
AM\892998FI.doc PE483.631v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Talousarvion valvontavaliokunta

2011/2230(DEC)

7.3.2012

TARKISTUKSET
1 - 18

Mietintöluonnos
Monica Luisa Macovei
(PE473.993v01-00)

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0290/2011 – 2011/2230(DEC))



PE483.631v01-00 2/12 AM\892998FI.doc

FI

AM_Com_NonLegReport



AM\892998FI.doc 3/12 PE483.631v01-00

FI

Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan poliisiakatemian 
johtajalle vastuuvapauden poliisiakatemian 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan poliisiakatemian johtajalle 
poliisiakatemian talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan poliisiakatemian 
johtajalle vastuuvapauden poliisiakatemian 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan poliisiakatemian 
johtajalle vastuuvapauden poliisiakatemian 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, 
joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan poliisiakatemian johtajalle 
poliisiakatemian talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan poliisiakatemian 
johtajalle vastuuvapauden poliisiakatemian 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta
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Päätösehdotus Tarkistus

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

1. hyväksyy Euroopan poliisiakatemian 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

1. hyväksyy Euroopan poliisiakatemian 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi 
kertomuksessaan poliisiakatemian 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010
ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun 
poliisiakatemiasta oli tullut erillisvirasto,
saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, 
että varainhoitovuoden 2008 tilit ovat 
luotettavat ja tilien perustana olevat toimet 

F. ottaa huomioon, että 
tilintarkastustuomioistuin antoi
ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun 
poliisiakatemiasta oli tullut erillisvirasto,
kertomuksessaan poliisiakatemian 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 
lausuman, johon ei sisältynyt 
huomautuksia tilien luotettavuudesta tai 
tilien perustana olevien toimien 
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ovat lailliset ja asianmukaiset; laillisuudesta ja asianmukaisuudesta;

Or. fr

Tarkistus 6
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan F kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

F. ottaa huomioon, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi 
kertomuksessaan poliisiakatemian 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 
ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun 
poliisiakatemiasta oli tullut erillisvirasto, 
saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, 
että varainhoitovuoden 2008 tilit ovat 
luotettavat ja tilien perustana olevat toimet 
ovat lailliset ja asianmukaiset;

F. ottaa huomioon, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi 
kertomuksessaan poliisiakatemian 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 
ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun 
poliisiakatemiasta oli tullut erillisvirasto, 
saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, 
että tilit ovat luotettavat ja tilien perustana 
olevat toimet ovat lailliset ja 
asianmukaiset;

Or. en

Tarkistus 7
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan J kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

J. ottaa huomioon, että poliisiakatemian 
talousarvio vuonna 2010 oli 7 800 000 
euroa ja vuonna 2009 puolestaan 8 800 000 
euroa eli 11,4 prosenttia vähemmän; toteaa, 
että unionin maksuosuus poliisiakatemian 
talousarvioon vuonna 2010 oli 
7 800 000 euroa, mikä oli yhtä suuri kuin
sen osuus vuonna 200915;

J. ottaa huomioon, että poliisiakatemian 
talousarvio vuonna 2010 oli 7 800 000 
euroa ja vuonna 2009 puolestaan 8 800 000 
euroa eli 11,4 prosenttia vähemmän; toteaa, 
että unionin maksuosuus poliisiakatemian 
talousarvioon vuonna 2010 oli 7 800 000 
euroa;

Or. en
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Tarkistus 8
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa poliisiakatemian vuotta 2010 
koskevan vuosikertomuksen perusteella, 
että maksusitoumusmäärärahoista sidottiin 
99,56 prosenttia; toteaa myös, että 
maksumäärärahoista käytettiin 
46 prosenttia, mutta osaston 3 
(toimintamenot) lopulliset luvut saatiin 
vasta vuoden 2011 lopussa; tähdentää
kuitenkin, että kesäkuussa 2011 
hyväksytyn poliisiakatemian vuoden 2010 
lopullisen tilinpäätöksen mukaan 
maksumäärärahojen käyttöaste oli 59,12 
prosenttia vuonna 2010; pyytää 
poliisiakatemiaa selittämään 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle näiden kahden virallisen 
asiakirjan väliset erot ja toimittamaan 
lopulliset luvut osaston 3 toteutumisesta 
varainhoitovuonna 2010;

4. toteaa poliisiakatemian vuotta 2010 
koskevan vuosikertomuksen perusteella, 
että maksusitoumusmäärärahoista sidottiin 
99,56 prosenttia; toteaa myös, että 
maksumäärärahoista käytettiin 
46 prosenttia, mutta osaston 3 
(toimintamenot) lopulliset luvut saatiin 
vasta vuoden 2011 lopussa; panee 
merkille, että poliisiakatemian vuoden 
2010 lopullisen tilinpäätöksen mukaan 
maksumäärärahojen käyttöaste oli 59,12 
prosenttia vuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 9
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee myös merkille sisäisen 
tarkastuksen lausunnon, että eräät 
monivuotisen toimintasuunnitelman kohdat 
eivät olleet selkeitä ja että 
edistymiskertomukset eivät aina ole 
riittävän täsmällisiä, jotta saataisiin selkeä 

19. panee myös merkille sisäisen 
tarkastuksen lausunnon, että eräät 
monivuotisen toimintasuunnitelman kohdat 
eivät olleet selkeitä ja että 
edistymiskertomukset eivät aina ole 
riittävän täsmällisiä, jotta saataisiin selkeä 
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käsitys yksittäisten välitavoitteiden 
merkityksestä konkreettisille toimille; ottaa 
lisäksi huomioon, että sisäinen tarkastus 
havaitsi eräiden välitavoitteiden suhteen 
päällekkäisyyksiä, mikä hankaloittaa niihin 
liittyvien toimien kokonaistilanteen 
arviointia; kehottaa siten poliisiakatemiaa 
korvaamaan epäselvät välitavoitteet 
selkeillä, konkreettisilla ja mitattavissa 
olevilla välitavoitteilla;

käsitys yksittäisten välitavoitteiden 
merkityksestä konkreettisille toimille; ottaa 
lisäksi huomioon, että sisäinen tarkastus 
havaitsi eräiden välitavoitteiden suhteen 
päällekkäisyyksiä, mikä hankaloittaa niihin 
liittyvien toimien kokonaistilanteen 
arviointia; ottaa huomioon akatemian 
lausunnon, jonka mukaan monivuotista 
toimintasuunnitelmaa päivitettiin sisäisen 
tarkastuksen suositusten mukaisesti ja 
parannukset sisällytettiin 
hallintoneuvoston 8. joulukuuta 2008 
hyväksymään kolmanteen 
edistymiskertomukseen; pyytää sisäistä 
tarkastusta vahvistamaan, että akatemian 
monivuotista toimintasuunnitelmaa 
koskevassa päivitetyssä 
edistymiskertomuksessa sisäisen 
tarkastuksen suositukset on otettu 
asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 10
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. odottaa mielenkiinnolla komission
vuoden 2012 esitystä poliisiakatemian
uudesta oikeudellisesta kehyksestä, jonka 
mukaan komissiolla on äänioikeus 
hallintoneuvoston kokouksissa;

25. odottaa mielenkiinnolla komission
tulevaa ehdotusta Euroopan
poliisiakatemian oikeusperustan 
muuttamiseksi sekä parlamentin ja 
neuvoston välisten neuvotteluiden 
tuloksia;

Or. fr

Tarkistus 11
Edit Herczog
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Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toteaa, että poliisiakatemia ja Europol 
ovat samankaltaisilla aloilla toimivia 
unionin elimiä, joiden toiminta täydentää 
toisiaan; uskoo, että jos niiden toiminta 
yhdistettäisiin yhden viraston 
toteutettavaksi, vältettäisiin tarpeettomia 
lisäkustannuksia; palauttaa mieliin, että 
unionin talousarvion on perustuttava 
moitteettoman varainhoidon 
periaatteeseen, jonka mukaan menojen on 
oltava asianmukaisia, vaikuttavia ja 
tehokkaita ja tarpeettomiin menoihin on 
puututtava asianmukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 12
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
26 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26. toteaa, että poliisiakatemia ja Europol 
ovat samankaltaisilla aloilla toimivia 
unionin elimiä, joiden toiminta täydentää 
toisiaan; uskoo, että jos niiden toiminta 
yhdistettäisiin yhden viraston 
toteutettavaksi, vältettäisiin tarpeettomia 
lisäkustannuksia; ; palauttaa mieliin, että 
unionin talousarvion on perustuttava 
moitteettoman varainhoidon 
periaatteeseen, jonka mukaan menojen on 
oltava asianmukaisia, vaikuttavia ja 
tehokkaita ja tarpeettomiin menoihin on 
puututtava asianmukaisesti;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 13
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
26 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

26 a. kehottaa komissiota, ottaen 
huomioon akatemian ja Europolin 
keskinäisen täydentävyyden ja mahdolliset 
synergiat, laatimaan maaliskuuhun 2013 
mennessä näiden kahden elimen 
yhdistämistä koskevan perusteellisen 
vaikutustenarvioinnin, jossa yhdistämisen 
kustannukset ja hyödyt on yksilöity.

Or. en

Tarkistus 14
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toistaa suosituksensa poliisiakatemian 
ja Europolin yhdistämisestä 
lähitulevaisuudessa; on vakuuttunut siitä, 
että yhdistäminen auttaa järkeistämään ja 
tehostamaan varainkäyttöä; on 
vakuuttunut siitä, että poliisiakatemian ja 
Europolin säilyttäminen erillisinä 
aiheuttaisi enemmän kustannuksia kuin 
niiden yhdistäminen; suhtautuu siksi 
myönteisesti komission ehdotukseen, 
jonka mukaan Europol voisi ottaa 
hoitaakseen poliisiakatemian 
koulutustehtävän; pahoittelee, että 
jäsenvaltiot hylkäsivät tämän ehdotuksen, 
ja pyytää arvioimaan ehdotusta 
uudelleen;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 15
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
27 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

27. toistaa suosituksensa poliisiakatemian 
ja Europolin yhdistämisestä 
lähitulevaisuudessa; on vakuuttunut siitä, 
että yhdistäminen auttaa järkeistämään ja 
tehostamaan varainkäyttöä; on 
vakuuttunut siitä, että poliisiakatemian ja 
Europolin säilyttäminen erillisinä 
aiheuttaisi enemmän kustannuksia kuin 
niiden yhdistäminen; suhtautuu siksi 
myönteisesti komission ehdotukseen, 
jonka mukaan Europol voisi ottaa 
hoitaakseen poliisiakatemian 
koulutustehtävän; pahoittelee, että 
jäsenvaltiot hylkäsivät tämän ehdotuksen, 
ja pyytää arvioimaan ehdotusta 
uudelleen;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 16
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on vakuuttunut, että poliisiakatemian 
yhdistäminen Europoliin olisi hyödyllistä 
kummankin nykyisten tehtävien 
toteuttamiselle; uskoo, että yhdistäminen 
mahdollistaisi edellä mainittujen 
poliisiakatemian rakenteellisten ja 
kroonisten ongelmien ratkaisemisen 
konkreettisella tavalla sekä antaisi 
poliisiakatemialle tilaisuuden ylempien 

Poistetaan.



AM\892998FI.doc 11/12 PE483.631v01-00

FI

poliisiviranomaisten kouluttamista 
koskevaa tehtäväänsä toteuttaessaan 
suoraan hyödyntää Europolin 
asiantuntemusta, joka koskee 
kansainvälistä järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja terrorismia; uskoo, että 
yhdistämisen ansiosta Europol hyötyy 
poliisiakatemian verkostoista ja 
koulutusalan asiantuntemuksesta sekä 
siitä, että sen tiloissa toimii yksinomaan 
koulutukseen keskittyvä yksikkö;

Or. en

Tarkistus 17
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. on vakuuttunut, että poliisiakatemian 
yhdistäminen Europoliin olisi hyödyllistä 
kummankin nykyisten tehtävien 
toteuttamiselle; uskoo, että yhdistäminen 
mahdollistaisi edellä mainittujen 
poliisiakatemian rakenteellisten ja 
kroonisten ongelmien ratkaisemisen 
konkreettisella tavalla sekä antaisi 
poliisiakatemialle tilaisuuden ylempien 
poliisiviranomaisten kouluttamista 
koskevaa tehtäväänsä toteuttaessaan 
suoraan hyödyntää Europolin 
asiantuntemusta, joka koskee 
kansainvälistä järjestäytynyttä 
rikollisuutta ja terrorismia; uskoo, että 
yhdistämisen ansiosta Europol hyötyy 
poliisiakatemian verkostoista ja 
koulutusalan asiantuntemuksesta sekä 
siitä, että sen tiloissa toimii yksinomaan 
koulutukseen keskittyvä yksikkö;

Poistetaan.

Or. fr



PE483.631v01-00 12/12 AM\892998FI.doc

FI

Tarkistus 18
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. toteaa vielä, että poliisiakatemian 
viisivuotista ulkopuolista arviointia 
koskevan loppuraportin mukaan 
poliisiakatemian siirtämiselle on 
perusteita;

Poistetaan.

Or. fr


