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28.4.2015 A8-0144/13 

Tarkistus  13 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

4 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 4 a. panee merkille, että vuoden lopussa 

edellisen vuoden talousarviosta siirrettiin 

71,5 miljoonaa euroa ja että tämän 

määrän osuus koko talousarviosta oli 

4 prosenttia; pitää tätä selvänä merkkinä 

ylibudjetoinnista ja katsoo näin ollen, että 

tänä vuonna parlamentin tarpeet 

pystyttäisiin kattamaan täysin noin 

2 prosentin lisäyksen avulla; 

Or. en 



 

AM\1059519FI.doc  PE555.200v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

28.4.2015 A8-0144/14 

Tarkistus  14 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. katsoo kuitenkin, että nykyisen 

kriisin jatkuessa ei ole asiamukaista 

korottaa jäsenten sihteeristökorvausta;  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/15 

Tarkistus  15 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. vaatii, että jäsenten olisi perusteltava 

50 prosenttia yleisen kulukorvauksen 

piiriin kuuluvista menoistaan 

toimittamalla tositteita; katsoo, että tämä 

osoittaisi, onko korvauksen nykytaso 

perusteltu; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/16 

Tarkistus  16 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. on hämmästynyt suurelta osin 

muuhun kuin turvallisuuteen liittyvien 

tietotekniikkamenojen jälleen kerran 

suuresta korotuksesta; ihmettelee, miksi 

käännöstoimintaan tarvitaan 

3,9 miljoonan euron lisäys ja 

henkilöresursseihin 3,6 miljoonan euron 

lisäys; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/17 

Tarkistus  17 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. katsoo, että tietoturvallisuuteen olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota sähköisten 

viestinten ja laitteiden lisääntyneen käytön 

vuoksi, jotta taattaisiin parlamentin 

tiedotus- ja viestintäjärjestelmien 

mahdollisimman korkea turvallisuustaso; 

toteaa, että tällä alalla mahdollisesti 

toteuttavien toimien olisi perustuttava 

parlamentin tarpeiden selkeään arvioon ja 

niistä olisi päätettävä 

talousarviomenettelyssä; 

23. katsoo, että tietoturvallisuuteen olisi 

kiinnitettävä erityistä huomiota sähköisten 

viestinten ja laitteiden lisääntyneen käytön 

vuoksi, jotta taattaisiin parlamentin 

tiedotus- ja viestintäjärjestelmien 

mahdollisimman korkea turvallisuustaso; 

toteaa, että tällä alalla mahdollisesti 

toteuttavien toimien olisi perustuttava 

parlamentin tarpeiden selkeään arvioon ja 

niistä olisi päätettävä 

talousarviomenettelyssä; katsoo, että paras 

tapa saavuttaa tietoverkkoturvallisuus on 

lisätä avoimen ohjelmakoodin 

ohjelmistojen ja salauksen käyttöä; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/18 

Tarkistus  18 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

27 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 27 a. pitää parempana käyttää lainaa 

KAD-rakennuksen jäljellä olevien 

kustannusten rahoittamiseksi, jotta 

vältetään parlamentin talousarvion liian 

suuri kasvu; uskoo, että tällainen laina 

voidaan maksaa takaisin ennakoitua 

nopeammin vuoden lopussa kertyvistä 

ylijäämistä; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/19 

Tarkistus  19 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 a. suhtautuu avoimesti siihen, että 

Euroopan suuriin kaupunkeihin avataan 

suureksi menestykseksi osoittautunut 

Parlamentarium; katsoo kuitenkin, että 

ensimmäiseksi tämä olisi toteutettava 

niissä jäsenvaltioissa, joissa 

euroskeptisyys on todellinen ongelma; ei 

näin ollen pidä Berliiniä ensimmäisenä 

oikeana kohteena uudelle 

Parlamentariumille; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/20 

Tarkistus  20 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 b. kehottaa ryhtymään toimiin, joilla 

helpotetaan sosiaalisesti muita 

heikommassa asemassa olevien 

kansalaisten ja sosiaalirahaston 

hankkeisiin osallistuvien henkilöiden 

mahdollisuuksia käydä 

vierailukeskuksessa; pyytää pääsihteeriä 

antamaan ehdotuksen matkakulujen 

korvaamisesta yhteistyössä 

rautatieyhtiöiden kanssa ja toimintaa 

niiden kanssa koordinoiden ottaen 

huomioon tietyt etäisyydet ja rajoitukset;  

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/21 

Tarkistus  21 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

30 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 30 c. pyytää arvioimaan parlamentin 

jäsenten virallisiin vierailijaryhmiin 

liittyvät kustannukset; ei pidä osoitettuja 

määriä enää riittävinä, koska määrät 

eivät ole muuttuneet vuosiin mutta 

esimerkiksi majoituksen ja matkalippujen 

hinnat ovat jatkuvasti nousseet; 

Or. en 
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28.4.2015 A8-0144/22 

Tarkistus  22 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0144/2015 

Gérard Deprez 

Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2016 – 

pääluokka I – parlamentti 

2015/2012(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko, kohdat 30 d ja 30 e (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 Parlamentin ympäristöjalanjälki 

 30 d. muistuttaa, että parlamentin 

velvollisuutena on toimia kestävällä 

tavalla; suhtautuu myönteisesti toimiin, 

joilla pyritään luomaan paperiton 

ympäristö, sekä käynnissä olevaan 

EMAS-prosessin avulla tehtävään 

arvokkaaseen työhön; katsoo, että EMAS-

prosessiin on edelleen syytä myöntää 

tukea talousarviosta; 

 30 e. pyytää arvioimaan tuloksia 

vapaaehtoisesta aloitteesta, joka koskee 

liikemiesluokan käyttöä lyhyillä lennoilla; 

Or. en 

 

 


