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12.5.2010 A7-0134/1 

Tarkistus  1 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

PPE-ryhmän puolesta 

Carl Haglund 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan 

parlamentti 

2010/2005(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

36 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

36. panee merkille, että jäsenten 

matkakustannuksia koskevaan 

budjettikohtaan on itse asiassa osoitettu 

enemmän määrärahoja kuin palkkoja 

koskevaan budjettikohtaan; korostaa, että 

korvauksia ja erityisesti matkakorvauksia 

on käytettävä vastuullisesti, ja toteaa, että 

jos jäsenet käyttävät matkoihinsa 

parlamentin toimipaikoille ja 

toimipaikoilta mahdollisuuksien mukaan 

muita liikennemuotoja kuin business-

luokan lentomatkoja, parlamentin 

hiilijalanjälki pienenee nykyisiä sääntöjä 

muuttamatta ja samalla voidaan säästää 

kustannuksissa; kehottaa puhemiehistöä 

esittämään edellisessä 

neuvottelumenettelyä valmistelleessa 

kokouksessa sovitun mukaisesti ennen 

parlamentin ensimmäistä käsittelyä 

selvityksen, jossa keskitytään uuden 

järjestelmän toimintaan ja mahdollisesti 

säästöjä tuoviin ratkaisuihin; 

36. panee merkille, että jäsenten 

matkakustannuksia koskevaan 

budjettikohtaan on itse asiassa osoitettu 

enemmän määrärahoja kuin palkkoja 

koskevaan budjettikohtaan; korostaa, että 

korvauksia ja erityisesti matkakorvauksia 

on käytettävä vastuullisesti, ja toteaa, että 

parlamentin hiilijalanjälkeä voidaan 

pienentää nykyisiä sääntöjä muuttamatta ja 

samalla säästää kustannuksissa; kehottaa 

puhemiehistöä esittämään edellisessä 

neuvottelumenettelyä valmistelleessa 

kokouksessa sovitun mukaisesti ennen 

parlamentin ensimmäistä käsittelyä 

selvityksen, jossa keskitytään uuden 

järjestelmän toimintaan ja mahdollisesti 

säästöjä tuoviin ratkaisuihin; ei hyväksy 

ennakkoarvioesityksessä ehdotettua 

1,5 miljoonan euron vähennystä 

alkuperäisiin ehdotuksiin verrattuna; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/2 

Tarkistus  2 

Carl Haglund 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan 

parlamentti 

2010/2005(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. palauttaa mieleen suuntaviivoja 

koskevan päätöslauselmansa, jossa jo 

kehotettiin toteuttamaan arviointi ja muun 

muassa antamaan yksityiskohtainen 

rahoitusselvitys kaikista ehdotetusta 

avustajakorvausten korotuksesta 

aiheutuvista kustannuksista; päättää siksi 

ottaa asianomaiset määrärahat 

varaukseen; 

16. ei voi asettua tukemaan 

jäsenkohtaisen avustajakorvauksen 

1 500 euron kuukausikorvauksen toisen 

erän maksamista; palauttaa mieleen 

suuntaviivoja koskevan päätöslauselmansa, 

jossa jo kehotettiin toteuttamaan arviointi 

ja muun muassa antamaan 

yksityiskohtainen rahoitusselvitys kaikista 

ehdotetusta avustajakorvausten 

korotuksesta aiheutuvista kustannuksista; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/3 

Tarkistus  3 

Carl Haglund 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan 

parlamentti 

2010/2005(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. palauttaa mieleen suuntaviivoja 

koskevan päätöslauselmansa, jossa jo 

kehotettiin toteuttamaan arviointi ja muun 

muassa antamaan yksityiskohtainen 

rahoitusselvitys kaikista ehdotetusta 

avustajakorvausten korotuksesta 

aiheutuvista kustannuksista; päättää siksi 

ottaa asianomaiset määrärahat varaukseen; 

16. palauttaa mieleen suuntaviivoja 

koskevan päätöslauselmansa, jossa jo 

kehotettiin toteuttamaan arviointi ja muun 

muassa antamaan yksityiskohtainen 

rahoitusselvitys kaikista ehdotetusta 

avustajakorvausten korotuksesta 

aiheutuvista kustannuksista; palauttaa 

mieliin, että laajat kustannusvaikutukset 

(toimistotila, kiinteistöjen huolto, 

turvallisuus, tietotekniikkavälineet jne.) 

olisi arvioitava lisärahoituksesta 

päätettäessä; päättää siksi ottaa 

asianomaiset määrärahat varaukseen ja 

harkita asiaa uudelleen sitten, kun 

sihteeristökorvausten käytöstä ja 

korotuksen kokonaiskustannuksista on 

saatu arvio; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/4 

Tarkistus  4 

Carl Haglund 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan 

parlamentti 

2010/2005(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

42 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

42. panee merkille puhemiehistön 

päätöksen ottaa talousarvioon parlamentin 

tai jonkin sen elimen tehtävissä toimivia 

jäseniä koskeva määräraha, jonka 

talousarviovaikutus on 400 000 euroa; 

toteaa kuitenkin, että periaatekeskustelu 

oli ristiriitainen; pitääkin myönteisenä, 

että tehtävien hoitamisesta aiheutuneiden 

ylimääräisten kustannusten korvaaminen 

edellyttää tositteiden esittämistä; 

42. torjuu puhemiehistön päätöksen ottaa 

talousarvioon parlamentin tai jonkin sen 

elimen tehtävissä toimivia jäseniä koskeva 

määräraha, jonka talousarviovaikutus on 

400 000 euroa; katsoo, että jäsenten 

asemaa koskevien sääntöjen ja avustajia 

koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa 

käsittelevän tilapäisen arviointityöryhmän 

työn tulosten olisi oltava tiedossa, ennen 

kuin päätetään parlamentin tai jonkin sen 

elimen tehtävissä toimiville jäsenille 

myönnettävästä lisärahoituksesta; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/5 

Tarkistus  5 

Salvador Garriga Polledo, José Manuel Fernandes 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan 

parlamentti 

2010/2005(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. pitää myönteisenä ympäristöasioiden 

hallintaa koskevaa talousarvioliitettä, jossa 

annetaan hyvä tekninen yleiskuva asiaan 

liittyvistä budjettikohdista; olisi 

tyytyväinen, jos samaisessa liitteessä 

esitettäisiin vuotuisissa EMAS-raporteissa 

lisätietoja parlamentin kunkin 

Strasbourgissa, Brysselissä ja 

Luxemburgissa sijaitsevan rakennuksen 

hiilijalanjäljestä samoin kuin istuntoihin 

liittyvästä matkustamisesta ja liikenteestä 

sekä esitettäisiin tämänhetkiset tulokset 

parlamentin hiilijalanjäljen 

vähentämistoimista ja kuvattaisiin 

investointien ympäristöhyötyjä ja pitkällä 

aikavälillä saavutettavia säästöjä; 

34. pitää myönteisenä ympäristöasioiden 

hallintaa koskevaa talousarvioliitettä, jossa 

annetaan hyvä tekninen yleiskuva asiaan 

liittyvistä budjettikohdista; olisi 

tyytyväinen, jos samaisessa liitteessä 

esitettäisiin vuotuisissa EMAS-raporteissa 

lisätietoja hiilijalanjäljestä sekä esitettäisiin 

tämänhetkiset tulokset parlamentin 

hiilijalanjäljen vähentämistoimista ja 

kuvattaisiin investointien ympäristöhyötyjä 

ja pitkällä aikavälillä saavutettavia 

säästöjä; 

Or. en 
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12.5.2010 A7-0134/6 

Tarkistus  6 

Derek Vaughan, Göran Färm 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0134/2010 

Helga Trüpel 

Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 - Pääluokka I - Euroopan 

parlamentti 

2010/2005(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. kehottaa asiasta vastaavia 

puhemiehistön jäseniä ja hallintoa 

esittämään budjettivaliokunnalle 

tiedonhallintajärjestelmän prototyypin 

ennen parlamentin ensimmäistä 

käsittelyä, jotta jäsenet ehtivät antamaan 

panoksensa keskusteluun; 

Or. en 

 

 


