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21.10.2015 A8-0298/1 

Tarkistus  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. painottaa, että unionilla on nyt 

ratkaistavanaan monia vakavia 

hätätilanteita, ennen kaikkea 

ennennäkemätön muuttoliike- ja 

pakolaiskriisi; on ehdottomasti sitä mieltä, 

että unionin talousarvioon on otettava 

tarvittavat varat, joiden avulla voidaan 

vastata poliittisiin haasteisiin ja unioni voi 

täyttää näihin kriiseihin liittyvät 

sitoumuksensa ja reagoida niihin 

tehokkaasti, äärimmäisen kiireellisesti ja 

ensisijaisesti; ymmärtää, että muuttoliike- 

ja pakolaiskriisiä ei voida ratkaista 

pelkästään rahoituksellisin keinoin ja että 

tarvitaan sekä kriisin sisäiseen että sen 

ulkoiseen ulottuvuuteen liittyviä 

kokonaisvaltaisia toimia; toteaa, että 

poikkeukselliset ajat edellyttävät 

poikkeuksellisia toimia ja että tarvitaan 

vahvaa poliittista sitoutumista, jotta tähän 

tarkoitukseen varmistetaan uudet 

määrärahat; 

2. painottaa, että unionilla on nyt 

ratkaistavanaan monia vakavia 

hätätilanteita, ennen kaikkea 

ennennäkemätön muuttoliike- ja 

pakolaiskriisi; on ehdottomasti sitä mieltä, 

että unionin talousarvioon on otettava 

tarvittavat varat, joiden avulla voidaan 

vastata poliittisiin haasteisiin ja unioni voi 

täyttää näihin kriiseihin liittyvät 

sitoumuksensa ja reagoida niihin 

tehokkaasti, äärimmäisen kiireellisesti ja 

ensisijaisesti; ymmärtää, että muuttoliike- 

ja pakolaiskriisiä ei voida ratkaista 

pelkästään rahoituksellisin keinoin ja että 

tarvitaan sekä kriisin sisäiseen että sen 

ulkoiseen ulottuvuuteen liittyviä 

kokonaisvaltaisia toimia; toteaa, että 

poikkeukselliset ajat edellyttävät 

poikkeuksellisia toimia ja että tarvitaan 

vahvaa poliittista sitoutumista, jotta tähän 

tarkoitukseen varmistetaan uudet 

määrärahat; korostaa tässä yhteydessä, että 

solidaarisuus on EU:n talousarvion 

perusperiaatteita; on huolestunut siitä, 

että pakolaiskriisissä solidaarisuus 

ilmenee epätasaisesti jäsenvaltioiden 

välillä; pyytää komissiota tekemään 

ehdotuksen siitä, miten EU:n 

talousarviolla voidaan kannustaa 

jäsenvaltioita omaksumaan 

tasapainoisempi asenne solidaarisuuteen; 
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21.10.2015 A8-0298/2 

Tarkistus  2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. palauttaa mieliin, että 

talousarvioesityksessä esitettiin lisäyksiä 

turvallisuuden ja muuttoliikkeen alalle, 

mukaan luettuna 150 miljoonan euron 

määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevien 

40 000 ihmisen siirtämiseksi, ja että tämän 

vuoksi komissio on ylittänyt otsakkeen 

enimmäismäärän 124 miljoonalla eurolla, 

ja ehdottaa vastaavansuuruista 

joustovälineen varojen käyttöönottoa; 

panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto 

on periaatteessa hyväksynyt joustovälineen 

käyttöönoton tässä tarkoituksessa; toteaa 

kuitenkin, että pakolaiskriisi edellyttää 

pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmaa ja 

että asiaa käsitellään myös uudistettaessa 

monivuotista rahoituskehystä; 

31. palauttaa mieliin, että 

talousarvioesityksessä esitettiin lisäyksiä 

turvallisuuden ja muuttoliikkeen alalle, 

mukaan luettuna 150 miljoonan euron 

määrä kansainvälistä suojelua tarvitsevien 

40 000 ihmisen siirtämiseksi, ja että tämän 

vuoksi komissio on ylittänyt otsakkeen 

enimmäismäärän 124 miljoonalla eurolla, 

ja ehdottaa vastaavansuuruista 

joustovälineen varojen käyttöönottoa; 

panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto 

on periaatteessa hyväksynyt joustovälineen 

käyttöönoton tässä tarkoituksessa; toteaa 

kuitenkin, että pakolaiskriisi, mukaan 

lukien etsintä- ja 

pelastustoimintarahaston perustaminen, 
edellyttää pitkän aikavälin 

rahoitussuunnitelmaa ja että asiaa 

käsitellään myös uudistettaessa 

monivuotista rahoituskehystä; 

Or. en 
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Tarkistus  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

90 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

90. toistaa, että jäsenten valtuutettujen 

avustajien ja paikallisten avustajien välillä 

on päästävä uuteen tasapainoon, jotta 

varmistetaan asianmukainen tuki jäsenten 

parlamentaariselle työlle; toteaa, että 

tavoitteen saavuttamiseksi pääsihteeri on 

tehnyt puhemiehistölle tätä koskevan 

ehdotuksen; pitää valitettavana, että 

puhemiehistö ei ole vielä tehnyt asiasta 

päätöstä; katsoo, että nykyisiin sääntöihin 

tehtyjen tarkistusten täytäntöönpanossa 

olisi noudatettava siirtymäaikaa; odottaa, 

että lopullinen päätös tulee voimaan 

viimeistään heinäkuussa 2016, jolloin 

siirtymäaika päättyy; 

90. panee merkille, että parlamentin 

jäsenten avustajia koskevia uusia 

sääntöjä laaditaan parhaillaan; toistaa, 

että jäsenten valtuutettujen avustajien ja 

paikallisten avustajien välillä on päästävä 

uuteen tasapainoon, jotta varmistetaan 

asianmukainen tuki jäsenten 

parlamentaariselle työlle; pyytää sen 

vuoksi pääsihteeriä esittämään 

puhemiehistölle ennen vuoden 2015 

loppua päätösehdotuksen, jossa 

käsitellään muun muassa seuraavia 

asioita:  

 – paikallisten avustajien jäsenkohtaisen 

määrän rajoittaminen siten, että samalla 

noudatetaan parlamentin jäsenen 

tehtävän harjoittamista eri jäsenvaltioissa 

koskevia erityisedellytyksiä; 

 – avustajakorvauksen jakamista 

paikallisten ja valtuutettujen avustajien 

kesken koskeva sääntely; 

 – paikallisten avustajien palkkakattoa 

koskevan nykyisen järjestelmän 

uudistaminen siten, että pitkän aikavälin 

tavoitteena on päästä lähemmäksi 

samapalkkaisuuden periaatetta; 

 – paikallisia avustajia koskevan 
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vähimmäispalkan ja enimmäiskorvauksen 

käyttöönotto eri jäsenvaltioissa; 

 – parlamentin jäsenten valtuutettujen 

avustajien asemaa koskevien sääntöjen 

soveltaminen kansallisten delegaatioiden 

nykyiseen henkilöstöön; 

 pyytää pääsihteeriä toteuttamaan kaikki 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että jäsenten 

palveluksessa olevat harjoittelijat ovat 

oikeutettuja asianmukaiseen stipendiin ja 

sosiaaliturvaan ja että parlamentin 

yksiköt valvovat kyseisten sääntöjen 

täytäntöönpanoa; kehottaa pääsihteeriä 

ottamaan käyttöön kunnioitusta ja 

ihmisarvoista kohtelua työyhteisössä 

koskevan pakollisen koulutuksen jäsenille 

ja heidän avustajilleen; katsoo, että 

nykyisiin sääntöihin tehtyjen tarkistusten 

täytäntöönpanossa olisi noudatettava 

siirtymäaikaa; kehottaa pääsihteeriä ja 

puhemiehistöä raportoimaan 

tarkistetuista säännöistä 

budjettivaliokunnalle mahdollisimman 

pian ja viimeistään helmikuuhun 2016 

mennessä, jotta asia voitaisiin ottaa 

huomioon valmisteltaessa parlamentin 

ennakkoarviota varainhoitovuodeksi 

2017; odottaa, että lopullinen päätös tulee 

voimaan viimeistään heinäkuussa 2016, 

jolloin siirtymäaika päättyy; 

Or. en 

 

 


