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Tarkistus  43 

Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Marie-

Pierre Vieu, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pitää myönteisenä yleistä 

kulukorvausta käsittelevän parlamentin 

puhemiehistön työryhmän perustamista; 

muistuttaa odotuksista, joita kohdistuu 

yleisen kulukorvauksen läpinäkyvyyden 

lisäämiseen, ja toteaa, että on määriteltävä 

tarkemmin säännöt, jotka koskevat tämän 

korvauksen nojalla hyväksyttyihin 

menoihin liittyvää vastuuvelvollisuutta 

aiheuttamatta parlamentille 

lisäkustannuksia; 

80. pitää myönteisenä yleistä 

kulukorvausta käsittelevän parlamentin 

puhemiehistön työryhmän perustamista; 

muistuttaa odotuksista, joita kohdistuu 

yleisen kulukorvauksen läpinäkyvyyden 

lisäämiseen, ja toteaa, että on määriteltävä 

tarkemmin säännöt, jotka koskevat tämän 

korvauksen nojalla hyväksyttyihin 

menoihin liittyvää vastuuvelvollisuutta 

aiheuttamatta parlamentille 

lisäkustannuksia; painottaa, että 

parlamentin jäsenten yleisen 

kulukorvauksen avoimuutta on lisättävä, 

ja korostaa, että tässä mielessä kunkin 

jäsenen olisi ilmoitettava näistä 

korvauksista vuosittain laadittavassa 

julkisessa raportissa; kehottaa myös 

tekemään tästä raportoinnista pakollista 

vuodesta 2019 alkaen sen jälkeen kun 

jäsenten asemaa koskevia sääntöjä on 

tarkistettu; 

Or. en 
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Tarkistus  44 

Marie-Pierre Vieu 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Euroopan unionin yleinen talousarvio 2018 – kaikki pääluokat 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Päätöslauselmaesitys 

84 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

84. palauttaa mieliin Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen vuonna 

2014 tekemän arvion, jonka mukaan 

parlamentin toiminnan maantieteellisestä 

hajauttamisesta aiheutuvat kustannukset 

olisivat 114 miljoonaa euroa vuodessa; 

panee lisäksi merkille todenneensa 

20. marraskuuta 2013 antamassaan 

päätöslauselmassa Euroopan unionin 

toimielinten kotipaikan sijainnista11, että 

78 prosenttia kaikista henkilöstösääntöjen 

alaisen parlamentin henkilöstön 

matkoista on suoraa seurausta 

parlamentin toiminnan maantieteellisestä 

hajauttamisesta; tähdentää, että 

mietinnössä todetaan myös, että 

maantieteellisen hajauttamisen 

ympäristövaikutukset eli 

hiilidioksidipäästöt ovat arviolta 11 000:n 

ja 19 000 tonnin välillä; toteaa jälleen, 

että kansalaiset suhtautuvat 

hajauttamiseen kielteisesti, ja kehottaa 

siksi laatimaan etenemissuunnitelman 

yhden työskentelypaikkakunnan 

vahvistamiseksi ja asiaan liittyvien 

budjettikohtien määrärahojen 

vähentämiseksi; 

Poistetaan. 

__________________  

11 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0498.  
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