
AM\892994FI.doc PE483.629v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Talousarvion valvontavaliokunta

2011/2233(DEC)

7.3.2012

TARKISTUKSET
1 - 31

Mietintöluonnos
Monica Luisa Macovei
(PE473.983v01-00)

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0292/2011 – 2011/2233(DEC))



PE483.629v01-00 2/18 AM\892994FI.doc

FI

AM_Com_NonLegReport



AM\892994FI.doc 3/18 PE483.629v01-00

FI

Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan GNSS-viraston 
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
GNSS-viraston toiminnanjohtajalle 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan GNSS-viraston 
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Inés Ayala Sender

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan GNSS-viraston 
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
GNSS-viraston toiminnanjohtajalle 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan GNSS-viraston 
toiminnanjohtajalle vastuuvapauden 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. es
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Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan GNSS-viraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen
/ lykkää Euroopan GNSS-viraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan GNSS-viraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Inés Ayala Sender

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan GNSS-viraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen
/ lykkää Euroopan GNSS-viraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan GNSS-viraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. es

Tarkistus 5
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kehotti virastoa korjaamaan 
henkilöstövalintamenettelyiden puutteet, 
jotka koskevat kelpoisuusvaatimusten 
soveltamista tasapuolisen kohtelun 

– kehotti virastoa korjaamaan 
henkilöstövalintamenettelyiden puutteet, 
jotka koskevat kelpoisuusvaatimusten 
soveltamista tasapuolisen kohtelun 
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periaatteen mukaisesti niissä 
palvelukseenottomenettelyissä, jotka ovat 
avoimet sekä sisäisille että ulkopuolisille 
hakijoille;

periaatteen mukaisesti niissä 
palvelukseenottomenettelyissä, jotka ovat 
avoimet sekä sisäisille että ulkopuolisille 
hakijoille; panee merkille, että vuonna 
2011 virasto toteutti tarvittavat toimet 
taatakseen avoimet, tasapuoliset ja 
tehokkaat henkilöstön 
palvelukseenottomenettelyt;

Or. es

Tarkistus 6
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– kehotti virastoa korjaamaan seitsemättä 
tutkimuksen puiteohjelmaa koskevat 
menettelystä poissulkemisen perusteet, 
joita ei ollut julkistettu eikä tarkistettu;

– kehotti virastoa korjaamaan seitsemättä 
tutkimuksen puiteohjelmaa koskevat 
menettelystä poissulkemisen perusteet, 
joita ei ollut julkistettu eikä tarkistettu;
toteaa kuitenkin, että virasto oli jo 
toimittanut riittävät tiedot todistaakseen, 
että se on noudattanut kaikissa vaiheissa 
varainhoitoasetuksen säännöksiä ja 
tutkimuksen seitsemättä puiteohjelmaa 
koskevia sääntöjä ja julkaissut edellä 
tarkoitetut poissulkemisperusteet 
asianmukaisesti CORDISissa;

Or. es

Tarkistus 7
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– pani merkille, että vastuuvapauden 
myöntävä viranomainen ei voinut 

– pani merkille, että vastuuvapauden 
myöntävä viranomainen ei voinut 
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järjestelmällisesti osoittaa, että pk-
yrityksiin sovellettavien 
kelpoisuusperusteiden täyttyminen oli 
tarkistettu erääseen aihealueeseen 
osallistuvien mahdollisten edunsaajien 
kohdalla;

järjestelmällisesti osoittaa, että pieniin ja 
keskisuuriin yrityksiin (pk-yrityksiin)
sovellettavien kelpoisuusperusteiden 
täyttyminen oli tarkistettu erääseen 
aihealueeseen osallistuvien mahdollisten 
edunsaajien kohdalla; toteaa kuitenkin, 
että virasto on kaikissa tapauksissa 
noudattanut systemaattisesti pk-yrityksiä 
koskevia perusteita pitäen mielessä, että 
sen täytyy edunsaajia valitessaan soveltaa 
komission tutkimuksen pääosaston 
vahvistamia kriteereitä; 

Or. es

Tarkistus 8
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G. ottaa huomioon, että viraston 
talousarvio vuodeksi 2010 oli 
15 900 000 euroa, kun se oli 
44 400 000 euroa vuonna 2009, mikä 
merkitsee 64,19 prosentin vähennystä;
ottaa huomioon, että unionin alkuperäinen 
maksuosuus viraston talousarvioon vuonna 
2010 oli 7 890 000 euroa;

G. ottaa huomioon, että viraston 
talousarvio vuodeksi 2010 oli 
15 900 000 euroa, kun se oli 
44 400 000 euroa vuonna 2009, mikä 
merkitsee 64,19 prosentin vähennystä;
ottaa huomioon, että viraston antamien 
tietojen mukaan Euroopan unionin
maksuosuus sen talousarvioon vuonna 
2010 oli 8 690 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 9
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. panee merkille, että vuonna 2010 virasto 1. panee merkille, että Galileo-ohjelman 
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hankki aineellista käyttöomaisuutta 
4 400 000 eurolla ostamalla satelliitin 
magneettivääntimiä, satelliitin moottoreita, 
satelliitin polttoainesäiliöitä (käytetään 
lentotestauksessa) ja maassa olevia 
rubidium-atomikelloja (täyden 
operationaalisen kyvyn omaava lennon 
maasegmentti);

kirjanpitokäytännön mukaisesti virasto 
kirjasi vuonna 2010 tutkimusmenoiksi sen 
osan 4 400 000 euron määrästä, joka 
koski satelliitin magneettivääntimiä, 
satelliitin moottoreita, satelliitin 
polttoainesäiliöitä (käytetään 
lentotestauksessa) ja maassa olevia 
rubidium-atomikelloja (täyden 
operationaalisen kyvyn omaava lennon 
maasegmentti);

Or. es

Tarkistus 10
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. pitää huolestuttavana, että kyseiset 
omaisuuserät on kirjattu tutkimusmenoihin, 
vaikka ne olisi pitänyt luokitella viraston 
hallussa olevaksi komissiolle siirrettäväksi 
varallisuudeksi; on huolestunut siitä, että
viraston vuoden 2010 tilinpäätös on näin 
ollen virheellinen ja että viraston varat on 
ilmoitettu 4 400 000 euroa liian pieniksi ja 
tuloslaskelma on ilmoitettu saman 
summan verran liian pieneksi;

2. toteaa, että kyseiset omaisuuserät on 
kirjattu tutkimusmenoihin, vaikka ne olisi 
pitänyt luokitella viraston hallussa olevaksi 
komissiolle siirrettäväksi varallisuudeksi;
korostaa, että tämä kirjanpitokäytäntö 
vastaa unionin vaatimuksia Galileon osa-
alueiden kirjanpidosta;

Or. es

Tarkistus 11
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. kehottaa siksi virastoa ryhtymään 
viipymättä toimiin tämän asian suhteen ja 

3. panee merkille, että jo 28. helmikuuta 
2012 lähetetyssä raportissa virasto tiedotti 
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ilmoittamaan maaliskuuhun 2012 
mennessä vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle kyseisen virheen 
korjaamiseksi toteuttamansa toimet, jotta 
viranomainen voi ottaa ne huomioon 
ennen Euroopan parlamentin 
täysistuntoäänestystä;

parlamentille, miksi näiden osien 
kirjanpito on hoidettu edellä kuvattuun 
tapaan;

Or. es

Tarkistus 12
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
4 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– IOV/FOC-vaiheen tavoitteena on 
selvittää järjestelmän tekninen 
toteutettavuus, mutta sitä ei validoitu 
vuonna 2010;

– IOV/FOC-vaiheen tavoitteena on 
selvittää järjestelmän tekninen 
toteutettavuus, mutta sitä ei validoitu 
vuonna 2010, koska Galileo-ohjelmaa 
hallinnoiva ja siitä vastaava komissio ei 
aio toteuttaa validointia vielä tässä 
vaiheessa;

Or. es

Tarkistus 13
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
4 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– Matimop-sopimuksen mukaan laitteistoa 
ei ollut koskaan aiottukaan viraston 
hankittavaksi, eikä se koskaan ollut eikä 
koskaan tule olemaan viraston hallinnassa;

– Matimop-sopimuksen mukaan laitteistoa 
ei ollut koskaan aiottukaan viraston 
hankittavaksi, eikä se koskaan ollut eikä 
koskaan tule olemaan sen hallinnassa;
toteaa, että unionin 
tilinpäätösstandardien mukaisesti tämä on 
yksi pääedellytyksistä omaisuuserän 
tunnustamiselle;
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Or. es

Tarkistus 14
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen esittämän 
huomion, jonka mukaan asetuksen (EY) 
N:o 683/2008 voimaantulon seurauksena 
suurin osa EGNOS- ja Galileo-ohjelmaan 
liittyvistä toiminnoista ja varoista siirrettiin 
komissiolle joulukuussa 2009, mutta 
viraston hallussa ollutta, Euroopan 
avaruusjärjestöltä saatavaan tekniseen 
tukeen liittyvää 2 000 000 euron erää 
koskeva tilanne oli määrittämättä vielä 
31. joulukuuta 2010; pyytää näin ollen 
virastoa kertomaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle, mihin toimiin 
se on ryhtynyt tämän suhteen, ottaen
huomioon viraston vastauksen, jonka
mukaan siirto oli määrä saattaa
päätökseen syyskuussa 2011;

5. panee merkille lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen esittämän 
huomion, jonka mukaan asetuksen (EY) 
N:o 683/2008 voimaantulon seurauksena 
suurin osa EGNOS- ja Galileo-ohjelmaan 
liittyvistä toiminnoista ja varoista siirrettiin 
komissiolle joulukuussa 2009, mutta 
viraston hallussa ollutta, Euroopan 
avaruusjärjestöltä saatavaan tekniseen 
tukeen liittyvää 2 000 000 euron erää 
koskeva tilanne oli määrittämättä vielä 
31. joulukuuta 2010; ottaa huomioon, että 
viraston mukaan 2 000 000 euron siirto
saatettiin päätökseen 3. lokakuuta 2011;

Or. en

Tarkistus 15
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee merkille lisäksi
tilintarkastustuomioistuimen esittämän 
huomion, jonka mukaan asetuksen (EY) 
N:o 683/2008 voimaantulon seurauksena 
suurin osa EGNOS- ja Galileo-ohjelmaan 

5. panee merkille lisäksi 
tilintarkastustuomioistuimen esittämän 
huomion, jonka mukaan asetuksen (EY) 
N:o 683/2008 voimaantulon seurauksena 
suurin osa EGNOS- ja Galileo-ohjelmaan 
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liittyvistä toiminnoista ja varoista siirrettiin 
komissiolle joulukuussa 2009, mutta 
viraston hallussa ollutta, Euroopan 
avaruusjärjestöltä saatavaan tekniseen 
tukeen liittyvää 2 000 000 euron erää 
koskeva tilanne oli määrittämättä vielä 
31. joulukuuta 2010; pyytää näin ollen 
virastoa kertomaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle, mihin toimiin 
se on ryhtynyt tämän suhteen, ottaen 
huomioon viraston vastauksen, jonka 
mukaan siirto oli määrä saattaa päätökseen 
syyskuussa 2011;

liittyvistä toiminnoista ja varoista siirrettiin 
komissiolle joulukuussa 2009, mutta 
viraston hallussa ollutta, Euroopan 
avaruusjärjestöltä saatavaan tekniseen 
tukeen liittyvää 2 000 000 euron erää 
koskeva tilanne oli määrittämättä vielä 
31. joulukuuta 2010; pyytää näin ollen 
virastoa kertomaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle, mihin toimiin 
se on ryhtynyt tämän suhteen, ottaen 
huomioon viraston vastauksen, jonka 
mukaan siirto oli määrä saattaa päätökseen 
syyskuussa 2011; toteaa, että virasto siirsi 
edellä mainitut varat komissiolle 
3. lokakuuta 2011, kuten se 
asianmukaisesti ilmoitti parlamentille 
28. helmikuuta 2012;

Or. es

Tarkistus 16
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. toteaa, että viraston tilinpäätöksen 
mukaan unionin myöntämän tuen osuus 
viraston vuoden 2010 talousarviosta oli 
8 125 900 euroa, kun vuonna 2009 tukea 
oli myönnetty 6 604 600 euroa; panee 
kuitenkin merkille, että

Poistetaan.

– tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa viraston tilinpäätöksestä 
vuonna 2010 virasto totesi unionin 
maksuosuuden olleen 8 700 000 euroa;
– viraston talousarvio- ja varainhallintoa 
koskevan selvityksen mukaan unionin 
tuen määrä oli 7 890 000 euroa;
– unionin varainhoitovuoden 2010 yleisen 
talousarvion lopullisen hyväksymisen 
yhteydessä kävi ilmi, että tukea maksettiin 



AM\892994FI.doc 11/18 PE483.629v01-00

FI

5 135 000 euroa;
vaatii virastoa ja komissiota ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle, mikä oli unionin virastolle 
myöntämän tuen todellinen määrä 
vuonna 2010, sekä selittämään saatavilla 
olevissa tiedoissa ilmenevät erot;

Or. en

Tarkistus 17
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
6 kohta – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

vaatii virastoa ja komissiota ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle, mikä oli unionin virastolle 
myöntämän tuen todellinen määrä vuonna 
2010, sekä selittämään saatavilla olevissa 
tiedoissa ilmenevät erot;

vaatii virastoa ja komissiota ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle, mikä oli unionin virastolle 
myöntämän tuen todellinen määrä vuonna 
2010, sekä selittämään saatavilla olevissa 
tiedoissa ilmenevät erot; panee merkille, 
että virasto on ilmoittanut parlamentille 
vuonna 2010 saamastaan tuesta ja 
kyseiset tuet on julkaistu asianmukaisesti 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

Or. es

Tarkistus 18
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. panee merkille, että viraston 
antamien tietojen mukaan unioni tuki 
virastoa vuonna 2010 kaiken kaikkiaan 
8 690 000 eurolla, johon sisältyy 
alkuperäinen 5 135 000 euron talousarvio 
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täydennettynä 2 755 000 euron ylijäämän 
palautuksella ja 800 000 euron lisäyksellä 
maksumäärärahoihin osaston 3 
(toimintamenot) määrärahojen 
vahvistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 19
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
8 kohta – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

on huolestunut siitä, että virasto käytti 
osaston 3 maksumäärärahoista vain
60 prosenttia, kun vuonna 2009 käyttöaste 
oli ollut 97 prosenttia; kehottaa virastoa 
ryhtymään asianmukaisiin toimiin 
maksumäärärahojen käyttöasteen nousun 
varmistamiseksi;

on huolestunut siitä, että virasto käytti 
osaston 3 maksumäärärahoista vain
60 prosenttia, kun vuonna 2009 käyttöaste 
oli ollut 97 prosenttia; on tyytyväinen 
viraston toteuttamiin tarvittaviin toimiin 
tilanteen korjaamiseksi, sillä vuonna 2011 
maksumäärärahojen käyttöaste on korkea 
(osaston 3 kohdalla 90 prosenttia ja 
kokonaismäärärahoissa 94 prosenttia);

Or. es

Tarkistus 20
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. kehottaa virastoa korjaamaan
puutteet, jotka tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi seitsemänteen puiteohjelmaan 
liittyvien, Galileo-ohjelman toiseen 
ehdotuspyyntöön perustuvien 
avustusmenettelyiden (talousarvio 
26 miljoonaa euroa) yhteydessä 
sovelletussa arviointiprosessissa; panee 

11. panee merkille puutteet, jotka 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvien, 
Galileo-ohjelman toiseen ehdotuspyyntöön 
perustuvien avustusmenettelyiden
(talousarvio 26 miljoonaa euroa) 
yhteydessä sovelletussa 
arviointiprosessissa; on tyytyväinen siihen, 
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merkille erityisesti 
tilintarkastustuomioistuimen esittämät 
huomautukset, joiden mukaan hakijoiden 
taloudellisten valmiuksien 
arviointiperusteita ei ollut määritetty ja
virasto ei ollut tarkistanut hakijoiden
asemaa, vaikka avustuksen 
enimmäisosuus vahvistetaan hakijan 
aseman perusteella;

että virasto on jo korjannut nämä puutteet 
ja että komissio arvioi nyt poikkeuksetta 
hakijoiden taloudelliset valmiudet;

Or. es

Tarkistus 21
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa virastoa myös korjaamaan 
puutteet, jotka tilintarkastustuomioistuin 
havaitsi kuudenteen puiteohjelmaan 
liittyvään kolmanteen ehdotuspyyntöön
perustuvassa kahdessa 
avustussopimuksessa; panee erityisesti 
merkille, että edunsaajien toimittamat 
menoilmoitukset eivät perustuneet 
todellisiin menoihin vaan olivat 
vakiomääräisiä; muistuttaa virastoa siitä, 
että tämä ei ole unionin taloudellista tukea 
ohjaavan, voiton tavoittelemattomuuden 
periaatteen mukaista, ja vaatii, että virasto 
puuttuu tähän tilanteeseen;

12. panee merkille tilintarkastusistuimen 
huomautukset kuudenteen puiteohjelmaan 
liittyvään kolmanteen ehdotuspyyntöön
perustuvasta kahdesta 
avustussopimuksesta; panee erityisesti 
merkille, että edunsaajien toimittamat 
menoilmoitukset perustuivat Galileo-
yhteisyrityksen (viraston oikeudellinen 
edeltäjä) sallimiin vakiomääräisiin 
ilmoituksiin; tähdentää, että aiemmin 
tämä menojärjestelmä julkaistiin 
CORDISiin jätetyissä 
tarjouskilpailuilmoituksissa ja että 
virastolla ei ole tällä hetkellä muuta 
mahdollisuutta kuin jatkaa nykyisten 
sopimusmääräysten soveltamista;

Or. es

Tarkistus 22
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
13 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. toteaa myös, että 
tilintarkastustuomioistuimen havaintojen 
mukaan viidessä tarkastetussa 
avustuksessa, jotka liittyivät lähinnä
kuudenteen puiteohjelmaan, havaittiin 
täytäntöönpanoviiveitä, joiden kesto 
vaihteli yhden ja kolmen vuoden välillä, ja 
että tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
sopimusten alkuperäiseen arvoon tehdyn 
peräkkäisiä lisäyksiä; toteaa, että viraston 
perustelun mukaan viivästykset johtuivat 
toiminnan luonteesta, joka heijasti 
viimeisintä teknistä kehitystä ja oli alttiina 
jatkuville muutoksille, ja että virasto päätyi
siksi näihin muutoksiin ja pidennyksiin;

13. toteaa myös, että 
tilintarkastustuomioistuimen havaintojen 
mukaan viidessä tarkastetussa 
avustuksessa, jotka liittyivät kuudenteen 
puiteohjelmaan, havaittiin 
täytäntöönpanoviiveitä, joiden kesto 
vaihteli yhden ja kolmen vuoden välillä, ja 
että tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
sopimusten alkuperäiseen arvoon tehdyn 
peräkkäisiä lisäyksiä; toteaa, että viraston 
perustelun mukaan viivästykset johtuivat 
toiminnan luonteesta, joka heijasti 
viimeisintä teknistä kehitystä ja oli alttiina 
jatkuville muutoksille, ja että virasto päätti
siksi, että nämä muutokset ja pidennykset 
olivat välttämättömiä ja hyödyllisiä koko 
Galileo-ohjelman kannalta; panee joka 
tapauksessa merkille, että viraston 
mukaan se ei koskaan ylittänyt 
talousarviossa sopimuksille 
kokonaisuudessaan asetettua rajaa;

Or. es

Tarkistus 23
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. toteaa, että viraston vuotuinen 
toimintakertomus ei vastanne täysin 
viraston vuotuista työohjelmaa; panee 
lisäksi merkille, että työohjelmassa asetetut 
tavoitteet ovat melko epämääräiset ja että 
siksi niitä on vaikea arvioida ja todeta, 
onko ne saavutettu; kehottaa nain ollen 
virastoa laatimaan parempia vuotuisia 
työohjelmia, jotta vastuuvapauden 
myöntävä viranomainen voi arvioida 
paremmin viraston toiminnan tehokkuutta;

15. toteaa, että viraston vuotuinen 
toimintakertomus ei vastanne täysin 
viraston vuotuista työohjelmaa; panee 
lisäksi merkille, että työohjelmassa asetetut 
tavoitteet ovat melko epämääräiset ja että 
siksi niitä on vaikea arvioida ja todeta, 
onko ne saavutettu; kehottaa nain ollen 
virastoa laatimaan parempia vuotuisia 
työohjelmia, jotta vastuuvapauden 
myöntävä viranomainen voi arvioida 
paremmin viraston toiminnan tehokkuutta;
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korostaa, että virasto on pannut merkille 
tilintarkastustuomioistuimen suositukset, 
ja panee tyytyväisenä merkille, että näin 
ollen seuraavat vuotuiset työohjelmat 
tulevat vastaamaan muotovaatimuksia;

Or. es

Tarkistus 24
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. kehottaa virastoa parantamaan 
valintamenettelyjään, jotta palvelukseen 
ottamisen avoimuus ei vaarantuisi; panee 
merkille tilintarkastustuomioistuimen 
todenneen, että tarkastettujen henkilöstön 
valintamenettelyiden yhteydessä ei 
määritetty pisterajoja, jotka ehdokkaiden 
oli saavutettava saadakseen kutsun 
kirjallisiin kokeisiin ja haastatteluihin tai 
tullakseen merkityksi varallaololuetteloon;

16. kehottaa virastoa parantamaan 
valintamenettelyjään, jotta palvelukseen 
ottamisen avoimuus ei vaarantuisi; panee 
merkille tilintarkastustuomioistuimen 
todenneen, että tarkastettujen henkilöstön 
valintamenettelyiden yhteydessä ei 
määritetty pisterajoja, jotka ehdokkaiden 
oli saavutettava saadakseen kutsun 
kirjallisiin kokeisiin ja haastatteluihin tai 
tullakseen merkityksi varallaololuetteloon
ennen esivalintakokeita; panee merkille, 
että virasto on parantanut 
valintamenettelyjään unionin 
henkilöstövalintanormien mukaisesti; 
toteaa, että se julkaisee avoimet toimensa 
EPSO:ssa ja omalla verkkosivustollaan; 
katsoo, että se antaa luonnollisesti kaikki 
tarvittavat tiedot työnkuvasta, 
valintamenettelystä ja 
pätevyysvaatimuksista; toteaa, että se 
vahvistaa valintamenettelyn aikana 
toteutettavia tarkastuksia ja panee ne 
täytäntöön ja noudattaa joka vaiheessa 
puolueettomia arviointiperusteita;

Or. es
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Tarkistus 25
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. panee lisäksi merkille viraston 
todenneen vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan, että vuoden 
2010 lopussa avoinna ei ollut yhtään 
sisäisen tarkastuksen antamaa kriittistä
suositusta mutta että avoinna oli 5 
suositusta, jotka koskivat

20. pitää tervetulleena sitä, että viraston 
viisi avointa suositusta vuonna 2010, 
joihin viitattiin sen vuotuisessa 
toimintakertomuksessa, on nyt pantu 
täytäntöön, kuten parlamentille kerrottiin 
viraston vuotuisessa suositusten 
täytäntöönpanoa koskevassa katsauksessa 
joulukuussa 2010;

Or. es

Tarkistus 26
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– tavoitteiden ja tulosindikaattoreiden 
ilmoittamista vuotuisessa työohjelmassa;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 27
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– tarvetta kehittää muodolliset puitteet 
hallintoneuvoston vastuulla olevalle 
tilinpitäjän nimittämiselle;

Poistetaan.
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Or. es

Tarkistus 28
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – 3 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– asianmukaisten rahoituspäätösten 
vahvistamista;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 29
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – 4 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– avustusten hallinnointiin liittyvien 
keskeisten valvontamenettelyiden 
lujittamista;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 30
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
20 kohta – 5 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– varainhoitotehtävien siirtämisen 
saattamista ajan tasalle ja ABAC-
järjestelmien käyttöoikeuksien 
säännöllistä tarkistamista;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 31
Inés Ayala Sender

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. pyytää kiinnittämään huomiota 
aiempien vuosien 
vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä 
suosituksiin, jotka on esitetty tämän 
päätöslauselman liitteessä;

21. panee tyytyväisenä merkille, että 
virasto on ottanut toiminnassaan 
huomioon kaikki parlamentin edellisten 
vastuuvapausmietintöjen suositukset, 
kuten tämän päätöslauselman liitteessä
todetaan ja kuten myös osoitetaan 
raportissa, jonka virasto lähetti 
parlamentille 28. helmikuuta 2012;

Or. es


