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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. korostaa, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten 
tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto 
(eu-LISA) edistää merkittävästi Euroopan turvallisuutta tarjoamalla korkealaatuisia 
palveluja ja auttamalla sovittamaan jäsenvaltioiden tekniset valmiudet niiden tarpeisiin; 
muistuttaa, että viraston valmiuksia parantaa nykyisiä ja kehittää uusia tietojärjestelmiä 
lisättiin sen joulukuussa 2018 voimaan tulleella uudella toimeksiannolla;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan viraston 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että sen taloudellinen asema 
31. joulukuuta 2018 on esitetty oikein; korostaa, että vuonna 2018 viraston talousarvio 
kasvoi 79 miljoonasta eurosta 97 miljoonaan euroon (kasvua 22 prosenttia) ja sen 
henkilöstö kasvoi 152:sta 162:een (kasvua 6 prosenttia);

3. panee merkille, että viraston talousarvion toteuttaminen oli erittäin vähäistä vuonna 
2018 ja että lähes 25 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista (49 miljoonaa euroa) 
siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle ja 76 prosenttia maksumäärärahoista 
(74 miljoonaa euroa) jäi käyttämättä; toteaa, että tämä johtui syistä, joihin virasto ei 
voinut vaikuttaa, eli tiettyjen säädösten myöhäisestä hyväksymisestä tai voimaantulosta; 
katsoo kuitenkin, että alhaisempi vastaanottokyky olisi pitänyt ennakoida, ja kehottaa 
siksi virastoa ja komissiota parantamaan talousarvion suunnittelua tulevaisuudessa; 

4. korostaa, että nykyinen käytäntö, jonka mukaan virasto voi ottaa palvelukseensa 
säädöksen täytäntöönpanoon tarvittavan henkilöstön vasta sen jälkeen, kun säädös on 
tullut voimaan, venyttää viraston ydinryhmän resursseja ja aiheuttaa näin ollen riskin, 
että virasto ei pysty suoriutumaan hyvin päivittäisestä toiminnastaan; panee merkille, 
että tilintarkastustuomioistuin on havainnut virastoissa kautta linjan suuntauksen, että 
tietotekniikan konsultointitehtäviin palkataan ulkopuolista henkilöstöä; kehottaa 
puuttumaan viraston riippuvuuteen tämän alan ulkopuolisen henkilöstön 
palvelukseenotosta, sillä virasto vastaa unionin laaja-alaisista tietojärjestelmistä; 
kehottaa siksi komissiota sallimaan, että osa henkilöstöstä voidaan ottaa palvelukseen 
etupainotteisesti säädösehdotuksen mukaisesti, jotta virasto voi valmistella kyseisen 
säädöksen täytäntöönpanon edellyttämää työtä;

5. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat useat puutteet julkisia 
hankintoja koskevien sääntöjen noudattamisessa; pitää valitettavana, että Schengenin 
tietojärjestelmän toimintaa koskevasta korjaavasta ylläpidosta (MWS) tehtyyn 
puitesopimukseen liittyvät puutteet johtivat yhteensä 759 000 euron sääntöjenvastaisiin 
maksuihin; pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi uusia puutteita 
sopimukseen liittyvien tietojen laadussa, kattavuudessa ja johdonmukaisuudessa; panee 
merkille viraston vastauksen, jonka mukaan sääntöjenvastainen maksu oli tarpeen, jotta 
se voisi noudattaa oikeudellista velvoitettaan ylläpitää jatkuvasti Schengenin 
tietojärjestelmää, koska seuraavaa puitesopimusta koskeva menettely käynnistettiin liian 
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myöhään; pitää myönteisenä viraston käyttöön ottamaa uutta organisaatiorakennetta, 
jolla vahvistetaan operatiivisen suunnittelun ja sen perustana olevien hankintojen 
edellyttämiä valmiuksia, mukaan lukien oikeudellisen ja teknisen panoksen antaminen, 
mutta kehottaa toteuttamaan lisätoimia, joilla varmistetaan julkisia hankintoja koskevien 
sääntöjen noudattaminen ja tarkempi raportointi; 

6. on tyytyväinen edistymiseen tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina antamien 
suositusten noudattamisessa; panee kuitenkin merkille, että virasto ei edelleenkään 
julkaise ilmoituksia avoimista toimista EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 
verkkosivustolla; kehottaa siksi virastoa ryhtymään toimiin sen varmistamiseksi, että 
avoimista työpaikoista ilmoitetaan EPSOn verkkosivustolla; panee merkille, että uuden 
rakennuksen rakentaminen Strasbourgin toimipaikkaan on saatu päätökseen; korostaa, 
että toiminnan jatkuvuutta ei enää uhkaa se, että keskeisissä operatiivisissa yksiköissä 
on vain vähän henkilöstöä.


