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20.4.2016 A8-0135/30 

Tarkistus  30 

Esteban González Pons 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

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; 

69. panee merkille, että vuonna 2014 itse 

LUX-elokuvapalkinnon kustannukset 

olivat 391 506 euroa, mikä merkitsee 

huomattavaa vähennystä edellisiin 

vuosiin verrattuna (448 000 euroa vuonna 

2013 ja 434 421 euroa vuonna 2012), ja 

että ne kattoivat palkintoehdokkaiden 

virallisen valinnan, kilpailun, mukaan 

lukien tekstitys unionin 24 virallisella 

kielellä ja kopiot näytäntöjä varten 

28 jäsenvaltiossa, 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 sivistykselliseen ja 

kielelliseen monimuotoisuuteen; 

 panee merkille, että 

LUX-elokuvapalkinnon mainontaan 

käytettiin 193 805 euroa ja sillä 

tavoitettiin pääasiassa sosiaalisen median 

kautta noin 10 miljoonaa kansalaista, 

myös 23 000 seuraajaa Facebookissa; 
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 panee merkille Euroopan parlamentin 

tiedotustoimistojen jatkuvan sitoutumisen 

LUX-elokuvapalkintoon ja palauttaa 

mieliin, että esitysten ja oheistapahtumien 

menot vuonna 2014 olivat 317 434 euroa 

eli vuosittain keskimäärin noin 9 000 

euroa tiedotustoimistoa ja yhdeksän euroa 

osallistujaa kohti (tapahtumaan osallistui 

jäsenvaltioissa yhteensä 35 227 ihmistä); 

 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 A8-0135/31 

Tarkistus  31 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

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, 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; pitää valitettavana, että useista 

pyynnöistä huolimatta pääsihteeri ei 

laatinut ehdotusta valikoivammasta 

valvontajärjestelmästä, jossa esimerkiksi 

keskityttäisiin suurempiin menoihin, tai 

satunnaistarkastusten järjestelmästä, ja 

pyytää laatimaan tällaisen ehdotuksen 

viipymättä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/32 

Tarkistus  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Benedek Jávor, Bart Staes, Igor Šoltes, Helga Trüpel, Sven Giegold, Molly Scott Cato, 

Heidi Hautala 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

39 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 39 a. kannattaa täysimääräistä 

avoimuutta yleisen kulukorvauksen 

osalta, jotta Euroopan kansalaiset saavat 

käsityksen Euroopan parlamentin 

jäsenten yleisistä menoista; vaatii 

puhemiehistöä selventämään luetteloa 

kuluista, jotka voidaan maksaa yleisestä 

kulukorvauksesta, siten, että kaikki 

mahdolliset kulut mainitaan ja luettelosta 

tulee tyhjentävä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/33 

Tarkistus  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Estefanía Torres Martínez, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

47 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

47. kehottaa parlamentin hallintoa 

raportoimaan eturyhmien ja muiden 

ulkopuolisten organisaatioiden 
parlamentin tilojen käytöstä; kehottaa 

puhemiehistöä tarkastelemaan tällaisten 

tapahtumien yhteensopivuutta parlamentin 

työn kanssa varmistaen samalla, että 

parlamentti pysyy kansalaisyhteiskunnalle 

ja julkiselle keskustelulle avoimena 

toimielimenä; 

47. kehottaa parlamentin hallintoa 

raportoimaan siitä, miten eturyhmät ja 

muut ulkopuoliset organisaatiot, mukaan 

lukien erilaiset liike-elämän ja 

rahoitusalan sekä parlamentin väliset 

pysyvät foorumit, käyttävät parlamentin 

tiloja; kehottaa puhemiehistöä 

tarkastelemaan tällaisten tapahtumien 

yhteensopivuutta parlamentin työn kanssa 

varmistaen samalla, että parlamentti pysyy 

kansalaisyhteiskunnalle ja julkiselle 

keskustelulle avoimena toimielimenä; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0135/34 

Tarkistus  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Vastuuvapaus 2014: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2015/2155(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

49 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 49 a. kehottaa parlamenttia antamaan 

säännöt kaiken sellaisen palautteen 

julkistamisesta ”lainsäädännöllisenä 

jalanjälkenä”, jota lobbaajat/edunvalvojat 

ovat antaneet toimintapolitiikkaa 

koskevista ehdotuksista, lainsäädännöstä 

ja tarkistuksista; ehdottaa, että tämä 

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 merkittävää 

vaikutusta asiakirjaan, ja että toisessa 

asiakirjassa lueteltaisiin kaikki 

vastaanotettu kirjallinen palaute, että se 

julkistettaisiin sähköisesti parlamentin 

virallisilla verkkosivuilla, että tähän 

liitettäisiin suora linkki 

avoimuusrekisteriin ja että esittelijät 

julkistaisivat lainsäädännöllisen 

jalanjäljen; 

Or. en 

 

 


