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13.4.2016 A8-0131/1 

Tarkistus  1 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. kehottaa puhemiehistöä esittämään 

parlamentin pitkän aikavälin 

kiinteistöstrategian; toteaa, että pitkän 

aikavälin investointeja, kuten parlamentin 

kiinteistöhankkeita, on tarkasteltava 

huolellisesti ja avoimesti; vaatii tarkkaa 

kustannusten hallintaa, hankesuunnittelua 

ja valvontaa; muistuttaa pyynnöstään, joka 

koskee varhaiseen tiedottamiseen 

perustuvaa avointa päätöksentekoa 

kiinteistöpolitiikan alalla ottaen 

asianmukaisesti huomioon 

varainhoitoasetuksen 203 artiklan; katsoo, 

että raportti Euroopan historian talon 

viivästysten ja kustannusten nousun syistä 
olisi otettava huomioon pitkän aikavälin 

kiinteistöstrategiassa; 

31. kehottaa puhemiehistöä esittämään 

parlamentin pitkän aikavälin 

kiinteistöstrategian; toteaa, että pitkän 

aikavälin investointeja, kuten parlamentin 

kiinteistöhankkeita, on tarkasteltava 

huolellisesti ja avoimesti; vaatii tarkkaa 

kustannusten hallintaa, hankesuunnittelua 

ja valvontaa; muistuttaa pyynnöstään, joka 

koskee varhaiseen tiedottamiseen 

perustuvaa avointa päätöksentekoa 

kiinteistöpolitiikan alalla ottaen 

asianmukaisesti huomioon 

varainhoitoasetuksen 203 artiklan; katsoo, 

että Euroopan historian talon hankkeesta 

olisi luovuttava; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/2 

Tarkistus  2 

Michał Marusik 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. suhtautuu varautuneesti ehdotukseen 

kuljettajapalvelun siirtämisestä 

tuotettavaksi parlamentin sisällä ja 

ulkopuolisen palveluntarjoajan 

korvaamisesta parlamentin 

sopimussuhteisilla toimihenkilöillä ja 

toteaa, että tästä aiheutuu noin 

3,7 miljoonan välittömät lisäkustannukset; 

toteaa, että vaihtoehtona olisi 

tarkasteltava hyvin organisoitua, 

sovellettavien julkisia hankintoja 

koskevien sääntöjen mukaan tehtyä 

ulkopuolista sopimusta, joka velvoittaa 

selvästi ulkopuolista palveluntarjoajaa 

ottamaan vastuun turvallisuus- ja 

taustatarkastuksista sekä kunnollisista 

työoloista ja palkoista; harkitsisi palvelun 

siirtämistä tuotettavaksi parlamentin 

sisällä ainoastaan, jos siitä aiheutuvat 

kustannukset eivät ylittäisi nykyiseen 

järjestelmään liittyviä kustannuksia ja jos 

sillä taattaisiin kuljettajien kunnolliset 

työolot ja palkka, miesten ja naisten tasa-

arvon parantaminen ja 

ympäristöystävällisempien autojen käyttö; 
pyytää, että budjettivaliokunnalle annetaan 

tarkat tiedot ennen päätöksen tekemistä; 

46. pitää valitettavana ehdotusta 

kuljettajapalvelun siirtämisestä 

tuotettavaksi parlamentin sisällä ja 

ulkopuolisen palveluntarjoajan 

korvaamisesta parlamentin 

sopimussuhteisilla toimihenkilöillä ja 

toteaa, että tästä aiheutuisi noin 

3,7 miljoonan euron välittömät 

lisäkustannukset; katsoo, että nyt kun 

Brysselin lentoaseman ja Brysselin 

Luxembourg-rautatieaseman välille on 

avattu suora junayhteys, 

kuljettajapalveluille ei ole enää niin 

suurta tarvetta ja ainakin Brysselissä olisi 

pidettävä suositeltavana vaihtoehtona 

niistä luopumista; pyytää, että 

budjettivaliokunnalle annetaan tarkat tiedot 

ennen päätöksen tekemistä; 

Or. en 
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