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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen 
varmuuden siitä, että Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2010 tilit 
ovat olennaisilta osiltaan luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan 
lailliset ja asianmukaiset;

2. panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan 
virasto sitoi vuoden 2010 viimeisen kuukauden kuluessa 48 prosenttia vuotuisista 
toimintamenoistaan, mistä aiheutui suuri määrä määrärahasiirtoja; kannattaa viraston 
toimia, joilla pyritään välttämään tällainen tilanne tulevaisuudessa kahdelle vuodelle 
laadittujen suunnitelmien avulla ja asettamalla vuoden kuluessa talousarvion toteutusta 
koskevia tavoitteita; kehottaa virastoa varmistamaan, että sen talousarvion suunnittelu 
mahdollistaa parlamentin yksittäisten pyyntöjen täyttämisen; toteaa, että lähes kaikki 
vuodelle 2011 siirretyt määrärahat käytettiin, joten vuoden 2010 toteutusaste oli 
98,55 prosenttia; 

3. pyytää virastoa toteuttamaan tarvittavat toimet talousarvion menoja, hankkeiden 
rahoitusta, palvelukseenottoa ja oikeudellisia ja hallinnollisia rajoitteita koskevien 
suurimpien esteiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi, jotta varmistetaan viraston 
talousarvion tehokas hallinnointi; 

4. panee huolestuneena merkille viiveen palvelukseenottomenettelyjen 
loppuunsaattamisessa, minkä seurauksena vuoden 2010 kuluessa 72 avoimesta toimesta 
onnistuttiin täyttämään ainoastaan 59 tointa; kehottaa virastoa ryhtymään kaikkiin 
tarvittaviin toimiin voidakseen välttää tällaisen tilanteen toistumisen; panee huolestuneena 
merkille henkilöstön häirintää koskevat väitteet ja asiasta nostetun kanteen; edellyttää, että 
virasto käsittelee nämä väitteet riittävällä tavalla; kehottaa virastoa selventämään 
väärinkäytöksiä paljastavien ilmiantajien kohtelua ja laatimaan parlamentille kirjallisen 
selvityksen käytössä olevien ilmiantajien suojelemista koskevien sääntöjen 
soveltamisesta;

5. toteaa huolestuneena, että tilintarkastustuomioistuin huomautti jo vuoden 2009 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että virasto voisi parantaa talousarvion toteutusta ja 
palvelukseenottoa koskevia suunnitelmiaan, sillä avoimia toimia oli paljon (21 prosenttia) 
ja määrärahasiirtoja tehtiin paljon; toistaa, että viraston olisi ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin tilanteen kohentamiseksi;

6. huomauttaa, että vastuuvapauden myöntämisen viraston talousarvion toteuttamisesta olisi 
edelleenkin perustuttava viraston toimintaan koko vuoden aikana.
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