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22.4.2015 A8-0082/22 

Tarkistus  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti 

2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

67 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67. kehottaa esittämään yksityiskohtaisen 

selvityksen kaikista Euroopan historian 

talosta Euroopan parlamentille 

aiheutuvista ulkoisista ja sisäisistä 

kustannuksista sekä erittelemään 

suunnittelukustannukset (mukaan lukien 

alustava suunnittelu), 

investointikustannukset ja juoksevat 

kustannukset (mukaan lukien 

rakentamiseen ja kunnossapitoon varatut 

määrät, henkilöstömenot ja 

näyttelykustannukset); panee merkille, 

että komissio tukee Euroopan historian 

talon rahoittamista vuosittain 

800 000 eurolla; huomauttaa, että 

Euroopan historian talon myönteiset 

vaikutukset ulottuvat unionin toimielinten 

lisäksi Belgian valtioon, joka saa uusia 

tuloja tästä uudesta matkailukohteesta; 

suosittelee siksi, että Belgian valtiota 

pyydetään tukemaan Euroopan historian 

talon perustamista; 

 

Poistetaan. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/23 

Tarkistus  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti 

2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

67 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 67 a. pitää Euroopan historian talo 

-hanketta tarpeettomana, sillä 

Parlamentariumissa voisi olla oma 

Euroopan yhdentymisen historiaa 

esittelevä osastonsa; kehottaa pääsihteeriä 

miettimään vaihtoehtoisia käyttötapoja 

Eastman-rakennukselle ja harkitsemaan 

Euroopan historian talo -hankkeesta 

luopumista; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/24 

Tarkistus  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti 

2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

84 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

84. panee tyytyväisenä merkille, että 

resurssitehokasta monikielisyyttä koskevan 

puhemiehistön päätöksen täytäntöönpano 

tuotti 15 miljoonan euron säästöt 

tulkkaustoiminnan alalla ja 10 miljoonan 

euron säästöt käännöstoiminnan alalla 

vuonna 2013 mutta ei vaikuttanut 

monikielisyyden periaatteeseen eikä 

heikentänyt parlamentin työn laatua; toteaa 

jälleen, että toimielinten välinen yhteistyö 

on välttämätöntä, jotta voitaisiin vaihtaa 

parhaita käytäntöjä, jotka edistävät 

tehokkuutta ja mahdollistavat säästöjen 

aikaansaamisen; 

84. panee tyytyväisenä merkille, että 

resurssitehokasta monikielisyyttä koskevan 

puhemiehistön päätöksen täytäntöönpano 

tuotti 15 miljoonan euron säästöt 

tulkkaustoiminnan alalla ja 10 miljoonan 

euron säästöt käännöstoiminnan alalla 

vuonna 2013 mutta ei vaikuttanut 

monikielisyyden periaatteeseen eikä 

heikentänyt parlamentin työn laatua; toteaa 

jälleen, että toimielinten välinen yhteistyö 

on välttämätöntä, jotta voitaisiin vaihtaa 

parhaita käytäntöjä, jotka edistävät 

tehokkuutta ja mahdollistavat säästöjen 

aikaansaamisen; korostaa tarvetta käyttää 

ulkoisia palveluja vain äärimmäisen 

harvinaisissa tapauksissa 

kulutushuippujen tasaamiseksi; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/25 

Tarkistus  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti 

2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

101 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 101 a. pyytää, että 

ilmastointijärjestelmässä keskityttäisiin 

energiatehokkuuteen, jotta 

ympäristövaikutukset olisivat 

mahdollisimman vähäiset; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/26 

Tarkistus  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti 

2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

101 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 101 b. kehottaa luopumaan kokonaan 

veden jakelusta muovipulloissa ja 

korvaamaan sen mahdollisuuksien 

mukaan juomavesipisteillä tai 

-automaateilla; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0082/27 

Tarkistus  27 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0082/2015 

Gilles Pargneaux 

Vastuuvapaus 2013: EU:n yleinen talousarvio - Euroopan parlamentti 

2014/2078(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

112 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 112 a. katsoo, että parlamentin 

talousarviosta Euroopan tason poliittisille 

säätiöille myönnettävää rahoitusta on 

vähennettävä asteittain ja että siitä on 

lopulta luovuttava kokonaan, koska 

jäsenvaltiot jo tukevat säätiöitä 

kansallisella tasolla; 

Or. en 

 

 


