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Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Ehdotus päätökseksi Tarkistus

1. ... myöntää Euroopan 
meriturvallisuusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
meriturvallisuusviraston pääjohtajalle 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan 
meriturvallisuusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Ehdotus päätökseksi Tarkistus

1. ... myöntää Euroopan 
meriturvallisuusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
meriturvallisuusviraston pääjohtajalle 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan 
meriturvallisuusviraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en
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Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta

Ehdotus päätökseksi Tarkistus

1. ... hyväksyy Euroopan 
meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen / lykkää Euroopan 
meriturvallisuusviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan 
meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Ehdotus päätökseksi Tarkistus

1. ... hyväksyy Euroopan 
meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen / lykkää Euroopan 
meriturvallisuusviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan 
meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen
mukaan viraston talousarvio 

2. toteaa, että viraston mukaan sen
talousarvio varainhoitovuodeksi 2010 oli 
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varainhoitovuodeksi 2010 oli 50 100 000
euroa ja samaan aikaan virasto ilmoitti 
saaneensa 54 400 000 euroa
maksusitoumusmäärärahoina ja 50 600 000 
euroa maksumäärärahoina vuodeksi 2010;
pyytää virastoa ja 
tilintarkastustuomioistuinta ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle viraston vuoden 2010 
talousarvion tarkan määrän ja 
selvittämään, miksi viraston ja 
tilintarkastustuomioistuimen kertomusten 
tiedot ovat ristiriitaisia;

53 400 000 euroa
maksusitoumusmäärärahoina ja 50 600 000 
euroa maksumäärärahoina;

Or. en

Tarkistus 6
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. pitää valitettavana, ettei 
tilintarkastustuomioistuin mainitse 
viraston seuraavalle vuodelle siirrettyjä ja 
peruuntuneita määrärahoja 
kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2010;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 7
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. tunnustaa, että virasto on parlamentin 
pyynnön jälkeen sisällyttänyt 
vuosikertomukseensa erityistietoja 

6. tunnustaa, että virasto on parlamentin 
pyynnön jälkeen sisällyttänyt 
vuosikertomukseensa erityistietoja 
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oikeudellisista sitoumuksista, jotka tehtiin 
ennen vastaavien talousarviositoumusten 
tekemistä; panee merkille viraston toimet 
ennen talousarviositoumuksia tehtyjen 
oikeudellisten sitoumusten vähentämiseksi 
(vuonna 2007 sitoumuksia oli yli 20 ja 
vuonna 2010 viisi); on kuitenkin 
huolissaan siitä, että tällaisilla 
sitoumuksilla rikotaan varainhoidon 
puiteasetuksen 62 artiklan 1 kohtaa ja 
että virasto on harjoittanut tätä
virheellistä toimintaansa vuodesta 2006 
lähtien;

oikeudellisista sitoumuksista, jotka tehtiin 
ennen vastaavien talousarviositoumusten 
tekemistä; panee merkille viraston toimet 
ennen talousarviositoumuksia tehtyjen 
oikeudellisten sitoumusten vähentämiseksi 
(vuonna 2007 sitoumuksia oli yli 20 ja 
vuonna 2010 viisi);

Or. en

Tarkistus 8
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. vaatii virastoa soveltamaan 
asianmukaisesti hankintamenettelyjä ja 
varmistamaan riittävät tiedot
suunnitelluista julkisista hankinnoista 
vuotuisessa työohjelmassaan; pitää 
erityisen huolestuttavana, että vuotuisessa 
työohjelmassa ei ole ilmoitettu tarkasti 
kaikkia varainhoitoasetuksessa ja sen 
soveltamissäännöissä edellytettyjä tietoja; 
muistuttaa virastoa, että jos pohjana olevat 
tiedot eivät tue riittävästi suunniteltua 
operatiivista hankintaa koskevaa 
rahoituspäätöstä, viraston päätöksen 
oikeellisuus voi kyseenalaistua; toteaa 
viraston kertomuksen perusteella, että 
lopulliseen työohjelmaan on sisällytetty 
vuodesta 2011 lähtien liite, jossa 
ilmoitetaan hankinnoille 
varainhoitovuodeksi alustavasti varatut 
kokonaismäärärahat, sopimusten alustava 
määrä ja alustavat aikataulut toimittain 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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ryhmiteltyinä;

Or. en

Tarkistus 9
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. kehottaa virastoa varmistamaan 
täsmällisen ja oikea-aikaisen raportoinnin 
neuvottelumenettelyistä 
hallintoneuvostolle; toteaa, että viraston 
neuvottelumenettelyistä, joita olisi 
sovellettava tarkasti määritellyin ehdoin, 
ei välttämättä raportoida 
hallintoneuvostolle;

9. kehottaa virastoa varmistamaan 
täsmällisen ja oikea-aikaisen raportoinnin 
neuvottelumenettelyistä 
hallintoneuvostolle; toteaa, että virastolta 
saatujen tietojen mukaan sen vuotuisessa 
toimintakertomuksessa otettiin vuonna 
2009 käyttöön erityinen liite, joka sisältää 
tarvittavat neuvottelumenettelyjä koskevat 
tiedot;

Or. en

Tarkistus 10
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
10 artikla – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. on huolissaan siitä, että viraston 
tilinpitäjän riippumattomuuden ilmoitettiin 
olevan vaarassa vuonna 2010; panee 
merkille, että vuoden 2010 aikana

10. toteaa, että viraston tilinpitäjän 
riippumattomuuden ilmoitettiin olevan 
vaarassa vuonna 2010 panee merkille, että 
vuoden 2010 aikana

Or. en
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Tarkistus 11
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. korostaa kuitenkin, että viraston 
tilinpitäjän aseman määrittelyyn liittyy 
edelleen puutteita, jotka koskevat varsinkin 
hänen velvollisuuksiaan ja hänen 
tehtäviensä hoidon arviointia; vaatii siksi 
virastoa korjaamaan pikaisesti tilanteen ja 
tiedottamaan säännöllisesti 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle konkreettisista 
toimenpiteistä ja tuloksista tässä asiassa;

12. korostaa kuitenkin, että viraston 
tilinpitäjän aseman määrittelyyn liittyy 
edelleen puutteita, jotka koskevat varsinkin 
hänen velvollisuuksiaan ja hänen 
tehtäviensä hoidon arviointia; panee 
merkille, että virasto on toteuttanut 
tarpeelliset toimet aiemmin todetun 
tilanteen korjaamiseksi;

Or. en

Tarkistus 12
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin ei viitannut 
varainhoitovuoden 2010 
vuosikertomuksessaan lainkaan viraston 
talousarvion määrärahasiirtoihin; katsoo, 
että viraston määrärahasiirtojen suuri 
määrä huolestutti parlamenttia edellisinä 
vuosina (49 vuonna 2009, 52 vuonna 
2008 ja 32 vuonna 2007); pyytää siksi 
tilintarkastustuomioistuinta tiedottamaan 
välittömästi vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuotta 2010 koskevista 
määrärahasiirroista;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 13
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toteaa, että viraston on vielä pantava
täytäntöön 15 sisäisen tarkastuksen 
"erittäin tärkeää" suositusta; on huolissaan 
siitä, että näistä suosituksista kahdeksan 
täytäntöönpano on viivästynyt 6–12 
kuukautta samalla kun yksi on hylätty; 
panee merkille, että ensimmäiset 11 
"erittäin tärkeää" suositusta koskevat 
oikeudellista ja taloudellista 
päätöksentekoprosessia, 
henkilöstöhallintoa ja sisäisen valvonnan 
standardeja; panee myös merkille, että 
hylätty suositus koskee vastuuta tilinpitäjän 
tehtävänhoidon arvioinnista; vaatii siksi 
virastoa antamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle perustelut 
hylkäämiselle ja kehottaa virastoa 
ryhtymään toimiin suositusten 
täytäntöönpanossa olevien viipeiden 
korjaamiseksi;

16. toteaa, että viraston on vielä pantava 
täytäntöön 15 sisäisen tarkastuksen 
"erittäin tärkeää" suositusta; on huolissaan 
siitä, että näistä suosituksista kahdeksan 
täytäntöönpano on viivästynyt 6–12 
kuukautta samalla kun yksi on hylätty; 
panee merkille, että ensimmäiset 11 
"erittäin tärkeää" suositusta koskevat 
oikeudellista ja taloudellista 
päätöksentekoprosessia, 
henkilöstöhallintoa ja sisäisen valvonnan 
standardeja; panee myös merkille, että 
hylätty suositus koskee vastuuta tilinpitäjän 
tehtävänhoidon arvioinnista; vaatii siksi 
virastoa antamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle perustelut 
hylkäämiselle ja kehottaa virastoa 
ryhtymään toimiin suositusten 
täytäntöönpanossa olevien viipeiden 
korjaamiseksi; toteaa, että viraston 
mukaan yksi sisäisen tarkastuksen 
antama suositus (vastuu tilinpitäjän 
tehtävänhoidon arvioinnista) hylättiin 
henkilöstösääntöjen erilaisen 
oikeudellisen tulkinnan perusteella; 
korostaa kuitenkin, että asiaa koskevan 
sisäisen tarkastuksen ja viraston 
keskinäisen sopimuksen mukaisesti 
virasto on pannut sisäisen tarkastuksen 
kyseisen suosituksen täysimääräisesti 
täytäntöön ja on tällä välin ottanut 
käyttöön erityisen 
täytäntöönpanosäännön;

Or. en
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Tarkistus 14
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
18 kohta – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

kehottaa siksi virastoa tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle sisäisen tarkastuksen 
toiminnon suositusten jälkeisistä 
konkreettisista tuloksista.

panee merkille viraston lausunnon, jonka 
mukaan se on hyväksynyt 
merenkulkusovelluksia koskevan 
toiminnan jatkuvuussuunnitelman, 
tukitoimintoja koskevan toiminnan 
jatkuvuussuunnitelman sekä poikkeusten 
rekisteröintimenettelyn;

Or. en


