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20.4.2016 A8-0135/13 

Tarkistus  13 

Markus Pieper, Petri Sarvamaa 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

117 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  117 a. edellyttää, että otetaan käyttöön 

nopea hälytysjärjestelmä, jonka avulla 

DG ITEC voi yhteistyössä DG SAFEn 

kanssa lähettää nopeasti teksti- tai 

sähköpostiviestejä jäsenille ja 

henkilöstölle, jotka haluavat olla mukana 

viestintäluettelossa, jota käytetään 

erityisissä turvallisuutta koskevissa 

hätätilanteissa;  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/14 

Tarkistus  14 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. huomauttaa, että vuonna 2015 tehdyt 

Brysselin ateriointipalveluja koskevat 

uudet sopimukset eivät enää anna 

yksinoikeutta yhdelle palvelujen 

tarjoajalle; odottaa, että Brysseliin 

suunnitteilla oleviin pienempiin 

ateriapalvelupisteisiin valitaan useita 

ateriointipalveluiden tarjoajia, myös pk-

yrityksiä, laadukkaan palvelun ja 

kohtuullisten hintojen varmistamiseksi; 

18. panee merkille, että vuonna 2015 

tehdyt Brysselin catering-palveluja 

koskevat uudet sopimukset eivät enää anna 

yksinoikeutta yhdelle palvelujen 

tarjoajalle; odottaa, että Brysseliin 

suunnitteilla oleviin pienempiin 

ateriapalvelupisteisiin myönnetään 

käyttöoikeussopimuksia pienille ja 

keskisuurille palveluntarjoajille; on 

huolestunut siitä, että korvaavan 

ravintolayrityksen valinta ei tähän 

mennessä ole ollut ympäristöä säästävien 

julkisten hankintojen mukaista, 

intoleransseja tai mahdollisesti 

allergisoivia ainesosia koskevien tietojen 

puutteen, kasvisruoan laadun ja 

hinnoittelun ja lisääntyneen muovijätteen 

vuoksi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/15 

Tarkistus  15 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

39 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

39. muistuttaa, että yleinen kulukorvaus on 

tarkoitettu kattamaan jäsenvaltiossa, josta 

jäsen on valittu, aiheutuvat kulut, kuten 

jäsenen toimiston vuokrakulut, laitteisto- ja 

tarvikekulut, dokumentaatiokulut tai 

tapahtumien järjestämiseen liittyvä 

logistinen tuki; toteaa, että olisi 

perustettava 40–75 uutta hallintotointa, jos 

parlamentin jäsenten toimintaan liittyviä 

korvauksia halutaan valvoa kattavasti, 

mikä olisi ristiriidassa henkilöstön 

vähentämistä koskevan suunnitelman 

kanssa; 

39. muistuttaa, että yleinen kulukorvaus on 

tarkoitettu kattamaan jäsenvaltiossa, josta 

jäsen on valittu, sekä parlamentin 

virallisissa toimipaikoissa aiheutuvat 

kulut, jotka liittyvät suoraan parlamentin 

jäsenen toimintaan, kuten jäsenen 

toimiston vuokrakulut, laitteisto- ja 

tarvikekulut, dokumentaatiokulut tai 

tapahtumien järjestämiseen liittyvä 

logistinen tuki; kiistää sen, että 

varainhoidon alalle olisi perustettava 40–

75 uutta hallintotointa, jos parlamentin 

jäsenten toimintaan liittyviä korvauksia 

halutaan valvoa kattavasti; pitää 

valitettavana, että useista pyynnöistä, 

erityisesti varainhoitovuoden 2013 

vastuuvapausmenettelyn aikana esitetyistä 

pyynnöistä huolimatta pääsihteeri ei ole 

tarkastellut valikoivan 

valvontajärjestelmän mahdollisuuksia, 

esimerkiksi satunnaisotosten tarkastuksia, 

ja pyytää tarkastelemaan tätä ehdotusta 

viipymättä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/16 

Tarkistus  16 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

48 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  48 a. kehottaa parlamenttia laatimaan 

säännöt, jotta voidaan julkistaa kaikki 

näkemykset, joita lobbaajat/edunvalvojat 

ovat esittäneet politiikkoja, lainsäädäntöä 

ja tarkistuksia koskevista luonnoksista 

”lainsäädännöllisenä jalanjälkenä”; 

ehdottaa, että lainsäädännöllinen 

jalanjälki esitettäisiin mietintöihin 

liitettynä lomakkeena, jossa esitettäisiin 

yksityiskohtaisesti kaikki lobbaajat, joita 

tietystä asiakirjasta vastaavat ovat 

tavanneet mietintöä valmistellessaan, ja 

osoitettaisiin selvästi ne lobbaajat, joilla 

on ollut vaikutusta asiakirjaan, ja että 

toisessa asiakirjassa lueteltaisiin kaikki 

vastaanotetut kirjalliset kannanotot, että 

nämä julkistettaisiin sähköisesti 

parlamentin virallisilla verkkosivuilla, 

että tähän liitettäisiin suora linkki 

avoimuusrekisteriin ja että esittelijät 

julkistaisivat lainsäädännöllisen 

jalanjäljen; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/17 

Tarkistus  17 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

48 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  48 b. kehottaa puhemiehistöä 

kehittämään teknisen mahdollisuuden, 

jonka avulla jäsenet voivat halutessaan 

julkistaa virallisilla verkkosivuillaan 

tapaamansa lobbaajat; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/18 

Tarkistus  18 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

97 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

97. on huolissaan ehdotuksesta tehdä virka-

autopalvelusta parlamentin sisäinen palvelu 

ja tämän aiheuttamista lisäkustannuksista, 

jotka merkitsisivät yli 50 prosenttia 

suurempia kustannuksia vuonna 2017 

verrattuna vuoteen 2016; 

97. painottaa, että parlamentti on 

sisäistänyt useita palveluja, kuten 

turvallisuuspalvelun, muutaman viime 

vuoden aikana; katsoo, että palveluiden 

sisäistäminen ei tuo välttämätöntä 

tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäystä 

tarjottuihin palveluihin; korostaa, että 

palvelujen sisäistäminen on useimmiten 

johtanut palvelun kustannusten nousuun 

ja vaarantaa näin moitteettoman 

varainhoidon periaatteen; painottaa, että 

pääsihteeri ei ole toimittanut tietoja 

päätöksentekoelimille, kun palvelujen 

sisäistämisestä on keskusteltu; kehottaa 

pääsihteeriä ja puhemiestä vastaamaan 

kaikkiin puhemiehistön, 

budjettivaliokunnan ja talousarvion 

valvontavaliokunnan jäsenten esittämiin 

kysymyksiin sekä esittämään kaikki 

pyydetyt ja tarvittavat tiedot tai 

tutkimukset ennen uusien palvelujen 

sisäistämistä, erityisesti mitä tulee 

kuljetuspalvelujen sisäistämiseen; on 

huolissaan ehdotuksesta tehdä virka-

autopalvelusta parlamentin sisäinen palvelu 

ja tämän aiheuttamista lisäkustannuksista, 

jotka merkitsisivät yli 50 prosenttia 

suurempia kustannuksia vuonna 2017 

verrattuna vuoteen 2016; epäilee vahvasti 

sisäistämisen lisäarvoa; katsoo tämän 

vuoksi, että arvioidut kustannukset (+ 
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2,7 miljoonaa euroa) ovat moitteettoman 

varainhoidon periaatteen vastaiset; katsoo 

tämän vuoksi, että olisi suosittava 

tehokkaampia ja vaikuttavampia 

vaihtoehtoja; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/19 

Tarkistus  19 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

133 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  133 a. painottaa tarvetta panna 

täytäntöön ympäristöä säästävät julkiset 

hankinnat kaikissa sopimuksissa ja 

tarjouspyynnöissä; kehottaa ottamaan 

käyttöön kunnianhimoisia ja sitovia 

tavoitteita ympäristöä säästävien 

sopimusten tekemiseksi etenkin 

elintarvike- ja ateriointipalvelujen, 

ajoneuvojen ja kuljetuksen, saniteetti- ja 

vesilaitteiden, paperin, jätehuollon, 

tietotekniikka- ja kuvauslaitteiden, 

valaistuksen, siivouksen ja kalusteiden 

alalla; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/20 

Tarkistus  20 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

69 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

69. arvostelee sitä, että LUX-palkinnon 

kustannukset olivat vuonna 2014 

ennätyksellisen korkeat, 585 311 euroa 

(448 000 euroa vuonna 2013 ja 

434 421 euroa vuonna 2012); pitää 

erittäin valitettavana, että vuoden 2013 

vastuuvapausmietinnössä pyydetyn LUX-

palkinnon tunnettuudesta ja vaikutuksista 

tehdyn tutkimuksen tulokset eivät ole vielä 

käytettävissä; pyytää antamaan tämän 

tutkimuksen tulokset yleisesti saataville 

toukokuun 2016 puoliväliin mennessä ja 

esittelemään ne virallisesti talousarvion 

valvontavaliokunnalle; 

Poistetaan. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/21 

Tarkistus  21 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

69 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  69 a. panee merkille, että LUX-

elokuvapalkinnon menot olivat vuonna 

2014 itsessään 391 506 euroa, mikä on 

huomattavasti vähemmän kuin aiempina 

vuosina (448 000 euroa vuonna 2013 ja 

434 421 euroa vuonna 2012) ja kattavat 

virallisen valinnan, kilpailun sekä 

tekstityksen Euroopan unionin 24 

viralliselle kielelle, esityksiä 28 

jäsenvaltiossa varten painetut julkaisut 

sekä palkintoseremonian; muistuttaa, että 

LUX-elokuvapalkinnon sekä Saharov-

palkinnon ja naisten oikeuksien 

mainonnalla ja edistämisellä pyritään 

osoittamaan parlamentin sitoutumista 

yhteisymmärrykseen perustuviin arvoihin, 

kuten ihmisoikeuksiin ja 

solidaarisuuteen, sekä sen sitoutumista 

kulttuuriseen ja kielelliseen 

moninaisuuteen; panee merkille 

193 805 euroa, jotka käytettiin LUX-

elokuvapalkinnon mainontaan, joka 

tavoitti pääasiassa sosiaalisen median 

kautta noin 10 miljoonaa kansalaista, 

myös 23 000 seuraajaa Facebookissa; 

panee merkille Euroopan parlamentin 

tiedotustoimiston jatkuvan sitoutumisen 

LUX-elokuvapalkintoon ja palauttaa 

mieleen, että esitysten ja niihin liittyvien 

tapahtumien menot olivat vuonna 2014 

317 434 euroa, joista noin 9 000 euroa 
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tiedotustoimiston menoja ja yhdeksän 

euroa yleisön jäsentä kohti (laskettu 

35 227 osallistujan perusteella 

jäsenvaltioissa); pyytää antamaan vuoden 

2013 vastuuvapausmietinnössä pyydetyn 

LUX-elokuvapalkinnon tunnettuutta 

koskevan tutkimuksen tulokset yleisesti 

saataville viimeistään toukokuun 

puoliväliin mennessä ja pyytää 

esittelemään ne virallisesti sekä 

talousarvion valvontavaliokunnalle että 

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/22 

Tarkistus  22 

Benedek Jávor, Helga Trüpel  

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

COM(2015)0377 – C8-0200/2015 – 2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

70 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

70. kehottaa tarkastelemaan huolellisesti 

LUX-palkinnon vaikutuksia koskevan 

tutkimuksen perusteella, onko LUX-

palkinnon jatko siihen liittyvien menojen 

arvoinen; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


