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17.10.2018 A8-0313/29 

Tarkistus  29 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

18 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 18 a. pitää valitettavana, että 

julkistettuaan 3. helmikuuta 2014 

ensimmäisen EU:n 

korruptiontorjuntakertomuksensa 

komissio kieltäytyi jatkamasta käytäntöä 

antaa vuosikertomuksia ja sisällytti sen 

sijaan korruptiontorjuntatoimet 

talouspolitiikan eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon; panee merkille, että 

ohjausjakson yhteydessä maakohtaisiin 

kertomuksiin ei sisälly selkeää 

tilannekuvausta eikä kaikille 

jäsenvaltioille osoitettuja suosituksia 

korruptiontorjuntatoimiksi; kehottaa 

jälleen komissiota antamaan 

parlamentille toisen EU:n 

korruptiontorjuntakertomuksen ja 

kehottaa tässä yhteydessä paitsi 

arvioimaan korruptiontorjuntatoimia 

taloudellisten menetysten suhteen myös 

analysoimaan korruption haitallisia 

vaikutuksia unionin kansalaisten 

perusoikeuksiin; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/30 

Tarkistus  30 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

78 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 78 a. toteaa ilmaisseensa 18. huhtikuuta 

2018 komission eettisistä periaatteista 

antamassaan päätöslauselmassa huolensa 

komission ylemmän johdon nimittämistä 

koskevista menettelyistä ja kehottaa 

jälleen komissiota tarkistamaan vuoden 

2018 loppuun mennessä ylemmän johdon 

nimittämistä koskevaa hallinnollista 

menettelyään, jotta voidaan täysin 

varmistaa parhaiden ehdokkaiden valinta 

siten, että noudatetaan suurinta 

mahdollista avoimuutta ja yhtäläisiä 

mahdollisuuksia; kehottaa komissiota 

tarkistamaan yleisemmin myös 

virkamiesten palvelukseenottoa koskevia 

toimintaperiaatteitaan, jotta vältetään 

eturistiriidat, joista eräät 

kansalaisjärjestöt ovat huomauttaneet1; 

 ____________________ 

 1 https://corporateeurope.org/power-

lobbies-revolving-

doors/2018/04/financial-regulators-and-

private-sector-permanent-revolving 

Or. en 

https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
https://corporateeurope.org/power-lobbies-revolving-doors/2018/04/financial-regulators-and-private-sector-permanent-revolving
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17.10.2018 A8-0313/31 

Tarkistus  31 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

62 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

62. hyväksyy yleisesti virastojen 

talousarviotarpeita koskevan komission 

ennakkoarvion; katsoo siksi, että neuvoston 

esittämät lisäleikkaukset vaarantaisivat 

virastojen moitteettoman toiminnan, sillä 

leikkausten jälkeen ne eivät enää kykenisi 

hoitamaan niille annettuja tehtäviä; 

62. hyväksyy yleisesti virastojen 

talousarviotarpeita koskevan komission 

ennakkoarvion; katsoo siksi, että neuvoston 

esittämät lisäleikkaukset vaarantaisivat 

virastojen moitteettoman toiminnan, sillä 

leikkausten jälkeen ne eivät enää kykenisi 

hoitamaan niille annettuja tehtäviä; on 

huolissaan siitä, että unionin virastojen 

näkyvyys kansalaisille on yhä yleisesti 

ottaen vähäinen, vaikka niiden 

vastuuvelvollisuus ja riippumattomuus 

edellyttävät suurta näkyvyyttä; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/32 

Tarkistus  32 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

63 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 63 a. palauttaa mieliin, että useimmat 

unionin virastot ovat huomauttaneet, 

etteivät ne halua olla riippuvaisia 

maksuista, sillä niiden avulla ei voida 

taata vakaita tuloja; korostaa lisäksi, että 

olisi vältettävä maksuihin turvautumisesta 

johtuvia eturistiriitoja; kehottaa 

komissiota selvittämään mahdollisuutta 

ottaa käyttöön järjestelmä, jossa maksut 

maksettaisiin komissiolle eikä suoraan 

virastoille ja virastojen toiminta 

rahoitettaisiin edelleen unionin 

talousarviosta; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/33 

Tarkistus  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. panee merkille unionin yleisen 

tuomioistuimen 25. syyskuuta 2018 

tekemän päätöksen, jolla vahvistettiin 

parlamentin päätös evätä oikeus tutustua 

asiakirjoihin, jotka koskevat Euroopan 

parlamentin jäsenten päivärahoja, 

matkakorvauksia ja avustajakorvauksia 

(tuomio asioissa T-639/15–T-666/15 Maria 

Psara ja muut vastaan parlamentti sekä 

asiassa T-94/16 Gavin Sheridan vastaan 

parlamentti); 

79. panee merkille unionin yleisen 

tuomioistuimen 25. syyskuuta 2018 

tekemän päätöksen, jolla vahvistettiin 

parlamentin päätös evätä oikeus tutustua 

asiakirjoihin, jotka koskevat Euroopan 

parlamentin jäsenten päivärahoja, 

matkakorvauksia ja avustajakorvauksia 

(tuomio asioissa T-639/15–T-666/15 Maria 

Psara ja muut vastaan parlamentti sekä 

asiassa T-94/16 Gavin Sheridan vastaan 

parlamentti); muistuttaa puhemiehistölle, 

että täysistunto on pyytänyt avoimuuden 

lisäämistä ja yleisen kulukorvauksen 

kiireellistä tarkastusta; pitää tässä 

yhteydessä myönteisenä tilapäisen 

työryhmän perustamista määrittämään ja 

julkistamaan yleisen kulukorvauksen 

käyttöä koskevat säännöt; pitää kuitenkin 

valitettavana, että puhemiehistö pääsi 

työryhmän kertomuksen perusteella 

yksimielisyyteen vain tukikelpoisten 

kulujen luettelosta, joka ei ole tyhjentävä, 

sekä siitä, että kullakin parlamentin 

jäsenellä on oltava yleisen 

kulukorvauksen piiriin kuuluvien varojen 

vastaanottamista varten erillinen 

pankkitili; kehottaa toistamiseen 

puhemiehistöä tekemään yleiseen 

kulukorvaukseen seuraavat 

lisämuutokset: 
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 – jäseniä vaaditaan säilyttämään kaikki 

yleiseen kulukorvaukseen liittyvät kuitit; 

 – jäseniä vaaditaan palauttamaan 

yleisestä kulukorvauksesta käyttämättä 

jäänyt osuus toimikautensa päättyessä; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/34 

Tarkistus  34 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

81 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

81. muistuttaa, että pääsihteeri totesi 

puhemiehistölle osoittamassaan 

8. maaliskuuta 2018 päivätyssä muistiossa, 

että jäsenten vapaaehtoisen 

eläkejärjestelmän ”rahaston pääoma on 

käytetty loppuun jo huomattavasti ennen 

kuin eläkevelvoitteet päättyvät ja 

mahdollisesti jo vuoteen 2024 mennessä”; 

kehottaa näin ollen pääsihteeriä ja 

puhemiehistöä noudattamaan 

täysimääräisesti jäsenten asemaa koskevia 

sääntöjä ja laatimaan kiireellisesti 

eläkerahaston kanssa selkeän 

suunnitelman parlamentille, jotta se ottaa 

vastuulleen ja hoitaakseen jäsentensä 

vapaaehtoisen eläkejärjestelmän 

välittömästi vuoden 2019 vaalien jälkeen; 

81. muistuttaa, että pääsihteeri totesi 

puhemiehistölle osoittamassaan 

8. maaliskuuta 2018 päivätyssä muistiossa, 

että jäsenten vapaaehtoisen 

eläkejärjestelmän ”rahaston pääoma on 

käytetty loppuun jo huomattavasti ennen 

kuin eläkevelvoitteet päättyvät ja 

mahdollisesti jo vuoteen 2024 mennessä”; 

muistuttaa myös, että parlamentti takaa 

eläkeoikeuksien maksamisen, jos ja kun 

rahasto ei kykene itse täyttämään 

velvoitteitaan; ilmaisee vakavan huolensa 

veronmaksajien varojen tuhlaamisesta 

tällä tavoin; pyytää pääsihteeriä 

laatimaan ehdotuksia rahaston 

lakkauttamiseksi siten, että osallistuville 

jäsenvaltioille ja entisille jäsenille 

palautetaan näiden itse maksamat 

osuudet; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/35 

Tarkistus  35 

Dennis de Jong 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

93 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

93. säilyttää oikeusasiamiehen vuoden 

2019 talousarvion yleisen tason 

muuttumattomana ja sellaisena kuin 

komissio on sitä ehdottanut 

talousarvioesityksessä; 

93. säilyttää oikeusasiamiehen vuoden 

2019 talousarvion yleisen tason 

muuttumattomana ja sellaisena kuin 

komissio on sitä ehdottanut 

talousarvioesityksessä; korostaa, että 

oikeusasiamiehen käsittelemien tapausten 

määrä on kasvanut huomattavasti ja että 

oikeusasiamiehen toimistoa uhkaa pian 

pula henkilöstöstä ja rahoituksesta; 

korostaa lisäksi, että tällainen resurssien 

puute saattaa estää oikeusasiamiestä 

ottamasta vastaan uusia erittäin 

tarpeellisia tehtäviä, kuten 

väärinkäytösten paljastajien avustaminen 

unionin toimielimissä, mihin 

oikeusasiamies on ilmaissut 

halukkuutensa, jos komissio ja 

parlamentti päättävät, että 

väärinkäytösten paljastajien ilmoittamia 

asioita käsittelevä unionin elin on 

tarpeellinen; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/36 

Tarkistus  36 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

6 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 6 a. painottaa, että koheesiopolitiikan 

rahastoista ei pitäisi tukea suoraan eikä 

epäsuorasti komission asetuksen (EU) 

N:o 651/2014 2 artiklan 61 a kohdassa 

määriteltyä toiminnan siirtämistä; 

kehottaa jäsenvaltioiden 

hallintoviranomaisia varmistamaan, ettei 

rahastoista myönnetä rahoitusta 

edunsaajille, jotka ovat siirtäneet 

toimintoja rahoitushakemuksen tekemistä 

edeltävien viiden vuoden aikana; kehottaa 

myös varmistamaan, että edunsaajat 

maksavat rahoituksen takaisin 

kokonaisuudessaan, jos ne siirtävät 

toimintoja viiden vuoden kuluessa 

rahoituksen saamisesta; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/37 

Tarkistus  37 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

79 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 79 a. korostaa, että jäsenten palkkiot ja 

etuudet ovat hyvin avokätisiä; katsoo 

tämän vieraannuttavan jäseniä ihmisistä, 

joita heidän olisi edustettava; muistuttaa 

myös, että suurin osa jäsenten kuluista on 

jo maksettu; painottaa siksi, että jäsenten 

palkkioita ja etuuksia olisi pienennettävä 

huomattavasti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/38 

Tarkistus  38 

Rina Ronja Kari 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Päätöslauselmaesitys 

79 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 79 b. katsoo, että jäsenet ovat 

kansalaisten palveluksessa ja heidän 

palkkansa on jo korkea; katsoo 

ehdottomasti, että jäsenten olisi käytettävä 

matkustamiseen vain sen verran 

veronmaksajien varoja kuin on tarpeen 

heidän tehtäviensä hoitamiseksi; katsoo 

siksi, että jäsenille ei pitäisi korvata 

enempää kuin turistiluokan lipun hinta; 

Or. en 

 

 


