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Tarkistus 1
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 2
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 3
Edit Herczog
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Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

1. hyväksyy Euroopan 
lentoturvallisuusviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

1. hyväksyy Euroopan 
lentoturvallisuusviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että unionin 
alkuperäinen maksuosuus virastolle 

1. palauttaa mieliin, että kaksi kolmasosaa 
viraston talousarviosta muodostuu alan 
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vuodeksi 2010 oli 32 879 000 euroa; 
huomauttaa kuitenkin, että tähän lisättiin 
ylijäämän palautuksesta saatu 
1 318 000 euron määrä, joten unionin 
osuus vuonna 2010 oli yhteensä 
34 197 000 euroa;

maksamista maksuista ja palkkioista ja 
yksi kolmasosa unionin maksamasta 
tuesta ja että unionin alkuperäinen 
maksuosuus virastolle vuodeksi 2010 oli 
32 879 000 euroa; huomauttaa kuitenkin, 
että tähän lisättiin ylijäämän palautuksesta 
saatu 1 318 000 euron määrä, joten unionin 
osuus vuonna 2010 oli yhteensä 
34 197 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 6
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. palauttaa mieliin, että unionin 
alkuperäinen maksuosuus virastolle 
vuodeksi 2010 oli 32 879 000 euroa; 
huomauttaa kuitenkin, että tähän lisättiin 
ylijäämän palautuksesta saatu 
1 318 000 euron määrä, joten unionin 
osuus vuonna 2010 oli yhteensä 
34 197 000 euroa;

1. palauttaa mieliin, että kaksi kolmasosaa 
viraston talousarviosta muodostuu alan 
maksamista maksuista ja palkkioista ja 
yksi kolmasosa unionin maksamasta 
tuesta ja että unionin alkuperäinen 
maksuosuus virastolle vuodeksi 2010 oli 
32 879 000 euroa; huomauttaa kuitenkin, 
että tähän lisättiin ylijäämän palautuksesta 
saatu 1 318 000 euron määrä, joten unionin 
osuus vuonna 2010 oli yhteensä 
34 197 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 7
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perimistä 

3. toteaa, että Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perimistä 
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maksuista ja palkkioista
31. toukokuuta 2007 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 593/20073 3 artiklan
mukaan maksuista saadut tulot ovat 
käyttötarkoitukseen sidottua tuloa, jonka 
virasto voi siirtää varainhoitovuodelta 
toiselta kunnes tulot on käytetty, ja että 
varainhoitovuoden talousarvion ylijäämä 
siirretään varoihin, jotka voidaan käyttää 
seuraavina vuosina; toteaa, että varojen 
määrä väheni kahdessa vuodessa 
29 000 000 eurosta vuoden 2008 lopussa 
21 000 000 euroon vuoden 2010 lopussa;

maksuista ja palkkioista 31. toukokuuta 
2007 annetun komission asetuksen (EY) 
N:o 593/2007 3 artiklan mukaan maksuista 
saadut tulot ovat käyttötarkoitukseen 
sidottua tuloa, jonka virasto voi siirtää 
varainhoitovuodelta toiselta kunnes tulot 
on käytetty; toteaa, että alalta saadut tulot 
on voitu kerätä yhtä varainhoitovuotta 
pidemmältä ajanjaksolta; toteaa, että 
niiden varojen määrää, jotka voidaan 
käyttää seuraavina vuosina, mukautetaan 
kunkin varainhoitovuoden tulosten 
perusteella; toteaa, että varojen määrä 
väheni kahdessa vuodessa 
29 000 000 eurosta vuoden 2008 lopussa 
21 000 000 euroon vuoden 2010 lopussa;

Or. en

Tarkistus 8
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perimistä 
maksuista ja palkkioista 
31. toukokuuta 2007 annetun komission 
asetuksen (EY) N:o 593/20073 3 artiklan 
mukaan maksuista saadut tulot ovat 
käyttötarkoitukseen sidottua tuloa, jonka 
virasto voi siirtää varainhoitovuodelta 
toiselta kunnes tulot on käytetty, ja että 
varainhoitovuoden talousarvion ylijäämä 
siirretään varoihin, jotka voidaan käyttää 
seuraavina vuosina; toteaa, että varojen 
määrä väheni kahdessa vuodessa 
29 000 000 eurosta vuoden 2008 lopussa 
21 000 000 euroon vuoden 2010 lopussa;

3. toteaa, että Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perimistä 
maksuista ja palkkioista 31. toukokuuta 
2007 annetun komission asetuksen (EY) 
N:o 593/20073 3 artiklan mukaan 
maksuista saadut tulot ovat 
käyttötarkoitukseen sidottua tuloa, jonka 
virasto voi siirtää varainhoitovuodelta 
toiselta kunnes tulot on käytetty; toteaa, 
että alalta saadut tulot on voitu kerätä 
yhtä varainhoitovuotta pidemmältä 
ajanjaksolta; toteaa, että niiden varojen 
määrää, jotka voidaan käyttää seuraavina 
vuosina, perustuu kunkin 
varainhoitovuoden tuloksiin; toteaa, että 
varojen määrä väheni kahdessa vuodessa 
29 000 000 eurosta vuoden 2008 lopussa 
21 000 000 euroon vuoden 2010 lopussa;
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Or. en

Tarkistus 9
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa jälleen virastoa parantamaan 
hyväksyntähankkeisiin sovellettavaa 
seurantajärjestelmäänsä, jotta se saa 
varmuuden siitä, että perittävät maksut 
eivät koko hankkeen keston aikana 
poikkea merkittävästi todellisista kuluista;

5. kehottaa virastoa ryhtymään lisäksi 
aiheellisiin toimiin välttääkseen puutteet, 
jotka vaarantavat sekä hankintaprosessin 
avoimuuden että moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 10
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa jälleen virastoa parantamaan 
hyväksyntähankkeisiin sovellettavaa 
seurantajärjestelmäänsä, jotta se saa 
varmuuden siitä, että perittävät maksut 
eivät koko hankkeen keston aikana poikkea 
merkittävästi todellisista kuluista;

5. kehottaa virastoa parantamaan 
hyväksyntähankkeisiin sovellettavaa 
seurantajärjestelmäänsä entisestään, jotta 
se saa varmuuden siitä, että perittävät 
maksut eivät koko hankkeen keston aikana 
poikkea merkittävästi todellisista kuluista;

Or. en

Tarkistus 11
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – johdantokappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. toteaa erityisesti, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
kahdessa laajassa hankintamenettelyssä 
sovellettiin arviointimenetelmää, jossa 
taloudellisesti parhaat tarjoukset eivät 
saaneet hinnan osalta eniten pisteitä; 
toteaa, että viraston mukaan näillä kahdella 
hankintamenettelyllä viitataan seuraaviin 
tapauksiin:

10. toteaa erityisesti, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
kahdessa laajassa hankintamenettelyssä 
sovellettiin arviointimenetelmää, jossa 
taloudellisesti parhaat tarjoukset eivät 
mahdollisesti saaneet hinnan osalta eniten 
pisteitä; toteaa, että viraston mukaan näillä 
kahdella hankintamenettelyllä viitataan 
seuraaviin tapauksiin:

Or. en

Tarkistus 12
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– enintään neljän vuoden pituinen 
puitesopimus, joka koskee tutkimuksia 
ilma-aluksen moottorien 
hyväksyntävaatimuksista ja joka 
myönnettiin urakoitsijalle, joka ei 
toimittanut hakemuksessaan kaikkia tietoja 
kustannuksista;

– enintään neljän vuoden pituinen 
puitesopimus, joka koskee tutkimuksia 
ilma-aluksen moottorien 
hyväksyntävaatimuksista, jonka arvo on 
enintään 2 500 000 euroa ja joka 
myönnettiin urakoitsijalle, joka ei 
toimittanut hakemuksessaan kaikkia tietoja 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 13
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– enintään neljän vuoden pituinen 
puitesopimus, joka koskee tutkimuksia 

– enintään neljän vuoden pituinen 
puitesopimus, joka koskee tutkimuksia 
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ilma-aluksen moottorien 
hyväksyntävaatimuksista ja joka 
myönnettiin urakoitsijalle, joka ei 
toimittanut hakemuksessaan kaikkia tietoja 
kustannuksista;

ilma-aluksen moottorien 
hyväksyntävaatimuksista, jonka arvo on 
enintään 2 500 000 euroa ja joka 
myönnettiin urakoitsijalle, joka ei 
toimittanut hakemuksessaan kaikkia tietoja 
kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 14
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
10 kohta – 1 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa, että viraston vastauksen mukaan 
lopputuloksen kannalta kielteisiä 
vaikutuksia ei ole havaittavissa, ja katsoo, 
että tämä vastaus ei ole riittävä;

toteaa, että viraston vastauksen mukaan 
lopputuloksen kannalta kielteisiä 
vaikutuksia ei ole havaittavissa ja että 
virasto aikoo kuitenkin noudattaa 
tilintarkastustuomioistuimen näkemystä 
ja ottaa todetun riskin vastaisuudessa 
huomioon kiinnittämällä entistä 
enemmän huomiota varainhoidon 
arviointimalleihin;

Or. en

Tarkistus 15
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävällä 
viranomaiselle puitesopimuksen 
kokonaisarvon ja korjaamaan puutteet, 
jotka vaarantavat hankintaprosessin 
avoimuuden ja moitteettoman varainhoidon 
periaatteen noudattamisen;

11. kehottaa virastoa lisäksi ryhtymään 
aiheellisiin toimiin välttääkseen puutteet, 
jotka vaarantavat hankintaprosessin 
avoimuuden ja moitteettoman varainhoidon 
periaatteen noudattamisen;
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Or. en

Tarkistus 16
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävällä 
viranomaiselle puitesopimuksen 
kokonaisarvon ja korjaamaan puutteet, 
jotka vaarantavat hankintaprosessin 
avoimuuden ja moitteettoman varainhoidon 
periaatteen noudattamisen;

11. kehottaa virastoa ryhtymään lisäksi 
aiheellisiin toimiin välttääkseen puutteet, 
jotka vaarantavat sekä hankintaprosessin
avoimuuden että moitteettoman 
varainhoidon periaatteen noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 17
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävällä 
viranomaiselle puitesopimuksen 
kokonaisarvon ja korjaamaan puutteet, 
jotka vaarantavat hankintaprosessin 
avoimuuden ja moitteettoman varainhoidon 
periaatteen noudattamisen;

11. kehottaa virastoa korjaamaan puutteet, 
jotka vaarantavat hankintaprosessin 
avoimuuden ja moitteettoman varainhoidon 
periaatteen noudattamisen;

Or. en

Tarkistus 18
Edit Herczog
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Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on huolestunut siitä, että jälleen 
kerran vastuuvapauden myöntävä 
viranomainen on havainnut
henkilöstövalintamenettelyissä puutteita, 
jotka vaarantavat niiden avoimuuden; 
toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 
mukaan henkilöstövalintamenettelyjen 
osalta ei ollut näyttöä siitä, että 
vähimmäisvaatimukset haastatteluihin 
kutsumista tai varalleololuetteloon 
merkitsemistä varten olisi vahvistettu 
ennen kuin hakemusten tarkastelu 
aloitettiin; panee merkille, että tällä 
voidaan peitellä nepotismia tai 
eturistiriitoja;

12. toteaa, että vastuuvapauden myöntävä 
viranomainen havaitsi
henkilöstövalintamenettelyissä puutteita, 
jotka vaarantavat niiden avoimuuden; 
toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 
mukaan henkilöstövalintamenettelyjen 
osalta ei ollut näyttöä siitä, että 
vähimmäisvaatimukset haastatteluihin 
kutsumista tai varalleololuetteloon 
merkitsemistä varten olisi vahvistettu 
ennen kuin hakemusten tarkastelu 
aloitettiin; toteaa, että asia on sittemmin 
hoidettu;

Or. en

Tarkistus 19
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. on huolestunut siitä, että jälleen kerran 
vastuuvapauden myöntävä viranomainen 
on havainnut
henkilöstövalintamenettelyissä puutteita, 
jotka vaarantavat niiden avoimuuden; 
toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 
mukaan henkilöstövalintamenettelyjen 
osalta ei ollut näyttöä siitä, että 
vähimmäisvaatimukset haastatteluihin 
kutsumista tai varalleololuetteloon 
merkitsemistä varten olisi vahvistettu 
ennen kuin hakemusten tarkastelu 
aloitettiin; panee merkille, että tällä 
voidaan peitellä nepotismia tai 
eturistiriitoja;

12. toteaa, että jälleen kerran 
vastuuvapauden myöntävä viranomainen 
havaitsi henkilöstövalintamenettelyissä 
puutteita, jotka vaarantavat niiden 
avoimuuden; toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuimen mukaan 
henkilöstövalintamenettelyjen osalta ei 
ollut näyttöä siitä, että 
vähimmäisvaatimukset haastatteluihin 
kutsumista tai varalleololuetteloon 
merkitsemistä varten olisi vahvistettu 
ennen kuin hakemusten tarkastelu 
aloitettiin; panee merkille, että tällä 
voidaan peitellä nepotismia tai 
eturistiriitoja; pyytää ryhtymään kaikkiin 
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asianmukaisiin toimiin eturistiriitojen 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 20
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. on huolissaan siitä, että virasto ei 
ilmoittanut vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toimista, joihin virasto on 
ryhtynyt korjatakseen tilanteen ja
tehdäkseen asiantuntijoiden/henkilöstön 
valintamenettelyt avoimemmiksi, kuten 
vuonna 2009 vaadittiin, ja että virasto 
ryhtyi toimiin vasta vuonna 2010 sen 
jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin oli 
jälleen korostanut asiaa 
kertomuksessaan; korostaa jälleen, että 
näiden puutteiden vaikutukset ovat sitäkin 
merkittävämmät, kun otetaan huomioon, 
että viraston tavoitteena on antaa 
hyväksyntäeritelmiä, tehdä päätöksiä 
lentokelpoisuudesta ja 
ympäristöhyväksynnästä ja tehdä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia koskevia 
standardointitarkastuksia;

13. toteaa, että virasto ei ilmoittanut 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toimista, joihin virasto on 
ryhtynyt tehdäkseen 
asiantuntijoiden/henkilöstön 
valintamenettelyt avoimemmiksi, kuten 
vuonna 2009 vaadittiin, mutta toteaa 
saaneensa käsityksen, että asiaan 
puututtiin viipymättä;

Or. en

Tarkistus 21
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
13 kohta



AM\892977FI.doc 13/25 PE483.623v01-00

FI

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. on huolissaan siitä, että virasto ei 
ilmoittanut vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toimista, joihin virasto on 
ryhtynyt korjatakseen tilanteen ja
tehdäkseen asiantuntijoiden/henkilöstön 
valintamenettelyt avoimemmiksi, kuten 
vuonna 2009 vaadittiin, ja että virasto 
ryhtyi toimiin vasta vuonna 2010 sen 
jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin oli 
jälleen korostanut asiaa 
kertomuksessaan; korostaa jälleen, että 
näiden puutteiden vaikutukset ovat sitäkin 
merkittävämmät, kun otetaan huomioon, 
että viraston tavoitteena on antaa 
hyväksyntäeritelmiä, tehdä päätöksiä 
lentokelpoisuudesta ja 
ympäristöhyväksynnästä ja tehdä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia 
koskevia standardointitarkastuksia;

13. toteaa, että virasto ei ilmoittanut 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toimista, joihin virasto on 
ryhtynyt tehdäkseen 
asiantuntijoiden/henkilöstön 
valintamenettelyt avoimemmiksi, kuten 
vuonna 2009 vaadittiin, mutta toteaa 
saaneensa käsityksen, että puute korjattiin 
vuonna 2010; korostaa jälleen, että näiden 
puutteiden vaikutukset ovat sitäkin 
merkittävämmät, kun otetaan huomioon, 
että viraston tavoitteena on antaa 
hyväksyntäeritelmiä, tehdä päätöksiä 
lentokelpoisuudesta ja 
ympäristöhyväksynnästä ja tehdä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia 
koskevia standardointitarkastuksia;

Or. en

Tarkistus 22
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. toteaa, että viraston 
tilintarkastustuomioistuimelle antaman 
vastauksen mukaan virasto on kirjannut 
valintalautakuntien jäsenille tarkoitettuihin 
ohjeisiin vähimmäisvaatimukset, jotka 
hakijoiden on täytettävä, jotta heidät 
voidaan kutsua haastatteluun 
(50 prosenttia) tai merkitä 
varallaololuetteloon (65 prosenttia), mutta 
tästä huolimatta virasto varaa oikeuden 
päättää hakijoiden ansioituneisuuden 
mukaan, montako hakijaa haastatteluihin 
on perusteltua kutsua;

14. toteaa, että viraston 
tilintarkastustuomioistuimelle antaman 
vastauksen mukaan virasto on kirjannut 
valintalautakuntien jäsenille tarkoitettuihin 
ohjeisiin vähimmäisvaatimukset, jotka 
hakijoiden on täytettävä, jotta heidät 
voidaan kutsua haastatteluun (50 
prosenttia) tai merkitä varallaololuetteloon 
(65 prosenttia), mutta tästä huolimatta 
virasto varaa oikeuden päättää hakijoiden 
ansioituneisuuden mukaan, montako 
hakijaa haastatteluihin on perusteltua 
kutsua enintään;
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Or. en

Tarkistus 23
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. muistuttaa virastoa, että on tärkeää 
varmistaa tarkastusryhmien ja 
ryhmänvetäjien asianmukainen koulutus ja 
pätevyysvaatimukset; kehottaa virastoa 
toteuttamaan konkreettisia toimia ja 
ilmoittamaan niistä vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle;

15. muistuttaa virastoa, että on tärkeää 
varmistaa tarkastusryhmien ja 
ryhmänvetäjien asianmukainen koulutus ja 
pätevyysvaatimukset;

Or. en

Tarkistus 24
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toteaa, että viraston henkilöstö 
rekrytoidaan yleensä kansallisista 
lentoturvallisuusviranomaisista ja 
ilmailualalta; ottaa huomioon, että 
henkilöstöllä on oltava riittävä ja 
ajankohtainen tekninen kokemus 
ilmailualalta työskentelystä, jotta he voivat 
suorittaa vaatimuksenmukaisuutta 
koskevien asiakirjojen teknisen 
tarkastuksen; on kuitenkin huolissaan siitä, 
että tämä tilanne aiheuttaa eturistiriitoja, 
jos toimihenkilö on työskennellyt 
lentokonevalmistajalla ja työskentelee nyt 
virastossa sellaisen ilma-aluksen 
sertifioinnissa, jonka parissa hän 
työskenteli aiemmin 

16. toteaa, että viraston tekninen 
henkilöstö on yleensä rekrytoitava
kansallisista 
lentoturvallisuusviranomaisista ja 
ilmailualalta; ottaa huomioon, että 
henkilöstöllä on oltava riittävä ja 
ajankohtainen tekninen kokemus 
ilmailualalta työskentelystä, jotta he voivat 
suorittaa vaatimuksenmukaisuutta 
koskevien asiakirjojen teknisen 
tarkastuksen voidakseen varmistaa 
sovellettavassa unionin lainsäädännössä 
edellytetyn ilmailun turvallisuuden 
riittävän tason; on kuitenkin huolissaan 
siitä, että tämä tilanne voisi aiheuttaa 
eturistiriitoja, jos toimihenkilö on 
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lentokonevalmistajalla, ja tekee tällaisen 
ilma-aluksen sertifiointia koskevia 
päätöksiä; on hyvin huolissaan siitä, että 
tämä saattaa vaarantaa 
lentoturvallisuuden kyseisissä 
tapauksissa;

työskennellyt lentokonevalmistajalla ja 
työskentelee nyt virastossa sellaisen ilma-
aluksen sertifioinnissa, jonka parissa hän 
työskenteli aiemmin 
lentokonevalmistajalla, ja tekee tällaisen 
ilma-aluksen sertifiointia koskevia 
päätöksiä, mikä voisi aiheuttaa 
eturistiriitatilanteen, ellei sitä havaita ja 
käsitellä asianmukaisesti; toteaa 
kuitenkin, että virasto on ottanut käyttöön 
sertifiointimenettelyn, jossa 
päätöksenteon riippumattomuus 
varmistetaan siten, että tekniset arvioinnit 
ja itse päätöksentekoprosessi ovat 
kollegiaalisia; toteaa myös, että virasto on 
parhaillaan laatimassa koko virastossa 
noudatettavia käytännesääntöjä, joita 
sovelletaan muun muassa mahdollisten 
eturistiriitatilanteiden havaitsemiseksi, 
ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi sekä 
niiden seurausten käsittelemiseksi ja 
joiden avulla virasto voi parantaa 
entisestään eturistiriitatilanteiden 
havaitsemista ja käsittelyä tavalla, joka ei 
vaaranna lentoturvallisuutta missään 
vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 25
Ingeborg Gräßle

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toteaa, että viraston henkilöstö 
rekrytoidaan yleensä kansallisista 
lentoturvallisuusviranomaisista ja 
ilmailualalta; ottaa huomioon, että 
henkilöstöllä on oltava riittävä ja 
ajankohtainen tekninen kokemus 
ilmailualalta työskentelystä, jotta he voivat 
suorittaa vaatimuksenmukaisuutta 
koskevien asiakirjojen teknisen 

16. toteaa, että viraston henkilöstö 
rekrytoidaan yleensä kansallisista 
lentoturvallisuusviranomaisista ja 
ilmailualalta; ottaa huomioon, että 
henkilöstöllä on oltava riittävä ja 
ajankohtainen tekninen kokemus 
ilmailualalta työskentelystä, jotta he voivat 
suorittaa vaatimuksenmukaisuutta 
koskevien asiakirjojen teknisen 
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tarkastuksen; on kuitenkin huolissaan siitä, 
että tämä tilanne aiheuttaa eturistiriitoja, 
jos toimihenkilö on työskennellyt 
lentokonevalmistajalla ja työskentelee nyt 
virastossa sellaisen ilma-aluksen 
sertifioinnissa, jonka parissa hän 
työskenteli aiemmin 
lentokonevalmistajalla, ja tekee tällaisen 
ilma-aluksen sertifiointia koskevia 
päätöksiä; on hyvin huolissaan siitä, että 
tämä saattaa vaarantaa 
lentoturvallisuuden kyseisissä 
tapauksissa;

tarkastuksen; on kuitenkin huolissaan siitä, 
että tämä tilanne voisi aiheuttaa 
eturistiriitoja, jos toimihenkilö on 
työskennellyt lentokonevalmistajalla ja 
työskentelee nyt virastossa sellaisen ilma-
aluksen sertifioinnissa, jonka parissa hän 
työskenteli aiemmin 
lentokonevalmistajalla, ja tekee tällaisen 
ilma-aluksen sertifiointia koskevia 
päätöksiä;

Or. en

Tarkistus 26
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toteaa, että viraston henkilöstö
rekrytoidaan yleensä kansallisista 
lentoturvallisuusviranomaisista ja 
ilmailualalta; ottaa huomioon, että 
henkilöstöllä on oltava riittävä ja 
ajankohtainen tekninen kokemus 
ilmailualalta työskentelystä, jotta he voivat 
suorittaa vaatimuksenmukaisuutta 
koskevien asiakirjojen teknisen 
tarkastuksen; on kuitenkin huolissaan siitä, 
että tämä tilanne aiheuttaa eturistiriitoja, 
jos toimihenkilö on työskennellyt 
lentokonevalmistajalla ja työskentelee nyt 
virastossa sellaisen ilma-aluksen 
sertifioinnissa, jonka parissa hän 
työskenteli aiemmin 
lentokonevalmistajalla, ja tekee tällaisen 
ilma-aluksen sertifiointia koskevia 
päätöksiä; on hyvin huolissaan siitä, että
tämä saattaa vaarantaa 
lentoturvallisuuden kyseisissä 

16. toteaa, että viraston tekninen
henkilöstö on yleensä rekrytoitava
kansallisista 
lentoturvallisuusviranomaisista ja 
ilmailualalta; ottaa huomioon, että 
henkilöstöllä on oltava riittävä ja 
ajankohtainen tekninen kokemus 
ilmailualalta työskentelystä, jotta he voivat 
suorittaa vaatimuksenmukaisuutta 
koskevien asiakirjojen teknisen 
tarkastuksen voidakseen varmistaa 
sovellettavassa unionin lainsäädännössä 
edellytetyn ilmailun turvallisuuden 
riittävän tason; on kuitenkin huolissaan 
siitä, että tämä tilanne voisi aiheuttaa 
eturistiriitoja, jos toimihenkilö on 
työskennellyt lentokonevalmistajalla ja 
työskentelee nyt virastossa sellaisen ilma-
aluksen sertifioinnissa, jonka parissa hän 
työskenteli aiemmin 
lentokonevalmistajalla, ja tekee tällaisen 
ilma-aluksen sertifiointia koskevia 
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tapauksissa; päätöksiä, mikä voisi aiheuttaa 
eturistiriitatilanteen, ellei sitä havaita ja 
käsitellä asianmukaisesti; toteaa 
kuitenkin, että virasto on ottanut käyttöön 
sertifiointimenettelyn, jossa 
päätöksenteon riippumattomuus 
varmistetaan siten, että tekniset arvioinnit 
ja itse päätöksentekoprosessi ovat 
kollegiaalisia; toteaa myös, että virasto on 
parhaillaan laatimassa koko virastossa 
noudatettavia käytännesääntöjä, joita 
sovelletaan muun muassa mahdollisten 
eturistiriitatilanteiden havaitsemiseksi, 
ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi sekä 
niiden seurausten käsittelemiseksi ja 
joiden avulla virasto voi parantaa 
entisestään eturistiriitatilanteiden 
havaitsemista ja käsittelyä tavalla, joka ei 
vaaranna lentoturvallisuutta missään 
vaiheessa;

Or. en

Tarkistus 27
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa virastoa ottamaan 
asiaankuuluvasti huomioon henkilöstönsä 
ammatillisen taustan, jotta vältetään 
eturistiriidat; katsoo, että viraston 
työntekijöiden ei pitäisi osallistua sellaisen 
ilma-aluksen sertifiointiin, jonka parissa he 
työskentelivät ennen virastoon tuloaan;

17. kehottaa virastoa ottamaan 
asiaankuuluvasti huomioon henkilöstönsä 
ammatillisen taustan, jotta vältetään 
eturistiriidat; katsoo, että viraston 
eturistiriitoja koskevissa 
toimintaperiaatteissa olisi tehtävä 
selväksi, missä määrin ja millä ehdoin 
viraston työntekijöiden voivat osallistua 
sellaisen ilma-aluksen sertifiointiin, jonka 
parissa he työskentelivät ennen virastoon 
tuloaan;

Or. en
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Tarkistus 28
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa virastoa ottamaan 
asiaankuuluvasti huomioon henkilöstönsä 
ammatillisen taustan, jotta vältetään 
eturistiriidat; katsoo, että viraston 
työntekijöiden ei pitäisi osallistua sellaisen 
ilma-aluksen sertifiointiin, jonka parissa he 
työskentelivät ennen virastoon tuloaan;

17. kehottaa virastoa ottamaan 
asiaankuuluvasti huomioon henkilöstönsä 
ammatillisen taustan, jotta vältetään 
eturistiriidat; katsoo, että viraston 
eturistiriitoja koskevissa 
toimintaperiaatteissa olisi tehtävä 
selväksi, missä määrin ja millä ehdoin 
viraston työntekijöiden voivat osallistua 
sellaisen ilma-aluksen sertifiointiin, jonka 
parissa he työskentelivät ennen virastoon 
tuloaan;

Or. en

Tarkistus 29
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. kehottaa virastoa ottamaan 
asiaankuuluvasti huomioon henkilöstönsä 
ammatillisen taustan, jotta vältetään 
eturistiriidat; katsoo, että viraston 
työntekijöiden ei pitäisi osallistua sellaisen 
ilma-aluksen sertifiointiin, jonka parissa he 
työskentelivät ennen virastoon tuloaan;

17. kehottaa virastoa ottamaan 
asiaankuuluvasti huomioon henkilöstönsä 
ammatillisen taustan, jotta vältetään 
eturistiriidat; katsoo, että viraston 
työntekijöiden ei pitäisi osallistua edes 
ryhmän jäsenenä sellaisen ilma-aluksen 
sertifiointiin, jonka parissa he 
työskentelivät ennen virastoon tuloaan;

Or. en

Tarkistus 30
Jean-Pierre Audy
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Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ja komissiolle tällaisista 
eturistiriitatilanteista ja nimittämään 
välittömästi riippumattoman asiantuntijan 
tai toimihenkilön tutkimaan kyseisissä 
tapauksissa tehdyt päätökset;

18. kehottaa virastoa ottamaan käyttöön 
tehokkaita prosesseja, joilla mahdolliset 
väitettyjä viraston sisäisiä eturistiriitoja 
koskevat tapaukset voidaan käsitellä 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 31
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ja komissiolle tällaisista 
eturistiriitatilanteista ja nimittämään 
välittömästi riippumattoman asiantuntijan 
tai toimihenkilön tutkimaan kyseisissä 
tapauksissa tehdyt päätökset;

18. kehottaa virastoa ottamaan käyttöön 
tehokkaita prosesseja, joilla mahdolliset 
väitettyjä viraston sisäisiä eturistiriitoja 
koskevat tapaukset voidaan käsitellä 
asianmukaisesti;

Or. en

Tarkistus 32
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. kehottaa virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ja komissiolle tällaisista 

18. kehottaa virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle ja komissiolle tällaisista 
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eturistiriitatilanteista ja nimittämään 
välittömästi riippumattoman asiantuntijan 
tai toimihenkilön tutkimaan kyseisissä 
tapauksissa tehdyt päätökset;

eturistiriitatilanteista ja nimittämään 
välittömästi riippumattoman asiantuntijan 
tai toimihenkilön tutkimaan kyseisissä 
tapauksissa tehdyt päätökset; kehottaa 
virastoa myös julkistamaan 
verkkosivuillaan asiantuntijoidensa, 
johtajiensa, hallintoneuvoston jäsentensä 
sekä kaikkien sertifiointiprosessiin 
liittyviä tehtäviä hoitavien henkilöiden 
sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset sekä 
ammatilliset taustatiedot; katsoo, että 
viraston olisi noudatettava eturistiriitoja 
koskevia OECD:n suuntaviivoja;

Or. en

Tarkistus 33
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. panee merkille, että virasto 
osallistuu kaikkia kansalaisia koskevien 
elintärkeiden päätösten tekemiseen, ja 
vastuuvapauden myöntävä viranomainen 
odottaa kiinnostuneena, ottaen huomioon 
viraston näkyvyyden alalla merkittävänä 
toimijana, eturistiriitatilanteita 
tarkastelevaa erityiskertomusta, jonka 
tilintarkastustuomioistuimen on määrä 
julkaista kesäkuun 2012 loppuun 
mennessä, sekä siinä esitetyistä 
havainnoista ja suosituksista käytäviä 
keskusteluja;

Or. en

Tarkistus 34
Edit Herczog
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Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. kehottaa virastoa ottamaan käyttöön
toimintatalousarvion, jonka rakenne on 
toimintoperusteinen, jotta työohjelma 
kytkeytyisi selkeästi rahoitusennusteisiin ja 
tulosten saavuttamista koskeva seuranta ja 
raportointi paranisivat;

19. kehottaa virastoa jatkamaan nykyisen, 
rakenteeltaan toimintoperusteisen 
toimintatalousarvion toteuttamista, jotta 
työohjelma kytkeytyisi selkeästi 
rahoitusennusteisiin ja tulosten 
saavuttamista koskeva seuranta ja 
raportointi paranisivat entisestään;

Or. en

Tarkistus 35
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa jo kolmatta vuotta virastoa 
ottamaan käyttöön Ganttin prosessikaavion 
kaikkien operatiivisten toimiensa 
suunnittelussa, jotta on mahdollista 
yksilöidä nopeasti kunkin toimihenkilön 
hankkeen parissa käyttämä aika ja suosia 
menettelytapaa, jossa keskitytään tulosten 
saavuttamiseen; kehottaa virastoa 
ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle 
konkreettisista toimista, joihin virasto on 
ryhtynyt; korostaa lisäksi, että viraston on 
syytä ottaa ohjelmasuunnittelussaan 
käyttöön SMART-tavoitteet ja RACER-
indikaattorit voidakseen arvioida 
toimintansa tuloksia; on hyvin huolissaan 
siitä, että virasto ei ole vielä toimittanut 
tietoja etenemisestä tällä alalla;

20. kehottaa virastoa ottamaan tarvittaessa 
käyttöön Ganttin prosessikaavion kaikkien 
operatiivisten toimiensa suunnittelussa; 
korostaa lisäksi, että viraston on syytä ottaa 
ohjelmasuunnittelussaan käyttöön 
SMART-tavoitteet ja RACER-
indikaattorit, kuten se on jo tehnyt 
vuotuisessa työohjelmassaan ja 
vuosikertomuksessaan vuodesta 2008 
lähtien;

Or. en
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Tarkistus 36
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
23 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23. kehottaa virastoa parantamaan 
tarkastusten suunnittelun ja ohjelmoinnin 
dokumentointia; muistuttaa virastoa, että 
on tärkeää dokumentoida riskinarviointi ja 
kriteerit, joita käytetään 
tarkastussuunnitelmaa laadittaessa, jotta 
voidaan perustella viraston sisäistä 
päätöksentekoprosessia tapauksissa, jolloin 
vakavat puutteet vaikuttavat unionin 
kansalaisten turvallisuuteen;

23. kehottaa virastoa parantamaan edelleen
tarkastusten suunnittelun ja ohjelmoinnin 
dokumentointia; muistuttaa virastoa, että 
on tärkeää dokumentoida riskinarviointi ja 
kriteerit, joita käytetään 
tarkastussuunnitelmaa laadittaessa, jotta 
voidaan perustella viraston sisäistä 
päätöksentekoprosessia tapauksissa, jolloin 
vakavat puutteet vaikuttavat unionin 
kansalaisten turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 37
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
24 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa lisäksi virastoa parantamaan 
tehokkuuttaan tärkeimpien 
turvallisuuskysymysten hallinnassa 
seuraavasti:

24. kehottaa lisäksi virastoa parantamaan 
edelleen tehokkuuttaan tärkeimpien 
turvallisuuskysymysten hallinnassa 
seuraavasti;

Or. en

Tarkistus 38
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
24 kohta – 2 luetelmakohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– lyhentämällä raportointia ja 
täytäntöönpanoa koskevan aikavälin kestoa

– lyhentämällä mahdollisuuksien mukaan
raportointia ja täytäntöönpanoa koskevan 
aikavälin kestoa

Or. en

Tarkistus 39
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
24 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– lopettamalla ja ehkäisemällä 
eturistiriitatilanteet;

– vähentämällä riittävästi mahdollisten 
eturistiriitatilanteiden riskiä;

Or. en

Tarkistus 40
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. kehottaa lisäksi virastoa 
luokittelemaan, valvomaan ja seuraamaan 
sellaisia tarkastustuloksia, jotka on 
sijoitettu luokkaan "havainnot"; on 
huolissaan siitä, ettei virasto vieläkään 
laatinut toimintamenettelyä näiden 
havaintojen määrittelemiseksi ja niiden 
ilmoittamiseksi komissiolle; kehottaa sen 
vuoksi virastoa korjaamaan tämän 
puutteen nopeasti ja tiedottamaan 
toteuttamistaan toimista vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle;

25. kehottaa lisäksi virastoa 
luokittelemaan, valvomaan ja seuraamaan 
sellaisia tarkastustuloksia, jotka on 
sijoitettu luokkaan "havainnot"; panee 
merkille, että virasto on laatinut
toimintamenettelyn näiden havaintojen 
määrittelemiseksi ja niiden ilmoittamiseksi 
komissiolle; kehottaa sen vuoksi virastoa 
tiedottamaan toteuttamistaan toimista 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

Or. en
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Tarkistus 41
Jean-Pierre Audy

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että vieläkin on toteuttamatta 
useita sisäisen tarkastuksen antamia 
"erittäin tärkeitä" suosituksia, joiden 
tavoitteena on vähentää viraston jäljellä 
olevia riskejä; kehottaa siksi virastoa 
ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle näiden 
suositusten kohdalla saavutetusta 
edistyksestä ja syistä, joiden vuoksi 
sisäisen tarkastuksen henkilöstöhallintoa 
(esimerkiksi johtajien 
arviointikertomuksia ja henkilökohtaisten 
tavoitteiden laatimista) koskevien 
suositusten täytäntöönpano on viivästynyt;

26. myöntää, että vieläkin on toteuttamatta 
useita sisäisen tarkastuksen antamia 
"erittäin tärkeitä" suosituksia, joiden 
tavoitteena on vähentää viraston jäljellä 
olevia riskejä, ja toteaa, että sisäisen 
tarkastuksen yksikkö arvioi parhaillaan 
uudelleen kyseisiä suosituksia;

Or. en

Tarkistus 42
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. myöntää, että vieläkin on toteuttamatta
useita sisäisen tarkastuksen antamia 
"erittäin tärkeitä" suosituksia, joiden 
tavoitteena on vähentää viraston jäljellä 
olevia riskejä; kehottaa siksi virastoa 
ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle näiden 
suositusten kohdalla saavutetusta 
edistyksestä ja syistä, joiden vuoksi
sisäisen tarkastuksen henkilöstöhallintoa
(esimerkiksi johtajien arviointikertomuksia 

26. myöntää, että sisäinen tarkastus antoi
useita "erittäin tärkeitä" suosituksia, joiden 
tavoitteena on vähentää viraston jäljellä 
olevia riskejä; toteaa, että virasto on jo 
pannut täytäntöön sisäisen tarkastuksen 
henkilöstöhallintoa (esimerkiksi johtajien 
arviointikertomuksia ja henkilökohtaisten 
tavoitteiden laatimista) koskevat 
suositukset ja että sisäinen tarkastus 
arvioi parhaillaan uudelleen kyseisiä 
suosituksia;
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ja henkilökohtaisten tavoitteiden 
laatimista) koskevien suositusten 
täytäntöönpano on viivästynyt;

Or. en

Tarkistus 43
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. panee erityisesti merkille, että sisäinen 
tarkastus tarkasti vuonna 2010 
standardointitarkastuksia koskevan 
prosessin arvioidakseen riippumattomasti 
siihen liittyvää sisäistä 
valvontajärjestelmää virastossa, minkä 
tarkoituksena oli valvoa sitä, miten 
kansalliset lentoturvallisuusviranomaiset 
soveltavat unionin asetuksia, ja raportoida 
asiasta komissiolle;

27. panee erityisesti merkille, että sisäinen 
tarkastus tarkasti vuonna 2010 
standardointitarkastuksia koskevan 
prosessin arvioidakseen riippumattomasti 
siihen liittyvää sisäistä 
valvontajärjestelmää virastossa, minkä 
tarkoituksena oli valvoa sitä, miten 
kansalliset lentoturvallisuusviranomaiset 
soveltavat unionin asetuksia, ja raportoida 
asiasta komissiolle; panee merkille myös, 
että virasto on jo laatinut korjaavia toimia 
koskevan suunnitelman, jonka sisäinen 
tarkastus on hyväksynyt, ja että virasto on 
jo toimittanut sisäiselle tarkastukselle 
arvioitavaksi aineistoa, jolla virasto 
osoittaa panneensa täytäntöön 23–25 
kohdassa esitetyt suositukset;
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