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13.4.2016 A8-0131/8 

Tarkistus  8 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. rajoittaa tavanomaisten menojensa 

kasvun vuonna 2017 – kahta ylimääräistä 

menokohtaa lukuun ottamatta – 

1,4 prosenttiin vuoden 2016 talousarvioon 

verrattuna; 

6. rajoittaa tavanomaisten menojensa 

kasvun vuonna 2017 – kahta ylimääräistä 

menokohtaa lukuun ottamatta – 

1,4 prosenttiin vuoden 2016 talousarvion 

tavanomaisiin toimintakustannuksiin ja 

0,6 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon 

verrattuna; 

Or. en 



 

AM\1092197FI.doc  PE579.912v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

13.4.2016 A8-0131/9 

Tarkistus  9 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. suhtautuu myönteisesti jäsenten 

digitaalisen portaalin (verkkoportaali) 

laajentamiseen mutta kehottaa pääsihteeriä 

ottamaan huomioon paperitonta toimistoa 

koskevan aloitteen ja tekemään sen 

perusteella parannuksia nykyiseen 

järjestelmään, jossa jäsenille lähetetään 

paperikopiot palkkakuiteista, jotta se 

voidaan lakkauttaa vuoden 2017 loppuun 

mennessä; katsoo, että verkkoportaalin 

olisi tarjottava tämä ominaisuus 

oletusarvona sähköisesti kaikille jäsenille, 

koska siten säästettäisiin huomattavasti 

sekä aikaa että rahaa; 

21. suhtautuu myönteisesti jäsenten 

digitaalisen portaalin (verkkoportaali) 

laajentamiseen mutta kehottaa pääsihteeriä 

ottamaan huomioon paperitonta toimistoa 

koskevan aloitteen ja tekemään sen 

perusteella parannuksia nykyiseen 

järjestelmään, jossa jäsenille lähetetään 

paperikopiot palkkakuiteista, jotta se 

voidaan lakkauttaa vuoden 2017 loppuun 

mennessä parlamentin jäsenten päätösten 

perusteella; katsoo, että verkkoportaalin 

olisi tarjottava tämä ominaisuus 

oletusarvona sähköisesti kaikille jäsenille, 

koska siten säästettäisiin huomattavasti 

sekä aikaa että rahaa; 

 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/10 

Tarkistus  10 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. pitää myönteisenä sitä, että jäsenille ja 

valiokunnille tarjottavan neuvonnan ja 

tutkimustoiminnan laatu on parantunut; 

palauttaa mieliin, että perustettaessa 

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelu 

vuonna 2013 päätettiin sen ja 

toimialayksikköjen välisen yhteistyön 

tehokkuutta koskevasta väliarvioinnista; 

kehottaa siksi pääsihteeriä toteuttamaan 

kyseisen arvioinnin ja esittämään sen 

tulokset budjettivaliokunnalle vuoden 2016 

loppuun mennessä; katsoo, että arviointiin 

pitäisi sisältyä ehdotuksia siitä, kuinka 

varmistetaan paras tapa yhdistää 

tutkimuspalvelun tarjoama tuki 

alakohtaisten valiokuntien toimintaan ja se, 

että se täyttää yksittäisten jäsenten tarpeet 

eikä ole päällekkäistä toimialayksikköjen 

toimien kanssa eikä kannusta yksiköiden 

väliseen kilpailuun; 

 

22. pitää myönteisenä sitä, että jäsenille ja 

valiokunnille tarjottavan neuvonnan ja 

tutkimustoiminnan laatu on parantunut; 

korostaa, että pääsihteerin raporttiin 

puhemiehistölle parlamentin alustavasta 

ennakkoarvioesityksestä 

varainhoitovuodeksi 2017 ei saisi tehdä 

leikkauksia; palauttaa mieliin, että 

perustettaessa Euroopan parlamentin 

tutkimuspalvelu vuonna 2013 päätettiin sen 

ja toimialayksikköjen välisen yhteistyön 

tehokkuutta koskevasta väliarvioinnista; 

kehottaa siksi pääsihteeriä toteuttamaan 

kyseisen arvioinnin ja esittämään sen 

tulokset budjettivaliokunnalle vuoden 2016 

loppuun mennessä; katsoo, että arviointiin 

pitäisi sisältyä ehdotuksia siitä, kuinka 

varmistetaan paras tapa yhdistää 

tutkimuspalvelun tarjoama tuki 

alakohtaisten valiokuntien toimintaan ja se, 

että se täyttää yksittäisten jäsenten tarpeet 

eikä ole päällekkäistä toimialayksikköjen 

toimien kanssa eikä kannusta yksiköiden 

väliseen kilpailuun; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/11 

Tarkistus  11 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

25 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

25. kehottaa ottamaan yleisesti käyttöön 

mahdollisuuden allekirjoittaa sisäiset 

asiakirjat digitaalisesti kaikissa tilanteissa, 

kuten lomakkeiden, kirjallisten 

kannanottojen ja muiden asiakirjojen 

allekirjoittaminen, ja varmistamaan 

samalla luotettavuuden ja turvallisuuden; 

pyytää varmistamaan, onko parlamentin 

jäsenten matkapuhelimissa mahdollista 

ottaa käyttöön TAN-varmennusjärjestelmä; 

katsoo myös, että faksien käyttöä olisi 

rajoitettava ja niistä olisi vähitellen 

luovuttava; 

25. kehottaa ottamaan yleisesti käyttöön 

mahdollisuuden allekirjoittaa sisäiset 

asiakirjat digitaalisesti kaikissa tilanteissa, 

kuten lomakkeiden, kirjallisten 

kannanottojen ja muiden asiakirjojen 

allekirjoittaminen, ja varmistamaan 

samalla luotettavuuden ja turvallisuuden; 

pyytää varmistamaan, onko parlamentin 

jäsenten matkapuhelimissa mahdollista 

ottaa käyttöön TAN-varmennusjärjestelmä; 

katsoo myös, että faksien käyttöä olisi 

rajoitettava ja niistä olisi vähitellen 

luovuttava parlamentin jäsenten päätösten 

perusteella; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/12 

Tarkistus  12 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

32 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

32. pyytää esittämään talousarviossa 

luotettavasti parlamentin kiinteistökannan 

tilanteen; pyytää siksi esittämään Konrad 

Adenauer -rakennuksen kustannukset 

selkeästi parlamentin lopullisessa 

talousarviossa ja pyytää, että 

tulevaisuudessa kiinteistöinvestoinnit 

sisällytetään talousarvioon, jotta 

keräilysiirrot eivät olisi tarpeen; 

32. pyytää esittämään talousarviossa 

luotettavasti parlamentin kiinteistökannan 

tilanteen; pyytää siksi esittämään Konrad 

Adenauer -rakennuksen kustannukset 

selkeästi parlamentin lopullisessa 

talousarviossa ja pyytää, että 

tulevaisuudessa kiinteistöinvestoinnit 

sisällytetään talousarvioon; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/13 

Tarkistus  13 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE-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. toteaa, että parlamentin puhemiehistö 

päätti äskettäisten iskujen jälkeen 

yksimielisesti siirtää kuljettajapalvelut 

parlamentin sisäisiksi tehtäviksi ottaen 

huomioon, että niissä 

turvallisuusvaatimukset ovat äärimmäisen 

tärkeitä; panee merkille ehdotuksen 

kuljettajapalvelun siirtämisestä 

tuotettavaksi parlamentin sisällä 

huolestuttavien turvallisuusnäkökohtien 

vuoksi ja ulkopuolisen palveluntarjoajan 

korvaamisesta parlamentin 

sopimussuhteisilla toimihenkilöillä; katsoo, 

että tässä yhteydessä olisi taattava 
kuljettajien kunnolliset työolot ja palkka 

sekä ympäristöystävällisempien ja 

turvallisempien autojen käyttö; pyytää, että 

budjettivaliokunnalle annetaan asiasta 

tarkat tiedot; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/14 

Tarkistus  14 

Paul Rübig, Monika Hohlmeier 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

49 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. pyytää pääsihteeriä keskustelemaan 

parlamentin matkatoimiston kanssa; 

kannustaa matkatoimistoa tehostamaan 

hintojen vertailua; kehottaa matkatoimistoa 

etsimään aktiivisesti edullisempia lippuja 

matkoja varatessaan ja yleisesti ottaen 

tarjoamaan kilpailukykyisempiä hintoja 

jäsenille ja kaikille henkilöstöryhmille 

tinkimättä kuitenkaan mukavuudesta ja 

asianmukaisista ehdoista lippujen 

vaihdolle; 

49. pyytää pääsihteeriä keskustelemaan 

parlamentin matkatoimiston kanssa; 

kannustaa matkatoimistoa tehostamaan 

hintojen vertailua; kehottaa matkatoimistoa 

etsimään aktiivisesti edullisempia lippuja 

matkoja varatessaan ja yleisesti ottaen 

tarjoamaan kilpailukykyisempiä hintoja 

jäsenille ja kaikille henkilöstöryhmille 

tinkimättä kuitenkaan asianmukaisista 

ehdoista lippujen vaihdolle; 

Or.en 
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13.4.2016 A8-0131/15 

Tarkistus  15 

Paul Rübig 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

41 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. tukee kansainvälisen viittomakielen 

tulkkauksen käyttöönottoa kaikissa 

täysistuntokeskusteluissa, jotta edes ne 

saadaan todella kaikkien Euroopan 

kansalaisten saataville; 

41. tukee kansainvälisen viittomakielen 

tulkkauksen käyttöönottoa kaikissa 

täysistuntokeskusteluissa, jotta edes ne 

saadaan todella kaikkien Euroopan 

kansalaisten saataville aiheuttamatta 

parlamentille lisäkuluja; 

Or. en 
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