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21.10.2015 A8-0298/6 

Tarkistus  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-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 

61 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

61. vastustaa tässä yhteydessä jälleen 

kerran ajatusta virastojen välisestä 

uudelleen kohdennettavien toimien 

varannosta mutta toistaa olevansa avoin 

toimien avaamiselle, jos hallinnollista 

yhteistyötä lisäämällä ja 

tarkoituksenmukaisissa tapauksissa jopa 

arvioimalla virastojen yhdistämistarvetta ja 

jakamalla tiettyjä toimintoja joko 

komission tai toisen erillisviraston kanssa 

voidaan parantaa tehokkuutta; 

61. pitää myönteisenä ajatusta virastojen 

välisestä uudelleen kohdennettavien 

toimien varannosta ja kehottaa 

käyttämään sitä aina mahdollisuuksien 

mukaan; toistaa olevansa avoin toimien 

vähentämiselle, jos hallinnollista 

yhteistyötä lisäämällä ja 

tarkoituksenmukaisissa tapauksissa jopa 

arvioimalla virastojen yhdistämistarvetta ja 

jakamalla tiettyjä toimintoja joko 

komission tai toisen erillisviraston kanssa 

voidaan parantaa tehokkuutta; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/7 

Tarkistus  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-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 

75 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 75 a. pitää valitettavana julkisen 

rahoituksen lisäämistä Euroopan tason 

poliittisille puolueille (10 339 866 euroa 

vuonna 2008 ja 31 400 000 euroa vuonna 

2016) ja Euroopan tason poliittisille 

säätiöille (4 268 630 euroa vuonna 2008 

ja 18 700 000 euroa vuonna 2016); 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-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. pitää parlamentin jäsenten avustajiin 

liittyvien menojen kasvua valitettavana; 

katsoo, että jäsenet saavat jo riittävästi 

tukea voidakseen hoitaa parlamentaarisen 

työnsä; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/9 

Tarkistus  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-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 

97 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

97. toteaa toistamiseen, että on lisättävä 

jäsenten yleistä kulukorvausta koskevaa 

avoimuutta; kehottaa parlamentin 

puhemiehistöä määrittelemään tämän 

korvauksen mukaisesti hyväksyttyjä 

menoja koskevalle tilivelvollisuudelle 

tarkemmat säännöt siten, että parlamentille 

ei aiheudu lisäkustannuksia; 

97. toteaa toistamiseen, että on lisättävä 

jäsenten yleistä kulukorvausta koskevaa 

avoimuutta; kehottaa parlamentin 

puhemiehistöä määrittelemään tämän 

korvauksen mukaisesti hyväksyttyjä 

menoja koskevalle tilivelvollisuudelle 

tarkemmat säännöt siten, että parlamentille 

ei aiheudu lisäkustannuksia; pyytää myös 

alentamaan parlamentin jäsenten 

edustajanpalkkioita, korvauksia ja 

matkakuluja; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-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 

106 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

106. palauttaa kiinteämääräisen 

perusvähennyksen alkuperäiselle 

tasolleen 4,5 prosenttiin, jotta komitean 

tarpeet voitaisiin täyttää ja jotta se 

selviytyisi henkilöstön määrän jatkuvasta 

vähenemisestä, kun parlamentin ja 

komitean välistä yhteistyösopimusta 

pannaan täytäntöön; 

106. pyytää tarkistamaan perusteellisesti 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

roolia ja vähentämään sen määrärahoja 

vastaavasti; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/11 

Tarkistus  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-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 

108 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

108. vähentää palkkoja ja palkanlisiä 

summalla, joka vastaa 66 palkankorotusta 

ja neljää lisätointa, joita ei vielä otettu 

talousarvioesitykseen, jotta otettaisiin 

huomioon näiden toimien siirto 

parlamenttiin; 

108. pyytää tarkistamaan perusteellisesti 

alueiden komitean roolia ja vähentämään 

sen määrärahoja vastaavasti; 

Or. en 

 

 

 


