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TARKISTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta esittää asiasta vastaavalle perussopimus-, työjärjestys- ja 

toimielinasioiden valiokunnalle seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Euroopan syyttäjänviraston 

(EPPO) asiallinen toimivalta rajoittuu 

rikoksiin, jotka vahingoittavat unionin 

taloudellisia etuja viraston 

perustamisasetuksen mukaisesti. EPPOn 

tehtävänä olisi näin ollen oltava tutkia 

rikoksia, jotka vahingoittavat unionin 

taloudellisia etuja, sekä niihin 

erottamattomasti liittyviä rikoksia ja 

asettaa niiden tekijät syytteeseen ja 

tuomittaviksi Euroopan parlamentin ja 

neuvoston 5 päivänä heinäkuuta 2017 

annetun direktiivin (EU) 2017/13711 a 

mukaisesti. 

 _________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2017/1371, annettu 

5 päivänä heinäkuuta 2017, unionin 

taloudellisiin etuihin kohdistuvien 

petosten torjunnasta rikosoikeudellisin 

keinoin (EUVL L 198, 28.7.2017, s. 29). 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 b) Jotta voidaan varmistaa Euroopan 

tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 

tason poliittisten säätiöiden rahoitusta ja 

menoja sekä muita kysymyksiä koskevien 

tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden 
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noudattaminen, olisi tarpeen ottaa 

käyttöön tehokkaat valvontajärjestelmät. 

Vastuuviranomaisen, Euroopan 

parlamentin tulojen ja menojen 

hyväksyjän sekä jäsenvaltioiden olisi siksi 

tehtävä yhteistyötä ja vaihdettava kaikkea 

tarvittava tietoa. Niiden olisi myös 

sovittava käytännön järjestelyistä ja 

esimerkiksi väärinkäytösten paljastajien 

suojelua koskevista yhteisistä säännöistä. 

Jäsenvaltioiden viranomaisten välistä 

keskinäistä yhteistyötä olisi myös 

edistettävä, jotta voidaan varmistaa 

sovellettavasta kansallisesta laista 

johtuvien velvoitteiden vaikuttava ja 

tehokas valvonta. OLAFin ja EPPOn olisi 

osallistuttava tietojen jakamiseen viraston 

päätösten seurannan yhteydessä. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014 

25 artikla – 7 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a) Lisätään 25 artiklaan kohta 

seuraavasti: 

 7 a. Kun rikoksia, jotka vaikuttavat 

unionin taloudellisiin etuihin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston 5 päivänä 

heinäkuuta 2017 annetussa direktiivissä 

(EU) 2017/1371 tarkoitetulla tavalla, 

tehdään yhdessä tai useammassa 

jäsenvaltiossa, jotka osallistuvat EPPOn 

perustamiseen liittyvään tiiviimpään 

yhteistyöhön, EPPOa on kehotettava 

tutkimaan rikoksia asetuksen (EU) N:o 

xxx/xxxx [EUVL: lisätään EPPO-

asetuksen numero] ehtojen mukaisesti; 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 
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1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014 

28 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 a)  Korvataan 28 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 

2. Ne sopivat myös tietojen vaihtoa 

koskevista käytännön järjestelyistä, 

luottamuksellisten tietojen tai todisteiden 

luovuttamista ja jäsenvaltioiden välistä 

yhteistyötä koskevat säännöt mukaan 

luettuina. 

2. Ne sopivat myös tietojen vaihtoa 

koskevista käytännön järjestelyistä, 

luottamuksellisten tietojen tai todisteiden 

luovuttamista, väärinkäytösten 

paljastajien suojelua ja jäsenvaltioiden 

välistä yhteistyötä koskevat säännöt 

mukaan luettuina. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi) 

Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014 

28 artikla – 4 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 b)  Korvataan 28 artiklan 4 kohta 

seuraavasti: 

4. Vastuuviranomainen ilmoittaa 

Euroopan parlamentin tulojen ja menojen 

hyväksyjälle päätöksestä, jonka se on 

tehnyt seuraamusten osalta, jotta tämä voi 

päättää niiden asianmukaisista 

seuraamuksista varainhoitoasetuksen 

nojalla. 

4. Vastuuviranomainen ilmoittaa 

Euroopan parlamentin tulojen ja menojen 

hyväksyjälle päätöksestä, jonka se on 

tehnyt seuraamusten osalta, jotta tämä voi 

päättää niiden asianmukaisista 

seuraamuksista varainhoitoasetuksen 

nojalla. Vastuuviranomainen ilmoittaa 

myös tarvittaessa OLAFille ja EPPOlle, 

jotta nämä elimet voivat jatkaa asiaan 

liittyvää tutkintaa vastaavasti. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi) 

Asetus (EU, Euratom) N:o 1141/2014 

30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus 

 5 c)  Korvataan 30 artiklan 2 kohdan 

toinen alakohta seuraavasti: 

Tällaisen päättämisen yhteydessä Euroopan 

parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä 

rajoittaa Euroopan tason poliittiselle 

puolueelle tai Euroopan tason poliittiselle 

säätiölle suorittamansa maksut siihen 

päivään asti tosiasiallisesti aiheutuneisiin 

tukikelpoisiin menoihin, jona päättämistä 

koskeva päätös tulee voimaan. 

Tällaisen päättämisen yhteydessä Euroopan 

parlamentin tulojen ja menojen hyväksyjä 

rajoittaa suorittamansa maksut Euroopan 

tason poliittiselle puolueelle aiheutuneisiin 

korvattaviin menoihin tai Euroopan tason 

poliittiselle säätiölle aiheutuneisiin 

tukikelpoisiin menoihin siihen päivään 

asti, jona päättämistä koskeva päätös tulee 

voimaan. 

Perustelu 

Viittausta korvattaviin menoihin käytetään varainhoitoasetuksen 204 g artiklassa ja asetuksen 

1141/2014 17 artiklan 4 ja 5 kohdassa, ja se on asianmukainen käsite takaisinperinnässä.  

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

2 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a artikla 

 Ennen tämän asetuksen voimaantuloa 

sovellettavia asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 1141/2014 säännöksiä sovelletaan 

kuitenkin edelleen alkuperäisessä 

muodossaan Euroopan tason poliittisten 

puolueiden ja poliittisten säätiöiden 

rahoittamisen yhteydessä toteutettuihin 

toimiin ja tehtyihin sitoumuksiin 

varainhoitovuonna 2018. 

Perustelu 

Oikeusvarmuuden takaaminen. Menettelyihin, jotka on jo aloitettu vuonna 2017, olisi 

sovellettava nykyistä asetusta ennen sen tarkistamista. 
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