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7.5.2020  A9-0021/32

Tarkistus 32
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
19 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 a. kehottaa uudelleen puhemiehistöä 
seuraamaan kaikkien 
vastuuvapauspäätösten noudattamista 
työjärjestyksen 25 artiklan ja liitteen IV ja 
varainhoitoasetuksen 6 artiklan ja 
166 artiklan mukaisesti; pyytää 
pääsihteeriä välittämään tämän 
päätöslauselman puhemiehistölle 
korostaen kaikkia puhemiehistön 
toimenpiteiden toteuttamista tai päätösten 
tekemistä koskevia pyyntöjä; kehottaa 
pääsihteeriä laatimaan 
toimintasuunnitelman ja aikataulun, 
jonka avulla puhemiehistö voi seurata 
ja/tai noudattaa parlamentin 
vastuuvapauspäätöslauselmiin sisältyviä 
suosituksia, ja sisällyttämään tulokset 
vuotuiseen seuranta-asiakirjaan; kehottaa 
pääsihteeriä raportoimaan 
budjettivaliokunnalle ja talousarvion 
valvontavaliokunnalle hyvissä ajoin 
kaikista puhemiehistölle esitetyistä 
hankkeista, joilla on merkittäviä 
talousarviovaikutuksia; muistuttaa, että 
puhemiehistön on parannettava 
merkittävästi ja ennakoivalla tavalla 
päätöksentekomenettelynsä avoimuutta;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/33

Tarkistus 33
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
19 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19 b. pitää valitettavana sisäisissä 
tutkimuksissa vuonna 2018 havaittua 
jäsenten edustajakorvauksiin liittyvää 
neljää tapausta, joiden yhteydessä voitiin 
periä takaisin 146 814 euroa (vuonna 
2017 havaittiin 47 tapausta ja perittiin 
takaisin 903 741 euroa), ja toteaa, että 
jäsenille maksetuista matka- ja 
oleskelukuluista voitiin kuuden 
tutkimuksen perusteella periä takaisin 
173 546 euroa (vuonna 2017 vastaava 
määrä oli 68 589,05 euroa); joiden 
yhteydessä voitiin periä takaisin;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/34

Tarkistus 34
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
30 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

30. korostaa, että valtuutettujen 
avustajien sopimusten päättämistä 
koskevissa nykyisissä säännöissä ei 
määrätä mahdollisuudesta päättää sopimus 
”yhteisestä sopimuksesta”, ja toteaa, että se 
olisi keino ottaa huomioon jäsenten ja 
avustajien välinen erityinen suhde ja antaisi 
molemmille osapuolille mahdollisuuden 
todeta, ettei keskinäistä luottamusta enää 
ole, ja hyötyä yhteisestä ratkaisusta; pyytää 
pääsihteeriä löytämään ratkaisun siihen, 
että valtuutettujen avustajien palkat 
voidaan maksaa ainoastaan belgialaisten 
pankkien tileille, mikä on vastoin 
yhtenäisen raha- ja maksuliiton ideaa;

30. korostaa, että valtuutettujen 
avustajien sopimusten päättämistä 
koskevissa nykyisissä säännöissä ei 
määrätä mahdollisuudesta päättää sopimus 
”yhteisestä sopimuksesta”, ja toteaa, että se 
olisi keino ottaa huomioon jäsenten ja 
avustajien välinen erityinen suhde ja antaisi 
molemmille osapuolille mahdollisuuden 
todeta, ettei keskinäistä luottamusta enää 
ole, ja hyötyä yhteisestä ratkaisusta 
heikentämättä valtuutettujen avustajien 
sosiaalisia oikeuksia; pyytää pääsihteeriä 
löytämään ratkaisun siihen, että 
valtuutettujen avustajien palkat voidaan 
maksaa ainoastaan belgialaisten pankkien 
tileille, mikä on vastoin yhtenäisen raha- ja 
maksuliiton ideaa;
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7.5.2020 A9-0021/35

Tarkistus 35
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 discharge: General budget of the EU - European Parliament
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
31 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

31 a. kehottaa jälleen 
puheenjohtajakokousta ja puhemiehistöä 
harkitsemaan uudelleen valtuutettujen 
avustajien mahdollisuutta osallistua 
jäsenten mukana tietyin, myöhemmin 
vahvistettavin edellytyksin parlamentin 
virallisille valtuuskuntamatkoille ja 
virkamatkoille, kuten monet jäsenet ovat 
jo pyytäneet; kehottaa pääsihteeriä 
tutkimaan näiden virkamatkojen 
talousarviovaikutuksia sekä niiden 
organisointia ja logistiikkaa;
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7.5.2020 A9-0021/36

Tarkistus 36
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
40 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

40. muistuttaa Euroopan 
oikeusasiamiehen havainnoista ja 
suosituksista yhdistetyissä asioissa 
488/2018/KR ja 514/2018/K ja kehottaa 
pääsihteeriä parantamaan edelleen korkea-
arvoisten virkamiesten nimitysmenettelyjä 
lisäämällä niiden avoimuutta ja 
tasapuolisuutta; kehottaa parlamentin 
hallintoa raportoimaan vuosittain korkea-
arvoisten virkamiesten nimityksistä;

40. muistuttaa Euroopan 
oikeusasiamiehen havainnoista ja 
suosituksista yhdistetyissä asioissa 
488/2018/KR ja 514/2018/K sekä 
parlamentin 18. huhtikuuta 2018 
antamasta päätöslauselmasta, joiden 
mukaan olisi varmistettava etenkin, että 
henkilöstön edustuselinten virkamiehiä 
osallistuu parlamentin ylemmän johdon 
valintalautakuntiin, ja kehottaa 
pääsihteeriä parantamaan edelleen korkea-
arvoisten virkamiesten nimitysmenettelyjä 
lisäämällä niiden avoimuutta ja 
tasapuolisuutta; kehottaa lisäksi 
varmistamaan johdonmukaisuuden 
julkaistaessa ylemmän johdon avoimia 
toimia koskevia ilmoituksia parlamentin 
ulkopuolella sekä julkaisemaan tällaiset 
ilmoitukset huolellisesti, kun toimet 
tulevat avoimiksi; kehottaa parlamentin 
hallintoa raportoimaan vuosittain korkea-
arvoisten virkamiesten nimityksistä;
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7.5.2020 A9-0021/37

Tarkistus 37
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
91 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

91. panee merkille valtuutettuihin 
avustajiin liittyvien tehtävien siirtämisen 
varainhoidon pääosastolta 
henkilöstöasioiden pääosastolle sekä 
vastuiden siirron järjestämiseksi tarvitut 
huomattavat toimet;

91. panee tyytyväisenä merkille 
valtuutettuihin avustajiin liittyvien 
tehtävien siirtämisen varainhoidon 
pääosastolta henkilöstöasioiden 
pääosastolle sekä vastuiden siirron 
järjestämiseksi tarvitut huomattavat toimet;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/38

Tarkistus 38
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
2018 discharge: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
92 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

92. panee tyytyväisenä merkille 
valtuutettujen avustajien palvelupisteen 
perustamisen huolehtimaan alusta loppuun 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta, heidän sopimustensa 
muuttamisesta ja päättämisestä ja heille 
annettavasta hallinnollisesta tuesta; 
suhtautuu myönteisesti yksinkertaistetun ja 
nopeutetun menettelyn käyttöönottoon 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotossa ja edistymiseen 
paperittomaan asiakirjahallintoon 
siirtymisessä; kehottaa vahvistamaan 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta vastaavia parlamentin 
hallintotiimejä aina ennen uuden 
vaalikauden alkua riittävän pitkäksi ajaksi 
kattavan koulutuksen antamiseksi 
etukäteen ja kunnes suuresta työtaakasta on 
selviydytty;

92. panee tyytyväisenä merkille 
valtuutettujen avustajien palvelupisteen 
perustamisen huolehtimaan alusta loppuun 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta, heidän sopimustensa 
muuttamisesta ja päättämisestä ja heille 
annettavasta hallinnollisesta tuesta; katsoo, 
että palvelupisteen valmiuksia vastata 
valtuutettujen avustajien tarpeisiin olisi 
vahvistettava entisestään; suhtautuu 
myönteisesti yksinkertaistetun ja 
nopeutetun menettelyn käyttöönottoon 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotossa ja edistymiseen 
paperittomaan asiakirjahallintoon 
siirtymisessä; kehottaa vahvistamaan 
valtuutettujen avustajien 
palvelukseenotosta vastaavia parlamentin 
hallintotiimejä aina ennen uuden 
vaalikauden alkua riittävän pitkäksi ajaksi 
kattavan koulutuksen antamiseksi 
etukäteen ja kunnes suuresta työtaakasta on 
selviydytty;
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7.5.2020 A9-0021/39

Tarkistus 39
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
98 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

98. kehottaa kiinnittämään huomiota 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 15/201912: 
Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa - suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle; panee huolestuneena 
merkille tilintarkastustuomioistuimen 
huomautukset, jotka koskevat muita 
unionin toimielimiä, myös parlamenttia, ja 
suhtautuu siksi myönteisesti komissio 
valmiuteen hyväksyä 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset; 
tukee talousarvion valvontavaliokunnan 
kantaa tähän asiaan13; korostaa, että 
unionin on tärkeää tarjota asuinvaltion 
yksityissektoriin verrattuna 
kilpailukykyisiä palkkoja, ja on 
huolestunut siitä, että heikommat 
palvelussuhteen ehdot ovat saattaneet 
vähentää unionin palveluksessa toimimisen 
houkuttavuutta varsinkin silloin, kun on 
vaikeuksia houkutella riittävästi 
työntekijöitä eräistä jäsenvaltioista; 
varoittaa vakavista seurauksista, joita 
hallinnon määrärahojen leikkaamisella tai 
henkilöstön vähentämisellä voi olla 
tulevaisuudessa unionin virkamieskunnalle 
ja unionin politiikkojen täytäntöönpanolle; 
kehottaa unionin toimielimiä arvioimaan 
kattavasti henkilöstösääntöjen mahdollisen 
tulevan uudistuksen tai tarkistuksen 
vaikutukset henkilöstöhallintoon ja 

98. kehottaa kiinnittämään huomiota 
tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomukseen nro 15/201912: 
Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpano komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle; panee huolestuneena 
merkille tilintarkastustuomioistuimen 
huomautukset, jotka koskevat muita 
unionin toimielimiä, myös parlamenttia, ja 
suhtautuu siksi myönteisesti komissio 
valmiuteen hyväksyä 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset; 
tukee talousarvion valvontavaliokunnan 
kantaa tähän asiaan13; korostaa, että 
unionin on tärkeää tarjota asuinvaltion 
yksityissektoriin verrattuna 
kilpailukykyisiä palkkoja, ja on 
huolestunut siitä, että heikommat 
palvelussuhteen ehdot ovat saattaneet 
vähentää unionin palveluksessa toimimisen 
houkuttavuutta varsinkin silloin, kun on 
vaikeuksia houkutella riittävästi 
työntekijöitä eräistä jäsenvaltioista; 
varoittaa vakavista seurauksista, joita 
hallinnon määrärahojen leikkaamisella tai 
henkilöstön vähentämisellä voi olla 
tulevaisuudessa unionin virkamieskunnalle 
ja unionin politiikkojen täytäntöönpanolle; 
ilmaisee myös syvän huolensa vuoden 
2014 henkilöstöuudistuksesta johtuvasta 
sopimussuhteisten toimihenkilöiden 
osuuden kasvusta, mikä on lisännyt 
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henkilöstön hyvinvointiin; unionin toimielinten työsuhteiden 
epävarmuutta ja johtanut toimielimissä 
halpatyövoiman käyttöön 
virkamieskunnan rinnalla; kehottaa 
unionin toimielimiä arvioimaan kattavasti 
henkilöstösääntöjen mahdollisen tulevan 
uudistuksen tai tarkistuksen vaikutukset 
henkilöstöhallintoon ja henkilöstön 
hyvinvointiin;

_________________ _________________
12 Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano 
komissiossa – suuria säästöjä, mutta myös 
seurauksia henkilöstölle.

12 Tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomus nro 15/2019: Vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano 
komissiossa – suuria säästöjä, mutta myös 
seurauksia henkilöstölle.

13 Työasiakirja vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpanosta komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle.

13 Työasiakirja vuoden 2014 
henkilöstöuudistuspaketin 
täytäntöönpanosta komissiossa – suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia 
henkilöstölle.
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7.5.2020 A9-0021/40

Tarkistus 40
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
100 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

100 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
tasa-arvoa ja moninaisuutta käsittelevä 
korkean tason ryhmä antoi vuonna 2018 
henkilöstöasioiden pääosaston tehtäväksi 
laatia kertomuksen ja 
etenemissuunnitelman, joka sisältää 
luettelon toimenpiteistä, joiden avulla 
Euroopan parlamentin pääsihteeristössä 
lopetetaan etniseen alkuperään, 
vammaisuuteen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen tai sukupuoli-
identiteettiin perustuva syrjintä; panee 
merkille, että puhemiehistö hyväksyi 
kertomuksen huhtikuussa 2019 ja että sitä 
pannaan jo täytäntöön; kehottaa korkean 
tason ryhmää vahvistamaan ja 
parantamaan tällaisia toimenpiteitä ja 
aloitteita, jotta voidaan edistää 
osallistavaa työympäristöä Euroopan 
parlamentissa;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/41

Tarkistus 41
Maria Grapini
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0021/2020
Maria Grapini
Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
2019/2056(DEC)

Päätöslauselmaesitys
107 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

107 a. pyytää panemaan täytäntöön 
kokonaisuudessaan toimenpiteet, joita 
suositeltiin seksuaalisen häirinnän ja 
hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa 26. 
lokakuuta 2017 annetussa parlamentin 
päätöslauselmassa, ja erityisesti 
panemaan täytäntöön koko henkilöstölle 
ja jäsenille järjestettävän häirinnän 
vastaisen pakollisen koulutuksen ja 
yhdistämään kaksi nykyistä komiteaa 
yhdeksi riippumattomaksi komiteaksi; 
pyytää, että häirinnän uhreiksi 
joutuneiden oikeudelliset ja 
lääketieteelliset kulut katetaan 
henkilöstösääntöjen 24 artiklan 
mukaisesti;

Or. en


