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13.4.2016 A8-0131/21 

Tarkistus  21 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-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 aiheutuu noin 3,7 miljoonan 

välittömät lisäkustannukset; pitää parempana 

vaihtoehtona 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; katsoo, 

että menojen leikkaamiseksi kuljetuspalveluja 

olisi tarjottava vain työskentelypaikkakunnan 

ja lento- tai rautatieaseman välisiin 

matkoihin; katsoo, että parlamentin jäsenten 

olisi järjestettävä kaikki muut matkat 

yksityisesti; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/22 

Tarkistus  22 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

48 kohta  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

48. katsoo, että autokannan olisi koostuttava 

kustannus- ja polttoainetaloudellisemmista ja 

turvallisemmista autoista; pyytää pääsihteeriä 

laatimaan selonteon, joka koskee siirtymistä 

käyttämään yksinomaan sähköautoja 

vuosikymmenen loppuun mennessä; 

48. katsoo, että autokannan olisi koostuttava 

kustannus- ja polttoainetaloudellisemmista ja 

turvallisemmista autoista; painottaa, että 

kuljetuksissa lentoasemalle ja lentoasemalta 

olisi asetettava etusijalle tila-autot ja bussit, 

jotka kulkevat aikataulun mukaan; pyytää 

pääsihteeriä laatimaan selonteon, joka koskee 

siirtymistä käyttämään yksinomaan 

sähköautoja vuosikymmenen loppuun 

mennessä; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/23 

Tarkistus  23 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-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 takaamalla samalla 

asianmukaiset ehdot lippujen vaihdolle; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/24 

Tarkistus  24 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. panee merkille parlamentin 

tiedotustoimistojen roolin pyrittäessä 

lisäämään tietoisuutta parlamentin ja yleisesti 

unionin toiminnasta; katsoo, että parlamentin 

tiedotustoimistojen tehokkuutta olisi lisättävä; 
katsoo, että tiedotustoimistot olisi 

mahdollisuuksien mukaan sijoitettava 

samoihin rakennuksiin komission edustustojen 

kanssa ja niiden olisi käytettävä yhteisiä 

tukipalveluita; kehottaa arvioimaan 

tiedotustoimistojen tavoitteet, tehtävät ja 

tulokset, joiden perusteella painopisteet olisi 

määriteltävä; 

52. pyytää tarkistamaan perinpohjaisesti 
parlamentin tiedotustoimistojen ja 

komission edustustojen 

toimintaperiaatteet; katsoo, että ne olisi 

sijoitettava samoihin rakennuksiin ja niiden 

olisi käytettävä yhteisiä tukipalveluita sekä 

vähennettävä kustannuksia; kehottaa 

arvioimaan tiedotustoimistojen tavoitteet, 

joiden perusteella painopisteet olisi 

määriteltävä; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/25 

Tarkistus  25 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

52 a kohta (uusi)  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 52 a. pitää valitettavana päätöstä avata 

Parlamentarium Berliiniin, jolla ei ole 

mitään suoria yhteyksiä parlamentin 

toimintaan; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/26 

Tarkistus  26 

Marco Valli, Marco Zanni 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

55 a kohta (uusi)  

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 55 a. pitää valitettavana, että Euroopan 

tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 

tason poliittisten säätiöiden rahoitusta 

lisätään vuonna 2017 yhteensä 

50 905 000 euroon, mikä tarkoittaa, että 

vain kymmenessä vuodessa, vuodesta 

2008, rahoitus on noussut 

248,46 prosenttia; 

Or. en 

 

 


