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Tarkistus  1 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 1 

1 kohta 

 
Ehdotus päätökseksi Tarkistus 

1. myöntää Euroopan elin- ja 

työolojen kehittämissäätiön johtajalle 

vastuuvapauden säätiön talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 / 

lykkää päätöstä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan elin- ja 

työolojen kehittämissäätiön johtajalle 

säätiön talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016; 

1. myöntää Euroopan elin- ja 

työolojen kehittämissäätiön johtajalle 

vastuuvapauden säätiön talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016; 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Ehdotus päätökseksi 1 

1 kohta 

 
Ehdotus päätökseksi Tarkistus 

1. myöntää Euroopan elin- ja 

työolojen kehittämissäätiön johtajalle 

vastuuvapauden säätiön talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 / 

lykkää päätöstä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen 

kehittämissäätiön johtajalle säätiön 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016; 

1. lykkää päätöstä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen 

kehittämissäätiön johtajalle säätiön 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016; 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 2 
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1 kohta 

 
Ehdotus päätökseksi Tarkistus 

1. hyväksyy Euroopan elin- ja 

työolojen kehittämissäätiön 

varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen 

/ lykkää Euroopan elin- ja työolojen 

kehittämissäätiön varainhoitovuoden 

2016 tilien päättämistä; 

1. hyväksyy Euroopan elin- ja 

työolojen kehittämissäätiön 

varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen; 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. panee merkille 

tilintarkastustuomioistuimen 

kertomuksesta, että se oli raportoinut jo 

vuotta 2014 koskevassa kertomuksessa, 

että henkilöstölle oli maksettu liian vähän 

vuosina 2005–2014 ja että tämä johtui 

siirtymisestä EU:n uusiin 

henkilöstösääntöihin vuonna 2005; panee 

merkille, että tilintarkastustuomioistuin on 

havainnut jälleen liian pieninä suoritettuja 

määriä (43 350 euroa) ja joitakin liian 

suurina suoritettuja määriä (168 930 

euroa), jotka koskivat 30:a nykyistä ja 

aiempaa henkilöstön jäsentä, joskin syyt 

liian pieninä maksettuihin määriin olivat 

erilaiset kuin aiemmin (2014: taattuja 

vähimmäispalkkoja ei sovellettu; 2015: 

palkkoihin sovellettiin virheellistä 

kerrointa); panee merkille, että säätiö 

oikaisi kaikki liian pieninä suoritetut 

määrät, mutta ei peri takaisin liian suurina 

suoritettuja määriä (mikä on nykyisten 

henkilöstösääntöjen 85 artiklan mukaista); 

kehottaa säätiötä analysoimaan uudestaan, 

onko vuoden 2005 henkilöstösääntöihin 

siirtymisestä mahdollisesti aiheutunut 

virheitä, arvioimaan 

palkanlaskentatoimintonsa kokonaan 

1. pitää valitettavana, että 

tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa todetaan, että henkilöstölle 

oli maksettu liian vähän vuosina 2005–

2014 ja että tämä johtui siirtymisestä EU:n 

uusiin henkilöstösääntöihin vuonna 2005, 

etenkin kun otetaan huomioon, että kyse 

on "Euroopan elin- ja työolojen 

kehittämissäätiöstä"; panee merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin on havainnut 

jälleen liian pieninä suoritettuja määriä (43 

350 euroa) ja joitakin liian suurina 

suoritettuja määriä (168 930 euroa), jotka 

koskivat 30:a nykyistä ja aiempaa 

henkilöstön jäsentä, joskin syyt liian 

pieninä maksettuihin määriin olivat 

erilaiset kuin aiemmin (2014: taattuja 

vähimmäispalkkoja ei sovellettu; 2015: 

palkkoihin sovellettiin virheellistä 

kerrointa);  panee merkille, että säätiö 

oikaisi kaikki liian pieninä suoritetut 

määrät, mutta ei peri takaisin liian suurina 

suoritettuja määriä (mikä on nykyisten 

henkilöstösääntöjen 85 artiklan mukaista); 

kehottaa säätiötä analysoimaan uudestaan, 

onko vuoden 2005 henkilöstösääntöihin 

siirtymisestä mahdollisesti aiheutunut 

virheitä, arvioimaan 
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uudelleen ja ilmoittamaan havainnoistaan 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle; toteaa säätiön tehneen 

huhtikuussa 2017 kattavan sisäisen 

tarkastuksen palkanlaskentatoiminnon 

osalta; toteaa, että säätiö odottaa nyt 

loppuraporttia ja ottaa mahdolliset 

suositukset asianmukaisesti huomioon; 

kehottaa säätiötä ilmoittamaan 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle korjaavista toimenpiteistä; 

palkanlaskentatoimintonsa kokonaan 

uudelleen ja ilmoittamaan havainnoistaan 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle; toteaa säätiön tehneen 

huhtikuussa 2017 kattavan sisäisen 

tarkastuksen palkanlaskentatoiminnon 

osalta; toteaa, että säätiö odottaa nyt 

loppuraporttia ja ottaa mahdolliset 

suositukset asianmukaisesti huomioon; 

kehottaa säätiötä ilmoittamaan 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle korjaavista toimenpiteistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan vuodelle 2017 siirrettyjen 

sidottujen määrärahojen osuus osastossa 3 

(toimintamenot) oli 2 800 000 euroa (43 

prosenttia), kun taas vuonna 2015 vastaava 

osuus oli ollut 2 100 000 euroa (31 

prosenttia), ja että tämä johtui lähinnä 

vuodenvaihteen yli jatkuneista hankkeista 

(tutkimukset ja pilottijärjestelmät); toteaa, 

että säätiö voi harkita jaksotettujen 

määrärahojen käyttöönottoa, sillä tällä 

tavoin otettaisiin paremmin huomioon 

toimien monivuotinen luonne ja 

sopimusten tekemisen, toimitusten ja 

maksujen väliset väistämättömät viipeet; 

3. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan vuodelle 2017 siirrettyjen 

sidottujen määrärahojen osuus osastossa 3 

(toimintamenot) oli suuri, 2 800 000 euroa 

(43 prosenttia), kun taas vuonna 2015 

vastaava osuus oli ollut 2 100 000 euroa 

(31 prosenttia), ja että tämä johtui lähinnä 

vuodenvaihteen yli jatkuneista hankkeista 

(tutkimukset ja pilottijärjestelmät); toteaa, 

että säätiö voi harkita jaksotettujen 

määrärahojen käyttöönottoa, sillä tällä 

tavoin otettaisiin paremmin huomioon 

toimien monivuotinen luonne ja 

sopimusten tekemisen, toimitusten ja 

maksujen väliset väistämättömät viipeet; 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

5 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 5 a. kehottaa säätiötä pitämään 

seuraavalle vuodelle siirrettävien 

määrärahojen määrän mahdollisimman 

pienenä; 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että työ- ja perhe-elämän 

tasapainottamisen olisi oltava osa säätiön 

henkilöstöpolitiikkaa; korostaa, että 

hyvinvointia edistävään toimintaan 

käytettiin noin 80,21 euroa henkilöstön 

jäsentä kohti; panee merkille, että vuonna 

2016 sairauspäiviä oli keskimäärin 6,5 

päivää henkilöstön jäsentä kohti ja että 

kukaan ei ollut sairauslomalla kokonaista 

vuotta; 

9. korostaa, että työ- ja perhe-elämän 

tasapainottamisen olisi oltava yksi osa 

säätiön henkilöstöpolitiikkaa; korostaa, että 

hyvinvointia edistävään toimintaan 

käytettiin noin 80,21 euroa henkilöstön 

jäsentä kohti; panee merkille, että vuonna 

2016 sairauspäiviä oli keskimäärin 6,5 

päivää henkilöstön jäsentä kohti, mikä on 

vähemmän kuin monissa muissa EU:n 

virastoissa, mutta tämäkin määrä 

aiheuttaa huolta, ja on syytä tutkia, 

vaikuttaako työpaikkastressi asiaan; 

panee merkille, että kukaan ei ollut 

sairauslomalla kokonaista vuotta; 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. korostaa, että työ- ja perhe-elämän 

tasapainottamisen olisi oltava osa säätiön 

henkilöstöpolitiikkaa; korostaa, että 

hyvinvointia edistävään toimintaan 

9. korostaa, että työ- ja perhe-elämän 

tasapainottamisen olisi oltava osa säätiön 

henkilöstöpolitiikkaa; panee merkille, että 

hyvinvointia edistävään toimintaan 
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käytettiin noin 80,21 euroa henkilöstön 

jäsentä kohti; panee merkille, että vuonna 

2016 sairauspäiviä oli keskimäärin 6,5 

päivää henkilöstön jäsentä kohti ja että 

kukaan ei ollut sairauslomalla kokonaista 

vuotta; 

käytettiin noin 80,21 euroa henkilöstön 

jäsentä kohti; panee merkille, että vuonna 

2016 sairauspäiviä oli keskimäärin 6,5 

päivää henkilöstön jäsentä kohti ja että 

kukaan ei ollut sairauslomalla kokonaista 

vuotta; 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. muistuttaa, että 

henkilöstöleikkausten toteuttaminen on 

ollut hyvin hankalaa, ja palauttaa mieliin 

vastustavansa uusia leikkauksia, jotka 

rajoittaisivat virastojen valmiuksia hoitaa 

tehtäviään; 

13. muistuttaa, että 

henkilöstöleikkausten toteuttaminen on 

ollut hyvin hankalaa, ja toistaa olevansa 

huolissaan uusista leikkauksista, jotka 

rajoittaisivat virastojen valmiuksia hoitaa 

tehtäviään; 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Benedek Jávor, Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

15 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 15 a. katsoo, että olisi perustettava 

riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja 

käsittelyelin, jolla on riittävästi 

määrärahoja, jotta voidaan auttaa 

väärinkäytösten paljastajia käyttämään 

oikeita kanavia unionin taloudellisia etuja 

vahingoittavia mahdollisia 

väärinkäytöksiä koskevien tietojen 

paljastamiseen ja samalla varjella 

luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa 

tukea ja neuvontaa; 
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Or. en 

 

Tarkistus  11 

Barbara Kappel 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. kehottaa säätiötä ottamaan 

käyttöön eettiset säännöt ja ilmoittamaan 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle väitetyistä ja vahvistetuista 

eturistiriidoista sekä siitä, miten säätiö on 

niitä käsitellyt ja miten se aikoo niitä 

ehkäistä vastaisuudessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko 7 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Tulosbudjetointi Tärkeimmät saavutukset 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Luke Ming Flanagan 

 

Päätöslauselmaesitys 

21 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

21. panee tilintarkastustuomioistuimen 

kertomuksesta merkille, että komission 

sisäinen tarkastus (IAS) korosti 

joulukuussa 2016 antamassaan 

tarkastuskertomuksessa sitä, että säätiön on 

parannettava hankkeiden hallinnointiaan 

21. panee tilintarkastustuomioistuimen 

kertomuksesta merkille, että komission 

sisäinen tarkastus (IAS) korosti 

joulukuussa 2016 antamassaan 

tarkastuskertomuksessa sitä, että säätiön on 

parannettava hankkeiden hallinnointiaan 
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etenkin hallintojärjestelyjen, seurannan ja 

raportoinnin osalta; panee merkille, että 

säätiö ja IAS ovat sopineet korjaavia 

toimenpiteitä koskevasta suunnitelmasta; 

etenkin hallintojärjestelyjen, seurannan ja 

raportoinnin osalta; panee kuitenkin 

tyytyväisenä merkille, että säätiö ja IAS 

ovat sopineet korjaavia toimenpiteitä 

koskevasta suunnitelmasta; 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. pitää erittäin valitettavana, että 

asetuksessa (ETY) N:o 1365/75 ei 

edellytetä erikseen säätiön toiminnan 

ulkoista arviointia; panee merkille, että 

komission ehdotuksessa uudeksi 

perustamisasetukseksi velvoitetaan 

tekemään arviointi joka viides vuosi; pitää 

kuitenkin myönteisenä, että kaikille 

nelivuotisille työohjelmille suoritetaan 

ulkoinen arviointi; 

24. pitää valitettavana, että asetuksessa 

(ETY) N: o 1365/75 ei edellytetä erikseen 

säätiön toiminnan ulkoista arviointia; 

panee kuitenkin merkille, että komission 

ehdotuksessa uudeksi 

perustamisasetukseksi velvoitetaan 

tekemään arviointi joka viides vuosi; pitää 

lisäksi myönteisenä, että kaikille 

nelivuotisille työohjelmille suoritetaan 

nykyisin ulkoinen arviointi; 

Or. en 

 


