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18.10.2017 A8-0299/55 

Tarkistus  55 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

83 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

83. toistaa parlamentin kannan, jonka 

se esitti edellä mainitussa 5. huhtikuuta 

2017 antamassaan päätöslauselmassa, 

että Euroopan tason poliittisten puolueiden 

ja säätiöiden valvontamekanismeissa on 

edelleen parantamisen varaa; panee tässä 

yhteydessä merkille komission ehdotuksen 

asetuksen N:o 1141/201410 muuttamisesta 

ja pitää myönteisenä pyrkimyksiä 

vastuullisuuden ja menojen avoimuuden 

parantamiseen; 

83. kehottaa peruuttamaan kokonaan 

Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 

säätiöihin liittyvät menot; korostaa, että 

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 

säätiöiden olisi tultava täysin 

omavaraisiksi ja vähennettävä 

riippuvuuttaan parlamentin 

talousarviosta; on sitä mieltä, että 

ainoastaan täydellinen omavaraisuus 

poistaisi parlamentin talousarviolle 

koituvan riskin siitä, että sen on perittävä 

takaisin virheellisesti maksettuja tai 

väärin käytettyjä määriä; 

__________________  

10 2017/0219(COD).  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/56 

Tarkistus  56 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

84 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 84 a. katsoo, että parlamentin jäsenten 

olisi käytettävä parlamentin virka-autoja 

yksinomaan parlamentin toimitilojen ja 

lentoaseman / muun aseman välisiin 

matkoihin ja että tällöin olisi käytettävä 

parlamentin tila-autoja ja pikkubusseja; 

panee merkille, että jäsenillä on 

mahdollisuus käyttää junia maksutta 

Belgiassa; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/57 

Tarkistus  57 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

84 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 84 b. kehottaa alentamaan jäsenten 

kuukausipalkkioita, päivärahoja ja 

taloudellisia etuuksia, myös yleistä 

kulukorvausta, vähintään 15 prosentilla, 

jotta annettaisiin vahva signaali unionin 

kansalaisille, jotka ovat vaikeassa 

taloudellisessa, sosiaalisessa ja 

historiallisessa tilanteessa; kehottaa 

puhemiehistöä tarkistamaan jäsenten 

asemaa koskevien sääntöjen 

soveltamisohjeita, jotta jäsenten 

etuuksista saadaan mahdollisimman 

paljon lisäsäästöjä; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/58 

Tarkistus  58 

Marco Valli, Laura Agea, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

84 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 84 c. katsoo, että Euroopan parlamentin 

jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 

vahvistamista koskevaa päätöstä 

2005/684/EY on välttämätöntä tarkistaa 

sen 14 artiklan muuttamiseksi, jotta 

jäsenten eläkkeet saatettaisiin vastaamaan 

yksittäisten jäsenvaltioiden tavallisiin 

kansalaisiin sovellettavia 

sosiaaliturvajärjestelmiä sekä 

eläkesummaa että eläkeikää ja 

suoritettuja eläkemaksuja koskevien 

vaatimusten osalta; kehottaa laskemaan 

uudelleen EU:n talousarviosta sellaisille 

entisille Euroopan parlamentin jäsenille 

maksettavat eläkkeet, jotka ovat 

hankkineet eläkeoikeutensa ennen 

nykyisten jäsenten asemaa koskevien 

sääntöjen voimaantuloa ja sen 

voimaantulon jälkeen; 

Or. en 

 

 


