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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. ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen päätelmät, joiden mukaan viraston 

tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot sen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 

2014 ja viraston toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

2. pitää valitettavana, että SIS II, VIS ja EURODAC -tietojärjestelmien toteuttamisen 

kokonaiskustannuksista ei ole luotettavia ja täydellisiä tietoja; panee merkille, että 

SIS II:n kustannukset olivat kahdeksan kertaa arvioitua suuremmat ja sen toimitus 

viivästyi kuusi vuotta, mutta tunnustaa viraston rajallisen vastuun tässä asiassa, sillä sen 

toiminta käynnistyi vuoden 2012 lopussa; pyytää virastoa laatimaan komission 

avustamana täydellisen raportin täytäntöönpanon, ohjelmistosovellusten kehittämisen ja 

käyttöönoton kokonaiskustannuksista; 

3. on erittäin huolissaan vuonna 2014 siirrettyjen sidottujen määrärahojen korkeasta 

peruuttamisasteesta (26 prosenttia); pitää siksi myönteisenä, että virasto on myöntänyt 

tarpeen parantaa talousarviosuunnitteluaan; painottaa tarvetta vähentää sidottujen 

talousarviomäärärahojen siirtoja tulevaisuudessa mutta myöntää, että määrärahojen 

siirrot varainhoitovuodelta toiselle saattavat joissain tapauksissa johtua operaatioiden, 

hankintamenettelyjen tai hankkeiden monivuotisesta luonteesta; kehottaa virastoa 

jatkamaan talousarviosuunnittelunsa ja henkilöstöhallintonsa parantamista kuten se teki 

vuonna 2015 (9 prosenttia); 

4. ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen huomautukset parannuksista, joita on 

tarpeen tehdä sisäisen valvonnan ja talousarviohallinnon osalta; 

5. panee merkille viraston kattavan vastauksen tilintarkastustuomioistuimen 

huomautuksiin ja tehdyt sitoumukset, joilla edistetään talousarvion 

täytäntöönpanosyklin valvontaa; 

6. pitää valitettavana, että virasto ei viime vuonna noudattanut parlamentin suositusta 

sellaisten toimintaperiaatteiden luomisesta, joilla estetään ja hallitaan eturistiriitoja; 

kehottaa virastoa korjaaman tämän ja julkistamaan komission joulukuussa 2013 

julkaisemien ohjeiden mukaisesti ansioluettelot ja sidonnaisuusilmoitukset, kuten 

parlamentti viime vuonna kehotti; vaatii virastoa hyväksymään ja julkaisemaan nämä 

toimintaperiaatteet sekä viraston toimitusjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan, 

hallintoneuvoston jäsenten ja kansallisten asiantuntijoiden ansioluettelot ja 

sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset (sen sijaan, että julkaistaan ilmoitukset siitä, että 

eturistiriitoja ei ole); 

7. suosittaa, että virasto julkaisee kattavan organisaatiokaavion sekä koko henkilöstönsä 

jäsenten nimet ja tehtävät; panee merkille julkaistut käytännesäännöt, joihin sisältyy 

eräitä määräyksiä eturistiriidoista, sekä äskettäin hyväksytyn toimintasuunnitelman ja 

petostentorjuntastrategian; vahvistaa, että tarvitaan selkeitä ja sitovia sisäisiä sääntöjä 

eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi sekä väärinkäytösten paljastamista ja 
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”pyöröovitapauksia” koskevia menettelyjä; odottaa, että nämä säännöt pannaan 

perusteellisesti täytäntöön kesäkuuhun 2016 mennessä, kuten virasto on ilmoittanut. 
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