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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/1 

Tarkistus  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 panee merkille, että Euroopan strategisten 

investointien rahastoon (ESIR) valituissa 

hankkeissa ei ole kyse uusista 

investoinneista reaalitalouteen vaan 

pikemminkin nykyisten, taloudelliselta, 

sosiaaliselta ja ekologiselta 

kestävyydeltään kyseenalaisten 

hankkeiden jälleenrahoituksesta; on 

edelleen vakuuttunut siitä, ettei ESIR ole 

oikea väline kasvun ja kehityksen 

takaamiseen; katsoo sen vuoksi, että 

ESIR-takuurahaston rahoittamiseksi 

tarkoitetut määrärahat voitaisiin käyttää 

paremmin muihin kiireellisiin tarpeisiin 

ja painopisteisiin; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 korostaa, että TEN-T-ohjelman 

määrärahoja ei saisi käyttää 

rahoittamaan hankkeita, joilla ei ole 

todellista lisäarvoa eikä asianomaisten 

alueiden paikallisyhteisöjen hyväksyntää; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/3 

Tarkistus  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 toteaa jälleen, että YMP:n määrärahoja ei 

saisi käyttää kuolemaan johtavissa 

härkätaisteluissa käytettävien härkien 

jalostuksen tai kasvattamisen tukemiseen; 

kehottaa komissiota esittämään viipymättä 

tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotta 

tämä jo Euroopan unionin yleisessä 

talousarviossa varainhoitovuodeksi 2016 

esitetty pyyntö voidaan toteuttaa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/4 

Tarkistus  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

77 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

77. toteaa jälleen olevansa eri mieltä 

komission ja neuvoston näkemyksestä 

erillisvirastojen henkilöstöstä ja muuttaa 

sen vuoksi monen viraston 

henkilöstötaulukkoa; korostaa jälleen 

kerran, että toimielinten välisen 

sopimuksen mukaisesti kunkin viraston 

olisi leikattava viiden vuoden aikana viisi 

prosenttia toimistaan; toteaa kuitenkin, 

että poliittisesta kehityksestä ja uudesta 

lainsäädännöstä vuodesta 2013 lähtien 

johtuvien lisätehtävien hoitamiseksi 

tarvitaan uusia toimia ja ne edellyttävät 

lisäresursseja, joita ei voida laskea 

toimielinten välisen sopimuksen 

henkilöstövähennystavoitteeseen 

kuuluviksi; korostaa siksi jälleen kerran 

vastustavansa ajatusta virastojen välisestä 

uudelleen kohdennettavien toimien 

varannosta mutta toistaa olevansa avoin 

toimien avaamiselle, jos hallinnollista 

yhteistyötä lisäämällä ja 

tarkoituksenmukaisissa tapauksissa jopa 

virastoja ja tiettyjä toimintoja joko 

komission tai toisen erillisviraston kanssa 

yhdistämällä pystytään parantamaan 

tehokkuutta; 

77. pitää myönteisenä ajatusta 

virastojen välisestä uudelleen 

kohdennettavien toimien varannosta ja 

kehottaa käyttämään sitä aina 

mahdollisuuksien mukaan; korostaa 

jälleen kerran, että toimielinten välisen 

sopimuksen mukaisesti kunkin viraston 

olisi leikattava viiden vuoden aikana viisi 

prosenttia toimistaan; toistaa olevansa 

avoin toimien vähentämiselle, jos 

hallinnollista yhteistyötä lisäämällä ja 

tarkoituksenmukaisissa tapauksissa jopa 

analysoimalla mahdollisuuksia yhdistää 
virastoja ja tiettyjä toimintoja joko 

komission tai toisen erillisviraston kanssa 

pystytään parantamaan tehokkuutta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/5 

Tarkistus  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

88 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 pitää valitettavana ehdotusta 

kuljettajapalvelun siirtämisestä 

tuotettavaksi parlamentin sisällä, sillä 

tästä aiheutuu lisäkustannuksia; katsoo, 

että menojen leikkaamiseksi 

kuljetuspalvelua olisi lopulta tarjottava 

vain lento- tai rautatieaseman ja 

työskentelypaikkakunnan välisiin 

matkoihin ja että kuljetuksissa olisi 

asetettava etusijalle tila-autot ja bussit, 

jotka kulkevat aikataulun mukaan; 

painottaa, että uusi junayhteys Brysselin 

lentoasemalta Brysselin Luxembourg-

asemalle tarjoaa suuria taloudellisia, 

sosiaalisia ja ympäristöhyötyjä; katsoo, 

että parlamentin jäsenten olisi 

järjestettävä kaikki muut matkat 

yksityisesti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/6 

Tarkistus  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

89 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

89. hyväksyy henkilöstötaulukkoonsa 

ja vastaaviin määrärahoihin tehdyt 

muutokset, joilla vastataan poliittisten 

ryhmien lisätarpeisiin; korvaa nämä 

lisäykset täysimääräisesti vähentämällä 

määrärahoja ennakoimattomia menoja 

varten tehdystä varauksesta ja tilojen 

kunnostusta koskevasta budjettikohdasta; 

89. pitää valitettavina parlamentin 

jäsenten avustamiseen liittyvien menojen 

lisääntymistä sekä poliittisten ryhmien 

lisäpyyntöjä; katsoo, että jäsenet saavat jo 

riittävästi tukea voidakseen hoitaa 

parlamentaarisen työnsä; pyytää myös 

alentamaan parlamentin jäsenten 

edustajanpalkkioita, korvauksia ja 

matkakuluja; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/7 

Tarkistus  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

90 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

90. palauttaa mieliin poliittisen 

päätöksensä vapauttaa poliittiset ryhmät 
viiden prosentin 

henkilöstövähennystavoitteesta, kuten sen 

vuosien 20143, 20154 ja 20165 

talousarvioista antamissa 

päätöslauselmissa korostettiin; 

90. katsoo, että poliittisten ryhmien 

koko henkilöstö olisi sisällytettävä viiden 

prosentin 

henkilöstövähennystavoitteeseen; 

_________________  

5 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 



 

AM\1107439FI.docx  PE589.711v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/8 

Tarkistus  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

92 kohta – 1 alakohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 pitää valitettavana julkisen rahoituksen 

lisäämistä Euroopan tason poliittisille 

puolueille (10 339 866 euroa vuonna 2008 

ja 31 905 000 euroa vuonna 2017) ja 

Euroopan tason poliittisille säätiöille 

(4 268 630 euroa vuonna 2008 ja 

19 000 000 euroa vuonna 2017); 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/9 

Tarkistus  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

94 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

94. päättää säilyttää vuoden 2017 

henkilöstötaulukossaan uudet 35 tointa, 

kuten toimielinten turvallisuuden 

lisäämistä koskevassa 

lisätalousarvioesityksessä 3/2016 

pyydettiin; jättää nämä toimet viiden 

prosentin henkilöstövähennystavoitteen 

ulkopuolelle, koska ne liittyvät 

parlamentin uusiin toimintoihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/10 

Tarkistus  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

108 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

108. palauttaa 12 tointa ja niihin 

liittyvät määrärahat, jotka komissio oli 

edellä mainitun yhteistyösopimuksen 

mukaisesti leikannut 

talousarvioesityksessä, ja ottaa näin 

huomioon Euroopan talous- ja 

sosiaalikomiteasta parlamenttiin 

siirrettyjen toimien todellisen määrän; 

108. pyytää tarkistamaan 

perusteellisesti Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitean roolia ja vähentämään 

sen määrärahoja vastaavasti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

19.10.2016 A8-0287/11 

Tarkistus  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2016 

Jens Geier 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 – kaikki pääluokat 

2016/2047(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

110 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

110. palauttaa 8 tointa ja niihin liittyvät 

määrärahat, jotka komissio oli edellä 

mainitun yhteistyösopimuksen mukaisesti 

leikannut talousarvioesityksessä, ja ottaa 

näin huomioon alueiden komiteasta 

parlamenttiin siirrettyjen toimien 

todellisen määrän; 

110. pyytää tarkistamaan 

perusteellisesti alueiden komitean roolia 
ja vähentämään sen määrärahoja 

vastaavasti; 

Or. en 

 


