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EHDOTUKSET

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

1. toteaa, että virastojen toimintaa rahoitetaan osittain maksuilla, joiden määrä on tällä 
hetkellä noin miljardi euroa vuodessa, mikä vähentää merkittävästi unionin 
talousarvioon kohdistuvaa painetta; katsoo, että maksuihin perustuva rahoitus on
tehokas tapa rahoittaa virastojen toimintaa, jos liiketoimintamalli tämän sallii; toteaa 
kuitenkin, että on toteutettava suojatoimenpiteitä kaikenlaisten eturistiriitojen 
välttämiseksi;

2. toteaa, että vaikka erillisvirastoilla on budjettihallinnon kannalta monia yhtäläisyyksiä, 
on osoittautunut, että ’yksi sopii kaikille’ -lähestymistavat vahingoittavat tiettyjen 
virastojen hallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta; pitää henkilöstön vähentämistä 
koskevaa 5 prosentin tavoitetta ja erillisvirastojen uudelleen kohdennettavien virkojen 
varantoa kertaluontoisena toimenpiteenä; toteaa jälleen aikovansa vastaisuudessa 
vastustaa tällaista lähestymistapaa;

3. pitää päätöstä viraston sijoittamisesta erittäin tärkeänä ja katsoo, että unionin 
toimielinten on otettava huomioon objektiiviset kriteerit, kuten saavutettavuus, 
hallinnollinen synergia ja läheisyys sidosryhmiin, parhaan mahdollisen päätöksen 
tekemiseksi; edellyttää, että parlamentin ja neuvoston oikeuksia unionin lainsäätäjinä 
kunnioitetaan täysimääräisesti virastojen sijaintia koskevissa tulevissa päätöksissä;

4. pyytää komissiota erillisvirastojen resursseja käsittelevän toimielinten välisen 
työryhmän suositusten mukaisesti esittämään nopeasti arvioinnin virastoista, joilla on 
useampi toimipaikka, ja käyttämään niiden tuoman lisäarvon arvioinnissa yhtenäistä 
lähestymistapaa ottamalla huomioon aiheutuneet kustannukset; kehottaa ryhtymään 
merkittäviin toimenpiteisiin arvioinnin tulosten perusteella, jotta voidaan tarvittaessa 
vähentää toimipaikkojen määrää;

5. panee huolestuneena merkille, että monilla virastoilla on vaikeuksia houkutella pätevää 
henkilöstöä epäedullisten työskentelyolosuhteiden ja palkkakertoimen aiheuttamien 
rajoitusten vuoksi; katsoo, että unionin elinten on kyettävä houkuttelemaan pätevää 
henkilöstöä, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja tuloksellisesti; kehottaa 
tästä syystä toteuttamaan konkreettisia toimia palkkakertoimien korjaamiseksi siten, että 
ne vastaavat paremmin todellisia kustannuksia;

6. toteaa, että erillisvirastojen välinen tiiviimpi yhteistyö palvelujen keskinäisessä 
jakamisessa on tuottanut säästöjä muun muassa yhteisen hankintaportaalin perustamisen 
avulla; kannustaa edelleen tutkimaan mahdollisuuksia jakaa palveluja joko virastojen 
kesken tai komission ja virastojen välillä, jotta luodaan uusia synergioita ja optimoidaan 
nykyiset; katsoo, että tarvittaessa budjettitehokkuutta voitaisiin lisätä edelleen siten, että 
toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla unionin elimillä ja virastoilla voisi olla 
yhteiset hallinnolliset tukipalvelut ja tilapalvelut;

7. katsoo, että demokraattista valvontaa voidaan tehostaa varmistamalla parlamentin 
nimittämien edustajien osallistuminen hallintoneuvostojen kokouksiin; katsoo, että tässä 
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päätöksentekoprosessissa parhaan vastineen varmistamisen parlamentin edustamien 
unionin kansalaisten rahoille olisi oltava merkittävä näkökohta; panee merkille, että 
unionin toimielimet ovat useaan otteeseen pidättyneet hyödyntämästä tätä yhteiseen 
lähestymistapaan sisältyvää mahdollisuutta.

8. toteaa, että virastojen talousarvioita laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin 
periaatetta ja otettava huomioon viraston tavoitteet ja sen tehtävistä odotetut tulokset; 
kehottaa noudattamaan erillisvirastojen budjetoinnissa aihekohtaista lähestymistapaa, 
jotta voidaan asettaa virastojen tehtävät entistä paremmin tärkeysjärjestykseen, lisätä 
yhteistyötä ja välttää päällekkäisyyksiä etenkin samalla politiikan alalla toimivien 
virastojen kesken;

9. panee huolestuneena merkille, että jotkut hallinnolliset vaatimukset ovat kohtuuttomia 
sellaisille virastoille, jotka eivät ole saavuttaneet tiettyä kokoa; odottaa komission ja 
neuvoston varmistavan, että sovellettavat hallinnolliset vaatimukset ovat oikeassa 
suhteessa kaikkien virastojen taloudellisiin ja henkilöstöresursseihin;

10. muistuttaa, että lainsäädäntömenettely johtaa komission alkuperäiseen ehdotukseen 
tehtäviin muutoksiin; panee huolestuneena merkille, että ajan tasalle saatetut 
tilinpäätökset ovat yleensä saatavilla vasta lainsäädäntömenettelyn loppuvaiheessa, jos 
silloinkaan; muistuttaa, että Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on kaksi roolia, sillä 
ne käyttävät sekä lainsäädäntö- että budjettivaltaa.
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