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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/10 

Tarkistus  10 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

74. panee merkille, että vuoden 2019 

ennakkoarvion osuus otsakkeesta 5 on 

18,53 prosenttia eli pienempi kuin 

vuonna 2018 (18,85 prosenttia) ja pienin 

osuus otsakkeesta 5 yli viiteentoista 

vuoteen; 

74. panee merkille, että vuoden 2019 

ennakkoarviossa osuus on 18,53 prosenttia 

eli hieman pienempi kuin vuonna 2018 

(18,85 prosenttia); 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/11 

Tarkistus  11 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 74 a. 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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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/12 

Tarkistus  12 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 74 b. 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; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/13 

Tarkistus  13 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

74 c kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 74 c. katsoo, että jäsenten olisi 

käytettävä parlamentin virka-autoja 

yksinomaan parlamentin toimitilojen ja 

lentoaseman tai muun aseman välisiin 

matkoihin ja että tällöin olisi käytettävä 

parlamentin tila-autoja ja pikkubusseja; 

muistuttaa, että jäsenillä on mahdollisuus 

käyttää junia maksutta Belgiassa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/14 

Tarkistus  14 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. palauttaa mieliin, että vuoden 1998 

yleisestä talousarviosta 23. lokakuuta 1997 

antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

kehotti puhemiehistöä pyytämään 

tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan 

parlamentin vapaaehtoista 

eläkejärjestelmää, ja 

tilintarkastustuomioistuin antoi tämän 

perusteella 16. kesäkuuta 1999 lausunnon 

nro 5/99 Euroopan parlamentin jäsenten 

eläkerahastosta ja -järjestelmästä; kehottaa 

puhemiehistöä nyt pyytämään kiireesti 

tilintarkastustuomioistuimelta toista 

tällaista lausuntoa eläkejärjestelmästä ja -

rahastosta vuonna 2019; 

80. palauttaa mieliin, että vuoden 1998 

yleisestä talousarviosta 23. lokakuuta 1997 

antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

kehotti puhemiehistöä pyytämään 

tilintarkastustuomioistuinta tutkimaan 

parlamentin vapaaehtoista 

eläkejärjestelmää, ja 

tilintarkastustuomioistuin antoi tämän 

perusteella 16. kesäkuuta 1999 lausunnon 

nro 5/99 Euroopan parlamentin jäsenten 

eläkerahastosta ja -järjestelmästä; kehottaa 

puhemiehistöä nyt pyytämään kiireesti 

tilintarkastustuomioistuimelta toista 

tällaista lausuntoa eläkejärjestelmästä ja -

rahastosta vuonna 2019; katsoo, että 

jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 

vahvistamisesta tehtyä 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 unionin talousarviosta 

sellaisille entisille jäsenille maksettavat 

eläkkeet, jotka ovat hankkineet 

eläkeoikeutensa ennen jäsenten asemaa 

koskevien nykyisten sääntöjen 

voimaantuloa ja niiden voimaantulon 
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jälkeen; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0313/15 

Tarkistus  15 

Marco Valli, Giulia Moi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

2018/2046(BUD) 

 

Päätöslauselmaesitys 

81 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

81. muistuttaa, että pääsihteeri totesi 

puhemiehistölle osoittamassaan 

8. maaliskuuta 2018 päivätyssä muistiossa, 

että jäsenten vapaaehtoisen 

eläkejärjestelmän ”rahaston pääoma on 

käytetty loppuun jo huomattavasti ennen 

kuin eläkevelvoitteet päättyvät ja 

mahdollisesti jo vuoteen 2024 mennessä”; 

kehottaa näin ollen pääsihteeriä ja 

puhemiehistöä noudattamaan 

täysimääräisesti jäsenten asemaa koskevia 

sääntöjä ja laatimaan kiireellisesti 

eläkerahaston kanssa selkeän 

suunnitelman parlamentille, jotta se ottaa 

vastuulleen ja hoitaakseen jäsentensä 

vapaaehtoisen eläkejärjestelmän 

välittömästi vuoden 2019 vaalien jälkeen; 

81. panee merkille, että parlamentin 

pääsihteeri totesi puhemiehistölle 

osoittamassaan 8. maaliskuuta 2018 

päivätyssä muistiossa, että jäsenten 

vapaaehtoisen eläkejärjestelmän ”rahaston 

pääoma on käytetty loppuun jo 

huomattavasti ennen kuin eläkevelvoitteet 

päättyvät ja mahdollisesti jo vuoteen 2024 

mennessä”; kehottaa näin ollen 

pääsihteeriä ja puhemiehistöä laatimaan 

kiireellisesti eläkerahastoa koskevan 

selkeän suunnitelman, jolla vältetään 

unionin kansalaisten kannettaviksi 

koituvat lisäkustannukset; 

Or. en 

 


