaliokunnalle parlamentin vuoden 

2014 vaalikampanjan arvioinnista sekä 

siitä, miten tehokasta parlamentin viestintä 

suurelle yleisölle oli; palauttaa mieliin 

huolensa julkisten varojen käytöstä 

tämänkaltaisiin 

propagandakampanjoihin; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/8 

Tarkistus  8 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. kehottaa puhemiehistöä tekemään 

riippumattoman arvioinnin ensimmäisestä 

Euroopan nuorisotapahtumasta ennen 

toisen tapahtuman järjestämistä; 

30. kehottaa puhemiehistöä tekemään 

riippumattoman arvioinnin ensimmäisestä 

kalliista Euroopan nuorisotapahtumasta 

ennen toisen tapahtuman järjestämistä; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/9 

Tarkistus  9 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. panee merkille, että Euroopan 

historian talo on tarkoitus avata yleisölle 

vuonna 2016; pyytää pääsihteeriä 

esittämään budjettivaliokunnalle hyvissä 

ajoin ennen syksyä 2015, jolloin 

talousarviota käsitellään parlamentissa, 

seuraavaa viittä vuotta koskevan 

ajantasaistetun budjettisuunnitelman 

Euroopan historian talon avaamisen 

jälkeen aiheutuvista toimintamenoista ja 

hallinnosta johtuvista menoista sekä 

komission osallistumisesta näihin 

kustannuksiin; palauttaa mieliin, että 

unionin talousarvion 2014 pääluokkaan 

III perustettiin uusi budjettikohta 

16 03 04 ”Euroopan historian talo”, josta 

on määrä kattaa komission osuus 

Euroopan historian talon 

toimintakuluista; 

31. pitää Euroopan historian taloa 

turhana Parlamentariumin vuoksi, koska 

siitä on jo varattu oma osansa Euroopan 

integraation historian esittelyyn; pyytää 

siksi pääsihteeriä harkitsemaan 

vaihtoehtoisia ratkaisuja Eastman-

rakennuksen käytölle ja hylkäämään 

Euroopan historian talo -hankkeen; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/10 

Tarkistus  10 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. panee tyytyväisenä merkille 

ehdotuksen lisätä parlamentin valiokuntien 

sihteeristöjen henkilöstön määrää, jotta 

jäsenet saisivat tarvitsemansa tuen 

valvonnan harjoittamiseen, ja toteaa, että 

lisäys kohdennetaan erityisesti niihin 

valiokuntiin, jotka ovat käsitelleet tai 

tulevat käsittelemään eniten 

täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja 

säädöksiä; 

35. panee tyytyväisenä merkille 

ehdotuksen lisätä parlamentin valiokuntien 

sihteeristöjen henkilöstön määrää, jotta 

jäsenet saisivat tarvitsemansa tuen 

valvonnan harjoittamiseen, ja toteaa, että 

lisäys kohdennetaan erityisesti niihin 

valiokuntiin, jotka ovat käsitelleet tai 

tulevat käsittelemään eniten 

täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja 

säädöksiä; korostaa, että lisäykset olisi 

joka tapauksessa tehtävä ainoastaan 

siirtojen avulla; 

Or. en 

 

 


