
PR\880650FI.doc PE473.988v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Talousarvion valvontavaliokunta

2011/2224(DEC)

6.2.2012

MIETINTÖLUONNOS
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Monica Luisa Macovei



PE473.988v01-00 2/15 PR\880650FI.doc

FI

PR_DEC_Agencies

SISÄLTÖ

Sivu

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS........................................................3

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS........................................................5

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS........................................6

Liite......................................................................................................................................12



PR\880650FI.doc 3/15 PE473.988v01-00

FI

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 
lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston 
vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/20083 ja erityisesti sen 60 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

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;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle, neuvostolle, 

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 21.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä
(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 
lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston 
vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/20083 ja erityisesti sen 60 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

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

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan lentoturvallisuusviraston 
pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan 
sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 21.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010
(C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan 
lentoturvallisuusviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston 
vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan 
lentoturvallisuusviraston perustamisesta 20. helmikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/20083 ja erityisesti sen 60 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen varmuuden siitä, 
että varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat 
lailliset ja asianmukaiset;

B. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 10. toukokuuta 2011 Euroopan 
lentoturvallisuusviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion 

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 21.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUVL L 79, 19.3.2008, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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toteuttamisesta varainhoitovuonna 20091 ja vastuuvapauspäätökseen liitetyssä 
päätöslauselmassa se muun muassa

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

– kiinnitti huomiota siihen, että virasto siirsi vuodelle 2010 jälleen suuren määrän 
operatiivisiin toimintoihin tarkoitettuja määrärahoja;

– kehotti liittämään kunkin varainhoitovuoden talousarvioon kertomuksen edellisen 
varainhoitovuoden määrärahasiirroista ja ilmoittamaan siinä syyt määrärahojen 
käyttämättä jättämiseen sekä menettelyt ja määräajat määrärahojen käyttöön 
ottamiselle;

– pani merkille, että henkilöstövalintamenettelyissä on puutteita, jotka vaarantavat 
menettelyjen avoimuuden;

C. ottaa huomioon, että virastoa rahoitetaan maksuista ja palkkioista ja unionin 
maksuosuudesta;

D. ottaa huomioon, että viraston talousarvio vuodeksi 2010 oli 137 200 000 euroa, kun se 
oli 122 200 000 euroa vuonna 2009, mikä merkitsee 12,27 prosentin lisäystä; ottaa 
huomioon, että unionin osuus viraston talousarvioon vuonna 2010 oli 
34 197 000 euroa2, mikä merkitsee 0,87 prosentin lisäystä vuoteen 2009;

Talousarvio- ja varainhallinto

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;

2. toteaa, että viraston talousarvio oli vuonna 2010 kaikkiaan 137 200 000 euroa eli lähes 
61 prosenttia suurempi kuin vuonna 2007, jolloin se oli 85 200 000 euroa, ja että 
henkilöstön määrä nousi 333:sta 524:ään;

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;

4. toteaa, että lopullisen tilinpäätöksen mukaan virasto käytti vuonna 2010 ainoastaan 
jaksottamattomia määrärahoja ja että sen vuoksi maksusitoumusmäärärahat vastasivat 
suuruudeltaan maksumäärärahoja; toteaa lisäksi, että talousarvion maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 99,51 prosenttia vuonna 2010; 

                                               
1 EUVL L 250, 27.9.2011, s. 140.
2 EUVL L 64, 12.3.2010, s. 613.
3 EUVL L 140, 1.6.2007, s. 3.
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Viraston perimät maksut ja palkkiot

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;

Kirjanpito

6. vahvistaa, että lopullisen tilinpäätöksen mukaan virasto vaihtoi vuonna 2010 tuottojen 
kirjaamismenetelmäänsä kustannuksiin perustuvasta menetelmästä tasapoistoon 
perustuvaan menetelmään, joka esitettiin EY:n kirjanpitosäännössä nro 4; 

7. toteaa, että viraston mukaan muutos tehtiin, jotta voidaan todeta tarkemmin ja 
avoimemmin, mihin saavutetut tulot perustuvat, ja jotta voidaan noudattaa vuonna 2009 
annettua tilintarkastustuomioistuimen suositusta, jossa kehotettiin soveltamaan 
menetelmää, joka ilmentää tarkemmin varainhoitovuodelle kohdennettujen tulojen 
määrää; 

8. toteaa, että vuosikertomuksen mukaan resurssisuunnittelujärjestelmää tehostettiin 
entisestään ja että sitä käytettiin järjestelmällisesti kaiken tyyppisiin 
finanssitransaktioihin ja tilien päättämiseen;

Hankintamenettelyt

9. toteaa, että vuosikertomuksen mukaan vuoden 2010 aikana käytiin 23 arvoltaan 
merkittävää tarjouskilpailua, joilla katettiin sekä operatiivisia että hallinnollisia tarpeita, 
ja että 20 näistä kilpailuista saatiin päätökseen ja 29 arvoltaan merkittävää sopimusta 
allekirjoitettiin ja että sopimusten arvo on noin 14 000 000 euroa; toteaa lisäksi, että 
arvoltaan vähemmän merkittävien hankintamenettelyjen seurauksena allekirjoitettiin 
428 sopimusta ja että niiden kokonaisarvo oli noin 1 650 000 euroa;

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: 

– siivouspalveluja koskevan neljän vuoden pituisen sopimuksen uusiminen, arvo 
1 000 000 euroa;

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

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

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

Henkilöresurssit
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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 varallaololuetteloon merkitsemistä varten olisi vahvistettu 
ennen kuin hakemusten tarkastelu aloitettiin; panee merkille, että tällä voidaan peitellä 
nepotismia tai eturistiriitoja;

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;

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;

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;

Eturistiriita

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 
tapauksissa;

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;

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

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

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;

Sisäinen valvonta

21. toteaa, että vuosikertomuksen mukaan virasto vahvisti vuonna 2010 integroidun 
hallintajärjestelmän, johon sisältyy myös käsite "sisäinen valvonta", jonka tarkoituksena 
on varmistaa, että riskejä lievennetään asianmukaisesti, jotta parannetaan viraston 
valmiutta saavuttaa operatiiviset tavoitteet, laatutavoitteet, sääntöjen noudattamista 
koskevat tavoitteet tai taloudelliset tavoitteet;

22. toteaa, että joulukuussa 2010 viraston integroitu hallintajärjestelmä saavutti 
kansainvälisesti tunnustetun ISO 9001:2008 -laatustandardin mukaisen sertifioinnin;

Standardointitarkastuksia koskeva prosessi

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;

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

– valvomalla tietoa
– lyhentämällä raportointia ja täytäntöönpanoa koskevan aikavälin kestoa 
– dokumentoimalla viraston ja komission välisen päätöksentekoprosessin ja
– lopettamalla ja ehkäisemällä eturistiriitatilanteet; 

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;

Sisäinen tarkastus

26. myöntää, että vieläkin on toteuttamatta useita sisäisen tarkastuksen antamia "erittäin 
tärkeitä" suosituksia, joiden tavoitteena on vähentää viraston jäljellä olevia riskejä; 
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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;

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;

28. kehottaa virastoa tässä yhteydessä toteuttamaan seuraavat toimet:
– dokumentoimaan riskinarvioinnit vuotuisten tarkastusohjelmiensa ja 

tarkastuskäyntiensä jälkeen;
– parantamaan turvallisuusriskejä aiheuttavien vakavien puutteiden valvontaa ja niistä 

raportoimista;
– seuraamaan ja valvomaan tekemiään havaintoja tarkastuskäyntien jälkeen;

°

° °

29. kiinnittää huomiota aiempien vuosien vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä 
suosituksiin, jotka on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

30. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja 
sen valvonnasta ... 2012 antamaansa päätöslauselmaan.
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Liite
Euroopan parlamentin suositukset aiempina vuosina

Euroopan 
lentoturvallisuusviras

to

2006 2007 2008 2009

Toiminta
Viraston olisi tarkistettava 
huolellisesti menoarvioiden 
johdonmukaisuus: viraston 
kustannusanalyysijärjestelmästä 
kävi ilmi, että menot olivat noin 
48 miljoonaa euroa ja tulot noin 
35 miljoonaa euroa. Suunnittelu oli 
riittämätöntä.

Viraston olisi tarkistettava 
huolellisesti budjettivallan käyttäjän 
hyväksyttäväksi esitettävien 
menoarvioiden johdonmukaisuus.

Virastoa kehotettiin tekemään diakroninen analyysi 
tänä vuonna ja edeltävinä vuosina toteutetuista 
toimista.
Virastoa kehotettiin ottamaan käyttöön 
SMART-tavoitteet ja RACER-indikaattorit.
Virastoa kehotettiin laatimaan Ganttin prosessikaavio.

Virastoa kehotettiin ottamaan käyttöön SMART-tavoitteet 
ja RACER-indikaattorit. 
Virastoa kehotettiin harkitsemaan Ganttin prosessikaavion 
käyttöönottoa kaikkien operatiivisten toimiensa 
suunnittelussa, jotta on mahdollista yksilöidä nopeasti 
kunkin toimihenkilön hankkeen parissa käyttämä aika. 
Virastoa kehotettiin ottamaan käyttöön 
toimintatalousarvio, jonka rakenne on toimintoperusteinen, 
jotta työohjelma kytkeytyisi selkeästi rahoitusennusteisiin 
ja tulosten saavuttamista koskeva seuranta ja raportointi 
paranisivat.
Virastoa kehotettiin tekemään vertailu toiminnoista, jotka 
suoritettiin vastuuvapauden myöntämistä koskevana 
vuonna ja sitä edeltävänä varainhoitovuonna. 

Maksuja ja 
palkkioita koskeva 

asetus

–
Viraston ei pitäisi soveltaa 
edeltävää asetusta uuden asetuksen 
perusteella kerättyihin maksuihin. 

Virastoa kehotettiin laatimaan hyväksyntähankkeisiin 
sovellettava seurantajärjestelmä.
Virastoa kehotettiin laatimaan yksityiskohtainen 
suunnitelma, jolla varmistetaan, että vuotuisiin 
kiinteisiin maksuihin perustuvan järjestelmän luomat 
tulot eivät nouse huomattavasti toimitettujen 
palvelujen todellisia kuluja suuremmiksi.

Virastoa kehotettiin parantamaan hyväksyntähankkeisiin 
sovellettavaa seurantajärjestelmäänsä, jotta se saa 
varmuuden siitä, että perittävät maksut eivät koko 
hankkeen keston aikana poikkea merkittävästi todellisista 
kuluista.
Virastoa kehotettiin arvioimaan asianmukaisesti 
varainhoitovuoden 2010 tilinpäätöksen laatimista varten 
kansallisille lentoturvallisuusviranomaisille ulkoistettujen 
hyväksyntätehtävien hallinnointiin liittyvät menojäämät.
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Euroopan 
lentoturvallisuusviras

to

2006 2007 2008 2009

Määrärahojen 
siirtäminen 

varainhoitovuodelta 
toiselle / Hankintoja 
koskevat ongelmat

Talousarvion vuotuisperiaatetta ei 
noudatettu: virasto käytti 
varainhoitoasetuksensa vastaisesti 
vuodelta 2005 siirrettyjä 
jaksotettuja maksumäärärahoja, 
vaikka sillä oli riittävästi 
maksumäärärahoja vuodelle 2006.

Virastolla oli ratkaisuperusteita ja 
taloudellista arviointia koskevaa 
menetelmää koskevia 
avoimuusongelmia.

Virastoa kehotettiin korjaamaan 
resurssisuunnittelujärjestelmää, joka johtuu 
palvelusopimuksen allekirjoittamisessa tapahtuneesta 
viivästymisestä. (Virastoa kehotettiin esittämään 
realistisemmat arviot komissiolle ja parlamentille 
seuraavina vuosina.)
Komissiota kehotettiin tutkimaan, miten voitaisiin 
varmistaa tarveperusteisen kassanhallinnan 
täysimääräinen soveltaminen, jotta voidaan varmistaa, 
että viraston käteisvarat pidetään mahdollisimman 
vähäisinä.

Virasto siirsi vuodelle 2010 suuren määrän operatiivisiin 
toimintoihin tarkoitettuja määrärahoja (65 prosenttia 
operatiivisia toimia koskevasta osastosta 3; 
varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen määrärahojen 
osuus oli 13 prosenttia).
Virastoa vaadittiin hallinnoimaan sopimuksia tarkemmin ja 
oikea-aikaisemmin sekä esittämään parlamentille ja 
komissiolle huomattavasti realistisemmat arviot 
seuraavana varainhoitovuonna.
Virastoa kehotettiin liittämään kunkin varainhoitovuoden 
talousarvioon erityiskertomus edellisen varainhoitovuoden 
määrärahasiirroista ja ilmoittamaan siinä syyt 
määrärahojen käyttämättä jättämiseen sekä menettelyt ja 
määräajat määrärahojen käyttöön ottamiselle.

Henkilöresurssit –
Virastoa kehotettiin parantamaan 
palvelukseenottoa ja 
resurssisuunnittelua koskevia 
järjestelmiään.

Virastoa kehotettiin parantamaan palvelukseenottoa ja 
resurssisuunnittelua koskevia järjestelmiään.

Parlamentti pani merkille, että 
henkilöstövalintamenettelyissä on puutteita, jotka 
vaarantavat menettelyjen avoimuuden. 
Tilintarkastustuomioistuin raportoi, että 
valintalautakuntien päätöksiä ei ollut perusteltu eikä 
dokumentoitu riittävällä tavalla: haastatteluun kutsumisen 
tai varallaololuetteloon merkitsemisen edellyttämiä 
vähimmäisvaatimuksia ei ollut määritetty ennalta ja osa 
pöytäkirjoista puuttui.
Virastoa vaadittiin ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle toimista, joihin virasto on 
ryhtynyt korjatakseen tilanteen ja tehdäkseen 
asiantuntijoiden/henkilöstön valintamenettelyt 
avoimemmiksi.

Sisäinen tarkastus
Virasto ei ollut vielä pannut 
täytäntöön tehokasta 
perintäjärjestelmää ja sisällyttänyt 
siihen mahdollisesti 
viivästyskorkojen perimistä 
myöhästyneiltä maksuilta.

–
Virastoa kehotettiin toteuttamaan 13 (joista 2 on 
kriittisiä) sisäisen tarkastuksen antamasta kaikkiaan 
28 suosituksesta, muun muassa suositukset, jotka 
koskevat talousarvioon liittyviä epävarmuustekijöitä, 
riskianalyysin puuttumista, arviointi- ja 
ylennysmenettelyn puuttumista, jaksotusmenettelyä ja 
päättyneiden poikkeuksien kirjaamista koskevaa 
menettelyä.

Parlamentti totesi, että virasto on toteuttanut 20 sisäisen 
tarkastuksen vuodesta 2006 alkaen antamasta kaikkiaan 
26 suosituksesta.
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