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Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan unionin 
perusoikeusviraston johtajalle 
vastuuvapauden / lykkää vastuuvapautta 
koskevan päätöksen myöntämistä 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
johtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan unionin 
perusoikeusviraston johtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan unionin 
perusoikeusviraston johtajalle 
vastuuvapauden / lykkää vastuuvapautta 
koskevan päätöksen myöntämistä 
Euroopan unionin perusoikeusviraston 
johtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan unionin 
perusoikeusviraston johtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en
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Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

1. hyväksyy Euroopan unionin 
perusoikeusviraston varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

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

1. hyväksyy Euroopan unionin 
perusoikeusviraston varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. vahvistaa virastolta saatujen tietojen 
perusteella, että unionin maksuosuuden 
käyttöaste noudatti edellisvuotista linjaa ja 
pysyi 100 prosentissa; kehottaa virastoa 
kuitenkin toimittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle tietoja, joista 
käy ilmi sen talousarvion 
maksusitoumusten ja maksujen 

4. vahvistaa virastolta saatujen tietojen 
perusteella, että unionin maksuosuuden 
käyttöaste noudatti edellisvuotista linjaa ja 
pysyi 100 prosentissa ja että vuonna 2010 
maksumäärärahojen käyttöaste nousi 
61,65 prosenttiin, kun se vuonna 2009 oli 
60,64 prosenttia; panee huolestuneena 
merkille, että osaston 3 (toimintamenot) 
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kokonaiskäyttöaste; maksumäärärahoista käytettiin vain 
28,08 prosenttia; kehottaa näin ollen 
virastoa lisäämään ponnistuksiaan ja 
toteuttamaan asianmukaiset toimet 
maksumäärärahojen käyttöasteen 
parantamiseksi etenkin osastossa 3;

Or. en

Tarkistus 6
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille viraston 
aloitteen yhdistää Matrix ABAC-
kirjanpitojärjestelmään maksusitoumus-
ja maksumäärärahojen käyttöastetta 
koskevien tietojen saamiseksi;

5. panee tyytyväisenä merkille, että virasto 
on kehittänyt hankkeiden hallinnointiin 
TVT-sovelluksen (Matrix), joka on 
tehokas tietotekninen väline hankkeita 
suunniteltaessa, kyseisen dokumentoinnin 
yhtenäistämisessä sekä hankkeiden 
täytäntöönpanossa ja hallinnoinnissa ja 
jota sisäisen tarkastuksen yksikkö piti 
maaliskuussa 2011 antamassaan 
suunnittelua ja seurantaa koskevassa 
tarkastuksessa parhaana käytäntönä ja 
vahvuutena;

Or. en

Tarkistus 7
Véronique Mathieu

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. panee tyytyväisenä merkille viraston 
aloitteen yhdistää Matrix ABAC-
kirjanpitojärjestelmään maksusitoumus- ja 
maksumäärärahojen käyttöastetta 

5. panee tyytyväisenä merkille, että virasto 
on kehittänyt hankkeiden hallinnointiin 
TVT-sovelluksen (Matrix), joka on 
tehokas tietotekninen väline hankkeita 
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koskevien tietojen saamiseksi; suunniteltaessa, kyseisen dokumentoinnin 
yhtenäistämisessä sekä hankkeiden 
täytäntöönpanossa ja hallinnoinnissa ja 
jota sisäisen tarkastuksen yksikkö piti 
maaliskuussa 2011 antamassaan 
suunnittelua ja seurantaa koskevassa 
tarkastuksessa parhaana käytäntönä ja 
vahvuutena; panee lisäksi tyytyväisenä 
merkille viraston aloitteen yhdistää Matrix 
ABAC-kirjanpitojärjestelmään 
maksusitoumus- ja maksumäärärahojen 
käyttöastetta koskevien tietojen saamiseksi;

Or. en

Tarkistus 8
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. vaatii virastoa parantamaan 
talousarviototeutuksensa suunnittelua 
vähentääkseen korkealla tasolla olevia 
määrärahasiirtoja vuodelta toiselle
(6 900 000 euroa); panee erityisesti 
merkille, että tilintarkastustuomioistuimen 
tietojen mukaan virasto sitoi 48 prosenttia 
eli 4 600 000 euroa osaston III
(toimintamenot) vuotuisesta määrästä 
joulukuussa 2010; katsoo, että menojen 
keskittyminen tällä tavoin vuoden 
viimeisille viikoille heijastuu selvästi 
vuodelta toiselle tehtävien 
määrärahasiirtojen määrään ja osoittaa 
selkeästi, että viraston on kohennettava 
talousarviototeutuksensa suunnittelua;

6. vaatii virastoa parantamaan 
talousarviototeutuksensa suunnittelua 
vähentääkseen korkealla tasolla olevia 
määrärahasiirtoja vuodelta toiselle
(6 900 000 euroa); panee erityisesti 
merkille, että tilintarkastustuomioistuimen 
tietojen mukaan virasto sitoi 48 prosenttia 
eli 4 600 000 euroa osaston III
(toimintamenot) vuotuisesta määrästä 
joulukuussa 2010; katsoo, että menojen 
keskittyminen tällä tavoin vuoden 
viimeisille viikoille heijastuu selvästi 
vuodelta toiselle tehtävien 
määrärahasiirtojen määrään ja osoittaa 
selkeästi, että viraston on kohennettava 
talousarviototeutuksensa suunnittelua;
panee merkille, että virastolta saatujen 
tietojen mukaan se on äskettäin 
hyväksynyt talousarviomoduulin, jonka 
avulla sen pitäisi pystyä ennakoimaan 
vuotuisten määrärahasiirtojensa määrä;

Or. en
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Tarkistus 9
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. toteaa vuosikertomuksen perusteella, 
että virasto hyväksyi hyvän hallintotavan 
säännöstön, jolla haluttiin varmistaa 
eettiset menettelysäännöt, välttää 
eturistiriitoja, ehkäistä petoksia ja 
kannustaa raportoimaan 
sääntöjenvastaisuuksista; panee lisäksi 
merkille, että rekrytointimenettelyissä ja 
hankintojen valintalautakunnissa 
toteutetaan erityisiä toimia tietoisuuden 
lisäämiseksi ja eturistiriitojen (ilmoitukset) 
välttämiseksi;

12. toteaa vuosikertomuksen perusteella, 
että virasto hyväksyi hyvän hallintotavan 
säännöstön, jolla halutaan
henkilöstösääntöjen ohella varmistaa 
eettiset menettelysäännöt, välttää 
eturistiriitoja, ehkäistä petoksia ja 
kannustaa raportoimaan 
sääntöjenvastaisuuksista; panee lisäksi 
merkille, että rekrytointimenettelyissä ja 
hankintojen valintalautakunnissa 
toteutetaan erityisiä toimia tietoisuuden 
lisäämiseksi ja eturistiriitojen (ilmoitukset) 
välttämiseksi;

Or. en

Tarkistus 10
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. kehottaa virastoa ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle sisäisen tarkastuksen 
yksikön suunnittelua ja valvontaa 
koskevassa tarkastuksessaan marras-
joulukuussa 2010 antamista suosituksista 
(ja niiden tärkeysasteesta);

15. panee merkille, että viraston antamien 
tietojen mukaan sisäisen tarkastuksen 
yksikkö toimitti maaliskuussa 2011
suunnittelua ja seurantaa koskevan 
tarkastuksen ja antoi siinä yksitoista 
suositusta, joista yksi luokiteltiin erittäin 
tärkeäksi, seitsemän tärkeäksi ja kolme 
toivottavaksi; panee merkille, että viraston 
ilmoituksen mukaan sisäisen tarkastuksen 
yksikkö katsoo, että näistä yhdestätoista 
suosituksesta kymmenen on jo pantu 
täytäntöön ja että jäljellä olevan tärkeän 



PE483.633v01-00 8/8 AM\893005FI.doc

FI

suosituksen toteutus on vielä kesken;

Or. en


