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Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. panee merkille, että parlamentin 

lopullinen talousarvio vuonna 2016 oli 

yhteensä 1 838 613 983 euroa eli 

19,39 prosenttia monivuotisen 

rahoituskehyksen1 otsakkeesta 5, johon 

sisältyvät unionin toimielinten 

hallintomenot vuonna 2016, ja kasvu 

vuoden 2015 talousarviosta 

(1 794 929 112 euroa) oli 2,4 prosenttia; 

5. panee merkille, että parlamentin 

lopullinen talousarvio vuonna 2016 oli 

yhteensä 1 838 613 983 euroa eli 

19,39 prosenttia monivuotisen 

rahoituskehyksen1 otsakkeesta 5, johon 

sisältyvät unionin toimielinten 

hallintomenot vuonna 2016, ja kasvu 

vuoden 2015 talousarviosta 

(1 794 929 112 euroa) oli 2,4 prosenttia; 

pitää valitettavana, ettei parlamentin 

vuoden 2016 talousarviossa vähennetty 

määrärahoja aiempien vuosien 

toteutusasteeseen verrattuna, ja on näin 

ollen tyytymätön siihen, että poliittiset 

menot kasvavat joka vuosi; 

_________________ _________________ 

1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 

1311/2013, 2. joulukuuta 2013, vuosia 

2014–2020 koskevan monivuotisen 

rahoituskehyksen vahvistamisesta. 

1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 

1311/2013, 2. joulukuuta 2013, vuosia 

2014–2020 koskevan monivuotisen 

rahoituskehyksen vahvistamisesta. 

Or. en 



 

AM\1150658FI.docx  PE618.413v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.4.2018 A8-0105/2 

Tarkistus  2 

Marco Valli, Laura Agea 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. kannustaa pääsihteeriä 

neuvottelemaan Belgian rautatieyhtiön 

kanssa Brysselin–Luxemburgin 

rautatieaseman ja Zaventemin lentoaseman 

välisten suorien junayhteyksien 

lisäämisestä jäsenten kannalta 

ruuhkaisimpina saapumis- ja lähtöaikoina, 

jotta säästetään matkustusaikaa ja 

pienennetään jäsenten hiilijalanjälkeä; 
kehottaa pääsihteeristöä edistämään 

jäsenten junankäyttöä; 

35. katsoo, että jäsenten 

kuljetuspalveluja olisi voitava käyttää 

ainoastaan lento- tai rautatieaseman ja 

parlamentin tilojen välisiin matkoihin ja 

että niissä olisi käytettävä tila-autoja ja 

pikkubusseja kustannusten 

optimoimiseksi; huomauttaa myös, että 

Belgiassa jäsenillä on mahdollisuus 

käyttää junaa maksutta; kannustaa 

pääsihteeriä neuvottelemaan Belgian 

rautatieyhtiön kanssa Brysselin 

Luxembourg-rautatieaseman ja 

Zaventemin lentoaseman välisten suorien 

junayhteyksien lisäämisestä jäsenten 

kannalta ruuhkaisimpina saapumis- ja 

lähtöaikoina ja kehottaa pääsihteeristöä 

edistämään jäsenten junankäyttöä, jotta 

myös pienennetään jäsenten 

hiilijalanjälkeä; 

Or. en 
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Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. panee merkille, että 

tilintarkastustuomioistuimen mukaan 

parlamentin toiminnan maantieteellisestä 

hajauttamisesta aiheutuu 114 miljoonan 

euron kustannukset vuodessa; panee 

merkille Euroopan unionin toimielinten 

kotipaikan sijainnista 20. marraskuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa tehdyn 

havainnon, että 78 prosenttia kaikista 

henkilöstösääntöjen alaisen parlamentin 

henkilöstön virkamatkoista on suoraa 

seurausta parlamentin toiminnan 

maantieteellisestä hajauttamisesta; 

palauttaa mieliin, että hajauttamisesta 

aiheutuvat ympäristövaikutukset eli 

hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 11 000 ja 

19 000 tonnin välillä; kehottaa neuvostoa 

ratkaisemaan tämän veronmaksajien 

rahojen tuhlaamiseen liittyvän ongelman; 

38. pitää valitettavana, että 

tilintarkastustuomioistuimen mukaan 

parlamentin toiminnan maantieteellisestä 

hajauttamisesta aiheutuu 114 miljoonan 

euron kustannukset vuodessa; panee 

merkille Euroopan unionin toimielinten 

kotipaikan sijainnista 20. marraskuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa tehdyn 

havainnon, että 78 prosenttia kaikista 

henkilöstösääntöjen alaisen parlamentin 

henkilöstön virkamatkoista on suoraa 

seurausta parlamentin toiminnan 

maantieteellisestä hajauttamisesta; 

palauttaa mieliin, että hajauttamisesta 

aiheutuvat ympäristövaikutukset eli 

hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 11 000 ja 

19 000 tonnin välillä; pitää valitettavana, 

että vuonna 2016 pelkästään parlamentin 

jäsenten matkoista Strasbourgissa 

pidettyihin täysistuntoihin aiheutuneet 

korvattavat kokonaiskustannukset olivat 

peräti 21 352 262 euroa; kehottaa 

neuvostoa löytämään ratkaisun, jossa 

siirrytään kohti parlamentin yhtä ainoaa 

kotipaikkaa, jotta ei tuhlata 

veronmaksajien rahoja; 

Or. en 
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Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

99 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

99. tuo uudelleen julki vapaaehtoiseen 

eläkerahastoon liittyvät jatkuvat ongelmat 

ja pyytää puhemiehistöä ja pääsihteeriä 

toteuttamaan toimia, jotta estetään sen 

käyttäminen loppuun liian aikaisin ja 

vältetään vaikutukset parlamentin 

talousarvioon; 

99. tuo uudelleen julki vapaaehtoiseen 

eläkerahastoon liittyvät jatkuvat ongelmat 

ja pyytää puhemiehistöä ja pääsihteeriä 

toteuttamaan toimia, jotta vältetään 

vaikutukset parlamentin talousarvioon; 

pitää valitettavana nykyistä valtavaa 

kuilua, jonka toisella puolella ovat 

etuoikeuksista nauttivat poliitikot ja 

toisella kansalaiset, joilta vaaditaan 

valtavia uhrauksia eläkkeiden alalla; 

pyytää siksi laskemaan uudelleen 

eläkkeet, jotka maksetaan unionin 

talousarviosta entisille parlamentin 

jäsenille, jotka ovat hankkineet 

eläkeoikeutensa ennen jäsenten asemaa 

koskevien nykyisten sääntöjen 

voimaantuloa tai sen jälkeen; 

Or. en 
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131 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

131. on huolissaan tällaisten 

mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien 

parlamentille aiheuttamasta maineriskistä 

ja on vakuuttunut siitä, että tarvitaan 

nopeita ja tehokkaita toimia, joilla 

estetään ja korjataan muut vastaavat 

sääntöjenvastaisuudet tulevaisuudessa; 

katsoo kuitenkin, että näitä 

sääntöjenvastaisuuksia esiintyy vain 

muutaman harvan poliittisen puolueen ja 

säätiön yhteydessä; katsoo, että näiden 

sääntöjenvastaisuuksien ei pitäisi asettaa 

kyseenalaiseksi muiden poliittisten 

puolueiden ja säätiöiden varainhoitoa; 

katsoo, että parlamentin sisäisiä 

valvontamekanismeja on vahvistettava; 

131. on huolissaan tällaisten 

mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien 

parlamentille aiheuttamasta maineriskistä; 

katsoo, että Euroopan tason poliittisten 

puolueiden ja säätiöiden olisi oltava täysin 

omavaraisia ja niiden riippuvuus 

parlamentin talousarviosta olisi 

lopetettava; kehottaa siksi poistamaan 

maksuosuudet ja tuet kokonaan, jotta 

voidaan poistaa myös vaara siitä, että 

veronmaksajien rahoja käytetään väärin 

tai vilpillisesti; 

Or. en 

 


