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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on aina suhtautunut myönteisesti Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) työhön, sillä 
keskus on luotettava ja riippumaton asiantuntijatiedon tarjoaja kaikille unionin 
toimielimille, jäsenvaltioille ja päätöksentekoelimille, ja odottaa tällaista ammattilaisuutta 
myös tulevaisuudessa;

2. toteaa jälleen kerran, että vuonna 2010 keskus keskittyi erityisesti ympäristön ja 
turvallisuuden maailmanlaajuiseen seurantajärjestelmään (GMES) ja biologisen 
monimuotoisuuden kansainväliseen teemavuoteen esimerkiksi Vihreä julkisivu -
hankkeen, Eye on Earth -portaalin ja ympäristön tilaa koskevan raportin vuodelta 2010 
välityksellä, ja käytti täten EU:n tukia temaattisesti EU:n lainsäätäjän ja budjettivallan 
käyttäjän tarkoittamalla tavalla; 

3. toteaa, että Euroopan parlamentin myöntämä vastuuvapaus on tässä mielessä pätevä väline 
arvioida EU:n tukien asianmukaista käyttöä tosiasiallisten ja aineellisoikeudellisten 
seikkojen perusteella; palauttaa tässä yhteydessä mieliin olemassa olevat säännöt, toisin 
sanoen Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan 
yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen, asianomaisen keskuksen 
perustamisasetuksen ja EYK:n soveltamat erityiset politiikat ja menettelyt;

4. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli 
olemassa olevia sääntöjä ei noudateta; katsoo, että tällaisissa tapauksissa keskuksen on 
laadittava toimintasuunnitelma puutteiden korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin on 
seurattava tämän suunnitelman täytäntöönpanoa ja että Euroopan parlamentin tai EU:n 
lainsäätäjän on käsiteltävä näitä ongelmia muuttamalla olemassa olevia sääntöjä ja 
määräyksiä mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi;

5. on pannut huolella merkille EYK:n eri päätöksentekotasojen, toisin sanoen johtokunnan ja 
toiminnanjohtajan, ja CONT-valiokunnan esittelijän laajan ja yksityiskohtaisen 
kirjeenvaihdon, jota käytiin ennen kuin täysistunnossa päätettiin lykätä päätöstä 
vastuuvapauden myöntämisestä ja sen jälkeen;

6. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei ole esittänyt erityisiä huomautuksia 
keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 ja pitää sitä näin ollen luotettavana, 
laillisena ja asianmukaisena;

7. toteaa, että asiasta vastaava valiokunta on tiiviissä yhteydessä keskukseen ja kutsuu 
toiminnanjohtajan näkemystenvaihtoon vähintään kerran vuodessa, nimittää jäsentensä 
keskuudesta yhteyshenkilön ja vierailee keskuksessa säännöllisesti; toteaa, että viimeisin 
vierailu tehtiin syyskuussa 2011;

8. on toistuvasti, myös edellä mainituissa yhteyksissä, kannustanut keskusta jatkamaan 
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viestintämenetelmiensä kehittämistä, jotta keskus saa enemmän tilaa tiedotusvälineissä 
tärkeistä ympäristökysymyksistä tekemille havainnoilleen; kannustaa keskusta 
kehittämään entisestään innovatiivisia viestintämenetelmiä, jotta se kykenee ruokkimaan 
julkista keskustelua; 

9. korostaa, että keskuksen edellytetään luovan asianmukaiset yhteydet asiasta 
kiinnostuneisiin osapuoliin ja tekemään yhteistyötä sidosryhmien, kuten ulkopuolisten 
organisaatioiden, kanssa; toteaa, että näihin toimiin ei ole liitetty toimenpiteitä ja sääntöjä, 
joiden avulla torjuttaisiin mahdollinen maineelle aiheutuva riski; panee näin ollen 
tyytyväisenä merkille johtokunnan ja toiminnanjohtajan sitoumuksen ryhtyä välittömästi 
asianmukaisiin toimiin näiden riskien torjumiseksi;

10. panee yleisesti ottaen tyytyväisenä merkille, että yhteisestä lausumasta on päästy 
sopimukseen ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lähestymistavan 
hajautettuihin virastoihin; palauttaa mieliin, että tietyt vastuuvapauden kannalta 
merkittävät seikat on käsitelty ja pantu täytäntöön; uskoo, että yhteisen lähestymistavan 
seurantaa koskevassa etenemissuunnitelmassa tullaan kiinnittämään huomiota näihin 
seikkoihin;

11. toteaa kuitenkin, että päätös vastuuvapauden myöntämisestä EYK:n talousarvion 
toteuttamisesta ei voi perustua lisävaatimuksiin, kuten OECD:n suuntaviivoihin, sillä 
EU:n lainsäätäjä ei ole virallisesti edellyttänyt näiden vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
keskuksessa ole tehty niiden osalta erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn yhteydessä; 
kehottaa EU:n toimielimiä tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää täydentäviä 
suuntaviivoja mahdollisesti kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä koskevaan yhteiseen 
kehykseen ja sitoutua näihin suuntaviivoihin;

12. katsoo, että käytettävissä olevien tietojen perusteella Euroopan ympäristökeskuksen 
toiminnanjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus EYK:n talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010.


