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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

107. panee merkille yleistä 
kulukorvausta koskevan puhemiehistön 
toiminnan ja erityisesti tilapäisen 
työryhmän perustamisen tämän 
korvauksen käyttöä koskevien sääntöjen 
määrittämistä ja julkaisua varten; pitää 
kuitenkin valitettavana, että ainoa 
puhemiehistön tekemä päätös liittyy ei-
tyhjentävään luetteloon 
korvauskelpoisista kustannuksista; panee 
lisäksi merkille, että puhemiehistön 
työryhmä pääsi yhteisymmärrykseen siitä, 
että kullakin parlamentin jäsenellä on 
oltava yleisen kulukorvauksen piiriin 
kuuluvien varojen vastaanottamista 
varten erillinen pankkitili; panee merkille 
yleistä kulukorvausta koskevan 
puhemiehistön päätöksen, jonka mukaan 
sovittuja muutoksia sovelletaan vasta 
vuoden 2019 vaalien jälkeen; katsoo, että 
jäsenten on oltava täysimääräisesti 
vastuussa tästä korvauksesta kattamistaan 
kuluista; panee merkille, että aiemmissa 
vastuuvapauspäätöslauselmissa vaadittiin 
seuraavaa:

107. muistuttaa, että parlamentti on 
aiemmin kannattanut äänestyksessä 
kantaa, jonka mukaan jäsenten olisi 
säilytettävä tositteet menoistaan, 
julkaistava vuosittain selvitys menoistaan 
ja palautettava käyttämättä jääneet varat 
edustajantoimensa tai vaalikauden 
päättyessä; palauttaa mieliin, että 
aiempien vastuuvapaussuositusten 
mukaisesti puhemiehistö päätti perustaa 
tilapäisen työryhmän, jonka tehtävänä on 
määrittää ja julkistaa säännöt, joita 
sovelletaan yleisen kulukorvauksen 
käyttöön; pitää valitettavana 
puhemiehistön päätöstä olla 
noudattamatta työryhmän ehdotusta ottaa 
käyttöön ulkopuolisen tarkastajan 
suorittamat erillisten, yleisen 
kulukorvauksen tilittämiseen 
tarkoitettujen tilien tarkastukset ja katsoo, 
että päätöksellä estettiin yleisen 
kulukorvauksen merkityksellinen 
uudistaminen; kehottaa puhemiehistöä 
käynnistämään välittömästi uudelleen 
yleistä kulukorvausta koskevat keskustelut 
ja pyrkimään saamaan aikaan 
sopimuksen mahdollisimman pian; 
katsoo, että kyseisen sopimuksen olisi 
sisällettävä avoimuuden ja taloudellisen 
vastuun lisäämiseen tähtäävät yhteiset 
säännöt, ja siinä olisi vaadittava 
seuraavaa:
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–  on määriteltävä ja julkistettava 
yleisen kulukorvauksen käyttöön 
sovellettavat säännöt ja laajennettava 
niitä (mikä edellyttää muun muassa 
tyhjentävää luetteloa korvauskelpoisista 
kuluista),

– jäsenten on säilytettävä kaikki 
yleiseen kulukorvaukseen liittyvät kuitit;

–  jäsenten on säilytettävä kaikki 
yleiseen kulukorvaukseen liittyvät kuitit,

– on annettava riippumattoman 
tarkastajan tehtäväksi suorittaa tilien 
vuositarkastus, ja tarkastajan lausunto on 
julkistettava;

–  yleisestä kulukorvauksesta 
käyttämättä jäänyt osuus on palautettava 
toimikauden lopussa;

– jäsenten on palautettava yleisestä 
kulukorvauksesta käyttämättä jäänyt 
osuus toimikautensa päättyessä;
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