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TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Viraston rahoituksen olisi tultava 
pääasiassa unionin yleisestä talousarviosta, 
maksuista ja vapaaehtoisena rahoituksena. 
Resurssien, jotka kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat asettaneet 
yhteisesti käyttöön yhteistyötään 
varten unionin tasolla, olisi oltava jatkossa 
viraston käytössä. Unionin 
talousarviomenettelyä olisi sovellettava 
tukiin, joita maksetaan unionin yleisestä 
talousarviosta. Lisäksi riippumattoman 
ulkoisen tarkastajan tulisi vastata 
tilintarkastuksesta komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1271/201333 107 
artiklan mukaisesti.

(29) Viraston rahoituksen olisi tultava 
pääasiassa unionin yleisestä talousarviosta, 
maksuista ja vapaaehtoisena rahoituksena
muuttamatta kuitenkaan viraston 
puolueettomuutta tai riippumattomuutta. 
Resurssien, jotka kansalliset 
sääntelyviranomaiset ovat asettaneet 
yhteisesti käyttöön yhteistyötään 
varten unionin tasolla, olisi oltava jatkossa 
viraston käytössä. Unionin 
talousarviomenettelyä olisi sovellettava 
tukiin, joita maksetaan unionin yleisestä 
talousarviosta. Lisäksi riippumattoman 
ulkoisen tarkastajan tulisi vastata 
tilintarkastuksesta komission delegoidun 
asetuksen (EU) N:o 1271/201333 107 
artiklan mukaisesti.

_________________ _________________

33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 
1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 
2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
208 artiklassa tarkoitettuja elimiä 
koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
(EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 
1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 
2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
208 artiklassa tarkoitettuja elimiä 
koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
(EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on 
ehdottanut komission ehdotukseen.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Viraston olisi asetettava maksunsa 
avoimesti, oikeudenmukaisesti, 
syrjimättömästi ja yhdenmukaisesti. 
Maksut eivät saisi vaarantaa kyseisen 
unionin toimialan kilpailukykyä tai 
viraston riippumattomuutta ja 
puolueettomuutta.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on 
ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 b) Viraston talousarviota laadittaessa 
olisi noudatettava tulosbudjetoinnin 
periaatetta ja otettava huomioon viraston 
tavoitteet ja sen tehtävistä odotetut 
tulokset.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on 
ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viraston on hoidettava tehtäviään 
riippumattomasti ja puolueettomasti.



AD\1133112FI.docx 5/11 PE605.971v02-00

FI

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on 
ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat 
toimimaan riippumattomasti ja 
puolueettomasti yleisen edun mukaisesti. 
Tätä varten kukin jäsen tekee 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
kirjallisen ilmoituksen, jossa hän joko 
ilmoittaa, että hänen riippumattomuuttaan 
mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei 
ole, tai mainitsee sellaiset välittömät tai 
välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin 
katsoa heikentävän hänen 
riippumattomuuttaan. Nämä ilmoitukset 
julkaistaan vuosittain.

8. Johtokunnan jäsenet sitoutuvat 
toimimaan riippumattomasti ja 
puolueettomasti yleisen edun mukaisesti
pyytämättä tai noudattamatta poliittisia 
toimintaohjeita, sanotun vaikuttamatta 
komission nimittämien jäsenten 
tehtävään. Tätä varten kukin jäsen tekee 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
kirjallisen ilmoituksen, jossa hän joko 
ilmoittaa, että hänen riippumattomuuttaan 
mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei 
ole, tai mainitsee sellaiset välittömät tai 
välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin 
katsoa heikentävän hänen 
riippumattomuuttaan. Nämä ilmoitukset 
julkaistaan vuosittain.

Perustelu

Johtokunnan jäsenet on edelleen suojattava poliittisilta toimintaohjeilta, samalla kun 
tunnustetaan komission nimittämien jäsenten erityinen tehtävä. Tarkistus johtuu pakottavasta 
tarpeesta varmistaa viraston hallintotavan sisäinen logiikka.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos vuotuista työohjelmaa muutetaan 
olennaisesti toisen alakohdan mukaisesti, 
ennen uusien taloudellisten tai 
henkilöresurssien osoittamista on aina 
ensin harkittava toimintojen 
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uudelleenpriorisointia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 20 artiklan 1 kohdan g 
alakohdanmukaisesta jäsenvaltioiden tai 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta;

c) 20 artiklan 1 kohdan g alakohdan 
mukaisesta jäsenvaltioiden tai 
sääntelyviranomaisten maksamasta 
vapaaehtoisesta rahoituksesta muuttamatta 
viraston riippumattomuutta tai 
puolueettomuutta;

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on 
ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Viraston saamat tulot eivät saa 
vaarantaa sen riippumattomuutta tai 
puolueettomuutta.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on 
ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virasto voi periä maksun 11 
artiklan 1 kohdan mukaisen 

1. Virasto voi periä maksun 
seuraavista:
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vapautuspäätöksen hakemisesta ja rajat 
ylittävää kustannusten jakamista 
koskevista päätöksistä, jotka virasto 
toimittaa asetuksen (EU) N:o 347/201339

12 artiklan mukaisesti.

a) tämän asetuksen 11 artiklan 1 
kohdan mukaisen vapautuspäätöksen 
hakeminen;

b) rajat ylittävää kustannusten 
jakamista koskevien päätösten, jotka 
virasto toimittaa asetuksen (EU) N:o 
347/201339 12 artiklan mukaisesti, 
hakeminen;

c) ilmoitusvelvollisten osapuolten 
rekisteröiminen komission 
täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 
1348/201439 a 11 artiklan 1 kohdan 
kolmannen alakohdan mukaisesti; ja 

d) Sähkö-ENTSOlle ja Kaasu-
ENTSOlle asetettujen tehtävien 
suorittamisen seuranta tämän asetuksen 
4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

__________________ __________________

39 EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39. 39 EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 a Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 
N:o 1348/2014, annettu 17 päivänä 
joulukuuta 2014, tietojen ilmoittamisesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 
2 ja 6 kohdan täytäntöönpanemiseksi 
(EUVL L 363, 18.12.2014, s. 121).

Perustelu

Mahdollisuus periä maksuja rekisteröidyistä raportointimekanismeista REMIT-asetuksen 
mukaisesti sekä siirtoverkonhaltijoilta olisi tehokas keino paikata nykyistä taloudellisten 
resurssien puutetta, ja siksi se olisi sallittava virastolle. Tarkistus johtuu pakottavasta 
tarpeesta varmistaa viraston budjettikapasiteetin sisäinen logiikka. Näin tuleva virasto voisi 
kenties suoriutua sille REMIT-asetuksessa ja asetuksessa (EU) N:o 347/2013 annetuista 
uusista tehtävistä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Alustava ennakkoarvio perustuu 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin 
ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on 
otettava huomioon näiden tavoitteiden ja 
odotettujen tulosten saavuttamiseksi 
tarvittavat rahoitusvarat 
tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on 
ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan unionin elinten 
käännöskeskus huolehtii viraston 
toiminnan edellyttämistä 
käännöspalveluista.

3. Euroopan unionin elinten 
käännöskeskus tai muu käännöspalvelujen 
tarjoaja huolehtii viraston toiminnan 
edellyttämistä käännöspalveluista julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen 
mukaisesti ja asiaa koskevien 
varainhoitosääntöjen rajoissa.

Perustelu

Käännöskeskuksen tuottamat käännökset saattavat viivästyä vaarantaen viraston 
työskentelyn. Koska taloudellisia resursseja on tällä hetkellä niukasti, viraston olisi voitava 
käyttää halvempia vaihtoehtoja toimintansa turvaamiseksi eli sen olisi voitava ulkoistaa 
käännöspalvelut.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua 
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tämän asetuksen voimaantulosta ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein komissio 
tekee riippumattoman ulkopuolisen 
asiantuntijan avustamana 
arvioinnin viraston toiminnasta suhteessa 
sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja 
tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava 
erityisesti tarvetta muuttaa viraston 
valtuutusta ja tällaisten muutosten 
taloudellisia vaikutuksia. .

tämän asetuksen voimaantulosta ja sen 
jälkeen viiden vuoden välein komissio 
tekee riippumattoman ulkopuolisen 
asiantuntijan avustamana 
arvioinnin viraston toiminnasta suhteessa 
sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja
tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava 
erityisesti tarvetta muuttaa viraston 
valtuutusta ja tällaisten muutosten 
taloudellisia vaikutuksia tulosbudjetoinnin 
periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Tulosbudjetoinnin periaate on yksi komission asettamista ja Euroopan parlamentin 
vahvistamista poliittisista prioriteeteista. Tarkistus ilmentää toimielinten yleistä pyrkimystä 
käyttää EU:n talousarviovaroja paremmin.
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