
AM\893003FI.doc PE483.632v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Talousarvion valvontavaliokunta

2011/2229(DEC)

7.3.2012

TARKISTUKSET
1 - 11

Mietintöluonnos
Monica Luisa Macovei
(PE473.994v01-00)

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0289/2011 – 2011/2229(DEC))



PE483.632v01-00 2/8 AM\893003FI.doc

FI

AM_Com_NonLegReport



AM\893003FI.doc 3/8 PE483.632v01-00

FI

Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta



PE483.632v01-00 4/8 AM\893003FI.doc

FI

Päätösehdotus Tarkistus

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

1. hyväksyy Euroopan rautatieviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

1. hyväksyy Euroopan rautatieviraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että viraston 
määrärahat vuonna 2010 olivat kaiken 
kaikkiaan 24 147 240 euroa eli 
14,9 prosenttia suuremmat kuin vuonna 
2009; ottaa huomioon, että unionin 
alkuperäinen maksuosuus viraston 
talousarvioon vuonna 2010 oli 
23 260 000 euroa, kun vuonna 2009 se oli 
16 060 000 euroa, mikä merkitsee 

C. ottaa huomioon, että viraston 
määrärahat vuonna 2010 olivat kaiken 
kaikkiaan 24 147 240 euroa eli 
14,9 prosenttia suuremmat kuin vuonna 
2009; ottaa huomioon, että unionin 
alkuperäinen maksuosuus viraston 
talousarvioon vuonna 2010 oli 23 260 000 
euroa, kun vuonna 2009 se oli 16 060 000 
euroa, mikä merkitsee 44,83 prosentin 
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44,83 prosentin vähennystä; lisäystä;

Or. en

Tarkistus 6
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. pahoittelee, että talousarvioennusteiden 
virheiden takia jotkin investoinnit 
peruuntuivat tai viivästyivät; kehottaa
virastoa ilmoittamaan viipymättä
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle menoennusteiden 
parantamiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

6. toteaa, että talousarvioennusteiden 
virheiden takia jotkin investoinnit 
peruuntuivat tai viivästyivät; pyytää
virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle 
menoennusteiden parantamiseksi 
toteutetuista toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 7
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee huolestuneena merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin ei raportoinut 
tilanteesta kertomuksessaan viraston 
tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2010; kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta selittämään 
tämän puutteen vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 8
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. pitää valitettavana, että virasto ei ole 
edelleenkään kyennyt ratkaisemaan 
ongelmaa määrärahojen siirtämisestä
vuodelta toiselle; katsoo, että siirrot ovat 
pahasti ristiriidassa talousarvion 
vuotuisperiaatteen kanssa ja osoittavat, 
että viraston toimien täytäntöönpano on 
viivästynyt;

9. katsoo, että virasto ei paneutunut 
asianmukaisesti määrärahojen siirtämistä
vuodelta toiselle koskevaan ongelmaan;
muistuttaa talousarvion 
vuotuisperiaatteen tärkeydestä; kehottaa 
virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle, mihin toimiin 
virasto on ryhtynyt parantaakseen 
talousarvionsa toteuttamista ja 
vähentääkseen määrärahojen siirtämistä 
vuodelta toiselle;

Or. en

Tarkistus 9
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pyytää virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle, milloin kunkin 
varainhoitovuoden talousarvioon liitetty 
erityiskertomus edellisen 
varainhoitovuoden määrärahasiirroista
valmistuu; muistuttaa virastoa, että tämä 
pyyntö esitettiin jo edellisen 
vastuuvapausmenettelyn aikana;

11. pyytää virastoa toimittamaan kunkin 
varainhoitovuoden talousarvioon liitetyn 
erityiskertomuksen edellisen 
varainhoitovuoden määrärahasiirroista
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

Or. en
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Tarkistus 10
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
20 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

20. kehottaa lisäksi virastoa tekemään 
monivuotisen suunnitelman, jossa pitkän 
aikavälin tavoitteet muutetaan 
monivuotisiksi tehtäviksi ja niihin 
liittyviksi keskeisiksi tulosindikaattoreiksi; 
korostaa, että tämä tarjoaisi sidosryhmille 
enemmän tietoa tavoitteista/toiminnasta, 
strategisista painopisteistä ja resurssien 
kohdentamisesta;

20. kehottaa virastoa tekemään 
monivuotisen suunnitelman, jossa pitkän 
aikavälin tavoitteet muutetaan 
monivuotisiksi tehtäviksi ja niihin 
liittyviksi keskeisiksi tulosindikaattoreiksi; 
katsoo, että tämä tarjoaisi sidosryhmille 
enemmän tietoa tavoitteista/toiminnasta, 
strategisista painopisteistä ja resurssien 
kohdentamisesta;

Or. en

Tarkistus 11
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. kehottaa virastoa panemaan viipymättä
täytäntöön sisäisen tarkastuksen antamat 
suositukset, jotka koskevat sisäisen 
tarkastuksen vuonna 2009 suorittamaa 
henkilöstöhallinnon tarkastusta; toteaa, että 
näiden kolmen suosituksen 
(henkilöstöhallinnon vuotuisesta 
suunnittelusta, sääntöjen ja avoimuuden 
periaatteiden noudattamisesta 
henkilöstöarvioinneissa, 
henkilöstösääntöjen poikkeusten 
ilmoittamisesta) täytäntöönpanoviive on 
6–12 kuukautta tai enemmän;

24. kehottaa virastoa panemaan täytäntöön 
sisäisen tarkastuksen antamat suositukset, 
jotka koskevat sisäisen tarkastuksen 
vuonna 2009 suorittamaa 
henkilöstöhallinnon tarkastusta; toteaa, että 
näiden kolmen suosituksen 
(henkilöstöhallinnon vuotuisesta 
suunnittelusta, sääntöjen ja avoimuuden 
periaatteiden noudattamisesta 
henkilöstöarvioinneissa, 
henkilöstösääntöjen poikkeusten 
ilmoittamisesta) täytäntöönpano on 
viivästynyt 6–12 kuukautta; pyytää 
virastoa tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle kyseisten 
sisäisen tarkastuksen antamien 
suositusten täytäntöönpanon 
edistymisestä;

Or. en
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