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Vastuuvapaus 2018: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti 
1. Euroopan parlamentin päätös 13. toukokuuta 2020 vastuuvapauden myöntämisestä 
Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, 
pääluokka I – Euroopan parlamentti (2019/2056(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018 (COM(2019)0316 – C9-0051/2019)2,

– ottaa huomioon selvityksen talousarvio- ja varainhallinnosta varainhoitovuonna 2018, 
pääluokka I – Euroopan parlamentti3,

– ottaa huomioon sisäisen tarkastajan vuosikertomuksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 sekä toimielinten vastaukset4,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman5 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 
10 kohdan ja 318 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20126 ja 
erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

1 EUVL L 57, 28.2.2018.
2 EUVL C 327, 30.9.2019, s. 1.
3 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 1.
4 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 1.
5 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 9.
6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.



– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10461 ja erityisesti sen 260, 
261 ja 262 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevista sisäisistä 
säännöistä 10. joulukuuta 2018 tehdyn puhemiehistön päätöksen ja erityisesti sen 
34 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan, 104 artiklan 3 kohdan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0021/2020),

A. ottaa huomioon, että puhemies hyväksyi 27. kesäkuuta 2019 parlamentin tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018;

B. ottaa huomioon, että pääsihteeri johtavana valtuutettuna tulojen ja menojen hyväksyjänä 
vakuutti 25. kesäkuuta 2019 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että parlamentin 
talousarvioon osoitetut varat on käytetty aiottuun tarkoitukseensa moitteettoman 
varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja että käytössä olevat valvontamenettelyt 
antoivat riittävät takeet siitä, että tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

C. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen sisältyneessä 
varainhoitovuoden 2018 hallinto- ja muita menoja koskevassa erillisessä arvioinnissa 
todettiin, ettei se ollut havainnut vakavia puutteita tarkastelluissa asetuksessa (EU, 
Euratom) 2018/1046 edellytetyissä toimielinten ja elinten vuotuisissa 
toimintakertomuksissa;

D. ottaa huomioon asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 262 artiklan 1 kohdan, jonka 
mukaan kaikkien unionin toimielinten on pyrittävä kaikin tavoin toimimaan 
vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen liitettyjen 
huomautusten mukaisesti;

1. myöntää puhemiehelle vastuuvapauden Euroopan parlamentin talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä 
huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

1 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.



2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. toukokuuta 2020, joka sisältää 
huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 
Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, 
pääluokka I – Euroopan parlamentti (2019/2056(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka I – Euroopan 
parlamentti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan, 104 artiklan 3 kohdan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0021/2020),

A. panee merkille, että Euroopan parlamentin tilinpitäjä vakuutti lopullista tilinpäätöstä 
varmentaessaan saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot parlamentin taloudellisesta asemasta, 
toimien tuloksista ja rahavirroista;

B. ottaa huomioon, että tavanomaisen menettelyn mukaisesti parlamentin hallinnolle 
lähetettiin 126 kysymystä ja saaduista kirjallisista vastauksista keskusteltiin 
talousarvion valvontavaliokunnan avoimessa kokouksessa talousarviosta vastaavan 
varapuhemiehen, pääsihteerin ja sisäisen tarkastajan läsnä ollessa;

C. katsoo, että julkisen varainhoidon laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta on aina varaa 
parantaa ja että valvontaa tarvitaan sen varmistamiseksi, että poliittinen johto ja 
parlamentin hallinto ovat vastuuvelvollisia unionin kansalaisille;

Parlamentin talousarvio- ja varainhallinto

1. panee merkille, että parlamentin lopullinen talousarvio vuonna 2018 oli yhteensä 
1 950 687 373 euroa eli 18,9 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen1 otsakkeesta 5, 
johon sisältyivät unionin toimielinten kaikki hallintomenot vuonna 2018, ja toteaa, että 
kasvu vuoden 2017 talousarviosta (1 909 590 000 euroa) oli 2,2 prosenttia;

2. ottaa huomioon, että tileihin kirjattuja tuloja oli 31. joulukuuta 2018 yhteensä 
193 998 910 euroa (206 991 865 euroa vuonna 2017), josta käyttötarkoitukseensa 
sidottuja tuloja oli 30 783 590 euroa (50 052 674 euroa vuonna 2017);

3. korostaa, että 67,6 prosenttia kaikista sitoumuksista sisältyi neljään lukuun: luku 10 
”Toimielimen jäsenet”, luku 12 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 20 
”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut” ja luku 42 ”Parlamentin jäsenten avustajiin 
liittyvät menot”, mikä osoittaa, että parlamentin menot olivat suurelta osin erittäin 
joustamattomia;

1 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2. joulukuuta 2013, vuosia 
2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 
20.12.2013, s. 884).



4. panee merkille, että parlamentin tilinpäätös varainhoitovuodelta 2018 perustui 
seuraaviin määriin:

a) Käytettävissä olleet määrärahat (euroa)
määrärahat 2018 1 950 687 373
erikseen esitetyt siirrot varainhoitovuodelta 2017 2 564 000
ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot varainhoitovuodelta 
2017 289 785 291

käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvat 
määrärahat vuodeksi 2018 30 783 590

käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin perustuvien 
määrärahojen siirrot vuodelta 2017 47 369 977

Yhteensä 2 318 626 231
b) Määrärahojen käyttö varainhoitovuonna 2018 (euroa)
sitoumukset 2 283 150 877
suoritetut maksut 1 933 089 380
seuraavalle vuodelle ilman eri toimenpiteitä siirretyt 
määrärahat, käyttötarkoitukseensa sidottuihin tuloihin 
perustuvat määrärahat mukaan luettuina 

348 106 015

seuraavalle vuodelle erikseen siirretyt määrärahat ---
peruuntuneet määrärahat 39 994 836
c) Talousarviosta saatu rahoitus (euroa)
saatu vuonna 2018 193 998 910
d) Kokonaistase 31. joulukuuta 2018 (euroa) 1 671 682 153

5. toteaa, että parlamentin talousarvioon otetuista määrärahoista sidottiin 99,2 prosenttia 
eli 1 934 477 627 euroa ja peruuntumisaste oli 0,8 prosenttia; panee tyytyväisenä 
merkille, että edellisten vuosien tapaan talousarvion toteutusaste oli erittäin korkea; 
panee merkille, että maksujen kokonaismäärä oli 1 636 858 018 euroa, joten 
maksumäärärahojen käyttöaste oli 84,6 prosenttia; 

6. korostaa, että vuonna 2018 määrärahoja peruuntui 16 209 746 euroa ja peruuntumiset 
liittyivät pääasiassa palkkoihin ja muihin etuuksiin sekä kiinteistömenoihin;

7. toteaa, että varainhoitovuonna 2018 hyväksyttiin yksitoista varainhoitoasetuksen 31 ja 
49 artiklan mukaista siirtoa, joiden kokonaismäärä oli 53 533 500 euroa eli 
2,7 prosenttia lopullisista määrärahoista; kiinnittää huomiota siihen, että suurin osa 
määrärahojen siirroista liittyi parlamentin kiinteistöpolitiikkaan ja erityisesti Konrad 
Adenauer -rakennushankkeeseen liittyvien vuotuisten maksuosuuksien rahoittamiseen;

Tilintarkastustuomioistuimen lausunnot vuoden 2018 tilien luotettavuudesta sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta

8. palauttaa mieliin, että tilintarkastustuomioistuin arvioi kaikkien unionin toimielinten 
hallintomenot ja muut menot erikseen yhtenä toimintalohkoryhmänä; toteaa, että 
hallintomenoja ja niiden liitännäismenoja ovat henkilöstömenot (palkat, korvaukset ja 
eläkkeet), joiden osuus kokonaismäärästä on 60 prosenttia, sekä kiinteistöihin, 
laitteisiin, energiaan, viestintään ja tietotekniikkaan liittyvät menot;

9. toteaa, että tarkastusevidenssi osoittaa kokonaisuutena tarkasteltuna, että 
hallintomenojen virhetaso ei ollut olennainen; panee myös merkille, että 



kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä oli kolmetoista eli monivuotisen 
rahoituskehyksen hallintomenoja koskevan otsakkeen 5 arvioitu virhetaso jäi 
olennaisuusrajan alapuolelle;

10. panee merkille parlamenttia koskevan erityisen havainnon, jonka 
tilintarkastustuomioistuin esitti vuosikertomuksessaan parlamentin tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2018; toteaa, että viime vuosien terroristihyökkäysten vuoksi 
toimielimet, parlamentti mukaan luettuna, ovat pitäneet välttämättömänä vahvistaa 
kiireellisesti henkilöstönsä ja toimitilojensa suojelua; panee huolestuneena merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita parlamentin ja komission menettelyissä; 
toteaa, että parlamentti käytti turvallisuuteen liittyvien rakennusurakoiden hankinnassa 
jo olemassa olevia puitesopimuksia, jotka oli laadittu siten, että parlamentti pystyi 
niiden nojalla tilaamaan tarjoajan esittämän yksittäisen tarjouksen perusteella keskeisiä 
turvallisuusurakoita, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen hintaluetteloon; toteaa 
parlamentin käyttäneen tätä menetelmää kahdessa tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastamista neljästä menettelystä;

11. panee huolestuneena merkille parlamentin tilintarkastustuomioistuimen kanssa 
järjestetyssä kuulemismenettelyssä antaman vastauksen, jossa se totesi, ettei 
kilpailuttaminen tapahtunut aivan optimaalisesti, kun otetaan huomioon erityinen 
konteksti (aikapaine ja markkinakohtainen rakenne); panee tyytyväisenä merkille, että 
asianmukainen hintakilpailu varmistetaan kilpailuttamalla tällä alalla viiden 
toimeksisaajan kanssa tehdyt uudet puitesopimukset uudelleen;

Sisäisen tarkastajan vuosikertomus

12. toteaa, että asiasta vastaavan valiokunnan ja sisäisen tarkastajan kokouksessa 
18. marraskuuta 2019 sisäinen tarkastaja esitteli vuosikertomuksensa ja kuvasi 
tarkastuslausumaa koskevia tarkastuksia ja konsultointitoimeksiantoja, jotka hän oli 
suorittanut ja joista hän oli raportoinut ja jotka kattoivat vuonna 2018 seuraavat aiheet:

– kiinteistöjen kunnossapito, kunnostus ja hoito (infrastruktuurin ja logistiikan 
pääosasto, INLO)

– toimielimen tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuden alustava tarkastelu

– virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muihin toimihenkilöihin 
sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaiset henkilökohtaiset etuudet

– Luxemburgin henkilöstömyymälä (INLO)

– sisäisen tarkastajan kertomuksiin sisältyvien keskeneräisten toimien seuranta – 
vaiheet 1 ja 2, 2018

– sisäisen laadunvarmistustoiminnon perustaminen turvallisuusasioiden pääosastoon 
(SAFE)

– riippumaton neuvonta ”From Desktop to Hybrid” -tietotekniikkahankkeessa 
(innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto, ITEC)

– eräät unionin ulkoasioiden pääosaston (EXPO) raportointilomakejärjestelmän 
näkökohdat



– tietotekniikan käyttökeskeytyksen seuranta ja toiminnan jatkuvuuden 
vahvistaminen

– ateriapalvelualan (INLO) hankinnat ja sopimusten täytäntöönpano; raporttia ei ole 
vielä julkaistu mutta alustavista havainnoista keskustellaan parhaillaan johdon 
kanssa;

13. pitää myönteisinä ja tukee toimia, joista sisäinen tarkastaja on sopinut asiasta vastaavien 
pääosastojen kanssa varmennustoimeksiantojen ja konsultointitoimeksiantojen johdosta 
antamiensa suositusten perusteella;

toteaa, että hyväksyttyjä toimia ovat seuraavat:

– kiinteistöjen kunnossapidon, kunnostuksen ja hoidon (INLO) tarkastuksen osa-
alueella tehostetaan kunnossapidon strategista kehystä ja jatketaan parlamentin 
kiinteistöjen kunnossapitotoimien parantamista hyväksymällä kattavat 
toimintaperiaatteet ja jäsennelty, johdonmukainen monivuotinen suunnitelma; 
lisätään luottamusta parlamentin kiinteistöprosessien ja -toimintojen tehokkuuteen 
ja kustannustehokkuuteen; tuetaan huoltopäätösten tekoa luotettavilla tiedoilla ja 
analyyseilla

– tietojärjestelmien tarkastuksen osa-alueella tarkastellaan alustavasti uudelleen 
toimielimen tieto- ja viestintätekniikan turvallisuutta, vahvistetaan 
tietojärjestelmien turvallisuuden hallintaa (tämä kattaa toimintaperiaatteet, 
vaatimukset ja suuntaviivat) etenkin hyväksymällä toimielimen 
tietoturvaperiaatteet; parannetaan tietoteknisten resurssien (laitteistot, niihin 
liittyvät ohjelmistot ja verkot) määrittämistä, suojaamista ja valvontaa; 
parannetaan kyberturvallisuuden häiriötilanteiden havaitsemista ja niihin 
reagointia ja tehostetaan palautumisvalmiuksia

– henkilöstön jäsenten henkilökohtaisten etuuksien tarkastuksen osa-alueella 
lujitetaan alan yleistä valvontaympäristöä ja ratkaistaan erityisesti perhe-etuuksiin 
liittyviä kysymyksiä

– Luxemburgin henkilöstömyymälän tarkastuksen johdosta toteutetaan tarvittavat 
toimet valvontaympäristön ja valvontatoimien sekä sisäisen hallinnon 
asianmukaisuuden parantamiseksi; varmistetaan, että myymälän liiketoimet, myös 
sen ennakkotili, ovat varainhoitoasetuksen, kirjanpitoperiaatteiden ja 
verolainsäädännön mukaisia;

suositukset:

– ulkoasioiden pääosaston raportointilomakejärjestelmän yhteydessä pannaan 
täytäntöön kuusi suositusta raportointijärjestelmän lujittamiseksi ja 
valtuuskuntien, valiokuntien muiden asianomaisten osapuolten välisen yhteistyön 
jäsentämiseksi paremmin

– turvallisuusasioiden pääosaston sisäisen laadunvarmistustoiminnon perustamisen 
yhteydessä pannaan täytäntöön kuusi tätä koskevaa suositusta, joihin kuuluu 
erityisesti laatupolitiikan luominen

– ”From Desktop to Hybrid” -pilottihankkeen osalta vahvistetaan hankkeen 
liiketaloudellista toimintamallia; korvataan lukuisat nykyiset laitteet 



hybridilaitteilla; parannetaan konseptin toimivuuden osoittamisen ja 
pilottihankkeiden varainhoitoa ennen uusien välineiden käyttöönottoa 

– tietotekniikan käyttökeskeytyksen seurannan ja toiminnan jatkuvuuden 
vahvistamisen osa-alueella varmistetaan tieto- ja 
viestintätekniikkainfrastruktuurin täydentävä suoja; testataan 
palautussuunnitelmaa; luetteloidaan kriittiset tietojärjestelmät ja niiden 
riippuvuussuhteet ja parannetaan suunnittelua parlamentin tieto- ja 
viestintätekniikkainfrastruktuurin sijoittamiseksi parlamentin tilojen ulkopuolelle;

14. panee merkille, että vuoden 2018 seurantaprosessissa saatettiin päätökseen 28 tointa 
76 keskeneräisestä toimesta ja että myöhässä olevien toimien riskiprofiili aleni asteittain 
edelleen vuonna 2018; huomauttaa erityisesti, että merkittäviin riskeihin liittyvien 
keskeneräisten toimien määrä laski 22:sta seitsemään eikä korkeimman riskiluokan 
(”kriittinen”) toimia ollut kesken; panee merkille, että näiden validoitujen toimien 
lisäksi kesken oli kaikkiaan 117 toimea, joista osassa täytäntöönpanon määräaika on 
myöhemmin ja joista 47 liittyy merkittäviin riskeihin; edellyttää, että niiden 
täytäntöönpanossa noudatetaan sovittuja määräaikoja;

15. on erityisen tyytyväinen pääosastojen mahdollisuuteen antaa sisäiselle tarkastajalle 
konsultointitoimeksiantoja ja suosittelee, että kaikki pääosastot käyttävät tätä 
mahdollisuutta tarvittaessa;

16. panee merkille, että kaksi tarkastusta, joista toinen koski vierailijaryhmiä ja toinen 
parlamentin jäsenten avustajakorvauksia, olivat osa vuoden 2019 toimintaa ja niistä 
raportoidaan vuoden 2020 alussa; pyytää sisäistä tarkastajaa ilmoittamaan talousarvion 
valvontavaliokunnalle molempien tarkastusten tuloksista heti, kun ne ovat saatavilla;

17. pitää erittäin valitettavana, että sisäisen tarkastajan kertomus ei ole julkinen; vaatii, että 
tämä kertomus julkistetaan vuosittain ja lähetetään jäsenille samanaikaisesti kuin 
parlamentin puhemiehelle ja pääsihteerille; pitää valitettavana, että tammikuussa 2020 
päätettiin, että jäsenet voivat tutustua vuoden 2018 kertomukseen vain pyynnöstä 
valvotussa lukusalissa; uskoo vahvasti, että rajoittamalla mahdollisuuksia tutustua tähän 
asiakirjaan, joka koskee julkisten varojen käyttöä, annetaan valitettavasti vaikutelma 
siitä, että asiassa on jotain peiteltävää;

Vuoden 2017 vastuuvapauspäätöslauselman seuranta

18. panee merkille parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle vuotta 2017 koskevaan 
vastuuvapauspäätöslauselmaan 17. syyskuuta 2019 annetut kirjalliset vastaukset sekä 
pääsihteerin esityksen, jossa käsiteltiin useita vuotta 2017 koskevaan parlamentin 
vastuuvapauspäätöslauselmaan sisältyneitä kysymyksiä ja pyyntöjä, sekä niiden 
johdosta käydyn keskustelun jäsenten kanssa;

19. pitää valitettavana, että osa vuoden 2017 vastuuvapautta koskevassa parlamentin 
päätöslauselmassa annetuista suosituksista ei ole johtanut toimiin eikä vastuuvapautta 
koskevassa seuranta-asiakirjassa esitetä tälle minkäänlaisia perusteluja; pitää tärkeänä, 
että talousarvion valvontavaliokunnassa järjestetään entistä useammin parlamentin 
talousarviota ja sen toteutukseen vaikuttavia seikkoja koskevia keskusteluja pääsihteerin 
kanssa;



Parlamentin vastuuvapaus 2018

20. panee merkille talousarviosta vastaavan varapuhemiehen, pääsihteerin ja parlamentin 
talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten välisen keskustelun, joka liittyi parlamentille 
vuodelta 2018 myönnettävään vastuuvapauteen ja joka järjestettiin 18. marraskuuta 
2019 sisäisen tarkastajan läsnä ollessa;

21. kehottaa uudelleen puhemiehistöä seuraamaan kaikkien vastuuvapauspäätösten 
noudattamista työjärjestyksen 25 artiklan ja liitteen V ja varainhoitoasetuksen 6 artiklan 
ja 166 artiklan mukaisesti; pyytää pääsihteeriä välittämään tämän päätöslauselman 
puhemiehistölle korostaen kaikkia puhemiehistön toimenpiteiden toteuttamista tai 
päätösten tekemistä koskevia pyyntöjä; kehottaa pääsihteeriä laatimaan 
toimintasuunnitelman ja aikataulun, jonka avulla puhemiehistö voi seurata ja/tai 
noudattaa parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmiin sisältyviä suosituksia, ja 
sisällyttämään tulokset vuotuiseen seuranta-asiakirjaan; kehottaa pääsihteeriä 
raportoimaan budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle hyvissä ajoin 
kaikista puhemiehistölle esitetyistä hankkeista, joilla on merkittäviä 
talousarviovaikutuksia; muistuttaa, että puhemiehistön on parannettava merkittävästi ja 
ennakoivalla tavalla päätöksentekomenettelynsä avoimuutta;

22. pitää valitettavana sisäisissä tutkimuksissa vuonna 2018 havaittua jäsenten 
edustajakorvauksiin liittyvää neljää tapausta, joiden yhteydessä voitiin periä takaisin 
146 814 euroa (vuonna 2017 havaittiin 47 tapausta ja perittiin takaisin 903 741 euroa), 
ja toteaa, että jäsenille maksetuista matka- ja oleskelukuluista voitiin kuuden 
tutkimuksen perusteella periä takaisin 173 546 euroa (vuonna 2017 vastaava määrä oli 
68 589,05 euroa); joiden yhteydessä voitiin periä takaisin;

23. huomauttaa, että lainsäädäntötoiminta lisääntyi huomattavasti vuonna 2018, kun 
parlamentin vaalikausi 2014–2019 lähestyi loppuaan;

24. panee merkille, että kaksi erityisvaliokuntaa, terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta 
(TERR) ja torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevä erityisvaliokunta 
(PEST), saivat vuoden aikana työnsä onnistuneesti päätökseen ja kolmas 
erityisvaliokunta, talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä 
erityisvaliokunta (TAX3), perustettiin;

25. korostaa, että vuoden 2019 EU-vaaleja koskeva viestintäkampanja käynnistettiin 
onnistuneesti; kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2019 EU-vaaleissa äänestäneiden 
kansalaisten määrä kasvoi mutta äänestysaktiivisuus oli joissakin maissa yhä liian 
alhainen; katsoo, että erityisesti kyseisissä maissa tämäntyyppisten kampanjoiden olisi 
oltava luonteeltaan jatkuvia;

26. hyväksyy toimielimen toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi, etenkin fyysiseen ja 
kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvissä asioissa mutta myös kyberturvallisuuden ja 
viestinnän turvallisuuden alalla;

27. pitää valitettavana, että vaikka parlamentin budjettivaliokunta ei hyväksynyt tekoälyn 
seurantakeskuksen perustamista varten pyydettyjä määrärahoja, tämä aloite näyttää 
edelleen olevan käynnissä työryhmän muodossa; on erittäin huolissaan jäsenten 
tekemän demokraattisen päätöksen ilmeisestä kiertämisestä ja pitää sitä hyvin 
valitettavana ennakkotapauksena; suosittelee, että työryhmän toiminta keskeytetään 
välittömästi, kunnes budjettivallan käyttäjä on päättänyt osoittaa sille määrärahat;



28. on tietoinen kiinteistöpolitiikan merkityksestä, etenkin Martens-rakennushankkeesta ja 
Montoyer 63 -rakennuksen uudelleen rakentamisesta, jotka saatettiin loppuun vuonna 
2018 Brysselissä, sekä Luxemburgissa toteutettavasta Konrad Adenauer -hankkeesta, 
jonka on määrä valmistua kesäkuun 2023 loppuun mennessä; on tietoinen siitä, että 
parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi vuonna 2018 hankkeen ennakkorahoitusta 
varten keräilysiirron, jonka määrä oli 29 miljoonaa euroa ja jonka ansiosta säästettiin 
arviolta 4,7 miljoonaa euroa korkoja; on huolissaan Konrad Adenauer -rakennuksen 
rakennustöiden viivästymisestä Luxemburgissa, sillä rakennuksen oli suunniteltu 
valmistuvan vuonna 2018 mutta nyt sen ei odoteta tapahtuvan ennen vuotta 2023;

29. kannustaa käyttämään ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS), 
joka on yksityisille ja julkisille organisaatioille tarkoitettu Euroopan unionin 
hallinnointiväline, jonka avulla ne arvioivat ja parantavat ympäristönsuojelunsa tasoa 
asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesti1; kannattaa parlamentin hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi toteutettuja toimenpiteitä;

30. kehottaa hallintoa kiinnittämään huomiota jäsenten menettelysääntöihin, joissa 
määrätään, että jäsenten on toimittava ainoastaan yleisen edun mukaisesti ja suoritettava 
tehtävänsä pyyteettömästi, nuhteettomasti, avoimesti, huolellisesti, rehellisesti, 
vastuullisesti ja parlamentin mainetta varjellen; korostaa, että menettelysäännöissä 
määritellään eturistiriidat ja se, kuinka jäsenten olisi käsiteltävä niitä, ja niihin sisältyy 
entisten jäsenten ammatillista toimintaa koskevia sääntöjä;

31. panee huolestuneena merkille, että vuosien 2012–2018 välillä ainakin 24:ssä 
menettelysääntöihin liittyvässä rikkomustapauksessa ei langetettu seuraamuksia; 
korostaa, että jos rikkomuksista ei määrätä asianmukaisia seuraamuksia, on 
epätodennäköisempää, että jäsenet noudattavat menettelysääntöjä; kehottaa puhemiestä 
arvioimaan huolellisesti kaikki väitetyt menettelysääntöjen rikkomukset ja määräämään 
kyseisille jäsenille tapauksesta riippuen asianmukaiset seuraamukset;

32. panee merkille säännöt jäsenten kuljetuksista Euroopan parlamentin toimipaikoissa; 
katsoo, että sääntöjen määräykset edellytyksistä, joilla puhemies, pääsihteeri, 
apulaispääsihteeri ja kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajat voivat käyttää virka-
autoja jatkuvasti, ovat liian epämääräiset; kehottaa puhemiehistöä tarkistamaan sääntöjä 
siten, että virka-autojen käytölle asetetaan tiukemmat ehdot;

33. pitää väärinkäytösten paljastajien suojelua demokratian keskeisenä elementtinä ja 
ratkaisevan tärkeänä seikkana laittoman toiminnan ja väärinkäytösten estämisessä ja 
ehkäisemisessä; muistuttaa, että muun muassa parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat 
ovat haavoittuvassa asemassa työsopimuksensa vuoksi; panee huolestuneena merkille 
pääsihteerin ilmoituksen, jonka mukaan väärinkäytösten paljastajia koskevia sääntöjä 
sovelletaan valtuutettuihin avustajiin mutta parlamentti ei voi tarjota heille 
työsuhdeturvaa; toteaa, että avustajat ovat riippuvaisia yksittäisestä jäsenestä, jonka 
palveluksessa he ovat; kehottaa pääsihteeriä ottamaan tämän seikan huomioon, kun 
valtuutetut avustajat toimivat väärinkäytösten paljastajina, ja selvittämään 
sopimussuojan vaihtoehtoja, jotka parlamentti tarjoaa häirinnän kohteeksi joutuneille 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 
25. marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja asetuksen 
(EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY kumoamisesta 
(EUVL L 342, 22.12.2009, s. 1).



valtuutetuille avustajille, ja ulottamaan saman suojan koskemaan valtuutettuja avustajia, 
kun nämä toimivat väärinkäytösten paljastajina;

34. korostaa, että valtuutettujen avustajien sopimusten päättämistä koskevissa nykyisissä 
säännöissä ei määrätä mahdollisuudesta päättää sopimus ”yhteisestä sopimuksesta”, ja 
toteaa, että se olisi keino ottaa huomioon jäsenten ja avustajien välinen erityinen suhde 
ja antaisi molemmille osapuolille mahdollisuuden todeta, ettei keskinäistä luottamusta 
enää ole, ja hyötyä yhteisestä ratkaisusta heikentämättä valtuutettujen avustajien 
sosiaalisia oikeuksia; pyytää pääsihteeriä löytämään ratkaisun siihen, että valtuutettujen 
avustajien palkat voidaan maksaa ainoastaan belgialaisten pankkien tileille, mikä on 
vastoin yhtenäisen raha- ja maksuliiton ideaa;

35. toteaa jälleen olevansa huolissaan väitetystä käytännöstä, jossa jäsenet velvoittavat 
valtuutetut avustajat lähtemään virkamatkalle varsinkin Strasbourgiin ilman 
matkamääräystä tai ilman, että heidän virkamatkakulujaan tai edes matkakulujaan 
korvataan; katsoo tällaisen käytännön tarjoavan mahdollisuuden väärinkäytöksiin; 
toteaa, että kun valtuutetut avustajat matkustavat ilman matkamääräystä, heidän on 
maksettava itse kustannuksensa eivätkä he kuulu työajan vakuutuksen piiriin; kehottaa 
uudelleen pääsihteeriä tutkimaan tätä väitettyä käytäntöä ja raportoimaan siitä vuoden 
loppuun mennessä;

36. kehottaa jälleen puheenjohtajakokousta ja puhemiehistöä harkitsemaan uudelleen 
valtuutettujen avustajien mahdollisuutta osallistua jäsenten mukana tietyin, myöhemmin 
vahvistettavin edellytyksin parlamentin virallisille valtuuskuntamatkoille ja 
virkamatkoille, kuten monet jäsenet ovat jo pyytäneet; kehottaa pääsihteeriä tutkimaan 
näiden virkamatkojen talousarviovaikutuksia sekä niiden organisointia ja logistiikkaa;

37. kehottaa parlamenttia mukauttamaan henkilöstösääntöihin liittyviä sisäisiä sääntöjään 
kaikilta osin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 
hiljattain hyväksyttyyn direktiiviin (EU) 2019/19371 muun muassa perustamalla 
turvallisia ilmoittamiskanavia; pyytää lisäksi, että parlamentti takaa väärinkäytösten 
paljastajille saman tasoisen suojelun kuin työpaikkahäirinnän uhreille; pyytää 
pääsihteeriä käynnistämään pakollisen koulutuksen esimiehille, jotta lisätään 
parlamentin henkilöstön keskuudessa tietoisuutta väärinkäytösten paljastajien suojelusta 
ja heidän henkilöstösääntöjen mukaisesta velvollisuudestaan raportoida laittomasta 
toiminnasta tai hallinnollisista epäkohdista;

38. toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista vaikutti 
merkittävästi parlamentin eri yksiköihin, erityisesti valiokuntiin, tutkimusyksiköihin ja 
horisontaalisiin yksiköihin;

39. pitää myönteisenä puhemiehistön 2. toukokuuta 2018 tekemää päätöstä, joka koskee 
henkilöstöä, jolla on Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuus, ja jonka mukaan 
yhtäkään virkamiestä ei irtisanota Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisuuden 
perusteella; ymmärtää, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia olevista 
sopimussuhteisen ja väliaikaisen henkilöstön jäsenistä Yhdistyneen kuningaskunnan 
alustavasti kaavailtuun eropäivään mennessä tehdyt tapauskohtaiset arvioinnit eivät 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23. lokakuuta 
2019, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (EUVL L 305, 
26.11.2019, s. 17).



johtaneet yhdenkään sopimuksen irtisanomiseen; toteaa, että poliittiset ryhmät tekevät 
omat tapauskohtaiset arvionsa omasta henkilöstöstään;

40. panee merkille, että viiden prosentin henkilöstövähennystavoite, jonka perusteella 
parlamentin oli poistettava vuonna 2018 hallintoa koskevasta henkilöstötaulukostaan 60 
tointa, saavutettiin; pitää tärkeänä, että parlamentin toiminnan tuloksellisuuden korkea 
taso varmistetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä ja että samalla varmistetaan 
vastuullinen talousarviohallinto ja saavutetaan asiaankuuluvia säästöjä; katsoo, että 
lisäsäästöt ovat mahdollisia; on täysin vakuuttunut siitä, että on tärkeää panna 
täytäntöön neuvostolle, jäsenvaltioille ja unionin kansalaisille kohdennettu 
viestintästrategia, jotta vastattaisiin epäoikeudenmukaiseen ja laajalle levinneeseen 
arvosteluun, joka Euroopan unionin virkamieskuntaan on jo vuosien ajan kohdistunut;

41. on huolissaan pitkäaikaisella sairauslomalla olevien henkilöstön jäsenten määrästä ja 
työuupumustapausten jyrkästä lisääntymisestä sekä siitä, että jotkut näistä tapauksista 
saattavat liittyä loppuunpalamiseen ja työ- ja yksityiselämän tasapainon 
häiriintymiseen; on erityisesti huolissaan henkilöstövajeesta ja katsoo, että 
samanaikaisesti on vaikeaa perustella ylimmän johdon tehtävien lisääntymistä, joka 
johtaa epätasapainoiseen, johtajakeskeiseen hallintorakenteeseen; kehottaa hallintoa 
omaksumaan ennakoivan lähestymistavan suhteessa asianomaiseen henkilöstöön, 
arvioimaan huolellisesti henkilöstön työmäärää ja varmistamaan tehtävien tasapuolisen 
jakautumisen; pyytää 30. kesäkuuta 2020 mennessä raporttia pitkäaikaisten 
sairauslomien ja työuupumuksen johdosta toteutetuista toimista;

42. korostaa henkilöstöön kohdistuvien odotusten kasvaessa, että on tärkeää käydä 
säännöllistä rakentavaa vuoropuhelua henkilöstökomitean, ammattiliittojen ja 
poliittisten ryhmien henkilöstön edustajien kanssa; luottaa siihen, että rakentava 
vuoropuhelu näiden elinten kanssa jatkuu erityisesti henkilöstöpolitiikkaan sekä 
työoloihin liittyvistä kysymyksistä, kuten liikkuvuudesta, työympäristöstä ja joustavasta 
työajasta;

43. katsoo, että tätä varten on erittäin tärkeää kuulla henkilöstön edustajia, kun 
puhemiehistö keskustelee henkilöstöpolitiikkaan vaikuttavista yleisistä asioista; pyytää 
pääsihteeriä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän ehdottoman välttämättömän 
toimen toteuttamiseksi;

44. huomauttaa, että erittäin asiantuntevan ja riippumattoman, uskollisen ja motivoituneen 
unionin virkamieskunnan säilyttämiseksi henkilöstösääntöjä on noudatettava kaikilta 
osin ja sovellettava kirjaimellisesti; kehottaa tässä yhteydessä myös lopettamaan tiettyjä 
henkilöitä suosivat siirrot, jotka voivat olla vahingollisia menettelyille ja haitata siten 
toimielimen ja erityisesti unionin uskottavuutta yleisesti;

45. muistuttaa Euroopan oikeusasiamiehen havainnoista ja suosituksista yhdistetyissä 
asioissa 488/2018/KR ja 514/2018/K sekä parlamentin 18. huhtikuuta 2018 antamasta 
päätöslauselmasta, joiden mukaan olisi varmistettava etenkin, että henkilöstön 
edustuselinten virkamiehiä osallistuu parlamentin ylemmän johdon valintalautakuntiin, 
ja kehottaa pääsihteeriä parantamaan edelleen korkea-arvoisten virkamiesten 
nimitysmenettelyjä lisäämällä niiden avoimuutta ja tasapuolisuutta; kehottaa lisäksi 
varmistamaan johdonmukaisuuden julkaistaessa ylemmän johdon avoimia toimia 
koskevia ilmoituksia parlamentin ulkopuolella sekä julkaisemaan tällaiset ilmoitukset 
huolellisesti, kun toimet tulevat avoimiksi; kehottaa parlamentin hallintoa raportoimaan 
vuosittain korkea-arvoisten virkamiesten nimityksistä;



46. pitää erittäin valitettavana, ettei sopimussuhteisella henkilöstöllä ole uranäkymiä; 
kehottaa pääsihteeriä arvioimaan riskit, jotka liittyvät siihen, että palvelukseen otetaan 
yhä enemmän sopimussuhteista henkilöstöä, muun muassa vaaran siitä, että 
parlamenttiin luodaan kaksitasoinen henkilöstörakenne; korostaa, että vakinaisen 
henkilöstön olisi hoidettava keskeiset pysyvät toimet ja tehtävät;

47. on vakuuttunut siitä, että parlamentin houkuttelevuus työpaikkana on sen menestyksen 
avaintekijä; kehottaa kiinnittämään huomiota joidenkin kansallisuuksien 
palvelukseenotossa ilmenneisiin vaikeuksiin; kehottaa pääsihteeriä korostamaan 
todellisen maantieteellisen tasapainon tarvetta siten, että kaikista jäsenvaltiosta on 
oikeasuhteinen edustus kaikilla tasoilla, myös johtotehtävissä; panee merkille, että 
sukupuolten tasapuolisen edustuksen saavuttamiseksi on toteutettu erittäin myönteisiä 
toimia; kehottaa toteuttamaan pikaisia toimia, jotta voidaan parantaa sukupuolten 
tasapuolista edustusta kaikilla tasoilla, myös pääjohtajien tasolla;

48. pitää valitettavana, että vuoden 2004 jälkeen unioniin liittyneet maat ovat jatkuvasti 
aliedustettuina erityisesti ylemmissä viroissa, ja katsoo, että ongelmana on se, että 
vaikka uusien jäsenvaltioiden kansalaisia palkataan, useampia vanhojen jäsenvaltioiden 
kansalaisia ylennetään, mikä johtaa jatkuvasti laajenevaan kuiluun vanhojen ja uusien 
jäsenvaltioiden välillä; kehottaa korjaamaan tämän tilanteen;

49. toteaa, että sisäisissä kilpailuissa vuosina 2014–2019 korkeimpaan 
AD9-palkkaluokkaan nimitettiin 30 henkilöä, joista 16 oli kahdesta suuresta vanhasta 
jäsenvaltiosta, joten huomattava määrä henkilöstöä nimitettiin näistä kahdesta maasta 
koko vaalikaudella, ja pyytää pääsihteeriä selittämään syyt tähän epäsuhtaiseen 
tulokseen;

50. pitää valitettavana, että Luxemburgissa on vaikea saada henkilöstöä palvelukseen 
alempiin palkkaluokkiin, etenkin sihteeri- ja virkailijahenkilöstön tehtäväryhmään; 
korostaa, että tämän rakenteellisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan korjauskerrointa, 
jossa otetaan huomioon tämän työskentelypaikkakunnan korkeammat elinkustannukset, 
sekä palvelukseenottoa korkeampiin palkkaluokkiin; kehottaa uudistamaan Euroopan 
unionin henkilöstövalintatoimiston (EPSO) palvelukseenottomenettelyjä siten, että ne 
vastaavat paremmin toimielinten tarpeita ja ovat lisäksi lyhyempiä;

51. palauttaa mieliin, että työjärjestyksen 11 artiklassa asetetaan esittelijöille ja 
valmistelijoille, varjoesittelijöille ja -valmistelijoille sekä valiokuntien puheenjohtajille 
velvoite julkistaa mietintöjensä yhteydessä edunvalvojien kanssa järjestetyt tapaamiset; 
panee tyytyväisenä merkille, että uuden vaalikauden alusta lähtien parlamentin 
verkkosivustolla on ollut tarvittava infrastruktuuri, jotta jäsenet voivat julkistaa 
edunvalvojien kanssa suunnitellut tapaamiset; kehottaa sihteeristöä toimittamaan 
yksityiskohtaisia tietoja ja järjestämään koulutusta, jotta jäsenten toimistot voivat 
helpommin noudattaa täysimääräisesti tätä velvoitetta; pitää valitettavana, että 
nykyiseen infrastruktuuriin ei sisälly prosessia, jolla jäsenet ja valtuutetut avustajat 
voisivat esittää käyttäjien kokemuksiin perustuvia parannusehdotuksia ja antaa 
palautetta; kehottaa parlamentin yksiköitä laatimaan vuotuisen palautelomakkeen ja 
sisällyttämään sen tulokset kertomukseen välineen käytöstä; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että pääsihteeri on kehottanut parlamentin yksiköitä yhdistämään välineen 
avoimuusrekisteriin ja lainsäädäntövahtiin, ja kannustaa ryhtymään kaikkiin toimiin, 
joilla tätä välinettä voitaisiin edelleen parantaa, muun muassa mahdollistamalla jäsenten 
toimittamien, edunvalvojien kanssa pidettyjä kokouksia koskevien tietojen käsittelyn 
parlamentin verkkosivuston infrastruktuurissa koneellisesti luettavassa muodossa ja 



tarjoamalla mahdollisuuden yhdistää kokous jäsenyyteen jossakin valtuuskunnassa, 
kehottaa ilmoittamaan, että kokous pidettiin henkilöstön tasolla, yhdistämään 
parlamentin verkkosivustolla olevat tiedot jäsenen omaan verkkosivustoon ja 
asettamaan tämän infrastruktuurin saataville kaikilla unionin virallisilla kielillä; 
kehottaa lisäksi parlamenttia tiedottamaan jäsenille nykyistä paremmin esittelijöiden ja 
valmistelijoiden, varjoesittelijöiden ja -valmistelijoiden sekä valiokuntien 
puheenjohtajien velvollisuudesta julkistaa tällaiset tapaamiset;

52. pitää myönteisenä tätä positiivista toimenpidettä, jolla lisätään avoimuutta ja 
parannetaan kaikkien jäsenten mahdollisuutta julkistaa halutessaan nämä tiedot 
parlamentin verkkosivustolla olevan infrastruktuurin kautta, vaikka jäsen ei olisi 
esittelijä tai valmistelija, varjoesittelijä tai -valmistelija tai valiokunnan puheenjohtaja; 
katsoo, että avoimuuden lisääminen tällä tavoin auttaa unionin kansalaisia 
ymmärtämään paremmin parlamentin jäsenten työtä; pitää tästä syystä valitettavana, 
että tämä tapaamisten ilmoittamista koskeva infrastruktuuri on olemassa vain 
englanninkielisenä eikä kaikilla unionin virallisilla kielillä;

53. pyytää parlamenttia laatimaan avoimuusrekisterin toimintaa koskevan parlamentin ja 
komission yhteisen kertomuksen lisäksi vuosittain yksityiskohtaisen kertomuksen 
edunvalvojista ja muista organisaatioista, joille on myönnetty pääsy parlamentin 
toimitiloihin;

54. toteaa, että julkisten tietojen tuottaminen avoimessa, koneluettavassa, helposti saatavilla 
olevassa ja uudelleen käytettävässä muodossa tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia sekä 
julkisen avoimuuden lisäämiseen että innovoinnille; suhtautuu myönteisesti nykyisiin 
aloitteisiin tuottaa tietoa ja muuntaa yleisön kannalta tärkeät tiedot tällaiseen muotoon; 
korostaa tarvetta omaksua käyttäjäystävällisempi, järjestelmällisempi ja koordinoidumpi 
lähestymistapa tällaisiin aloitteisiin parlamentin selvästi määriteltyjen avointa dataa 
koskevien toimintaperiaatteiden puitteissa;

55. on tietoinen lisäarvosta, jota vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot voivat tuottaa 
parlamentille; korostaa erityisesti tällaisten ohjelmistojen roolia pyrittäessä lisäämään 
avoimuutta ja välttämään riippuvuus yhdestä tarjoajasta; toteaa myös, että tällaisten 
ohjelmistojen avulla voi olla mahdollista parantaa turvallisuutta, koska niillä voidaan 
havaita ja korjata heikkouksia; suosittelee painokkaasti, että kaikki toimielimelle 
kehitetyt ohjelmistot asetetaan julkisesti saataville vapaan ja avoimen lähdekoodin 
lisenssillä;

56. toteaa, että täysistunnon nimenhuutoäänestysten tulosten olisi oltava saatavilla 
avoimessa koneluettavassa muodossa ja helposti näkyvillä parlamentin 
verkkosivustolla; kehottaa tästä syystä parlamenttia julkistamaan koneluettavan version 
nimenhuutoäänestysten tuloksista muiden kuin koneluettavien versioiden ohessa 
täysistuntojen pöytäkirjojen verkkosivulla;

57. panee merkille, että taloudellisen tuen maksamista kutsutuille vierailijaryhmille 
koskevat tarkistetut säännöt tulivat voimaan 1. tammikuuta 2017; kehottaa pääsihteeriä 
julkistamaan viipymättä arvioinnin näistä säännöistä; katsoo, että nykyisessä 
järjestelmässä ei oteta huomioon majoitus- ja kuljetuskulujen vaihtelua eikä se pysy 
inflaatiokehityksen mukana, ja kehottaa painokkaasti tarkistamaan mahdollisimman 
pian vierailijaryhmille maksettavan taloudellisen korvauksen laskentajärjestelmää muun 
muassa sen varmistamiseksi, etteivät jäsenet voisi saada järjestelmästä taloudellista 
hyötyä; kehottaa puhemiehistöä ottamaan yleiseksi käytännöksi järjestelmän, jossa 



vierailijaryhmien korvaukset maksetaan laskutositteiden perusteella; pyytää jälleen 
poistamaan mahdollisuuden nimittää valtuutettuja avustajia ryhmän johtoon;

Ympäristöystävällinen parlamentti ja hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

58. panee tyytyväisenä merkille, että parlamentti on edistänyt kestävää kehitystä 
hoitaessaan poliittisia ja lainsäädäntömenettelyihin liittyviä tehtäviään; korostaa, että 
parlamentin on näytettävä esimerkkiä ja edistettävä kestävää kehitystä 
toimintatavoillaan;

59. kiittää parlamentin sitoutumista ympäristöä säästäviin julkisiin hankintoihin; panee 
merkille, että parlamentin tavoitteena on lisätä tiettyjen ensisijaisten tuotteiden osalta 
”ympäristöä säästäviksi”, ”erittäin ympäristöä säästäviksi” tai ”luonnostaan ympäristöä 
säästäviksi” luokiteltujen sopimusten arvopainotettua osuutta; panee merkille, että 
vuonna 2018 ensisijaisissa tuotekategorioissa 44,9 prosenttia arvoon perustuvista 
sopimuksista luokiteltiin ”ympäristöä säästäviksi”, ”erittäin ympäristöä säästäviksi” tai 
”luonnostaan ympäristöä säästäviksi”; huomauttaa, että kun lukuun sisällytetään 
tuotekategoriasta riippumatta kaikki ”luonnostaan ympäristöä säästäviksi” luokitellut 
sopimukset, parlamentin sopimusten ympäristöystävällisyys vuonna 2018 nousee 
55,8 prosenttiin, joka on lähellä 60 prosentin välitavoitetta; korostaa tarvetta kehittää 
edelleen ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja asettamalla kunnianhimoisia 
tavoitteita sopimusten viherryttämiseksi keskipitkällä aikavälillä;

60. panee tyytyväisenä merkille vuoden 2018 ympäristökatselmuksen ja ympäristöselonteon 
sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ja sen säännöllisen 
seurannan;

61. tukee parlamentin tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjään mahdollisimman paljon; 
ilmaisee jälleen huolensa siitä, että parlamentin toiminnan maantieteellinen 
hajauttaminen aiheuttaa 78 prosenttia kaikista parlamentin henkilöstöstä johtuvista 
päästöistä ja sen ympäristövaikutus on 11 000–19 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä;

62. katsoo, että ilmastohätätilan julistamisen jälkeen parlamentin on johdettava näyttämällä 
esimerkkiä ja sitouduttava saavuttamaan hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä; 
pyytää parlamenttia laatimaan strategian, jonka avulla siitä tulee hiilineutraali vuoteen 
2030 mennessä, ja esittämään tämän strategian vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle; kehottaa puhemiehistön EMAS-työryhmää tarkistamaan keskeisiä 
tulosindikaattoreita ja nykyistä hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelmaa 
hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä; pyytää myös, että 
parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista laaditaan kiireellisesti raportti ja 
niistä pidetään kirjaa;

63. painottaa, että noin 67 prosenttia parlamentin hiilijalanjäljestä aiheutuu 
henkilökuljetuksista; muistuttaa, että puhemiehistö hyväksyi 15. toukokuuta 2017 
tekemällään päätöksellä ehdotuksen tarjota jäsenille tehokas ja korkealaatuinen keino 
minimoida ympäristövaikutukset siirtymällä parlamentin autokannassa asteittain 
sähköajoneuvoihin ja edistämällä kaupunkiympäristössä kaikkia päästöttömiä 
kuljetusmuotoja ja päästä tavoitteeseen täysin sähköinen ajoneuvokannan 
käyttöönotossa vuodesta 2024 alkaen; pitää myönteisinä eri toimenpiteitä ja välineitä, 
jotka infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto on ottanut käyttöön tältä osin; edellyttää, 
että puhemiehistö laatii matkakorvausjärjestelmän, jossa hiilidioksidipäästöjen 



kompensoinnin kustannukset sisällytetään matkan hintaan ja joka kannustaa käyttämään 
ympäristöystävällisiä liikennemuotoja;

64. tukee parlamentin tavoitetta kompensoida päästönsä, joita ei voida välttää; ehdottaa, että 
välttämättömät päästöt kompensoidaan yhdessä muiden unionin toimielinten ja elinten 
kanssa;

65. korostaa, että parlamentin on huolehdittava ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevista 
sitoumuksistaan ja toteutettava siksi kaikissa rakennuksissaan asianmukaiset toimet, 
jotta se voi tarjota koko henkilöstölleen polkupyörien pysäköintipaikkoja, joissa pyörät 
ovat suojassa varkailta, ilkivallalta ja sääoloilta ja joissa järjestelyt olisivat vähintään 
samalla tasolla kuin nykyisissä autojen pysäköintitiloissa sovellettavat järjestelyt; 
toteaa, että pysäköintitarroja käyttävä tunnistusjärjestelmä voisi olla myös erittäin 
hyödyllinen;

66. suhtautuu myönteisesti parlamentin pyrkimyksiin lisätä paperittomien kokousten 
määrää; kehottaa tarjoamaan kaikille jäsenille, henkilöstöön kuuluville ja valtuutetuille 
avustajille lisää koulutusta paperittomista työkaluista, joita on luotu asiakirjojen 
tulostamisen vähentämiseksi, sekä toteuttamaan lisää tiedotuskampanjoita;

67. pyytää parlamenttia tiedottamaan jäsenille paremmin mahdollisuudesta käyttää 20 
minuuttia ovelta ovelle kestävää ja jäsenille maksutonta suoraa junayhteyttä parlamentin 
ja Brysselin lentoaseman välillä ja käyttämään vaikutusvaltaansa sen edistämiseksi, että 
kyseisiä junia kulkee säännöllisesti ja lyhyemmin väliajoin, jotta tämä vaihtoehto olisi 
mahdollisimman houkutteleva;

68. antaa henkilöstölle tunnustusta Strasbourgiin liikennöivien tilausjunien täysimääräisestä 
käyttämisestä; pyytää, että ylemmät johtajat eivät käytäisi virka-autojaan 
virkamatkoillaan Strasbourgiin;

69. kannattaa sitä, että kaikki parlamentin hiilidioksidipäästöt, myös jäsenten lennoista 
heidän kotimaansa ja Brysselin ja Strasbourgin välillä aiheutuvat päästöt, 
kompensoidaan vuosittain päästöhyvityksillä; palauttaa mieliin, että parlamentin päästöt 
vuodesta 2017 alkaen kattava kompensointisopimus allekirjoitettiin 19. heinäkuuta 2018 
ja sen kokonaisarvo on 184 095,80 euroa;

70. on huolissaan hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin hintojen vaihtelusta 
päästötodistusmarkkinoilla, koska sen vuoksi on mahdotonta arvioida tarkasti, kuinka 
paljon varoja tarvitaan kompensoimaan hiilidioksidipäästöjen koko määrä; kehottaa 
kiinnittämään huomiota siihen, että budjettikohdassa 2390 käytettävissä olevat varat 
(tällä hetkellä 249 000 euroa) eivät ehkä riitä kompensoimaan tulevien vuosien 
hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärää;

71. pitää myönteisinä kvestorien ja puhemiehistön huhti- ja kesäkuussa 2018 tekemiä 
päätöksiä muovijätteen vähentämisestä ja jätehuoltotoimista; kehottaa parlamenttia 
toteuttamaan ripeästi lisätoimia siirryttäessä kohti muovitonta parlamenttia;

72. panee tyytyväisenä merkille touko- ja kesäkuussa 2018 toimitetun ulkoisen tarkastuksen 
myönteiset tulokset, jotka vahvistivat parlamentin ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmän hyvän tilan ja kypsyyden;



Parlamentin toiminnan maantieteellinen hajauttaminen – yksi ainoa toimipaikka

73. korostaa, että unioni on päättänyt olla toimielintensä ja virastojensa välityksellä läsnä 
useissa jäsenvaltioissa, millä taataan vahva yhteys kansalaisiin ja varmistetaan unionin 
lisäarvon näkyvyys (unionin näkyvyys) ottaen huomioon vastuullinen julkisten varojen 
hoito;

74. toteaa, että parlamentin jäsenten vuosittain Strasbourgiin tekemään kahteentoista 
matkaan liittyvät kustannukset ovat 21 266 689 euroa; toteaa, että parlamentin 
henkilöstön vuotuiset matkakustannukset ovat 3 631 082 euroa ja valtuutettujen 
avustajien matkakustannukset ovat 2 097 250 euroa;

75. panee merkille, että vuonna 2018 Thalys-tilausjunan kustannukset olivat 
3 741 900 euroa (3 668 532 euroa vuonna 2017);

76. korostaa, että parlamentin virka-autojen ajaminen Strasbourgiin ja takaisin kuljettajaa 
lukuun ottamatta tyhjinä, lisää entisestään Strasbourgiin vuosittain tehtävien 
kahdentoista virkamatkan taloudellisia ja ympäristövaikutuksia; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että valtuutetuilla edustajilla on mahdollisuus matkustaa virka-autojen mukana 
Strasbourgiin ja takaisin, mutta pitää valitettavana, että tätä mahdollisuutta ei 
hyödynnetä täysimääräisesti; kehottaa parlamenttia antamaan myös kaikille parlamentin 
ja poliittisten ryhmien työntekijöille mahdollisuuden käyttää tätä vaihtoehtoa matkalla 
Strasbourgiin ja parantamaan tiedotusta tästä mahdollisuudesta;

77. toteaa, että lisämenot, jotka johtuvat siitä, että toimipaikkoja on useampi kuin yksi 
ainoa, ovat vastoin moitteettoman varainhoidon ja talousarviota koskevan 
kurinalaisuuden periaatteita; muistuttaa, että parlamentin suuri enemmistö on useissa 
päätöslauselmissa ilmaissut kannattavansa yhtä ainoaa toimipaikkaa, jotta varmistetaan 
unionin veronmaksajien varojen tehokas käyttö; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan muutto Strasbourgista Brysseliin voisi 
tuottaa 114 miljoonan euron vuotuiset säästöt sekä 616 miljoonan euron kertaluonteisen 
säästön, jos Strasbourgin rakennuksista voidaan luopua onnistuneesti, tai 
vaihtoehtoisesti 40 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen, jos tässä ei 
onnistuta; toteaa, että yhdestä ainoasta toimipaikasta päättäminen edellyttää yksimielistä 
perussopimusmuutosta; kehottaa neuvostoa ottamaan huomioon parlamentin kannan ja 
kantamaan vastuunsa ja toimimaan sen mukaisesti; korostaa, että olisi tehokkaampaa, 
jos parlamentin virka-autoilla kuljetettaisiin Strasbourgiin jäseniä, valtuutettuja 
avustajia ja henkilöstön jäseniä, joilla on matkamääräys; katsoo, että parlamentin virka-
autot olisi ainakin täytettävä, ennen kuin tilataan tilausbusseja, jos Brysselin ja 
Strasbourgin väliset tilausjunat ovat täynnä;

78. korostaa, että yhtenä Pariisin sopimuksen allekirjoittajista unioni sitoutui 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla 
rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousun selvästi alle 2 celsiusasteeseen 
esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna, ja panee huolestuneena merkille, 
että 12 vuosittaista matkaa Strasbourgiin lisäävät tarpeettomasti parlamentin 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä;

Viestinnän pääosasto

79. muistuttaa, että vuonna 2018 viestinnän pääosastossa oli 805 henkilöstön jäsentä; 
kehottaa viestinnän pääosastoa hyödyntämään tulevina vuosina suurempaa 



prosentuaalista osuutta kuin 6,1:ä prosenttia parlamentin kokonaistalousarviosta, joka 
oli sen vuonna 2018 hyödyntämä osuus;

80. on tyytyväinen talousarvion täysimääräiseen toteuttamiseen vuonna 2018 ja pitää sitä 
osoituksena siitä, että kaikki viestinnän pääosaston käytettävissä olevat resurssit 
pyrittiin käyttämään, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman suuri joukko kansalaisia, 
mikä oli erityisen tärkeää vaaleja edeltävänä vuonna; panee tyytyväisenä merkille, että 
pääosasto osallistui vuonna 2018 aktiivisesti EU-vaalien kampanjastrategian laatimiseen 
ja käynnistämiseen;

81. panee merkille, että vuodesta 2017 lähtien viestinnän pääosaston pääindikaattori on 
ollut se, kuinka paljon huomiota parlamentti saa kaikilla viestintäkanavilla tunneissa 
mitattuna; panee tyytyväisenä merkille, että huomion saamisen mittaamisen lisäksi 
viestinnän pääosasto on kehittämässä menetelmää, jolla voidaan mitata sen toiminnan 
taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta kaikilla viestintäkanavilla; hyväksyy 
parlamentin näkyvyyden painottamisen;

82. kehottaa viestinnän pääosastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tulevissa vastuuvapausmenettelyissä kunakin vuonna asetetuista 
tavoitteista, jotta tämä voi arvioida pääosaston toiminnan vaikuttavuutta;

83. kehottaa viestinnän pääosastoa jatkamaan pyrkimyksiään parantaa parlamentin julkista 
verkkosivustoa etenkin hakukoneoptimoinnin osalta ja lisätä sen näkyvyyttä; kehottaa 
viestinnän pääosastoa luomaan verkkosivuston, jota on helppo selata ja käyttää kaikilla 
laitteilla (älypuhelimet, tabletit ja pöytätietokoneet) ja keskittymään erityisesti 
verkkosivuston yksinkertaistettuun mobiiliversioon;

84. panee merkille, että vuonna 2018 toteutettiin useita media-alan hankkeita ja parlamentin 
esilläoloa verkossa vakiinnutettiin entisestään ottamalla käyttöön Webstreaming 3.0, 
joka parantaa parlamentin suoratoistokapasiteettia;

85. panee lisäksi merkille, että parlamentti paransi huomattavasti sosiaalisen median 
käyttöä, ja kehottaa edelleen käyttämään vapaita ja avoimen lähdekoodin itse 
ylläpidettäviä sosiaalisen median alustoja, joissa kiinnitetään erityistä huomiota 
käyttäjien tietosuojaan; panee merkille myös toimet, joilla lisättiin tietoisuutta unionin 
toiminnasta, ja kehottaa edelleen parlamenttia tehostamaan toimintaansa sosiaalisessa 
mediassa tiedottaakseen parlamentin työn tuloksista unionin kansalaisille; toteaa myös, 
että kattavaan vierailijastrategiaan ja – kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin – 
Ambassador School -ohjelman toteutukseen panostettiin merkittävästi;

86. toteaa, että vuonna 2018 jäsenvaltioissa järjestettiin 285 lehdistötilaisuutta, joihin 
osallistui yli 3 629 toimittajaa; pitää myönteisenä, että lisäksi 1 905 toimittajaa 
kutsuttiin osallistumaan täysistuntoihin ja 1 191 toimittajaa kutsuttiin keskitetysti 
järjestettyihin lehdistöseminaareihin; kiittää viestinnän pääosastoa siitä, että se on 
käyttänyt median kaikkia mahdollisia kanavia jakaakseen tietoa parlamentin 
toiminnasta ja saavutuksista; kehottaa pääosastoa kiinnittämään riittävästi huomiota 
sosiaalisen median merkitykseen ja huomattaviin ja alati kasvaviin mahdollisuuksiin 
kansalaisten tavoittamiseksi;

87. kannattaa Parlamentariumin toimintaa ja toteaa, että siellä oli vieraillut 11. heinäkuuta 
2018 mennessä kaksi miljoonaa kävijää, ja on tyytyväinen Europa Experience -
pilottihankkeiden onnistumiseen Berliinissä, Ljubljanassa, Strasbourgissa ja 



Helsingissä; kiittää vierailu- ja seminaariyksikköä, joka otti vastaan ennätysmäärän 
vierailijoita vuonna 2018;

88. palauttaa mieliin, että vuosi 2018 oli Euroopan historian talon ensimmäinen kokonainen 
toimintavuosi; panee merkille, että Euroopan historian talossa kävi 164 158 vierailijaa; 
pitää myönteisenä komission kanssa tehtyä yhteisrahoitussopimusta, jolla varmistetaan 
vuotuinen osuus toimintakustannuksista; on edelleen hyvin huolestunut Euroopan 
historian talossa aikaisemman toimeksisaajan alaisuudessa vallinneista työoloista ja 
pyytää pääsihteeriä tiedottamaan pikaisesti parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnalle Euroopan historian talon työntekijöiden tilanteesta uuden 
toimeksisaajan alaisuudessa; pyytää pääsihteeriä myös julkistamaan luvut 
toimeksisaajan kokonaiskustannuksista ja Euroopan historian talon työntekijöiden 
palkkoihin käytetystä määrästä;

Euroopan parlamentin yhteystoimistot

89. muistuttaa jäsenvaltioissa toimivien Euroopan parlamentin yhteystoimistojen 
uudistuksesta, jossa tarkistetun tehtävänkuvauksen tavoitteena on yhteydenpito 
kansalaisten ja tiedotusvälineiden kanssa panostamalla enemmän lehdistötiimeihin, 
sidosryhmiin ja mielipidevaikuttajiin kansalaisten tavoittamiseksi;

90. panee merkille, että vuoden 2018 menoerät jakautuivat seuraavasti:

Menoerä Menot vuonna 
2018

Henkilöstökustannukset 22 814 372 euroa
Kiinteistökustannukset 11 170 082 euroa
Turvallisuuskustannukset 1 843 339 euroa
Viestintäkustannukset 11 639 088 euroa
Yhteensä 45 886 152 euroa

91. korostaa, että viestinnän jäsenvaltioissa on oltava vaikuttavaa samalla kun varmistetaan 
kustannustehokkuus; kehottaa kaikkia päätöksentekijöitä pyrkimään tuottamaan 
lisäarvoa etenkin juoksevista kustannuksista;

92. pyytää parlamenttia ja jäsenvaltioita tehostamaan yhteistyötä jäsenvaltioissa toimivien 
yhteystoimistojen kanssa; kehottaa yhteystoimistoja lisäämään näkyvyyttään 
järjestämällä tapahtumia ja toimimalla aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, jotta ne 
tavoittaisivat kansalaiset; kehottaa yhteystoimistoja lisäämään yhteistyötään ja 
viestintäänsä yksittäisten unionin toimielinten kanssa yhteystoimistojen toiminnan 
järkevöittämiseksi;

93. panee merkille, että Ateenassa toimiva Euroopan parlamentin yhteystoimisto käytti 
38 400 euroa pysäköintitilojen vuokraan vuonna 2018; pitää näitä kustannuksia 
suhteettoman suurina, kun otetaan huomioon, että tällä hetkellä toimistossa työskentelee 
vain kuusi työntekijää; kehottaa parlamenttia tutkimaan näiden kustannusten syitä ja 
toteuttamaan tarvittaessa asianmukaisia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi;

94. toteaa puhemiehistön päättäneen 30. tammikuuta 2019, että parlamentin toimisto 
Lontoossa säilytetään ja Edinburghin paikallistoimisto säilytetään ainakin vuoden 2020 
loppuun saakka; toteaa, että päätös parlamentin läsnäolosta Edinburghissa vuoden 2020 
jälkeen tehdään myöhemmin;



95. panee huolestuneena merkille puhemiehistön 11. helmikuuta 2019 tekemän päätöksen 
parlamentin tuesta Jakartassa sijaitsevalle EU:n ASEAN-edustustolle, Addis Abebassa 
sijaitsevalle EU:n edustustolle Afrikan unionissa ja EU:n YK-edustustolle New 
Yorkissa; katsoo, että tämän parlamentaarisen tuen erityisluonteen vuoksi parlamentin 
talousarvion valvontavaliokunnalle olisi toimitettava parlamentin 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä vuosittain yksityiskohtaiset tiedot tukeen 
käytetyistä resursseista ja sen tuloksista; pyytää pääsihteeriä tekemään tästä parlamentin 
diplomaattisesta tuesta kustannus-hyötyanalyysin ennen vuoden 2020 loppua ja ennen 
kuin tukea laajennetaan suunnitellusti muualle maailmaan;

Henkilöstöasioiden pääosasto

96. muistuttaa, että vuonna 2018 henkilöstöasioiden pääosastossa oli 456 henkilöstön 
jäsentä ja se hallinnoi 47,5:ä prosenttia parlamentin kokonaistalousarviosta;

97. panee tyytyväisenä merkille valtuutettuihin avustajiin liittyvien tehtävien siirtämisen 
varainhoidon pääosastolta henkilöstöasioiden pääosastolle sekä vastuiden siirron 
järjestämiseksi tarvitut huomattavat toimet;

98. panee tyytyväisenä merkille valtuutettujen avustajien palvelupisteen perustamisen 
huolehtimaan alusta loppuun valtuutettujen avustajien palvelukseenotosta, heidän 
sopimustensa muuttamisesta ja päättämisestä ja heille annettavasta hallinnollisesta 
tuesta; katsoo, että palvelupisteen valmiuksia vastata valtuutettujen avustajien tarpeisiin 
olisi vahvistettava entisestään; suhtautuu myönteisesti yksinkertaistetun ja nopeutetun 
menettelyn käyttöönottoon valtuutettujen avustajien palvelukseenotossa ja edistymiseen 
paperittomaan asiakirjahallintoon siirtymisessä; kehottaa vahvistamaan valtuutettujen 
avustajien palvelukseenotosta vastaavia parlamentin hallintotiimejä aina ennen uuden 
vaalikauden alkua riittävän pitkäksi ajaksi kattavan koulutuksen antamiseksi etukäteen 
ja kunnes suuresta työtaakasta on selviydytty;

99. kehottaa jälleen hallintoa tarjoamaan mahdollisimman varhain tulevan vaalikauden 
alussa koulutusta tai julkaisuja, jotka on suunnattu erityisesti uusille valtuutetuille 
avustajille, myös käytännön asioiden ja hallinnollisten asioiden (kuten 
matkamääräykset, lääkärintarkastukset, akkreditointi, pysäköintitarrat, vierailijaryhmät 
ja näyttelyt) osalta, sellaisten järjestelmään liittyvien virheiden välttämiseksi, jotka 
estävät uusia valtuutettuja avustajia koskevien hallintomenettelyjen sujuvan etenemisen;

100. pyytää jälleen kerran, että valtuutetuille avustajille maksetaan sama päiväraha kuin 
henkilöstösääntöjen alaiselle henkilöstölle Strasbourgissa pidettäviin istuntojaksoihin 
osallistumiseksi tehtävillä virkamatkoilla;

101. tukee niiden seurausten hallintaa, joita Yhdistyneen kuningaskunnan erolla unionista on 
parlamentin hallinnolle, etenkin henkilöresursseihin ja talousarvioon kohdistuvien 
vaikutusten osalta;

102. panee merkille, että henkilöstöasioiden pääosaston pääindikaattori vuonna 2018 oli 
toteutusaika; panee tyytyväisenä merkille, että tiedonkeruuta koskevia tavoitteita ja 
menetelmiä tarkennettiin ja tulokset arvioitiin yleisesti myönteisiksi;

103. toteaa, että parlamentin palveluksessa toimi joulukuussa 2018 yhteensä 9 883 
toimihenkilöä, johon sisältyy vakinainen ja väliaikainen henkilöstö, sopimussuhteinen 
henkilöstö ja valtuutetut avustajat (9 682 toimihenkilöä vuonna 2017);



104. kehottaa kiinnittämään huomiota tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen nro 
15/2019: Vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpano komissiossa - suuria 
säästöjä, mutta myös seurauksia henkilöstölle; panee huolestuneena merkille 
tilintarkastustuomioistuimen huomautukset, jotka koskevat muita unionin toimielimiä, 
myös parlamenttia, ja suhtautuu siksi myönteisesti komissio valmiuteen hyväksyä 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset; tukee parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan kantaa tähän asiaan1; korostaa, että unionin on tärkeää tarjota 
asuinvaltion yksityissektoriin verrattuna kilpailukykyisiä palkkoja, ja on huolestunut 
siitä, että heikommat palvelussuhteen ehdot ovat saattaneet vähentää unionin 
palveluksessa toimimisen houkuttavuutta varsinkin silloin, kun on vaikeuksia 
houkutella riittävästi työntekijöitä eräistä jäsenvaltioista; varoittaa vakavista 
seurauksista, joita hallinnon määrärahojen leikkaamisella tai henkilöstön vähentämisellä 
voi olla tulevaisuudessa unionin virkamieskunnalle ja unionin politiikkojen 
täytäntöönpanolle; ilmaisee myös syvän huolensa vuoden 2014 henkilöstöuudistuksesta 
johtuvasta sopimussuhteisten toimihenkilöiden osuuden kasvusta, mikä on lisännyt 
unionin toimielinten työsuhteiden epävarmuutta ja johtanut toimielimissä halvan 
työvoiman käyttöön virkamieskunnan rinnalla; kehottaa unionin toimielimiä arvioimaan 
kattavasti henkilöstösääntöjen mahdollisen tulevan uudistuksen tai tarkistuksen 
vaikutukset henkilöstöhallintoon ja henkilöstön hyvinvointiin;

105. muistuttaa, että yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen on edelleen keskeinen 
osatekijä parlamentin henkilöstöpolitiikassa; ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-
arvon etenemissuunnitelmaa toteutetaan edelleen konkreettisilla toimilla: tavoitteiksi on 
asetettu, että naisten osuus yksikönpäälliköistä olisi 40 prosenttia, johtajista 
35 prosenttia ja pääjohtajista 30 prosenttia vuoden 2019 loppuun mennessä; pitää 
kuitenkin valitettavana, että sukupuolten tasa-arvon etenemissuunnitelmaa ei ole pantu 
täytäntöön kaikilta osin, etenkin naisten osuuden a lisäämistä 40 prosenttiin ylimmän 
johdon tehtävissä vuoteen 2020 mennessä koskevan tavoitteen osalta; kehottaa 
asettamaan pikaisesti kunnianhimoisempia tavoitteita ja saavuttamaan ne nopeasti;

106. ehdottaa myös, että painotetaan nykyistä enemmän kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia 
esimerkiksi lisäämällä parlamentin hallinnossa työskentelevien vammaisten henkilöiden 
määrää; panee merkille, että puhemiehistössä on jo olemassa sukupuolten tasa-arvoa ja 
moninaisuutta käsittelevä korkean tason ryhmä, ja pyytää, että se toteuttaa tutkimuksen 
jäsenvaltioissa ja kansainvälisesti toteutetuista toimenpiteistä, jotka ovat olleet 
vaikuttavia vammaisten henkilöiden työelämään osallistumisen lisäämiseksi, 
lainsäädäntötoimenpiteet mukaan luettuna; pyytää korkean tason ryhmää raportoimaan 
puhemiehistölle ja esittämään konkreettisia ehdotuksia, kun tutkimus on valmistunut ja 
sen tulokset analysoitu; kehottaa asettamaan pikaisesti kunnianhimoisia tavoitteita, 
myös maantieteellisen tasapainon tarpeeseen liittyviä tavoitteita, ja saavuttamaan ne 
nopeasti;

107. panee tyytyväisenä merkille, että tasa-arvoa ja moninaisuutta käsittelevä korkean tason 
ryhmä antoi vuonna 2018 henkilöstöasioiden pääosaston tehtäväksi laatia kertomuksen 
ja etenemissuunnitelman, joka sisältää luettelon toimenpiteistä, joiden avulla Euroopan 
parlamentin pääsihteeristössä lopetetaan etniseen alkuperään, vammaisuuteen, 
seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä; panee 
merkille, että puhemiehistö hyväksyi kertomuksen huhtikuussa 2019 ja että sitä pannaan 
jo täytäntöön; kehottaa korkean tason ryhmää vahvistamaan ja parantamaan tällaisia 

1 Työasiakirja vuoden 2014 henkilöstöuudistuspaketin täytäntöönpanosta komissiossa – 
suuria säästöjä, mutta myös seurauksia henkilöstölle.



toimenpiteitä ja aloitteita, jotta voidaan edistää osallistavaa työympäristöä Euroopan 
parlamentissa;

108. pitää valitettavana, että jäsenten osalta ei ole olemassa järjestelmää, jolla äitiyslomalla 
oleville parlamentin jäsenille voitaisiin tilapäisesti ottaa sijaisia; katsoo, että tämä on 
täysin unionin ydinarvojen vastaista, koska se lähettää signaalin siitä, että naispuolinen 
ehdokas saattaa merkitä edustuksen väliaikaista keskeytymistä; katsoo, että se, ettei ole 
olemassa järjestelmää, jolla vanhempainvapaalla tai pitkäaikaisella sairauslomalla 
oleville parlamentin jäsenille voitaisiin tilapäisesti ottaa sijaisia, on ratkaisematon 
ongelma, sillä he eivät voi myöskään antaa äänestysvaltakirjaa heidän puolestaan 
äänestämistä varten, minkä vuoksi unionin kansalaisten edustus on väliaikaisesti 
epätasapainossa; kehottaa neuvostoa muuttamaan Euroopan parlamentin jäsenten 
valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen1 6 artiklaa tilanteen 
korjaamiseksi;

109. pitää valitettavana, että pääjohtajatason tehtävissä toimivien naisten määrä pysyi 
ajanjakson 2017–2018 aikana ennallaan eli absoluuttisina lukuina kahdessa, mikä oli 
kaukana tavoitteesta; panee tyytyväisenä merkille, että johtajatasolla naisten lukumäärä 
nousi 34 prosenttiin vuoden 2018 lopussa ja 37 prosenttiin vuoden 2019 aikana ja että 
yksikönpäälliköiden tasolla naisten määrä nousi 38 prosenttiin vuoden 2018 lopussa ja 
39 prosenttiin vuoden 2019 lopussa; myöntää vaiheittaisen lähestymistavan 
tarpeellisuuden mutta korostaa, että tilanne on tyydyttävä vasta, kun sukupuolten 
tasapuolinen edustus johtotehtävissä kuvastaa kyseisiin tehtäviin pätevien henkilöiden 
sukupuolijakaumaa;

110. toteaa, että joillakin jäsenvaltioilla ei ole ainoatakaan johtajan tai pääjohtajan paikkaa ja 
että vaikka vuosien 2004, 2007 ja 2013 laajentumisista on kulunut monta vuotta, uusien 
jäsenvaltioiden edustus ei ole lisääntynyt vastaavasti johtotason tehtävissä vaan jotkut 
kansallisuudet ovat niissä edelleen vahvasti yliedustettuina; suosittelee, että tähän 
tilanteeseen puututaan; muistuttaa, että kaiken palvelukseenoton on perustuttava 
pätevyyteen, mutta myös henkilöstön maantieteellisen tasapainon noudattaminen on 
tärkeää; kehottaa tätä varten parlamenttia varmistamaan, että kaikilla tasoilla, myös 
johtaja- ja pääjohtajatason tehtävien tasolla, henkilöstön jäsenet palkataan ja heitä 
ylennetään ilman kansallisuuteen perustuvaa syrjintää ja varmistamaan, että työsuhde 
parlamentissa on yhtä houkutteleva kaikkia kansallisuuksia edustavien henkilöiden 
kannalta;

111. panee merkille niitä valtuutettuja avustajia varten kehitetyt ratkaisut, jotka olivat 
työskennelleet keskeytyksettä kahden peräkkäisen vaalikauden ajan mutta joilta puuttui 
enintään kaksi kuukautta niistä kymmenestä palvelusvuodesta, jotka oikeuttavat 
eläkkeeseen unionin toimielinten eläkejärjestelmän mukaisesti; pitää valitettavana, että 
tämä ratkaisu tarjottiin liian myöhään edeltävän vaalikauden aikana esitetyistä lukuisista 
ja toistuvista varoituksista huolimatta; kritisoi lisäksi sitä, että löydettiin vain yksi 
ratkaisu ja että se riippui yksinomaan joidenkin tilanteen tasalla olleiden ja tällaisessa 
tilanteessa oleville valtuutetuille avustajilleen solidaarisuutta osoittaneiden parlamentin 
jäsenten hyvästä tahdosta; kritisoi myös sitä, että hallinto ei tiedottanut uudelle 
vaalikaudelle valituille parlamentin jäsenille tästä asiasta eikä siitä, että tällaisissa 
tapauksissa heillä oli mahdollisuus tehdä alle kuuden kuukauden sopimuksia, minkä 

1 Neuvoston 20. syyskuuta 1976 tehtyyn päätökseen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitetty 
säädös edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla 
(EYVL L 278, 8.10.1976, s. 5).



seurauksena monilla tässä tilanteessa olevista avustajista oli suuria vaikeuksia löytää 
parlamentin jäsentä, joka palkkaisi heidät keskeytyksettä lyhyeksi aikaa, ja osa heistä ei 
onnistunut tässä (hallinnon tietojen mukaan tapauksia oli ainakin kolme kyseisistä 170 
valtuutetusta avustajasta);

112. pitää myönteisenä, että parlamentin pääsihteeristön etätyömahdollisuuksia on 
laajennettu ja yksinkertaistettu, mutta kehottaa laajentamaan mahdollisuutta tehdä 
etätyötä vahvistetun aikataulun mukaisesti kuten komissiossa ja muissa toimielimissä; 
kannattaa selvityksen laatimista etätyöstä saaduista kokemuksista ja pyytää jakamaan 
arvioinnin tulokset parlamentin jäsenille ja kaikkiin parlamentin yksiköihin;

113. kehottaa jälleen hyödyntämään enemmän videokonferensseja ja muita teknisiä 
mahdollisuuksia ympäristön suojelemiseksi ja resurssien säästämiseksi vähentämällä 
etenkin henkilöstön virkamatkoja kolmen työskentelypaikkakunnan välillä;

114. panee merkille häirintää koskevan parlamentin nollatoleranssipolitiikan kaikilla tasoilla, 
niin jäsenten, henkilöstön kuin valtuutettujen avustajien tasolla, ja työpaikkahäirinnän 
ehkäisemiseksi käyttöön otetut toimet, erityisesti puhemiehistön 12. maaliskuuta 2018 
hyväksymän päivitetyn etenemissuunnitelman jäsenten ja valtuutettujen avustajien, 
harjoittelijoiden tai muun henkilöstön välisissä konflikti- ja häirintätapauksissa 
toteutettavien ennaltaehkäisevien ja varhaisen vaiheen tukitoimien mukauttamiseksi, 
parlamentin sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen ulkoisen tarkastuksen, 
luottamuksellista neuvontaa antavien henkilöiden verkoston ja sovittelijan toimen 
perustamisen sekä työpaikkahäirinnän asiantuntijoiden julkisen kuulemisen 
järjestämisen; toteaa, että ulkoisen tarkastuksen tuloksia odotettiin marraskuun alussa 
2018, ja pyytää tiedottamaan niistä heti, kun ne ovat saatavilla; pyytää selitystä tälle 
viivästymiselle mutta pitää myönteisenä, että jotkut ryhmät ovat painokkaasti 
kannustaneet jäseniään osallistumaan ihmisarvoa ja kunnioitusta työpaikalla koskeviin 
koulutustilaisuuksiin voidakseen näyttää esimerkkiä, ja kehottaa järjestämään 
koulutusta jäsenille ja henkilöstölle; edellyttää, että etenemissuunnitelma pannaan 
täytäntöön täysimääräisesti ja avoimesti; panee merkille, että työpaikkakiusaamista ja 
sukupuolista häirintää sekä niiden ennaltaehkäisyä työpaikalla käsittelevä neuvoa-
antava komitea sai vuosina 2014–2017 vuosittain noin 20 valitusta 
työpaikkakiusaamisesta tai sukupuolisesta häirinnästä ja vuonna 2018 seitsemän 
valitusta, mitä ei voida jättää huomiotta tilanteessa, jossa jokainen tapaus on liikaa;

115. pyytää panemaan täytäntöön kokonaisuudessaan toimenpiteet, joita suositeltiin 
seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa 26. lokakuuta 2017 
annetussa parlamentin päätöslauselmassa, ja erityisesti panemaan täytäntöön koko 
henkilöstölle ja jäsenille järjestettävän häirinnän vastaisen pakollisen koulutuksen ja 
yhdistämään kaksi nykyistä komiteaa yhdeksi riippumattomaksi komiteaksi; pyytää, että 
häirinnän uhreiksi joutuneiden oikeudelliset ja lääketieteelliset kulut katetaan 
henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaisesti;

116. on tyytyväinen siihen, että kolmessa ensimmäisessä henkilöstökategoriassa 
(parlamentissa työskentelevät yksinhuoltajat ja parlamentin jäsenet; molemmat 
vanhemmat työskentelevät kokoaikaisesti parlamentissa; molemmat vanhemmat 
työskentelevät parlamentissa, toinen kokoaikaisesti ja toinen vähintään 
puolipäiväisesti), joiden mukaan parlamentin päiväkodin ja parlamentin kanssa 
sopimuksen tehneiden Brysselissä toimivien yksityisten päiväkotien paikat ensisijaisesti 
jaetaan, ei ollut jonotuslistoja; panee merkille, että vuonna 2018 tarjottiin 197:ä paikkaa 
ja henkilöstön jäsenet hyväksyivät 116 paikkaa; panee tyytyväisenä merkille, että 



Wayenbergin päiväkotia laajennetaan parhaillaan ja sen kapasiteetiksi tulee 320 paikkaa 
(tällä hetkellä paikkoja on 230);

117. panee merkille, että 1. helmikuuta 2020 lähtien Esedra-yritys on ollut parlamentin 
päiväkotien uusi palveluntarjoaja; toteaa, että parlamentin asianomaiset yksiköt 
(henkilöstöasioiden pääosasto) antoivat niukasti tietoa tämän uuden sopimuksen 
aiheuttamista muutoksista ennen palveluntarjoajan vaihtumista ja se aiheutti ahdistusta; 
korostaa, että parlamentin on tarjouspyyntöä arvioitaessa aina asetettava etusijalle sen 
päiväkodissa hoidettavien lasten hyvinvointi ja erittäin tärkeänä on pidettävä 
palveluntarjoajan henkilöstön työoloja;

118. korostaa, että päiväkoteja varten tarvitaan selkeät säännöt; pyytää parlamentin 
päiväkotien hallintokomiteaa hyväksymään riittävät täsmennykset, joilla sen säännöistä 
tehdään selkeät ja avoimet ja jotka kattavat kaikki epätavalliset ja erityiset tilanteet, 
kuten yksittäisten perheiden tai sellaisten lasten tilanteet, joilla on erityistarpeita; 
ehdottaa, että päiväkotipalveluita koskevat ajantasaiset tiedot, kuten maksut ja nykyinen 
kapasiteetti, asetetaan saataville verkkosivustoilla; suosittelee lisäksi Euroopan 
parlamentin valvonnassa toimivia päiväkoteja koskevien sääntöjen 4 artiklan 
tarkistamista siten, että niissä selvästi ilmoitetaan enimmäismaksu, jotta varmistetaan 
riittävä avoimuus ja estetään mahdolliset eroavaisuudet;

119. muistuttaa, että kaikkien palveluntarjoajien on noudatettava kaikilta osin Belgian 
lainsäädäntöä ja varmistettava, että alihankkija noudattaa kunnioitusta ja ihmisarvoa 
työpaikalla koskevia parlamentin toimintaperiaatteita; kehottaa asiasta vastaavia 
parlamentin yksiköitä huolehtimaan sujuvasta siirtymästä ja varmistamaan, ettei mikään 
uuden johdon mahdollisesti käyttöön ottamista muutoksista päiväkotien toimintatavassa 
heikennä palvelun laatua eikä työoloja aiempaan palveluntarjoajaan verrattuna;

120. panee merkille, että henkilöstöasioiden pääosaston henkilöstön suuren työmäärän 
vuoksi valtuutettujen avustajien palkkojen muuttaminen on joustamatonta, kun jäsen 
sitä pyytää ja se on perusteltua valtuutetun avustajan tehtävien lisääntymisen vuoksi;

Infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto

121. muistuttaa, että vuonna 2018 infrastruktuurin ja logistiikan pääosastossa oli 607 
henkilöstön jäsentä ja se hallinnoi 12,6:a prosenttia parlamentin kokonaistalousarviosta;

122. panee merkille, että sidottujen määrärahojen määrä oli 239 547 603 euroa, mikä vastaa 
11 prosentin vähennystä vuoteen 2017 verrattuna (265 839 576 euroa);

123. korostaa parlamentin kiinteistöpolitiikan osalta, että kustannustehokkuuden periaate on 
otettava mahdollisimman hyvin huomioon sekä nykyisiin rakennuksiin että uusiin 
hankkeisiin liittyvien kustannusten osalta; korostaa, että parlamentin on tärkeintä 
keskittyä tehokkaaseen varainhoitoon ja että tavoitteena on oltava työn suorittaminen 
mahdollisimman alhaisin kustannuksin;

124. panee merkille, että puhemiehistö hyväksyi huhtikuussa 2018 uuden keskipitkän ja 
pitkän aikavälin kiinteistöstrategian; toteaa, että puhemiehistön kiinteistöstrategiassa 
keskitytään toimenpiteisiin, joilla pyritään vastaamaan vuoden 2019 jälkeisiin tarpeisiin, 
kuten rakennusten peruskorjaamiseen, joka on edelleen yksi tärkeimmistä haasteista; 
muistuttaa, että parlamentti on keskittynyt kiinteistöjen ostamiseen, minkä vuoksi se 
omistaa nyt 80 prosenttia käyttämistään rakennuksista;



125. panee merkille, että Brysselissä Martens-rakennus valmistui ja Montoyer 63 -rakennus 
rakennettiin uudelleen;

126. toteaa, että parlamentin suurimman kiinteistöhankkeen – Konrad Adenauer -
rakennuksen laajentaminen Luxemburgissa – ensimmäinen vaihe, itäsiipi, jonka osuus 
on noin 70 prosenttia koko hankkeesta, on valmistumassa; muistuttaa, että tällä hetkellä 
parlamentin henkilöstö on Luxemburgissa sijoitettuna neljään rakennukseen; toteaa, että 
Konrad Adenauer -rakennus tuo kaikki yksiköt saman katon alle ja mahdollistaa siten 
mittakaavaedut energia-, vesi-, turvallisuus- ja kiinteistöhallinnon aloilla; huomauttaa  
huolestuneena, että tietyt rakennusviiveistä aiheutuvat kustannukset ovat olleet alun 
perin ennakoitua suurempia, mutta parlamentti on voinut osin kompensoida lisäkuluja 
lainojen huomattavasti alhaisempien rahoituskustannusten ansiosta; panee merkille, että 
tässä vaiheessa Adenauer-hankkeen kokonaiskustannukset jäävät 32,5 miljoonaa euroa 
hyväksyttyjä kokonaismäärärahoja pienemmiksi, mihin eivät sisälly muun muassa 
projektinhallinta-, rahoitus-, sertifiointielinkustannukset; pitää rakennusviivästysten 
aiheuttamaa kustannusten nousua valitettavana ja toteaa, että rakennusyritysten kanssa 
tehdyt rahoitustoimet (jotka liittyivät hankkeen viivästymiseen) ovat olleet tarpeen 
lisäviivästysten ja -kustannusten välttämiseksi (5–15 prosenttia sopimuksen määrästä);

127. panee huolestuneena merkille, että aiempien vuosien tapaan hyväksyttiin uusi 
29 miljoonan euron keräilysiirto Konrad Adenauer -rakennushankkeen 
ennakkorahoitusta varten; korostaa, että keräilyksi kutsuttu käytäntö merkitsee 
joustamista erittelyperiaatteesta ja tietoista talousarvion totuudenmukaisuuden 
periaatteen vastaisuutta; ei hyväksy voimassa olevaa käytäntöä, jonka mukaisesti 
vuoden lopussa tehtävällä keräilysiirrolla rahoitetaan meneillään olevia 
kiinteistöhankkeita; kehottaa parantamaan talousarviohallintoa, jotta tällaiset siirrot 
voidaan vähentää minimiin ja jotta voidaan parantaa asiaan liittyvien budjettikohtien 
selkeyttä ja avoimuutta;

128. on tyytyväinen jäsenten työympäristön parantamiseen Brysselissä (1 henkilökohtainen 
työhuone + 2 työhuonetta henkilöstölle) sekä Strasbourgissa (1+1 työhuonetta); 
kannattaa myös jäsenten työolojen parantamista jäljempänä olevan 147 kohdan 
mukaisesti;

129. tukee infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston pyrkimyksiä tiukentaa 
turvallisuusjärjestelyjään tekemällä rakenteellisia ja organisatorisia parannuksia, 
mukaan lukien kaikkien fyysisten sijaintipaikkojen turvaaminen; korostaa tarvetta 
sovittaa avoimuus yhteen turvallisuusvaatimusten kanssa;

130. pitää valitettavana, että useat tärkeät palveluntarjoajat ovat äskettäin päättäneet olla 
jatkamatta parlamentin kanssa tekemiään pitkän aikavälin sopimuksia (pankit ja 
ruokakaupat) ja pyytää pääosastoa selvittämään syyt palvelujen vähenemiseen 
parlamentissa;

131. panee merkille, että työt Wayenbergin päiväkodin laajentamiseksi aloitettiin vuonna 
2018; on kuitenkin huolissaan siitä, että pääsy näihin tiloihin ei ollut turvallinen 
rakennustöiden aikana, ja ehdottaa, että infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto ja 
turvallisuusasioiden pääosasto kiinnittäisivät tulevaisuudessa enemmän huomiota 
käyttäjien turvallisuuden varmistamiseen tällaisten rakennustöiden aikana;



132. panee merkille parlamentin laajan infrastruktuurin, joka jakautuu seuraavasti:

Brysselin rakennukset Luxemburgin 
rakennukset

Strasbourgin rakennukset

13 omistuksessa 1 omistuksessa 5 omistuksessa

7 vuokrattu 6 vuokrattu 1 pysäköintitila vuokrattu

671 285 m2 176 283 m2 344 283 m2

Parlamentin 
yhteystoimistot ja 
paikallistoimistot

Yhteensä 37

omistuksessa 12

vuokrattu 25

pinta-ala 28 383 m2

133. panee merkille, että puhemiehistö antoi pääsihteerille tehtäväksi valtuuttaa 
infrastruktuurin ja logistiikan pääosasto käynnistämään arkkitehtikilpailu Paul-Henri 
Spaak -rakennuksen kunnostamiseksi ottaen huomioon vain kaksi vaihtoehtoa, 
rakennuksen peruskorjaus tai uudelleensuunnittelu; edellyttää, että rakennusta 
valmistellaan siihen, että parlamentin toiminta kehittyy edelleen tulevina 
vuosikymmeninä perussopimusten mukaisesti; palauttaa mieliin, että 
arkkitehtuurikilpailu käynnistettiin konkreettisten arkkitehtonisten ehdotusten 
saamiseksi ja että poliittisten elinten ja budjettivallan käyttäjän olisi tehtävä lopullinen 
päätös hankkeesta; korostaa, että tällainen päätös olisi tehtävä rakennuksen 
turvallisuutta koskevan arvioinnin julkaisemisen jälkeen ja että ennen päätöstä 
pääsihteerin olisi laadittava ehdotus suunnitelman sisällyttämisestä talousarvioon;

134. panee merkille, että puhemiehistö on hyväksynyt Europa Experience -keskusten 
perustamisen useisiin yhteystoimistoihin ja tämä on määrä toteuttaa tulevina vuosina;

135. kannattaa kuljettajapalvelujen siirtämistä sisäisesti hoidettaviksi ja panee merkille, että 
vuonna 2018 tyytyväisyys virka-autopalveluun oli erittäin korkealla tasolla 
(99,9 prosenttia); ehdottaa, että virka-autot eivät saisi ajaa tyhjinä Brysselistä 
Strasbourgiin ja takaisin vaan että niitä käytettäisiin kuljettamaan jäseniä, henkilöstöä ja 
valtuutettuja avustajia, joilla on matkamääräys; panee merkille uuden säännön, joka 
edellyttää kuljettajien odottavan enintään viisi minuuttia noutopaikassa, ja ymmärtää 
tällaisen säännön tarpeellisuuden, mutta epäilee kuitenkin, että tämä aikaraja on liian 
tiukka; panee merkille, että jäsenet joutuvat odottamaan pitkään lentokentällä, ennen 
kuin autot lähtevät parlamenttiin jaehdottaa, että näiden viivästysten poistamiseksi 
etsitään jokin tehokkaampi keino;

136. ilmaisee vakavan huolestumisensa kahden parlamentin tekemän, parlamentin siivous- ja 
ravintolahenkilöstöä koskevan, ulkoisen käyttöoikeussopimuksen mukaisista 
henkilöstön työoloista, ja suosittelee painokkaasti, että infrastruktuurin ja logistiikan 
pääosasto teettää riippumattoman selvityksen kyseisen henkilöstön tyytyväisyydestä 
työoloihinsa, jotta varmistetaan kunnioitus ja ihmisarvo työpaikalla; kehottaa 
arvioimaan parlamentin julkisia hankintoja koskevia toimintaperiaatteita, jotta voidaan 
parantaa läpinäkyviä ja ennakoitavissa olevia työoloja kaikkien tilauksesta tuotettavien 



palvelujen osalta; kehottaa parlamenttia tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tämän arvioinnin tuloksista; toteaa parlamentin noudattavan 
sovellettavaa lainsäädäntöä;

137. on huolissaan siitä, ettei pääosasto ole vieläkään onnistunut ratkaisemaan parlamentin 
lämminvesijärjestelmän ongelmaa, ja pyytää asiasta vastaavaa valiokuntaa tarjoamaan 
tulevaisuudessa tietoja toimista, joita on toteutettu legionellan torjumiseksi 
parlamentissa;

138. on tyytyväinen parlamentin itsepalveluruokalan ruokatarjonnan monipuolistamiseen; on 
kuitenkin huolissaan siitä, että ruokatarjonnan hinta-laatusuhde on havaittu 
epätyydyttäväksi, vaikka kustannus-hyötyanalyysista järjestettiin julkinen 
tarjouskilpailu; kehottaa tarkastelemaan uudelleen markkinoilla toimivien mahdollisten 
palveluntarjoajien laadun ja hinnan arviointia; kehottaa tekemään 
tyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaiset tarvittavat muutokset epätasapainoisen 
hinta-laatusuhteen osalta; ilmaisee vakavan huolensa ruoan ja juomien hinnasta ja 
laadusta;

139. ilmaisee solidaarisuutensa COMPASS-konsernin työntekijöitä kohtaan, jotka kärsivät 
henkilöstövähennyksistä ja työolojensa heikentämisestä; on huolissaan siitä, että 
ulkopuolinen ateriapalveluyritys käyttää yhä enemmän tilapäistä ja vuokrahenkilöstöä, 
mikä vaikuttaa palvelujen laatuun ja vakinaisen henkilöstön etuihin ja työolojen 
laatuun;

140. suhtautuu myönteisesti siihen, että vuonna 2017 perustettiin ennakkotarkastus- ja 
hankintakoordinointiyksikkö, jotta voidaan vahvistaa ennakkovarmennuksesta 
vastaavan yksikön keskeistä roolia ja tarjota tukea hankintamenettelyjen 
yhdenmukaisen soveltamisen ja seurannan varmistamiseksi infrastruktuurin ja 
logistiikan pääosastossa;

141. panee tyytyväisenä merkille, että vuonna 2018 toimitettiin rakennusten esteettömyyttä 
vammaisten henkilöiden kannalta koskeva tarkastus osana kaikkien käyttäjien tarpeet 
huomioon ottavan suunnittelun toimintaperiaatteita ja infrastruktuurin ja logistiikan 
pääosaston esteettömyysverkoston käynnistämistä;

142. hyväksyy infrastruktuurin ja logistiikan pääosaston roolin parlamentin 
ympäristöpolitiikassa ja etenkin tavoitteen tehdä rakennuksista entistä 
energiatehokkaampia ja vähentää vedenkulutusta;

Konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosasto

143. muistuttaa, että vuonna 2018 konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastossa oli 
534 henkilöstön jäsentä ja se hallinnoi 3,1:ä prosenttia parlamentin 
kokonaistalousarviosta;

144. katsoo ehdottomasti, että monikielisyyttä koskevia menettelysääntöjä on sovellettava, 
sillä ne antavat jäsenille mahdollisuuden ilmaista itseään omalla kielellään; korostaa, 
että monikielisyyttä koskevien menettelysääntöjen tarkistamisen myötä käyttöön 
otettuja täsmällisempiä kieliprofiileja on käytettävä vain poikkeusolosuhteissa; toteaa, 
ettei niiden tarkoituksena ole rajoittaa kielitarjontaa vaan tarjota jäsenille 
kohdennetumpaa palvelua markkinarajoitusten ja logististen rajoitteiden tapauksessa;



145. hyväksyy pääosastossa vuonna 2018 tehdyt muutokset, jotta voitiin tehostaa 
parlamentin valmiuksia järjestää konferensseja ja prosessin päätökseen saattamisen 
jälkeen vahvistaa uudet työolot tulkeille;

146. antaa tunnustusta konferenssihallinnon nykyaikaistamisstrategialle, jossa keskitytään 
pääasiassa parlamentin palveluntarjonnan parantamiseen ja mukauttamiseen käyttäjien 
tarpeiden perusteella ja yhden yhteisen käyttöliittymän kehittämiseen järjestäjille;

147. panee tyytyväisenä merkille tulkkien työoloista 8. syyskuuta 2018 tehdyn sopimuksen; 
kannustaa hallinnon ja tulkkien edustajista koostuvaa yhteistä seurantaryhmää 
tarjoamaan jatkossakin foorumin hedelmälliselle yhteistyölleen, jotta mahdollisesti esiin 
nousevat ongelmat voidaan ratkaista kitkattomasti;

148. panee merkille, että tulkkien tulkkauskopissa käyttämien viikkotulkkaustuntien 
keskimääräinen kokonaismäärä kasvoi vuodesta 2014, jolloin se oli 11 tuntia ja 
54 minuuttia, 13 tuntiin ja 47 minuuttiin vuonna 2018 muun muassa parlamentin 
toiminnan lisääntymisen vuoksi;

149. kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, että tiettyjen kielten käännöskustannuksissa on 
suuria eroja, ja pyytää pääosastoa selvittämään syyt näihin suuriin eroihin;

Käännöspääosasto

150. muistuttaa, että vuonna 2018 käännöspääosastossa oli 1 145 henkilöstön jäsentä ja se 
hallinnoi 0,9:ää prosenttia parlamentin kokonaistalousarviosta;

151. panee merkille, että vuonna 2018 käännöspääosaston tuotanto kasvoi 10 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui parlamentin toimintaan tiiviisti liittyvän 
käännöskysynnän syklisestä luonteesta; panee huolestuneena merkille, että sisäinen 
käännöstuotanto suhteessa kapasiteettiin nousi 119,4 prosenttiin (kun vertailuarvo on 
100 prosenttia) ja ulkoistamisaste oli 32,8 prosenttia (31,4 prosenttia vuonna 2017); 
pyytää käännöspääosastoa harkitsemaan ulkoistamisen lisäämistä noudattaen 
100 prosentin vertailuarvoa ja keskittyen asiakirjojen laatuun ja käännösten 
virheettömyyteen; kehottaa käännöspääosastoa jatkamaan työtään lisätäkseen 
ulkoistettujen käännösten vaatimustenmukaisuuden ja laadun tarkastamista;

152. panee merkille asteittaisen siirtymisen eTranslation-välineeseen, joka tarjoaa 
konekäännöstuotoksia kaikilla kieliyhdistelmillä; korostaa kääntäjien korvaamatonta 
roolia ja lisäarvoa;

153. panee merkille, että kääntäjille annettiin vuonna 2018 uusia tehtäviä, joiden myötä 
kääntämisestä tulee kieli- ja kulttuurirajat ylittävää viestintää, muun muassa siten, että 
perustettiin Audio Capacity -yksikkö, jossa jotkut kääntäjät kääntävät tietoiskuja 
(päivittäisiä tiedotteita) 24 kielelle ja podcast-lähetyksiä kuudelle kielelle; panee 
merkille, että käännöspääosasto palkkasi äänivalmentajan, joka koulutti lähes 180 
henkilöstön jäsentä; on huolissaan siitä, että vaalikauden lopun vuoksi 
käännöspääosaston henkilöstön työmäärä oli poikkeuksellisen suuri ja lisäksi sen oli 
selviydyttävä tuleviin uusiin ja tuntemattomiin tehtäviin liittyvistä 
epävarmuustekijöistä; kehottaa käännöspääosaston ylintä johtoa ja henkilöstöä 
jatkamaan keskusteluja työmäärän syklisyyden vaikutuksesta henkilöstön hyvinvointiin; 
kannustaa perustamaan konferenssilogistiikan ja -tulkkauksen pääosastoon perustetun 
ryhmään tapaan hallinnon ja kääntäjien edustajista koostuvan yhteisen seurantaryhmän;



Varainhoidon pääosasto

154. muistuttaa, että vuonna 2018 varainhoidon pääosastossa oli 222 henkilöstön jäsentä ja 
se hallinnoi 20,8:aa prosenttia parlamentin kokonaistalousarviosta;

155. on tietoinen siitä, että varainhoidon pääosaston sääntelykehys on kehittynyt 
huomattavasti sen jälkeen, kun jäsenten asemaa koskevat säännöt tulivat voimaan 
vuonna 2009; panee lisäksi merkille uuden varainhoitoasetuksen voimaantulon 
2. elokuuta 2018 ja sen jälkeen parlamentin talousarvion toteuttamista koskeviin 
sisäisiin sääntöihin tehdyt muutokset, jotka vaikuttavat varainhoidon pääosaston työhön;

156. on huolestunut henkilöresurssien niukkuudesta ja liikkuvuudesta, joiden vuoksi jäsenille 
ja parlamentille tarjottavat keskeiset palvelut on ollut asetettava etusijalle, mikä aiheutti 
ongelmia tehtyjen tarkastusten laajuuden, määräaikojen, maksujen suorittamisen 
nopeuden ja menotapahtumien tasapainottamisen osalta; on huolissaan tästä 
suuntauksesta ja sen kielteisistä vaikutuksista, etenkin työhyvinvoinnin heikkenemisestä 
ja pitkäaikaisten sairauksien lisääntymisestä, jotka ovat vuoden aikana korostuneet;

157. ilmaisee vakavan huolensa pääosaston tietotekniikkasovellusten vanhentumisen ja 
tietotekniikan toimimattomuuden riskistä, joita molempia pidetään suurina; kehottaa 
varainhoidon pääosastoa ja innovoinnin ja teknisen tuen pääosastoa tehostamaan 
rakentavaa yhteistyötään voidakseen toteuttaa asianmukaisia lieventämistoimenpiteitä, 
mukaan lukien uuden varainhoito- ja kirjanpitojärjestelmän sujuva käyttöönotto;

158. on tyytyväinen merkittäviin toimiin, jotka liittyvät rahoitusprosessien digitalisointiin 
parhaillaan tehtäviin investointeihin, ja toteaa niitä olevan esimerkiksi jäsenten 
sähköiset allekirjoitukset, joilla pyritään parantamaan asiakaspalvelua, hallinnon 
tehokkuutta ja etenkin tarkastusten tasoa, jäsenten sairauskulujen sähköisen 
korvaamisen käyttöönotto ja läsnäolotietojen keskusrekisterin automatisointi asiaan 
liittyvien etuuksien maksamisen nopeuttamiseksi sekä verkkoportaalin toimintojen 
laajentaminen jäsenten keskitetyksi asiointipisteeksi, jonka kautta he voivat hallinnoida 
taloudellisia ja sosiaalisia etuuksiaan; pitää valitettavana sitä, että tietojen syöttämisessä 
ja tarkastamisessa on aikaa vievää tehottomuutta, ja etenkin sitä, että tiedot jäsenten 
matkakuluista syötetään järjestelmään kahdesti, kun jäsenet tekevät sen ensin itse ja 
toisessa vaiheessa hallinto tekee sen uudelleen;

159. toteaa, että parlamentin uusi matkatoimisto aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2019 
julkisen tarjouskilpailun jälkeen; panee merkille, että matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskusta, joka on käytettävissä viikonloppuisin mutta joka ei kata kaikkia 
matkatoimiston käyttämiä yhtiöitä, käytetään suhteellisen vähän; pitää valitettavana, 
että jäsenillä on ollut vaikeuksia saada yhteys matkatoimiston 
puhelinpalvelukeskukseen työaikoina ja niiden ulkopuolella; pitää valitettavana 
toimiston rajallisia aukioloaikoja ja varsinkin sitä, että se on suljettu perjantai-
iltapäivisin Strasbourgissa pidettävää istuntoa edeltävien perjantaiden iltapäiviä lukuun 
ottamatta, sillä tämä rajoittaa vakavasti jäsenten henkilöstön mahdollisuuksia 
työskennellä tehokkaasti; kehottaa parantamaan toimiston käytettävyyttä; vaatii 
sellaisen yksinkertaisen ja käyttäjäystävällisen valitusmekanismin pakollista 
käyttöönottoa, joka mahdollistaisi kaikkien ongelmien nopean ratkaisemisen; pitää 
valitettavana, että toimisto vastaa matkalippukyselyihin hitaasti; ei voi mitenkään 
hyväksyä sitä, että toimiston ehdottamat matkaliput eivät aina ole kaikkein 
kustannustehokkaimpia (vaan usein verkosta ostettavia lippuja kalliimpia) ja että 
jäsenten matkakulujen korvaaminen viivästyy huomattavasti; kehottaa varainhoidon 



pääosastoa käynnistämään matkatoimiston palveluja koskevan tyytyväisyystutkimuksen 
ja esittämään sen tulokset viimeistään 30. kesäkuuta 2020 ja kehottaa sitä tiedottamaan 
asiakkaille varainhoidon pääosaston ja parlamentin matkatoimiston organisaatiosta ja 
niille kuuluvista tehtävistä; kehottaa uutta matkatoimistoa pohtimaan 
tyytyväisyystutkimuksen tuloksia ja toteuttamaan niitä vastaavia parannuksia;

Yleinen kulukorvaus

160. pitää myönteisinä puhemiehistön toteuttamia toimia avoimuuden ja taloudellisen 
vastuuvelvollisuuden lisäämiseksi;

161. palauttaa mieliin, että erillinen pankkitili on pakollinen yleisen kulukorvauksen 
vastaanottamiseksi; kehottaa parlamenttia ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle säännöllisesti, kuinka moni jäsen noudattaa tätä velvoitetta;

162. pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että puhemiehistö hyväksyi 2. heinäkuuta 2018 
pitämässään kokouksessa uuden ohjeellisen luettelon kuluista, jotka voidaan kattaa 
yleisestä kulukorvauksesta, ja toteaa luettelon sisältävän yleisimmät esimerkit 
tukikelpoisista menoista; panee merkille, että jäsenten niin halutessa yleisen 
kulukorvauksen käytön vapaaehtoiseen tarkastukseen liittyvät kustannukset voidaan 
kattaa yleisestä kulukorvauksesta; muistuttaa, että kaikki jäsenet voivat vapaasti 
dokumentoida sen, kuinka he käyttävät yleistä kulukorvausta, ja julkistaa nämä tiedot 
omilla verkkosivustoillaan; kehottaa parlamenttia ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle säännöllisesti, kuinka moni jäsen noudattaa näitä 
suosituksia;

163. panee merkille viime vuosina tehdyt parannukset menojen korvaamisen tehokkaassa ja 
avoimessa todentamisessa ja valvonnassa, sillä esimerkiksi jäsenten 
matkakulukorvausten ja avustajakorvausten osalta toteutuneista menoista on 
toimitettava todentavat asiakirjat; kehottaa toimimaan tiukasti tapauksissa, joissa on 
havaittu väärinkäytöksiä; kehottaa puhemiehistöä tekemään johtopäätöksiä aiemmista 
petostapauksista ja määräämään petostapauksissa ankaria rangaistustoimenpiteitä; 
kehottaa painokkaasti jäseniä käyttämään yleistä kulukorvaustaan ainoastaan Euroopan 
parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeissa määrättyihin 
tarkoituksiin; kehottaa puhemiehistöä arvioimaan suuntaviivoja puhemiehistön 
viimeisimmän päätöksen mukaisesti; pyrkii kansalaisten edun ja parlamentin ja sen 
jäsenten maineen vuoksi hyvin mukautettuun tasapainoon edustajantoimen vapauden ja 
väärinkäytösten ja petosten riskin torjunnan välillä; katsoo, että olisi asianmukaista 
arvioida asiaa koskevia määräyksiä säännöllisesti viiden vuoden välein vaalikauden 
puolivälin paikkeilla;

164. palauttaa mieliin Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 
soveltamisohjeista 19. toukokuuta ja 9. heinäkuuta 2008 tehdyn puhemiehistön 
päätöksen, sellaisena kuin se on muutettuna (viimeksi muutettu 1. heinäkuuta 2019) 
62 artiklan 1 ja 2 kohdan, jonka mukaan ”maksettavat määrät”, yleinen kulukorvaus 
mukaan lukien, ”on tarkoitettu yksinomaan jäsenen edustajantoimen hoitamiseen 
liittyvän toiminnan rahoittamiseen eikä niitä saa käyttää henkilökohtaisiin kuluihin eikä 
poliittisiin tukiin tai lahjoituksiin” ja ”jäsenen on palautettava käyttämättä jääneet 
määrät parlamentille, jollei niitä ole maksettu kiinteämääräisen korvauksen muodossa”; 
kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä varmistamaan, että nämä määräykset pannaan 
täytäntöön ja niitä noudatetaan kaikilta osin, sekä ilmoittamaan säännöllisesti 



vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle, kuinka moni jäsen on maksanut takaisin 
käyttämättä jääneet määränsä;

165. palauttaa mieliin, että tilapäinen työryhmä, jonka tehtävänä on määrittää ja julkistaa 
yleisen kulukorvauksen käyttöön sovellettavat säännöt, suositteli viime vaalikaudella, 
että puhemiehistö jatkaisi keskusteluja yleisestä kulukorvauksesta ja tekisi sopimuksen, 
jossa jäseniä vaaditaan säilyttämään kaikki yleiseen kulukorvaukseen liittyvät kuitit, 
hyväksymään sellaisen riippumattoman tilintarkastajan käyttö, joka vastaa vuosittaisesta 
tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan lausunnon julkaisemisesta, ja palauttamaan 
käyttämätön osuus yleisestä kulukorvauksesta toimikautensa päättyessä;

166. muistuttaa lisäksi, että tilapäisen työryhmän esittämien muutosten lisäksi täysistunto on 
hyväksynyt seuraavat yleistä kulukorvausta koskevat lisämuutokset: parlamentin 
sisäinen tarkastus tarkastaa pistokokein viisi prosenttia yleisen kulukorvauksen 
käytöstä, tarkastuksen lopulliset tulokset ja havainnot on liitettävä parlamentin 
julkaisemaan vuotuiseen sisäiseen tarkastuskertomukseen ja jäsenten on julkistettava 
vuosittain yleiskatsaus menoistaan menoluokittain (kuten viestintäkustannukset, 
toimistovuokra, toimistotarvikkeet);

167. kehottaa puhemiehistöä panemaan mahdollisimman pian täytäntöön yleistä 
kulukorvausta koskevan täysistunnossa ilmaistun demokraattisen tahdon;

168. suhtautuu myönteisesti siihen, että viime vaalikaudella puhemiehistö perusti 
parlamentin verkkosivustolla oleville jäsenten verkkosivuille tarvittavan 
infrastruktuurin niitä jäseniä varten, jotka haluavat julkistaa menojensa vapaaehtoisen 
tarkastuksen tai vahvistuksen, jonka mukaan he ovat käyttäneet yleistä kulukorvausta 
jäsenten asemaa koskevien sääntöjen ja niiden soveltamisohjeiden asiaa koskevien 
määräysten mukaisesti; kehottaa parlamenttia tiedottamaan jäsenille nykyistä paremmin 
tästä mahdollisuudesta ja sen hyödyntämisestä käytännössä;

Vapaaehtoinen eläkerahasto

169. toteaa, että vapaaehtoisen eläkerahaston arvioitu vakuutusmatemaattinen alijäämä oli 
286,1 miljoonaa euroa vuoden 2018 lopussa; toteaa lisäksi, että vuoden 2018 lopussa 
huomioon otettava nettovarallisuus oli 112,3 miljoonaa euroa ja eläkevastuu 
398,4 miljoonaa euroa;

170. palauttaa mieliin, että nämä ennakoidut tulevat vastuut jakautuvat useiden kymmenien 
vuosien ajalle, mutta toteaa, että vapaaehtoinen eläkerahasto maksoi vuonna 2018 
yhteensä 17,8 miljoonaa euroa;

171. toteaa, että tämä herättää huolta rahaston varojen mahdollisesta ehtymisestä ja että 
parlamentti takaa eläkeoikeuksien maksamisen, jos ja kun rahasto ei kykene itse 
täyttämään velvoitteitaan;

172. kannattaa painokkaasti 10. joulukuuta 2018 pidetyn kokouksen tuloksia ja toteaa, että 
tuolloin puhemiehistö päätti rahaston kestävyyden parantamiseksi muuttaa 
eläkejärjestelmään sovellettavia sääntöjä nostamalla eläkeiän 63 vuodesta 65:een ja 
ottamalla käyttöön tulevien eläkeläisten eläkemaksuihin sovellettavan viiden prosentin 
maksun; kannattaa puhemiehistön päätöstä myönteisenä toimena; panee kuitenkin 
merkille, että parlamentti on tulevaisuudessakin vastuussa erittäin suuresta määrästä; 
palauttaa mieliin, että Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 



27 artiklan 2 kohdan mukaisesti ”[h]ankitut oikeudet ja odotusoikeudet säilyvät 
täysimääräisinä.”;

173. kehottaa pääsihteeriä ja puhemiehistöä pyrkimään täysin jäsenten asemaa koskevien 
sääntöjen 27 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti kaikin mahdollisin tavoin löytämään 
ongelmaan oikeudenmukaisen ratkaisun ja pitämään parlamentin vastuun 
mahdollisimman pienenä, sillä kyse on veronmaksajien rahoista, sekä tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista 
toimenpiteistä;

Innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto

174. muistuttaa, että vuonna 2018 innovoinnin ja teknisen tuen pääosastossa oli 484 
henkilöstön jäsentä ja se hallinnoi 6,4:ää prosenttia parlamentin kokonaistalousarviosta;

175. panee merkille, että innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston pääindikaattori vuonna 
2018 oli sen oikea-aikainen ja tehokas reagointivalmius käyttäjien ja kumppanien 
pyyntöihin kaikilla toiminta-aloilla; edellyttää, että innovoinnin ja teknisen tuen 
pääosasto investoi edelleen nykyaikaisten, saumattomien, tehokkaiden ja 
käyttäjäkeskeisten tietoteknisten käyttöliittymien tarjoamiseen;

176. tukee sähköistä parlamenttia koskevien sovellusten käynnissä olevaa kehittämistä, 
tietoteknisten innovointitoimien vahvistamista ja parlamentin 
kyberturvallisuusvalmiuksien lujittamista; pitää myönteisenä päätöstä kaksinkertaistaa 
EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmälle (CERT-EU) 
osoitettavat varat; on tyytyväinen siihen, että unionin toimielinten valmiuksia varmistaa 
optimaalinen suoja kyberhyökkäyksiä vastaan on vahvistettu;

177. toteaa, että innovoinnin ja teknisen tuen pääosaston on hyvin vaikea saada palvelukseen 
riittävästi erittäin päteviä asiantuntijoita, joilla on hyvin erityisiä profiileja, tietämystä ja 
kokemusta; kehottaa parlamenttia varmistamaan, että tämä pyyntö toimitetaan 
asianmukaisesti Euroopan unionin henkilöstövalintatoimistolle, jotta voidaan vastata 
paremmin tällaisiin unionin toimielinten erityistarpeisiin;

178. edellyttää, että innovoinnin ja teknisen tuen pääosasto tehostaa toimia taatakseen 
parlamentin tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin toiminnan jatkuvuuden ja 
häiriönsietokyvyn, joka on saat aikaan lokakuussa 2017 tapahtuneen tieto- ja 
viestintätekniikan käyttökeskeytyksen jälkeen; kehottaa lisäämään toimia ja valmiuksia, 
jotta saadaan varmuus parlamentin tieto- ja viestintätekniikan kestävyydestä; kehottaa 
jatkamaan työtä ja edistymistä toiminnan jatkuvuuden, riskinhallinnan, vaaratilanteiden 
hallinnan ja palautumiskyvyn aloilla; korostaa, että parlamentin internetverkon 
toiminnassa on puutteita;

179. tähdentää tietoihin ja yksityisyyteen liittyvien riskien lisääntymistä; panee 
huolestuneena merkille äskettäiset raportit käyttäjien tietojen tallentamisesta ja 
käsittelystä, kun käyttäjät kirjautuvat parlamentin WiFi-verkkoon; pitää tarvetta 
säilyttää tiedot jopa kuuden kuukauden ajan hyvin kyseenalaisena1; kehottaa 
parlamenttia laatimaan tietoturvaperiaatteet ja -strategian; korostaa, että innovoinnin ja 
teknisen tuen pääosaston ja turvallisuusasioiden pääosaston välinen tiivis yhteistyö on 

1 https://euobserver.com/institutional/146270

https://euobserver.com/institutional/146270


äärimmäisen tärkeää; kannustaa pääosastoja suunnittelemaan yhteisiä toimintoja 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

Turvallisuusasioiden pääosasto

180. muistuttaa, että vuonna 2018 turvallisuusasioiden pääosastossa oli 756 henkilöstön 
jäsentä ja se hallinnoi 1,5:ä prosenttia parlamentin kokonaistalousarviosta;

181. on huolissaan turvallisuusasioiden pääosaston äskettäisen henkilöstökyselyn tuloksista 
ja toivoo, että lähitulevaisuudessa löydetään ratkaisu henkilöstön huolenaiheisiin 
vastaamiseksi;

182. muistuttaa, että avoimuus yleisölle on parlamentin perusominaisuus ja että 
asianmukainen tasapaino tarvittavan turvallisuustason kanssa on säilytettävä;

183. suhtautuu myönteisesti puhemiehistön kahdeksannella vaalikaudella tekemiin 
merkittäviin turvallisuutta koskeviin päätöksiin, erityisesti a) toimenpiteisiin, jotka 
koskevat suhteita isäntämaiden kansallisiin viranomaisiin ja muihin toimielimiin, 
etenkin toimia Brysselin Eurooppa-korttelin turvaamiseksi, ulkopuolisten 
palveluntarjoajien henkilöstön turvallisuusselvityksiä, uhka-arvioita ja valmiustason 
muuttamista, b) toimenpiteitä parlamentin rakennusten turvallisuuden parantamiseksi 
sekä c) sisäisiä toimenpiteitä; muistuttaa, että kyseiset päätökset merkitsivät 
infrastruktuuri-investointeja;

184. pitää myönteisenä sopimusta, jonka parlamentti teki vuonna 2018 komission, Euroopan 
ulkosuhdehallinnon, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kanssa 
turvatarkastuksia koskevasta vastavuoroisesta vapautuksesta; pitää kuitenkin 
valitettavana, ettei tällaista sopimusta ole vielä allekirjoitettu neuvoston kanssa, ja 
toivoo, että asiaan löydetään pian ratkaisu;

185. on tyytyväinen jäsenten ja heidän henkilöstönsä kulkulupien vaihtamiseen; odottaa 
parlamentin henkilöstön käyttämien kulkulupien tulevaa vaihtamista;

186. antaa turvallisuusasioiden pääosastolle ja infrastruktuurin ja logistiikan pääosastolle 
tunnustusta hyvästä yhteistyöstä niiden pyrkiessä puhemiehistön pyynnön mukaisesti 
lisäämään parlamentin kaikkien rakennusten turvallisuutta ja parantamaan pääsyä 
rakennuksiin ja pysäköintihalleihin;

187. panee merkille suojeluyksikön perustamisen erityisesti parlamentin puhemiehen 
henkilösuojausta sekä parlamentin strategisten sijaintipaikkojen turvallisuuden 
vahvistamista varten;

188. kannattaa tekstiviesteihin perustuvan hälytysjärjestelmän laajentamista kaikkiin 
virkapuhelimen käyttäjiin ja toteaa, että tulevaisuudessa järjestelmä kattaa kaikki 
jäsenet ja koko henkilöstön;

Oikeudellinen yksikkö

189. pitää hyvänä oikeudellisen yksikön strategiaa, jonka mukaan juristit ovat paremmin 
parlamentin valiokuntien käytettävissä; kehottaa lisäämään parlamentaarisen toiminnan 
parissa työskentelevää henkilöstöä;



190. panee tyytyväisenä merkille, että oikeudellinen yksikkö kunnioittaa sukupuolten 
tasapuolista edustusta hallintovirkamiesten, yksikönpäälliköiden ja johtajien tasolla;

191. korostaa, että oikeudellinen yksikkö voitti kahdeksannella vaalikaudella 95 prosenttia 
tuomioistuimeen viedyistä tapauksista; on vakuuttunut siitä, että oikeudellinen yksikkö 
hoitaa tehtävänsä parlamentin ja unionin kansalaisten taloudellisten etujen 
turvaamisessa, kun se hankkii julkisia varoja takaisin tuomioistuimen käsittelemien 
asioiden kautta;

192. on huolestunut siitä, että joihinkin virkoihin on vaikea löytää päteviä henkilöitä tietyistä 
maista, koska jäsenvaltioiden kaikki oikeusjärjestelmät ja kielet on katettava;

Vuosikertomus tehdyistä hankintasopimuksista

193. palauttaa mieliin, että kahdessa peräkkäisessä varainhoitoasetuksessa1 ja asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöissä2 säädetään tiedoista, joita budjettivallan 
käyttäjälle ja kansalaisille on toimitettava toimielimen tekemistä sopimuksista; toteaa, 
että varainhoitoasetuksissa vaaditaan julkistamaan tehdyt sopimukset, joiden arvo on yli 
15 000 euroa, ja että kyseessä on raja-arvo, jonka ylittyessä tarjouskilpailumenettely on 
pakollinen;

194. panee merkille, että vuonna 2018 tehtiin yhteensä 251 hankintasopimusta, joista 94 
perustui avoimiin tai rajoitettuihin menettelyihin ja niiden arvo oli 569,5 miljoonaa 
euroa ja 155 perustui neuvottelumenettelyihin ja niiden kokonaisarvo oli 35,9 miljoonaa 
euroa; panee merkille, että arvon perusteella laskettuna neuvottelumenettelyissä tehtyjen 
sopimusten osuus tehtyjen sopimusten kokonaisarvosta laski 12 prosentista (2017) 
kuuteen prosenttiin vuonna 2018 ja määrän perusteella laskettuna 70,5 miljoonasta 
eurosta (2017) 35,86 miljoonaan euroon (2018);

195. panee merkille seuraavan eritelmän vuosina 2018 ja 2017 tehdyistä 
hankintasopimuksista sopimustyypin mukaan, mukaan lukien rakennussopimukset:

2018 2017
Sopimustyyppi

Määrä Osuus Määrä Osuus
Palvelut
Toimitukset
Urakat
Rakennusurakat

199
37
12
 3

79 %
15 %
5 %
1 %

177
36
11
 0

79 %
16 %
 5 %
 0 %

Yhteensä 251 100 % 224 100 % 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18. heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 
1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 
223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

2 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29. lokakuuta 2012, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä 
(EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).



2018 2017Sopimustyyppi
Arvo (euroina) Osuus Arvo (euroina) Osuus

Palvelut 256 374 627 42 % 446 313 270 76 %
Toimitukset 210 526 209 35 % 133 863 942 23 %
Urakat 133 431 628 22 %    6 892 972 1 %
Rakennusurakat    5 039 824 1 %         0 0 %
Yhteensä 605 372 288    100 %      587 070 184      100 % 

(Vuosikertomus Euroopan parlamentin tekemistä hankintasopimuksista, 2018, s. 6)

196. panee merkille seuraavan eritelmän vuosina 2018 ja 2017 tehdyistä 
hankintasopimuksista menettelytyypin mukaan ja niiden määrän ja arvon perusteella:

2018 2017Menettelytyyppi
Määrä Osuus Määrä Osuus

Avoin
Rajoitettu
Neuvottelu
Kilpailu
Poikkeus

89
5
155
1
1

35,46 %
1,99 %
61,75 %
0,40 %
0,40 %

78
1
145
-
-

35 %
1 %
64 %
-
-

Yhteensä 251       100 % 224 100 % 

2018 2017
Menettelytyyppi Arvo 

(euroina) Osuus Arvo 
(euroina) Osuus

Avoin
Rajoitettu
Neuvottelu
Kilpailu
Poikkeus

486 039 380
83 433 046
35 859 040

24 221
16 600

80
14
6
-
-

488 368 460
28 200 000
70 501 724

-
-

83 %
5 %

12 %
-
-

Yhteensä 605 372 288 100 % 587 070 184 100 % 
(Vuosikertomus Euroopan parlamentin tekemistä hankintasopimuksista, 2018, s. 8)

Poliittiset ryhmät (momentti 4 0 0)

197. toteaa, että vuonna 2018 momentin 4 0 0 määrärahat poliittisille ryhmille ja 
sitoutumattomille jäsenille käytettiin seuraavasti1:

1 Kaikki määrät ovat tuhansia euroja.



2018 2017

Ryhmä

Määrä-
rahat 
vuodessa

Omat 
varat ja 
siirretyt 
määrä-
rahat Menot

Vuotuisten 
määrä-
rahojen 
käyttöaste

Seuraavalle 
kaudelle 
siirretyt 
määrä-
rahat

Määrä-
rahat 
vuodessa

Omat 
varat ja 
siirretyt 
määrä-
rahat Menot

Vuotuisten 
määrä-
rahojen 
käyttöaste

Seuraavalle 
kaudelle 
siirretyt 
määrä-
rahat

Euroopan kansanpuolue (PPE) 18 282 6 690 20 820 113,88 4 152 17 790 8 150 19 330 108,66 6 610
Euroopan parlamentin sosialistien ja 
demokraattien ryhmä (S&D) 15 792 5 863 16 888 106,94 4 767 15 610 5 469 15 268 97,81 5 812
Euroopan konservatiivit ja reformistit 
(ECR) 6 182 2 962 7 200 116,47 1 944 6 200 2 810 6 051 97,60 2 959
Euroopan liberaalidemokraattien 
puolue (ALDE) 5 823 1 824 6 033 103,61 1 614 5 711 1 694 5 596 97,99 1 809
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -
ryhmä (Verts/ALE) 4 478 1 579 4 669 104,27 1 388 4 333 1 826 4 583 105,77 1 578
Euroopan yhtyneen vasemmiston 
ryhmä / Pohjoismaiden vihreä 
vasemmisto (GUE/NGL) 4 443 1 257 4 590 103,31 1 110 4 421 1 407 4 571 103,39 1 257
Vapauden ja suoran demokratian 
Eurooppa (EFDD) 3 829 1 828 2 725 71,17 1 915 3 654 1 917 3 523 96,41 1 827
Kansakuntien ja vapauden Eurooppa 
(ENF) 3 238 1 094 3 612 111,55 720 2 719 846 2 474 90,99 1 091

Sitoutumattomat 1 153 314 537 46,57 442 929 257 494 53,18 318

Yhteensä 63 220 23 412 67 073 106,09 18 052 61 365 24 377 61 889 100,85 23 258



198. on tyytyväinen siihen, että poliittisten ryhmien riippumattomat tarkastajat antoivat 
varainhoitovuodelta 2018 vain vakiomuotoisia lausuntoja;

Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt

199. toteaa, että vuonna 2016 perustettiin Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan 
tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen arvioimaan rekisteröintipyyntöjä, 
rekisteröimään uusia unionin tason puolueita ja säätiöitä, valvomaan niiden rahoitusta ja 
määräämään seuraamuksia, jos ne eivät noudata velvoitteitaan; toteaa, että 
viranomainen oli täysin toiminnassa vuonna 2017;

200. panee merkille, että komissio, neuvosto ja parlamentti sopivat myöntävänsä 
viranomaiselle lisää määrärahoja ja henkilöresursseja varainhoitovuoden 2019 
talousarviossa;

201. huomauttaa, että asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/20141 6 artiklan 10 kohdan 
mukaan Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä 
vastaavan viranomaisen johtaja toimittaa parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
vuosittain kertomuksen viranomaisen toiminnasta; panee merkille, että vuosikertomus 
lähetettiin parlamentin puhemiehelle ja pääsihteerille 21. marraskuuta 2019; pitää 
valitettavana, että kertomus toimitettiin parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle 
vasta tammikuussa 2020; ilmaisee huolensa päätöksestä, että viranomaisen 
nimenomaisesta pyynnöstä kertomus katsottiin luottamukselliseksi ja se asetettiin vain 
harvojen henkilöiden saataville rajoitetuissa olosuhteissa; katsoo, että rajoittamalla 
mahdollisuuksia tutustua tähän asiakirjaan, joka koskee julkisten varojen käyttöä, 
annetaan valitettavasti vaikutelma siitä, että asiassa on jotain peiteltävää; vaatii, että 
viranomaisen kertomus julkistetaan vuosittain ja että se lähetetään jäsenille 
samanaikaisesti kuin se lähetetään parlamentin puhemiehelle ja pääsihteerille;

202. kehottaa parlamentin talousarvion valvontavaliokuntaa kutsumaan viranomaisen 
johtajan vuotuiseen kuulemistilaisuuteen parlamentin vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä, kuten muiden virastojen ja toimielinten johtajien kohdalla menetellään;

203. korostaa viranomaisen toimintaa koskevan julkisen raportoinnin merkitystä yhtenä 
vastuuvelvollisuuden osatekijänä, joka on olennainen pyrittäessä jatkuvasti luomaan 
luottamusta ja varmuutta sekä arvioimaan, onko viranomaisella riittävästi henkilöstöä, 
resursseja ja pätevyyttä voidakseen ehkäistä tehokkaasti poliittisten puolueiden ja 
säätiöiden varojen väärinkäyttöä;

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014, annettu 
22. lokakuuta 2014, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 1).



204. toteaa, että vuonna 2018 momentin 4 0 2 määrärahat käytettiin seuraavasti:

Puolue Lyhenne Omat varat
EP:n lopullinen 
maksuosuus – 

ensimmäinen osa
Tulot yhteensä 1

EP:n 
maksuosuuden 

osuus 
tukikelpoisista 

menoista 
(enintään 85 %)

Tulojen 
ylijäämä 

(siirto 
varaukseen 
tai tappio)

Euroopan kansanpuolue PPE             1 427 
466        7 356 802        11 340 157 85 %               64 

271 
Euroopan sosialidemokraattinen 
puolue PSE             1 153 

831        6 309 079          7 462 911 85 %                           
- 

Euroopan liberaalidemokraattien 
puolue ALDE                759 

642        2 674 543          3 935 648 85 %             157 
524 

Euroopan vihreät EGP                544 
072        2 244 342          2 961 972 85 % -26 538 

Euroopan vasemmistopuolue EL                301 
456        1 513 876          1 875 332 85 % -6 798 

Euroopan demokraattipuolue PDE                125 
374           532 075              754 587 85 %               18 

913 

Euroopan vapaa allianssi EFA                156 
351           628 696              910 047 85 %               32 

110 
Euroopan konservatiivien ja 
reformistien liitto ACRE -286 814        1 253 918          1 245 829 71 % -729 991 

Euroopan kristillinen poliittinen liike ECPM                125 
110           624 532              749 641 85 %                  5 

995 
Kansakuntien ja vapauden 
Euroopan liike MENL                211 

768        1 045 592          1 257 360 85 % -28 579 

YHTEENSÄ 4 518 257 24 183 454 32 493 485  -513 092

1 Tulojen kokonaismäärä sisältää edelliseltä vuodelta varainhoitoasetuksen (kyseisenä varainhoitovuonna voimassa ollut versio) 125 artiklan 
6 kohdan mukaisesti siirretyn määrän.



205. toteaa, että vuonna 2018 momentin 4 0 3 määrärahat käytettiin seuraavasti:

Säätiö Lyhenne Liittyy 
puolueeseen Omat varat EP:n lopullinen 

avustus Tulot yhteensä

EP:n 
avustuksen 

osuus 
tukikelpoisista 
kustannuksista 

(enintään 
85 %)

Tulojen 
ylijäämä 

(siirto 
varaukseen 
tai tappio)

Wilfried Martens Centre for 
European Studies WMCES PPE           1 097 171           5 816 345           6 913 516 85 % 31 397

Foundation for European 
Progressive Studies FEPS PSE           1 050 548           4 895 825           5 946 373 85 % -

European Liberal Forum ELF ALDE              292 141           1 650 538           1 942 680 85 % -

Green European Foundation GEF EGP              185 182           1 038 822           1 224 004 85 % 1 368

Transform Europe TE EL              244 655           1 193 712           1 438 367 85 % 16 375

Institute of European Democrats IED PDE                45 755              255 000              300 755 85 % -

Coppieters Foundation CF EFA              115 193              388 702              503 895 85 % 38 617

New Direction – Foundation for 
European Reform ND ACRE              279 636           1 215 011           1 494 647 85 % -156 378

Sallux SALLUX ECPM                77 416              418 444              495 860 85 % 2 159

Foundation for a Europe of 
Nations and Freedom FENL MENL                53 600              329 251              382 851 85 % -4 503

YHTEENSÄ             3 441 296        17 201 651        20 642 947 -70 965


