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16.10.2013 A7-0328/57 

Tarkistus  57 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, 

Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. ehdottaa, että joustovälineestä 

rahoitettaisiin 50 miljoonalla eurolla 

todellisia tarpeita, jotka liittyvät unionin 

osuuteen Lähi-idän rauhanprosessista; 

muistuttaa näin ollen kannattavansa 

UNRWA:lle, Palestiinalle ja 

rauhanprosessille myönnettävän avun 

pitkän aikavälin ohjelmasuunnittelua ja 

riittävää rahoitusta; ehdottaa, että 

varaukseen otetaan 50 miljoonan euron 

lisämääräraha odotettaessa, että komissio 

arvioi palestiinalaishallinnon toimia 

tukien hallinnoimiseksi ja korruption 

torjumiseksi; korostaa, että UNRWA:lle 

on tärkeää antaa tarvittavat resurssit, 

jotta se voi tarjota keskeisiä palveluja 

YK:n yleiskokouksen valtuutuksen 

mukaisesti ja suojata pakolaisten 

turvallisuutta ja toimeentuloa alueen 

epävakaassa tilanteessa; 

62. ehdottaa, että joustovälineestä 

rahoitettaisiin 50 miljoonalla eurolla 

todellisia tarpeita, jotka liittyvät unionin 

osuuteen Lähi-idän rauhanprosessista; 

muistuttaa näin ollen kannattavansa 

UNRWA:lle, Palestiinalle ja 

rauhanprosessille myönnettävän avun 

pitkän aikavälin ohjelmasuunnittelua ja 

riittävää rahoitusta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/58 

Tarkistus  58 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Martina Anderson, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson, Helmut Scholz, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

62 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 62 a. pitää erittäin valitettavana, että 

UNRWA:n, Palestiinan ja 

rauhanprosessin tukemiseen tarkoitetut 

määrärahat eivät ole viimeisen kolmen 

vuoden aikana nousseet, mikä merkitsee 

käytännössä sitä, että EU:n tuki on 

todellisuudessa viimeisen neljän vuoden 

ajan laskenut, vaikka tilanne alueella on 

vaikeutunut entisestään, humanitaarista 

hätäapua tarvitaan entistä useammin ja 

jopa perustarpeisiin tarvitaan päivä 

päivältä enemmän tukea; vastustaa 

ehdottomasti EU:n tukea UNRWA:lle, 

Palestiinalle ja rauhanprosessille 

koskevan 50 miljoonan euron varauksen 

luomista; toteaa, että voimavarojen 

puutetta pahempaa on se, että tällaisista 

holtittomista viittauksista aiheutuvat 

poliittiset seuraukset voivat aiheuttaa 

vahinkoa käytettävissä oleville vähäisille 

resursseille, joiden käyttöä on hallinnoitu 

huolellisesti yhdessä UNRWA:n kanssa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/59 

Tarkistus  59 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

65 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. panee hämmästyneenä merkille 

neuvoston leikkaukset otsakkeen 5 

määrärahoihin eli yhteensä 

-153,283 miljoonaa euroa maksusitoumus- 

ja maksumäärärahoina (-1,8 prosenttia 

talousarvioesityksen tasosta) ja toteaa, että 

eniten leikataan eläkkeitä ja Eurooppa-

koulujen määrärahoja (-5,2 miljoonaa 

euroa eli -3,2 prosenttia) sekä 

toimintalohkojen virkamiesten ja 

väliaikaisen henkilöstön määrärahoja 

(-69,7 miljoonaa euroa eli -3,5 prosenttia); 

65. hylkää neuvoston leikkaukset 

otsakkeen 5 määrärahoihin eli yhteensä 

-153,283 miljoonaa euroa maksusitoumus- 

ja maksumäärärahoina (-1,8 prosenttia 

talousarvioesityksen tasosta) ja toteaa, että 

eniten leikataan eläkkeitä ja Eurooppa-

koulujen määrärahoja (-5,2 miljoonaa 

euroa eli -3,2 prosenttia) sekä 

toimintalohkojen virkamiesten ja 

väliaikaisen henkilöstön määrärahoja 

(-69,7 miljoonaa euroa eli -3,5 prosenttia); 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/60 

Tarkistus  60 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, Helmut Scholz, Marisa 

Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

66 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

66. panee merkille, että komissio on jo 

sisällyttänyt talousarvioesitykseensä suuren 

osan säästöistä, joita koituu uusista 

henkilöstösäännöistä ja virkoihin tehtävästä 

1 prosentin leikkauksesta, josta toimielimet 

ovat sopineet; 

66. pitää erittäin valitettavana, että 

komissio on jo sisällyttänyt 

talousarvioesitykseensä suuren osan 

säästöistä, joita koituu uusista 

henkilöstösäännöistä ja virkoihin tehtävästä 

1 prosentin leikkauksesta, josta toimielimet 

ovat sopineet; katsoo, että ehdotetut 

henkilöstövähennykset vaarantaisivat 

vakavasti EU:n toimielinten 

mahdollisuudet hoitaa täysin uusia 

tehtäviä ja toimivaltuuksia; katsoo, että 

EU:n toimielinten oletetaan hoitavan 

täysin demokraattisessa ympäristössä 

tehtäviä, jotka edellyttävät erittäin suurta 

teknistä ja hallinnollista asiantuntemusta, 

eikä tämä tietenkään ole mahdollista 

ilman riittäviä inhimillisiä voimavaroja, 

varsinkin kun toimintaympäristö muuttuu 

yhä monikielisemmäksi;  

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/61 

Tarkistus  61 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Martina Anderson, Willy Meyer, 

Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

66 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 66 a. on syvästi huolissaan siitä, että 

parlamentin jäsenten oikeutta ilmaista 

itseään omalla äidinkielellään on 

rajoitettu sekä virallisissa kokouksissa 

että valiokuntatarkistuksia esitettäessä; 

pitää valitettavana, että asiakirjojen, eli 

valiokunnissa ja parlamentin 

täysistunnossa äänestettävinä olleiden 

mietintöjen ja päätöslauselmien, 

käännökset virallisille kielille ovat 

viivästyneet tai niiden saatavuus on ollut 

rajattua; torjuu virallisten kielten 

hierarkisoinnin tai niiden keskenään 

eriarvoiseen asemaan asettamisen ja 

edellyttää, että monikielisyysperiaatetta 

noudatetaan täysipainoisesti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/62 

Tarkistus  62 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat; Alda Sousa, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

66 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 66 b. kiinnittää huomiota siihen, että 

irtisanomiset ja/tai työntekijöiden 

käännös- ja tulkkauspalveluja koskevien 

oikeuksien rajoittaminen tarkoittaa 

palvelujen laadun heikkenemistä ja 

monikielisyyden periaatteen vesittymistä; 

puolustaa vakituisten työsuhteiden 

vakituisia työsopimuksia; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/63 

Tarkistus  63 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Marisa Matias 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

67 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67. pitää neuvoston tekemiä 

lisäleikkauksia hallintomenoihin 

perusteettomina ja henkilöstösääntöjen ja 

sopimusvelvoitteiden sekä unionin uusien 

toimivaltuuksien ja tehtävien vastaisina; 

toteaa, että unionin talousarvio saattaa 

ajautua entistä pahempaan 

epätasapainoon, jos hallintomenojen 

ulkopuolelle jätetään vuosien 2011 ja 2012 

palkanmukautuksiin liittyvät määrät; 

67. toistaa kantansa, että neuvoston 

tekemät lisäleikkaukset hallintomenoihin 

ovat perusteettomia ja henkilöstösääntöjen 

ja sopimusvelvoitteiden sekä unionin 

uusien toimivaltuuksien ja tehtävien 

vastaisia; painottaa, että unionin 

talousarvio ajautuu entistä pahempaan 

epätasapainoon, jos hallintomenojen 

ulkopuolelle jätetään vuosien 2011 ja 2012 

palkanmukautuksiin liittyvät määrät; 

Or. en 



 

AM\1006975FI.doc  PE519.339v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/64 

Tarkistus  64 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias, Mikael Gustafsson 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

96 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 96 a. kysyy hallinnolta, eikö päivärahaa ja 

välimatkakorvausta myönnetä 

korvauksena samantyyppisistä menoista, 

ja toteaa, että jos näin on, 

välimatkakorvaus olisi lopetettava; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

16.10.2013 A7-0328/65 

Tarkistus  65 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Cornelis de Jong, 

Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

107 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 107 a. katsoo, että nykyisen rahoitus- ja 

sosiaalikriisin aikana jäsenten palkkioista 

olisi perittävä sama 7 prosentin 

yhteisvastuumaksu, joka peritään 

Euroopan unionin virkamiehiltä; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/66 

Tarkistus  66 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, 

Cornelis de Jong, Marisa Matias, Alda Sousa, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Euroopan unionin yleinen talousarvioesitys varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat 

13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

107 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 107 b. muistuttaa pyytäneensä 

ehdottamaan kaikkiin jäseniin 

sovellettavia tiukkoja sääntöjä, joilla 

varmistetaan, että yleisen kulukorvauksen 

käyttöä voidaan seurata kaikissa 

tapauksissa ja että varat käytetään vain 

niiden omiin käyttötarkoituksiin 

tosiasiallisesti aiheutuneiden kulujen 

perusteella, ja joilla estetään 

kustannusten korvausten useaan kertaan; 

pyytää kehittämään järjestelmän, jossa 

jäsenten on tehtävä vuosittain 

parlamentin sihteeristölle ilmoitus yleisen 

kulukorvauksen käytöstä ja johon 

sovelletaan tilintarkastusmenettelyjä; 

Or. en 

 

 


