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Tarkistus 1
Monika Hohlmeier

Lausuntoluonnos
Luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon toistuvan kolmen 
neljäsosan enemmistön äänestyksessä
parlamentin kolmen toimipaikan käytännön 
lopettamisesta, esimerkiksi 23. lokakuuta 
2012 antamassaan päätöslauselmassa 
neuvoston kannasta esitykseen Euroopan 
unionin yleiseksi talousarvioksi 
varainhoitovuodeksi 2013 – kaikki 
pääluokat*, 6. helmikuuta 2013 
antamassaan päätöslauselmassa 
vuoden 2014 talousarviomenettelyn 
suuntaviivoista – muut paitsi komissiota 
koskevat pääluokat* ja 10. toukokuuta 
2012 tekemänsä päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010, pääluokka I –
Euroopan parlamentti*,

– ottaa huomioon äänestykset parlamentin 
kolmen toimipaikan käytännön 
lopettamisesta, esimerkiksi 23. lokakuuta 
2012 antamassaan päätöslauselmassa 
neuvoston kannasta esitykseen Euroopan 
unionin yleiseksi talousarvioksi 
varainhoitovuodeksi 2013 – kaikki 
pääluokat1, 6. helmikuuta 2013 
antamassaan päätöslauselmassa 
vuoden 2014 talousarviomenettelyn 
suuntaviivoista – muut paitsi komissiota 
koskevat pääluokat2 ja 10. toukokuuta 
2012 tekemänsä päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010, pääluokka I –
Euroopan parlamentti3,

Or. en

Perustelu

Äänestyksissä parlamentin kolmen toimipaikan käytännön lopettamisesta ei muodostunut 
toistuvasti kolmen neljäsosan enemmistöä.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0359.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0048.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0155.
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Tarkistus 2
Catherine Trautmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että parlamentin 
arvioiden mukaan varainhoitovuoden 2014 
kokonaistalousarvio on 
1 808 144 206 euroa, josta useassa 
toimipaikassa työskentelystä suoraan 
aiheutuvat kulut ovat arviolta 
180 000 000 euroa;

A. ottaa huomioon, että parlamentin 
arvioiden mukaan varainhoitovuoden 2014 
kokonaistalousarvio on 
1 808 144 206 euroa; ottaa huomioon, että 
parlamentilla ei ole päivitettyjä lukuja 
kustakin toimipaikastaan aiheutuneista 
kuluista;

Or. fr

Tarkistus 3
Monika Hohlmeier

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että parlamentin 
arvioiden mukaan varainhoitovuoden 2014 
kokonaistalousarvio on 
1 808 144 206 euroa, josta useassa 
toimipaikassa työskentelystä suoraan 
aiheutuvat kulut ovat arviolta 
180 000 000 euroa;

A. ottaa huomioon, että parlamentin 
arvioiden mukaan varainhoitovuoden 2014 
kokonaistalousarvio on 
1 808 144 206 euroa, josta useassa 
toimipaikassa työskentelystä suoraan 
aiheutuvat kulut ovat arviolta 
152 300 000 euroa (28 300 000 euroa 
useassa toimipaikassa työskentelystä 
aiheutuvista kuluista on luonteeltaan 
teoreettinen, eikä näin ollen muodosta 
talousarvion menoerää);

Or. en
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Tarkistus 4
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että parlamentin 
arvioiden mukaan varainhoitovuoden 2014 
kokonaistalousarvio on 
1 808 144 206 euroa, josta useassa 
toimipaikassa työskentelystä suoraan 
aiheutuvat kulut ovat arviolta 
180 000 000 euroa;

A. ottaa huomioon, että parlamentin 
arvioiden mukaan varainhoitovuoden 2014 
kokonaistalousarvio on 
1 808 144 206 euroa ja että 12 
täysistunnosta aiheutuvat kulut 
(verrattuna Brysselissä aiheutuviin 
kustannuksiin) ovat parlamentin 
pääsihteeristön hyväksymässä 
asiakirjassa ”REPLIES TO THE 
QUESTIONNAIRE IN PREPARATION 
TO THE EP DISCHARGE FOR 2011” 
esitettyjen lukujen mukaan 
51,61 miljoonaa euroa, eli 0,04 prosenttia 
Euroopan unionin vuotuisesta 
talousarviosta ja 10 senttiä kansalaista 
kohden vuodessa;

Or. fr

Tarkistus 5
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Ulrike 
Lunacek, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. ottaa huomioon, että parlamentin 
arvioiden mukaan varainhoitovuoden 2014 
kokonaistalousarvio on 
1 808 144 206 euroa, josta useassa 
toimipaikassa työskentelystä suoraan 
aiheutuvat kulut ovat arviolta 
180 000 000 euroa;

A. ottaa huomioon, että parlamentin 
arvioiden mukaan varainhoitovuoden 2014 
kokonaistalousarvio on 
1 808 144 206 euroa, josta useassa 
maantieteellisessä toimipaikassa 
työskentelystä suoraan aiheutuvat kulut 
ovat arviolta 169–204 miljoonaa euroa; 
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Tarkistus 6
Monika Hohlmeier

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että 
perussopimuksen pöytäkirjan N:o 6 
mukaan Euroopan parlamentin 
kotipaikka on Strasbourg, sen 
valiokunnat kokoontuvat Brysselissä ja 
sen pääsihteeristö sijaitsee edelleen 
Luxemburgissa;

Or. en

Tarkistus 7
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että täysistuntojen 
siirtämisellä Strasbourgista Brysseliin 
säästettäisiin 1,5 miljoonaa euroa, kuten 
tuodaan esiin Euroopan parlamentin 
pääsihteeristön asiakirjan "REPLIES 
AND FOLLOW-UP TO THE 
DISCHARGE FOR 2010" kohdassa 28 
”Costs of using Strasbourg as the seat of 
the EP”;

Or. fr
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Tarkistus 8
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. ottaa huomioon, että nykyisen 
vaalikauden alusta alkaen sekä yksittäiset 
valiokunnat että täysistunto ovat 
esittäneet Euroopan parlamentin 
hallinnolle useita erityisiä pyyntöjä 
jokaiseen kolmeen työtilaan liittyvistä 
lisäkustannuksista kattavaa, 
yksityiskohtaista ja luotettavaa arviointia;

Or. en

Tarkistus 9
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Jan Mulder, Nils Torvalds, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A b. ottaa huomioon, että pääsihteerin 
puhemiehistölle syyskuussa 2002 
antamassa raportissa esitetyt luvut 
muodostavat viimeisen saatavilla olevan 
yleisen arvion kustannuksista, 

Or. en
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Tarkistus 10
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna Maria Corazza Bildt, 
Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof 
Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A c. ottaa huomioon, että pääsihteerin 
vuoden 2002 arvio vahvistettiin 
puhemiehistön ja budjettivaliokunnan 
yhteisen työryhmän laatimassa raportissa 
parlamentin talousarviosta vuodeksi 2012, 
ja 148 miljoonan euron arviota 
täydennettiin Strasbourgin rakennusten 
25 miljoonan euron vuotuisilla 
kuoletuskustannuksilla, jotka on otettava 
huomioon kyseisten rakennusten 
hankinnasta alkaen;

Or. en

Tarkistus 11
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että virkamiehiltä ja 
muilta toimihenkilöiltä kului vuonna 
2011 kuukausittaisiin neljäpäiväisiin 
täysistuntojaksoihin matkustamiseen 
69 562 päivää ja parlamentin jäsenten 
valtuutetuilta avustajilta 31 316 päivää, 
mikä maksoi virkamiesten ja muiden 
toimihenkilöiden osalta 16 652 490 euroa 
ja parlamentin jäsenten valtuutettujen 
avustajien osalta 5 944 724 euroa;

B. ottaa huomioon, että virkamiesten ja 
muiden toimihenkilöiden matkustamisesta
aiheutuvat kustannukset ovat
16 652 490 euroa ja parlamentin jäsenten 
valtuutettujen avustajien 5 944 724 euroa;

Or. fr
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Tarkistus 12
Monika Hohlmeier

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että virkamiehiltä ja 
muilta toimihenkilöiltä kului vuonna 2011 
kuukausittaisiin neljäpäiväisiin 
täysistuntojaksoihin matkustamiseen 
69 562 päivää ja parlamentin jäsenten 
valtuutetuilta avustajilta 31 316 päivää, 
mikä maksoi virkamiesten ja muiden 
toimihenkilöiden osalta 16 652 490 euroa 
ja parlamentin jäsenten valtuutettujen 
avustajien osalta 5 944 724 euroa;

B. ottaa huomioon, että virkamiehiltä ja 
muilta toimihenkilöiltä kului vuonna 2011 
kuukausittaisiin neljäpäiväisiin 
täysistuntojaksoihin matkustamiseen 
69 562 päivää (joista tiedotustoimistojen 
3 115 virkamatkapäivää toteutuisivat 
myös, vaikka parlamentilla olisi vain yksi 
toimipaikka) ja parlamentin jäsenten 
valtuutetuilta avustajilta 31 316 päivää, 
mikä maksoi virkamiesten ja muiden 
toimihenkilöiden osalta 16 652 490 euroa 
ja parlamentin jäsenten valtuutettujen 
avustajien osalta 5 944 724 euroa;

Or. en

Tarkistus 13
Catherine Trautmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että virkamiehiltä ja 
muilta toimihenkilöiltä kului vuonna 2011 
kuukausittaisiin neljäpäiväisiin 
täysistuntojaksoihin matkustamiseen 
69 562 päivää ja parlamentin jäsenten 
valtuutetuilta avustajilta 31 316 päivää, 
mikä maksoi virkamiesten ja muiden 
toimihenkilöiden osalta 16 652 490 euroa 
ja parlamentin jäsenten valtuutettujen 
avustajien osalta 5 944 724 euroa;

B. ottaa huomioon, että virkamiehiltä ja 
muilta toimihenkilöiltä kului vuonna 2011 
kuukausittaiseen matkustamiseen
kotipaikan ja muiden toimipaikkojen 
välillä 69 562 päivää ja parlamentin 
jäsenten valtuutetuilta avustajilta 
31 316 päivää, mikä maksoi virkamiesten 
ja muiden toimihenkilöiden osalta 
16 652 490 euroa ja parlamentin jäsenten 
valtuutettujen avustajien osalta 
5 944 724 euroa;
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Tarkistus 14
Edward McMillan-Scott, Göran Färm, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

B a. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin taloudellinen vaikutus 
Strasbourgion kaupungille ja sen alueelle 
on vähäinen verrattuna muihin 
eurooppalaisiin elimiin, joilla on pysyvää 
henkilöstöä siellä, koska työpaikkoja on 
vain 223, kun taas Euroopan neuvostolla 
on lähes 3 000 pysyvään henkilöstöön 
kuuluvaa ja Eurocorpsilla, Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimella, Artella ja 
diplomaateilla vielä 4 000 työntekijää, 
mikä merkitsee paikalliseen talouteen 
säännöllisesti ja pysyvästi noin 
17 miljoonan euron tuloja Euroopan 
parlamentin Strasbourgin toimipaikasta 
ja noin 400 miljoonan euron tuloja muilta 
elimiltä1;

Or. en

                                               
1 Impact économique de la présence des Institutions européennes à Strasbourg, Groupement EDR 
CityConsult Médiascopie, tammikuu 2011.
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Tarkistus 15
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että näihin lukuihin 
eivät sisälly poliittisten ryhmien 
henkilöstön matkakulut (joiden 
arvioidaan olevan vähintään 5 miljoonaa 
euroa) tai istuntojaksoihin osallistuvan, 
muiden EU:n toimielinten henkilöstön 
matkakulut, eikä niissä oteta huomioon 
muita hajanaisuuteen liittyviä kuluja, 
kuten menetetty työaika, ylityökorvaukset, 
muusta henkilökunnasta kuten 
lastenhoitajista aiheutuvat ylimääräiset 
kulut ja parlamentin jäsenten 
matkakulujen mahdolliset erot 
(72 103 309 euroa vuonna 2012), jotka 
johtuvat toimipaikalle pääsyn 
edellyttämistä erilaisista liikennevälineistä 
ja reiteistä;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 16
Monika Hohlmeier

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että näihin lukuihin 
eivät sisälly poliittisten ryhmien 
henkilöstön matkakulut (joiden 
arvioidaan olevan vähintään 5 miljoonaa 
euroa) tai istuntojaksoihin osallistuvan, 
muiden EU:n toimielinten henkilöstön 
matkakulut, eikä niissä oteta huomioon 
muita hajanaisuuteen liittyviä kuluja, 
kuten menetetty työaika, ylityökorvaukset, 
muusta henkilökunnasta kuten 

C. ottaa huomioon, että näihin lukuisin 
eivät sisälly istuntojaksoihin osallistuvan, 
muiden EU:n toimielinten henkilöstön 
kulut, eikä niissä oteta huomioon 
epäsuorasti henkilökunnasta aiheutuvia 
ylimääräisiä kuluja;
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lastenhoitajista aiheutuvat ylimääräiset 
kulut ja parlamentin jäsenten 
matkakulujen mahdolliset erot 
(72 103 309 euroa vuonna 2012), jotka 
johtuvat toimipaikalle pääsyn 
edellyttämistä erilaisista liikennevälineistä 
ja reiteistä;

Or. en

Tarkistus 17
Catherine Trautmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että näihin lukuihin 
eivät sisälly poliittisten ryhmien 
henkilöstön matkakulut (joiden arvioidaan 
olevan vähintään 5 miljoonaa euroa) tai 
istuntojaksoihin osallistuvan, muiden 
EU:n toimielinten henkilöstön 
matkakulut, eikä niissä oteta huomioon 
muita hajanaisuuteen liittyviä kuluja, 
kuten menetetty työaika, ylityökorvaukset, 
muusta henkilökunnasta kuten 
lastenhoitajista aiheutuvat ylimääräiset
kulut ja parlamentin jäsenten 
matkakulujen mahdolliset erot 
(72 103 309 euroa vuonna 2012), jotka 
johtuvat toimipaikalle pääsyn 
edellyttämistä erilaisista liikennevälineistä 
ja reiteistä;

C. ottaa huomioon, että näihin lukuihin 
eivät sisälly poliittisten ryhmien 
henkilöstön matkakulut;

Or. fr
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Tarkistus 18
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että Euroopan 
parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnalle Euroopan 
parlamentin vuoden 2011 
vastuuvapauden valmistelua varten 
annetussa vastauksessa ei esitetä arvioita 
mahdollisista säästöistä, vaan pelkkä 
osittainen arvio Strasbourgin toimipaikan 
lisäkustannuksista; ottaa huomioon, että 
tähän 55 miljoonan arvioon ei sisälly 
useita budjettikohtia, jotka on sisällytetty 
sitä edeltäviin ja seuranneisiin arvioihin, 
kuten erityisesti 
tietojenkäsittelykustannukset, kulut 
laitteista ja irtaimesta omaisuudesta, 
poliittisten ryhmien matkakulut tai 
mahdolliset säästöt matkoihin kuluvasta 
ajasta (yhteensä 68 miljoonaa euroa); 
ottaa huomioon, että arviossa esitetään 
useiden budjettikohtien osalta pienempiä 
lukuja kuin sitä edeltäneissä ja 
seuraavissa arvioissa ilman minkäänlaisia 
perusteluja (yhteensä 25 miljoonaa 
euroa);

Or. en
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Tarkistus 19
Catherine Trautmann

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. ottaa huomioon, että SEUT:n 
341 artiklassa ja perussopimusten 
liitteenä olevassa pöytäkirjassa nro 6 
määrätään, että jäsenvaltioiden 
hallitukset vahvistavat yksimielisesti 
unionin toimielinten kotipaikan ja että 
Euroopan parlamentin kotipaikka on 
Strasbourg, jossa pidetään kaksitoista 
kuukausittaista täysistuntoa, mukaan 
lukien talousarviota käsittelevä istunto, ja 
että ylimääräiset täysistunnot pidetään 
Brysselissä, että parlamentin valiokunnat 
kokoontuvat Brysselissä ja että 
parlamentin pääsihteeristö ja yksiköt 
säilytetään Luxemburgissa;

Or. fr

Tarkistus 20
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C b. ottaa huomioon, että mihinkään 
näistä arvioista ei sisälly Euroopan 
parlamentin maantieteellisestä 
etäisyydestä muihin Euroopan unionin 
toimielimiin, erityisesti Euroopan 
komissioon, neuvostoon, EU:n 
jäsenvaltioiden edustustoihin, toimittajiin 
ja kansalaisyhteiskunnan edustajiin, 
aiheutuvia lisäkuluja;
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Or. en

Tarkistus 21
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Helga Trüpel, Anna 
Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis 
de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C c kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C c. ottaa huomioon, että kolme 
neljäsosaa parlamentin jäsenistä katsoo, 
että Euroopan parlamentin olisi 
löydettävä merkittäviä rakenteellisten 
säästöjen kohteita ja että näitä voitaisiin 
löytää Euroopan parlamentin 
toimipaikkojen maantieteellisen 
hajautumisen uudelleenarvioinnissa, 
jossa esitetään Brysselin, Luxemburgin ja 
Strasbourgin kulujen jaottelu avoimessa 
ja luotettavassa muodossa, jota 
merkittävältä julkiselta elimeltä 
odotetaan;

Or. en

Tarkistus 22
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, Dan 
Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C d. ottaa huomioon, että historialliset 
syyt eurooppalaisten elinten Strasbourgiin 
sijoittumiselle ovat hyvin tiedossa 
esimerkiksi Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan 
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neuvoston osalta ja että vaikka Euroopan 
yhteisön edustajakokous/parlamentti 
alunperin hyödynsi viimeksi mainitun 
istuntosalia, Brysselin valinta Euroopan
komission ja NATOn toimipaikaksi 
kuvastavat EU:n toiveita vauraudessa ja 
turvallisuudessa asteittain yhdentyvästä 
maanosasta;

Or. en

Tarkistus 23
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C e. ottaa huomioon, että EU:n 
lainsäätäjien sijoittaminen yhteen 
toimipaikkaan ei vaaranna EU:n 
perinteistä monikeskuksisuutta, vaan tuo 
mukanaan merkittäviä tehokkuuteen ja 
avoimuuteen liittyviä etuja EU:n 
kansalaisille;

Or. en

Tarkistus 24
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C f kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C f. ottaa huomioon, että monissa 
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jäsenvaltioissa parlamentin toimipaikasta 
säädetään joko perustuslailla tai lailla ja 
että Euroopan parlamentti on toinen 
unionin lainsäätäjä ja voi vaatia 
muutoksia unionin perussopimuksiin 
Lissabonin sopimuksen 48 artiklan 
nojalla;

Or. en

Tarkistus 25
Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, George Lyon, 
Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle 
Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C g kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C g. ottaa huomioon, että Euroopan 
kansalaisten teemavuonna on 
asianmukaista näyttää, että kansalaisia 
kuullaan ja että sen lisäksi heidän 
vaaleilla valitut edustajansa toimivat 
heidän puolestaan lakkauttaakseen 
kuukausittaisen matkustelun Euroopan 
parlamentin toimipaikkojen välillä;

Or. en

Tarkistus 26
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C h kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C h. ottaa huomioon, että Euroopan 
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unionin toimielinten on tehtävä kaikkensa 
edistääkseen Euroopan poliittista 
yhdentymistä, kuroakseen umpeen 
havaittua kuilua kansalaisiin puuttumalla 
merkittäviin toimielinten rakenteellisiin 
seikkoihin ja edistääkseen eurooppalaista 
yhteisymmärrystä, avoimuutta 
vastuullisuutta ja johdonmukaisuutta 
siten, että EU:n päätöksentekoelimet 
toimivat yhdessä paikassa;

Or. en

Tarkistus 27
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Angelika Werthmann, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza 
Bildt, Isabelle Durant, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, 
Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C i kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C i. ottaa huomioon, että kuusi prosenttia 
EU:n talousarviosta on osoitettu 
hallinnollisiin tarkoituksiin ja että 
Euroopan unionin, jolla on suhteellisen 
pienet toimintamäärärahat 55 miljoonaan 
asukkaaseen nähden, on näinä 
kriisiaikoina näytettävä esimerkkiä 
virtaviivaistamalla omia 
talousarviovaikutuksiaan 
mahdollisimman laajasti vaarantamatta 
Euroopan parlamentin asianmukaista 
toimintaa, ja että lähellä toista 
lainsäätäjää sijaitsevasta toimipaikasta 
seuraavia tehokkuusetuja ei voi jättää 
huomiotta;

Or. en
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Tarkistus 28
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää hallintoa laskemaan säästöt, jotka 
saataisiin, jos parlamentilla olisi vain yksi 
toimipaikka; pyytää, että jotta tehokkuutta 
lisäävät säästöt voitaisiin määrittää, 
laskelmaan otettaisiin mukaan 
rakennekustannusten (rakennukset, 
kunnossapito, turvallisuus, vakuutukset, 
energia, ympäristövaikutukset, matkustus, 
logistiikka, ravintolat jne.) lisäksi myös 
sivukustannukset;

1. pyytää hallintoa laskemaan säästöt, jotka 
saataisiin, jos Euroopan parlamentilla olisi 
vain yksi toimipaikka Strasbourgissa, 
toimielimen kotipaikassa;

Or. fr

Tarkistus 29
Catherine Trautmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää hallintoa laskemaan säästöt, 
jotka saataisiin, jos parlamentilla olisi 
vain yksi toimipaikka; pyytää, että jotta 
tehokkuutta lisäävät säästöt voitaisiin 
määrittää, laskelmaan otettaisiin mukaan 
rakennekustannusten (rakennukset, 
kunnossapito, turvallisuus, vakuutukset, 
energia, ympäristövaikutukset, matkustus, 
logistiikka, ravintolat jne.) lisäksi myös 
sivukustannukset;

1. pyytää hallintoa laskemaan 
objektiivisesti kunkin toimipaikan, myös 
kotipaikan, aiheuttamat kustannukset;
katsoo, että tämän laskelman on 
keskityttävä rakenteellisiin kustannuksiin 
kuluvalla kaudella ja seuraavan 
monivuotisen rahoituskehyksen aikana 
(rakennukset, kunnossapito ja korjaus, 
turvallisuus, vakuutukset, energia, 
matkustus, logistiikka);

Or. fr
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Tarkistus 30
Monika Hohlmeier

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää hallintoa laskemaan säästöt, 
jotka saataisiin, jos parlamentilla olisi 
vain yksi toimipaikka; pyytää, että jotta 
tehokkuutta lisäävät säästöt voitaisiin 
määrittää, laskelmaan otettaisiin mukaan 
rakennekustannusten (rakennukset, 
kunnossapito, turvallisuus, vakuutukset, 
energia, ympäristövaikutukset, matkustus, 
logistiikka, ravintolat jne.) lisäksi myös 
sivukustannukset;

1. muistuttaa vuoden 2014 
talousarviomenettelyn suuntaviivoista –
muut pääluokat 6. helmikuuta 2013 
antamassaan päätöslauselmassa 
esittämänsä pyynnön, että pääsihteeri ja 
puhemiehistö antaisivat jäsenille 
ajantasaiset numerotiedot ja muut tiedot 
rahoitus- ja ympäristövaikutuksista, joita 
aiheutuu useamman toimipaikan 
järjestelystä; pyytää, että jotta tehokkuutta 
lisäävät säästöt voitaisiin määrittää, 
laskelmaan otettaisiin mukaan 
rakennekustannusten (rakennukset, 
kunnossapito, turvallisuus, vakuutukset, 
energia, ympäristövaikutukset, matkustus, 
logistiikka, ravintolat jne.) lisäksi myös 
sivukustannukset;

Or. en

Tarkistus 31
Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää hallintoa laskemaan säästöt, 
jotka saataisiin, jos parlamentilla olisi 
vain yksi toimipaikka; pyytää, että jotta 
tehokkuutta lisäävät säästöt voitaisiin 
määrittää, laskelmaan otettaisiin mukaan 
rakennekustannusten (rakennukset, 
kunnossapito, turvallisuus, vakuutukset, 
energia, ympäristövaikutukset, matkustus, 
logistiikka, ravintolat jne.) lisäksi myös 
sivukustannukset;

1. pyytää hallintoa esittämään ajantasaiset 
numerotiedot ja muut tiedot 
rahoitusvaikutuksista, joita aiheutuu 
useamman toimipaikan järjestelystä, 
erikseen kaikista toimipaikoista; pyytää, 
että jotta tehokkuutta lisäävät säästöt 
voitaisiin määrittää, laskelmaan otettaisiin 
mukaan rakennekustannusten (rakennukset, 
kunnossapito, turvallisuus, vakuutukset, 
energia, ympäristövaikutukset, matkustus, 
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logistiikka, ravintolat jne.) lisäksi myös 
sivukustannukset;

Or. en

Tarkistus 32
Angelika Werthmann

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. pyytää hallintoa laskemaan säästöt, jotka 
saataisiin, jos parlamentilla olisi vain yksi 
toimipaikka; pyytää, että jotta tehokkuutta 
lisäävät säästöt voitaisiin määrittää, 
laskelmaan otettaisiin mukaan 
rakennekustannusten (rakennukset, 
kunnossapito, turvallisuus, vakuutukset, 
energia, ympäristövaikutukset, matkustus, 
logistiikka, ravintolat jne.) lisäksi myös 
sivukustannukset;

1. pyytää hallintoa laskemaan viipymättä 
säästöt, jotka saataisiin, jos parlamentilla 
olisi vain yksi toimipaikka; pyytää, että 
jotta tehokkuutta lisäävät säästöt voitaisiin 
määrittää, laskelmaan otettaisiin mukaan 
rakennekustannusten (rakennukset, 
kunnossapito, turvallisuus, vakuutukset, 
energia, ympäristövaikutukset, matkustus, 
logistiikka, ravintolat jne.) lisäksi myös 
sivukustannukset;

Or. de

Tarkistus 33
Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa asiasta vastaavia Euroopan 
parlamentin yksikköjä arvioimaan 
Luxemburgin viranomaisten ja 
parlamentin välistä sopimusta, erityisesti 
määräystä Luxemburgissa olevan 
henkilöstön määrästä ottaen huomioon 
parlamentin tarpeet; katsoo, että tähän 
arviointiin on sisällyttävä analyysi ja 
vertailu parlamentin palvelujen kaikkein 
kustannustehokkaimmasta sijainnista, 
sillä parlamentti voisi hyötyä joidenkin 
palveluiden ulkoistamisesta sen 
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päätoimipaikasta;

Or. en

Tarkistus 34
Jan Mulder

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. pyytää hallinnolta vertailevaa 
analyysiä säästöistä, joita voitaisiin 
toteuttaa osoittamalla Euroopan 
parlamentille toimipaikka yksinomaan 
Brysselistä, kun Eurooppa-neuvoston 
kokoukset siirrettäisiin Strasbourgiin; 
analyysiin on sisällytettävä sekä 
rakenteelliset kustannukset että 
sivukustannukset;

Or. en

Tarkistus 35
Göran Färm, Edward McMillan-Scott, Anne E. Jensen, Nils Torvalds, Jan Mulder, 
George Lyon, Dan Jørgensen, Bart Staes, Anna Maria Corazza Bildt, Isabelle Durant, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cornelis de Jong, Krzysztof Lisek, Ulrike 
Lunacek

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että vaikka perussopimuksiin 
sisältyy määräyksiä unionin toimielinten 
toimipaikoista, myös 48 artikla, joka 
mahdollistaa perussopimukseen tehtävän 
muutoksen ehdottamisen, sisältyy 
perussopimukseen;

Or. en
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Tarkistus 36
Lucas Hartong

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on samaa mieltä siitä, että parlamentti 
voisi työskennellä tehokkaammin ja 
kustannustehokkaammalla tavalla, jos
sillä olisi vain yksi toimipaikka; päättää 
siksi ehdottaa, että perussopimukseen 
tehdään muutoksia Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
mukaisesti.

2. on samaa mieltä siitä, että parlamentti 
olisi tehokkain ja kustannustehokkain, jos 
sillä ei olisi minkäänlaista toimipaikkaa, 
vaan jos se lakkautettaisiin suoraan.

Or. nl

Tarkistus 37
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on samaa mieltä siitä, että parlamentti 
voisi työskennellä tehokkaammin ja 
kustannustehokkaammalla tavalla, jos 
sillä olisi vain yksi toimipaikka; päättää 
siksi ehdottaa, että perussopimukseen 
tehdään muutoksia Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
mukaisesti.

2. pitää valitettavana, että 
eurooppalaiselle projektille olennainen 
EU:n toimielinten hajauttamista ja 
maantieteellistä liikkuvuutta koskeva 
periaate asetetaan kyseenalaiseksi 
sellaisen keskustelun ylläpitämiseksi, joka 
koskee 0,04 prosenttia Euroopan unionin 
vuotuisesta talousarviosta; muistuttaa, 
että kysymys Euroopan unionin 
toimielinten kotipaikoista kuuluu 
perussopimusten alaisuuteen ja riippuu 
siten jäsenvaltioiden yksimielisestä 
poliittisesta tahdosta.

Or. fr
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Tarkistus 38
Catherine Trautmann

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on samaa mieltä siitä, että parlamentti 
voisi työskennellä tehokkaammin ja 
kustannustehokkaammalla tavalla, jos 
sillä olisi vain yksi toimipaikka; päättää 
siksi ehdottaa, että perussopimukseen 
tehdään muutoksia Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
mukaisesti.

2. katsoo, että parlamentin organisointi 
perustuu historiallisiin näkökohtiin ja että 
pyrkimyksenä on myös Euroopan unionin 
toimielinten ja virastojen kotipaikkojen 
hajauttaminen.

Or. fr

Tarkistus 39
Monika Hohlmeier

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on samaa mieltä siitä, että parlamentti 
voisi työskennellä tehokkaammin ja 
kustannustehokkaammalla tavalla, jos 
sillä olisi vain yksi toimipaikka; päättää 
siksi ehdottaa, että perussopimukseen 
tehdään muutoksia Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 48 artiklan 
mukaisesti;

2. muistuttaa neuvoston kannasta 
esitykseen Euroopan unionin yleiseksi 
talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013 
23. lokakuuta 2012 antamassaan 
päätöslauselmassa jäsenvaltioille 
esittämänsä kehotuksen tarkastella 
perussopimuksen seuraavan 
tarkistamisen yhteydessä uudelleen 
kysymystä parlamentin toimipaikasta ja 
työskentelypaikkakunnista muuttamalla 
pöytäkirjaa nro 6;

Or. en
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Tarkistus 40
Eider Gardiazábal Rubial

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on samaa mieltä siitä, että parlamentti 
voisi työskennellä tehokkaammin ja 
kustannustehokkaammalla tavalla, jos sillä 
olisi vain yksi toimipaikka; päättää siksi 
ehdottaa, että perussopimukseen tehdään 
muutoksia Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 48 artiklan mukaisesti.

2. on samaa mieltä siitä, että parlamentti 
voisi työskennellä tehokkaammin ja 
kustannustehokkaammalla tavalla, jos sillä 
olisi vain yksi toimipaikka; päättää siksi 
ehdottaa, että perussopimukseen tehdään 
muutoksia Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 48 artiklan mukaisesti; 
painottaa kuitenkin, että Strasbourgin 
nykyiselle rakennukselle on löydettävä 
asianmukainen ja kestävä vaihtoehtoinen 
käyttötarkoitus, jossa otetaan huomioon 
sen historiallinen merkitys rauhan ja 
sovinnon symbolina Euroopassa.

Or. en

Tarkistus 41
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– päättää olla antamatta suosituksia EU:n 
toimielinten kotipaikasta;

Or. fr

Tarkistus 42
Constance Le Grip

Lausuntoluonnos
2 kohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

– ottaa huomioon unionin 
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tuomioistuimen vuonna 1997 ja 2012 
antamat tuomiot, joissa muistutettiin, että 
Strasbourg vahvistetaan SEUT-
sopimuksessa Euroopan parlamentin 
kotipaikaksi; toteaa, että tuomioistuin on 
myös vahvistanut pöytäkirjan N:o 6 ja 
määritellyt sen sovellusehdot; toteaa, että 
tuomioistuin on myös tunnustanut 
täysimääräisesti Euroopan parlamentin 
sisäistä organisaatiota koskevan 
toimivallan, koska parlamentti voi 
toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä 
toimintansa ja menettelyjensä 
järjestämiseksi, mutta katsoo, että 
kotipaikan vahvistaminen ei kuulu sen 
toimivaltaan; panee merkille, että 
tuomioistuin on lisäksi todennut, että 
useasta toimipaikasta aiheutuu haittaa ja 
kuluja, mutta että niiden korjaaminen ei 
ole parlamentin eikä unionin 
tuomioistuimen vaan jäsenvaltioiden asia 
niiden mahdollisesti käyttäessä 
toimivaltaansa toimielinten kotipaikan 
vahvistamisessa;

Or. fr

Tarkistus 43
Catherine Trautmann

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että parlamentilla ei ole 
toimivaltaa valita kotipaikkaansa, vaan 
siitä ja muiden toimielinten kotipaikoista 
on tehty jäsenvaltioiden yksimielinen 
päätös; suosittelee, että kotipaikkaa 
koskevia kaikkia muutosehdotuksia 
tarkastellaan samoissa yksimielisyyttä 
edellyttävissä olosuhteissa ja että 
toimielinten ja virastojen kotipaikoista, 
jotka on vahvistettu kyseisen sopimuksen 
mukaisesti, keskustellaan samankaltaisin 
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edellytyksin.

Or. fr


