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Tarkistus  1 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

2017/2141(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. toteaa, että jäsenten matka- ja 

oleskelukuluihin osoitetut lopulliset 

määrärahat olivat 19 561 194 euroa; panee 

tyytyväisenä merkille, että komitea toimitti 

talousarvion valvontavaliokunnalle 

yksityiskohtaisen erittelyn jäsenten kuluista 

alamomentilla 1004, ja pyytää komiteaa 

sisällyttämään tämän erittelyn vuotta 2017 

koskevaan vuotuiseen 

toimintakertomukseensa tai selvitykseen 

talousarvio- ja varainhallinnosta; pyytää 

komiteaa toimittamaan vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle kustannus-

hyötyarvion unionin virkamatkoista ja 

niiden kohdemaista sekä toimittamaan 

luettelon kohdemaista vuonna 2016; 

kannustaa toteuttamaan tarvittavat toimet 

säästöjen aikaansaamiseksi ja ympäristön 

saastumisen vähentämiseksi; kehottaa 

komitean jäseniä arvioimaan muiden 

sellaisten välineiden tarjoamia 

mahdollisuuksia, joilla voidaan 

aikaansaada säästöjä muun muassa 

matkakuluissa; 

8. on huolissaan komitean jäsenten 

matkoihin ja korvauksiin liittyvien 

kustannusten suuresta määrästä; toteaa, 

että jäsenten matka- ja oleskelukuluihin 

osoitetut lopulliset määrärahat olivat 

19 561 194 euroa; panee merkille, että 

komitea toimitti talousarvion 

valvontavaliokunnalle yksityiskohtaisen 

erittelyn jäsenten kuluista alamomentilla 

1004, ja pyytää komiteaa sisällyttämään 

tämän erittelyn vuotta 2017 koskevaan 

vuotuiseen toimintakertomukseensa tai 

selvitykseen talousarvio- ja 

varainhallinnosta; pyytää komiteaa 

toimittamaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle kustannus-hyötyarvion 

unionin virkamatkoista ja niiden 

kohdemaista sekä toimittamaan luettelon 

kohdemaista vuonna 2016; kannustaa 

toteuttamaan tarvittavat toimet, kuten 

lisäämään videoneuvottelujen ja 

etäyhteysjärjestelyjen käyttöä, säästöjen 

aikaansaamiseksi ja ympäristön 

saastumisen vähentämiseksi; kehottaa 

komitean jäseniä arvioimaan muiden 

sellaisten välineiden tarjoamia 

mahdollisuuksia, joilla voidaan 

aikaansaada säästöjä muun muassa 

matkakuluissa; 

Or. en 
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Mietintö A8-0097/2018 

Ingeborg Gräßle 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

2017/2141(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. pitää valitettavana Yhdistyneen 

kuningaskunnan päätöstä erota Euroopan 

unionista; panee merkille, että tällä hetkellä 

ei voida ennustaa eron taloudellisia, 

hallinnollisia, inhimillisiä tai muita 

seurauksia, ja kehottaa komiteaa ja 

tilintarkastustuomioistuinta laatimaan 

vaikutustenarviointeja ja ilmoittamaan 

parlamentille niiden tuloksista vuoden 

2018 loppuun mennessä. 

28. panee merkille Yhdistyneen 

kuningaskunnan päätöksen erota Euroopan 

unionista; panee merkille, että tällä hetkellä 

ei voida ennustaa eron taloudellisia, 

hallinnollisia, inhimillisiä tai muita 

seurauksia, ja kehottaa komiteaa ja 

tilintarkastustuomioistuinta laatimaan 

vaikutustenarviointeja ja ilmoittamaan 

parlamentille niiden tuloksista vuoden 

2018 loppuun mennessä. 

Or. en 

 


