
 

AM\1092194FI.doc  PE579.912v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

13.4.2016 A8-0131/3 

Tarkistus  3 

Indrek Tarand 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

29 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

29. vahvistaa yleistä kulukorvausta 

koskevan kantansa, jonka se on esittänyt 

talousarviota koskevissa 

päätöslauselmissaan 29. huhtikuuta 2015 

ja 28. lokakuuta 2015; toteaa jälleen, että 

on lisättävä jäsenten yleistä 

kulukorvausta koskevaa avoimuutta; 

kehottaa puhemiehistöä määrittelemään 

tämän korvauksen mukaisesti 

hyväksyttyjä menoja koskevalle 

tilivelvollisuudelle tarkemmat säännöt 

siten, että parlamentille ei aiheudu 

lisäkustannuksia; 

29. kehottaa jälleen puhemiehistöä 

määrittelemään tarkemmat säännöt 

yleisen kulukorvauksen mukaisesti 

hyväksyttyjä menoja koskevalle 

tilivelvollisuudelle ja toteaa, että tähän 

voisi kuulua kustannustehokkaita toimia, 

esimerkiksi jäsenten menotietojen 

julkistaminen, joka on jo yhä useamman 

jäsenen käytäntönä, ja että tässä 

yhteydessä voitaisiin ottaa käyttöön 

käyttämättömien varojen takaisinmaksua 

koskeva yksinkertaistettu järjestelmä; 

toteaa jälleen, että tämän ei pitäisi 

edellyttää uutta henkilöstöä parlamentin 

hallintoon; 

Or. en 
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13.4.2016 A8-0131/4 

Tarkistus  4 

Helga Trüpel  

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

49 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 49 a. toteaa, että pysäköinti on 

maksutonta parlamentin työntekijöille 

mutta julkista liikennettä käyttäville 

työntekijöille korvataan vain puolet 

vuosilipun hinnasta; pyytää pääsihteeriä 

tekemään arvioita siitä, miten suuri 

vuotuinen epäsuora tuki annetaan autoa 

käyttäville verrattuna muita 

liikennemuotoa käyttäviin, ja tekemään 

ehdotuksia eri liikennemuotojen käytöstä 

aiheutuvan mahdollisen epätasa-arvoisen 

kohtelun korjaamiseksi asettamalla joko 

asianmukaiset pysäköintimaksut tai 

myöntämällä suuremman korvauksen 

muiden liikennemuotojen käyttäjien 

kausilipuista; 

Or. en 

Perustelu 

 Komission ylläpitämän yhden pysäköintipaikan hinnaksi on arvioitu 1 300 euroa vuodessa 

(ks. asiakirja ”Mobility plan for Commission Staff in Brussels 2006–2007”, s. 5, 

http://ec.europa.eu/oib/doc/mobility-plan_en.pdf). Markkinahinnaksi on arvioitu 2 500 euroa. 

Julkisen liikenteen valinneilla on oikeus 290 euron korvaukseen. Pyöräilijät, jotka haluavat 

käyttää sisäpysäköintitiloja, saavat noin kymmenesosan autoilijoille lasketusta korvauksesta 

(suhteutettuna tilaan, jonka pyörä vie autoon verrattuna). Myös parlamentin henkilöstöllä on 

oikeus kahteen autotarraan (”vignette”). 
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13.4.2016 A8-0131/5 

Tarkistus  5 

Helga Trüpel 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0131/2016 

Indrek Tarand 

Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 

2016/2019(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

49 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 49 b. katsoo yleisesti, että jäsenille tai 

henkilöstölle ei pitäisi korvata 

liikemiesluokan hintaa heidän 

lentäessään unionin sisällä; 

Or. en 

 

 


