
PA\940751FI.doc PE514.622v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Budjettivaliokunta

2012/2308(INI)

25.6.2013

LAUSUNTOLUONNOS
budjettivaliokunnalta

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle

Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista
(2012/2308(INI))

Valmistelija: Alexander Alvaro



PE514.622v01-00 2/3 PA\940751FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\940751FI.doc 3/3 PE514.622v01-00

FI

EHDOTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– 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 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,

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;

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;

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;

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;

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.

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


