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EHDOTUKSET 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille, että tukivirasto siirsi vuonna 2014 seuraavalle varainhoitovuodelle noin 

1,3 miljoonan euron suuruiset talousarviositoumukset, jotka eivät kuuluneet oikeudellisten 

sitoumusten piiriin; panee merkille, että 28,6 prosenttia tukiviraston maksuista maksettiin 

varainhoitoasetuksessa asetettujen määräaikojen jälkeen; panee merkille, että 

21,2 prosenttia varainhoitovuonna 2014 siirretyistä jaksottamattomista sidotuista 

määrärahoista peruutettiin, mikä on enemmän kuin vuonna 2013 (16,5 prosenttia); yhtyy 

tilintarkastustuomioistuimen käsitykseen, jonka mukaan tämä on osoitus tukiviraston 

talousarviosuunnittelun puutteista ja on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta, mutta 

myöntää samalla, että määrärahojen siirrot varainhoitovuodelta toiselle saattavat joissain 

tapauksissa johtua toimien, hankintamenettelyjen tai hankkeiden monivuotisesta 

luonteesta; 

2.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukiviraston tilinpäätöksessä sen taloudellinen asema 31. joulukuuta 

2014 on esitetty oikein ja sen toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

3. panee merkille, että vuonna 2014 henkilöstön vaihtuvuus oli suuri, kun viraston 

palveluksesta lähti 14 tukiviraston työntekijää, joista neljä oli avainasemassa olevaa 

henkilöstön jäsentä; jakaa tilintarkastustuomioistuimen käsityksen, jonka mukaan tämä 

muodostaa merkittävän riskin vuotuisessa ja monivuotisessa työohjelmassa asetettujen 

tavoitteiden saavuttamiselle; 

4. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2013 esiin tuoman ja yhä 

ratkaisematta olevan ongelman, joka liittyi siihen, että haastatteluissa ja testeissä esitetyt 

kysymykset laadittiin yksittäisten hakemusten tarkastelemisen jälkeen, mikä antaa syyn 

olettaa hakemusten vaikuttaneen kysymysten sisältöön; panee tässä yhteydessä 

huolestuneena merkille, että valintalautakunnat eivät aina antaneet pisteitä kaikista 

työpaikkailmoituksessa mainituista valintakriteereistä; kehottaa tukivirastoa korjaamaan 

viipymättä palvelukseenottomenettelyssä havaitut puutteet; 

5.  pitää myönteisenä, että tukivirasto hyväksyi eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa 

koskevat toimintaperiaatteet komission joulukuussa 2103 julkaisemien ohjeiden 

mukaisesti, ja kehottaa tukivirastoa julkaisemaan kyseiset toimintaperiaatteet sekä 

ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja toimittamaan vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle tiedot havaituista eturistiriitatapauksista; pyytää tukivirastoa 

vahvistamaan selkeät säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi ja niin 

kutsuttujen pyöröovitapausten torjumiseksi; 

6. panee merkille nykyisen pakolaiskriisin hallitsemiseen liittyvät vaikeudet; panee merkille 

myös, että tukiviraston tehtävät lisääntyvät todennäköisesti entisestään ja että sen 

määrärahoja ja henkilöstöä on siksi lisättävä vastaavasti; pyytää siksi tukivirastoa 

ryhtymään lisätoimiin ja parantamaan talousarviohallintoaan sekä esittämään 

toimintasuunnitelman mahdollisimman hyvien tulosten saavuttamiseksi tulevina vuosina. 
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