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12.4.2018 A8-0105/21 

Tarkistus  21 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

102 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

102. suhtautuu myönteisesti 

puhemiehistön päätökseen perustaa 

tilapäinen työryhmä, jonka tehtävänä on 

määrittää ja julkistaa säännöt, joita 

sovelletaan yleisen kulukorvauksen 

käyttöön; muistuttaa odotuksista, jotka 

parlamentti toi julki 5. huhtikuuta 20171 

ja 25. lokakuuta 20172 vuoden 2018 

talousarviosta antamissaan 

päätöslauselmissa, joissa se kehotti 

lisäämään yleistä kulukorvausta koskevaa 

avoimuutta ja määrittämään tarkempia 

sääntöjä, joita sovelletaan yleisen 

kulukorvauksen nojalla hyväksyttyihin 

menoihin liittyvään vastuuvelvollisuuteen 

aiheuttamatta lisäkustannuksia 

parlamentille; pyytää uudelleen 

puhemiehistöä tekemään kiireellisesti 

yleiseen kulukorvaukseen seuraavat 

konkreettiset muutokset: 

Poistetaan. 

– yleistä kulukorvausta olisi kaikissa 

tapauksissa käsiteltävä erillisellä 

pankkitilillä 

 

– jäsenten olisi säilytettävä kaikki yleiseen 

kulukorvaukseen liittyvät kuitit 

 

– yleisestä kulukorvauksesta käyttämättä 

jäänyt osuus olisi palautettava jäsenen 

toimikauden lopussa; 

 

_________________  

1 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0114.  
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2 Hyväksytyt tekstit, 

P8_TA_PROV(2017)0408. 

 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/22 

Tarkistus  22 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

102 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 102 a. ottaa huomioon aiemmat 

vastuuvapauspäätöslauselmat, joissa 

todetaan muun muassa, että ”yleinen 

kulukorvaus on tarkoitettu kattamaan 

jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu, 

aiheutuvat kulut, kuten jäsenen toimiston 

vuokrakulut, laitteisto- ja tarvikekulut, 

dokumentaatiokulut tai tapahtumien 

järjestämiseen liittyvä logistinen tuki; 

toteaa, että olisi perustettava 40–75 uutta 

hallintotointa, jos parlamentin jäsenten 

toimintaan liittyviä korvauksia halutaan 

valvoa kattavasti, mikä olisi ristiriidassa 

henkilöstön vähentämistä koskevan 

suunnitelman kanssa”;1 a 

 _________________ 

 1 a EP:n vastuuvapaus 2014 

Or. en 



 

AM\1150757FI.docx  PE618.413v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

12.4.2018 A8-0105/23 

Tarkistus  23 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

103 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

103. palauttaa mieliin edustajantoimen 

riippumattomuuden periaatteen; korostaa, 

että on vaaleilla valittujen jäsenten 

vastuulla käyttää kulukorvaukset 

parlamentaariseen toimintaan ja että 

jäsenet voivat halutessaan julkistaa omilla 

verkkosivuillaan tiedot siitä, mihin he 

ovat yleistä kulukorvausta käyttäneet; 

Poistetaan. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/24 

Tarkistus  24 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

103 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 103 a. panee merkille vaatimuksen lisätä 

jäsenten yleistä kulukorvausta koskevaa 

avoimuutta; panee merkille puhemies 

Antonio Tajanin päätöksen perustaa 

puhemiehistöön yleistä kulukorvausta 

käsittelevä työryhmä; kehottaa 

parlamentin puhemiehistöä tutkimaan 

asianmukaisesti kiinteämääräisiä 

korvauksia (joihin yleinen kulukorvaus 

kuuluu), koska sellaisella järjestelmällä 

vähennetään merkittävästi muun muassa 

hallinnollista rasitetta; odottaa 

puhemiehistön esittävän selkeän 

yleiskatsauksen järjestelmän eduista; 

muistuttaa, että kiinteämääräisiä 

korvauksia on monenlaisia, muun muassa 

kilometrikorvaukset ja 

työmatkakorvaukset; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/25 

Tarkistus  25 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

104 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

104. katsoo, että yleistä kulukorvausta 

tarkistettaessa olisi otettava huomioon 

avoimuutta ja taloudellista vastuuta 

koskevat aiemmin hyväksytyt täysistunnon 

suositukset; 

Poistetaan. 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0105/26 

Tarkistus  26 

Claudia Schmidt, Petri Sarvamaa 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0105/2018 

Derek Vaughan 

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 

2017/2137(DEC) 

 

Päätöslauselmaesitys 

104 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 104 a. palauttaa mieliin edustajantoimen 

riippumattomuuden periaatteen; korostaa, 

että valittujen jäsenten velvollisuutena on 

käyttää varoja parlamentin toimintaan ja 

että jäsenet voivat halutessaan julkistaa 

yleisen kulukorvauksen perusteena olevat 

menonsa omilla verkkosivuillaan; toteaa, 

että kiinteämääräiset korvaukset ovat 

laajalti käytetty ja hyödylliseksi 

tunnustettu väline jäsenvaltioissa; 

muistuttaa, että yleisen kulukorvauksen 

käytön tehostaminen ja sitä koskevan 

avoimuuden lisääminen ei loukkaa 

yksityisyyttä eikä sen pitäisi edellyttää 

parlamentin hallinnon henkilöstön 

lisäämistä; odottaa, että yleistä 

kulukorvausta käsittelevän työryhmän 

havainnoista annetaan tietoa hyvissä 

ajoin; 

Or. en 

 


