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2.5.2012 A7-0103/1 

Tarkistus  1 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. kehottaa komissiota lopettamaan 

erillisvirastojen talousarvion kasvattamisen 

ja harkitsemaan jopa unionin 

rahoitusosuuden supistamista etenkin kun 

on kyse erillisvirastoista, jotka harjoittavat 

lähinnä tutkimustoimintaa; kehottaa 

lisäksi erillisvirastoja vähentämään 

juoksevia kuluja ja yleiskustannuksia, 

muun muassa yhdistämällä samanlaisia tai 

päällekkäisiä tehtäviä hoitavia 

erillisvirastoja tai erillisvirastoja, joilla on 

useampi toimipaikka, ja ottamaan käyttöön 

mekanismeja, joilla osoitetaan eurolleen 

varojen käyttö ja varoja koskeva 

vastuuvelvollisuus ja säästetään 

merkittävästi unionin varoja; 

3. kehottaa komissiota lopettamaan 

erillisvirastojen talousarvion kasvattamisen 

ja harkitsemaan jopa unionin 

rahoitusosuuden supistamista; kehottaa 

lisäksi erillisvirastoja vähentämään 

juoksevia kuluja ja yleiskustannuksia, 

muun muassa yhdistämällä samanlaisia tai 

päällekkäisiä tehtäviä hoitavia 

erillisvirastoja tai erillisvirastoja, joilla on 

useampi toimipaikka, ja ottamaan käyttöön 

mekanismeja, joilla osoitetaan eurolleen 

varojen käyttö ja varoja koskeva 

vastuuvelvollisuus ja säästetään 

merkittävästi unionin varoja; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/2 

Tarkistus  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

5 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

5. panee merkille, että joillakin 

erillisvirastoilla on vaikeuksia käyttää 

talousarvionsa oikea-aikaisesti ja että 

varoja sidotaan hankkeisiin, jotka eivät 

liity kuluvaan varainhoitovuoteen; on 

harmistunut siitä, että suuria määriä 

talousarviomäärärahoja myönnetään 

varainhoitovuoden lopussa; pitää tätä 

mahdollisena merkkinä siitä, että unionin 

varoja käytetään joissakin tapauksissa 

turhaan; pyytää lisätietoja ja perusteluja 

tilintarkastustuomioistuimelta ja etenkin 

itse erillisvirastoilta, varsinkin Euroopan 

ammatillisen koulutuksen 

kehittämiskeskukselta, yhteisön 

kasvilajikevirastolta, Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaiselta, 

Euroopan meriturvallisuusvirastolta, 

Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolta, 

Euroopan rautatievirastolta, Eurojustilta ja 

Euroopan unionin perusoikeusvirastolta, 

jotka ovat käyttäneet yli 25 prosenttia 

talousarviostaan vuoden 2010 kahden 

viimeisen kuukauden aikana, sekä 

Euroopan poliisiakatemialta, yhteisön 

kasvilajikevirastolta, Frontexilta ja jälleen 

Euroopan meriturvallisuusvirastolta, koska 

ne siirtävät jatkuvasti seuraavalle 

varainhoitovuodelle määrärahoja, jotka on 

peruttava; 

5. panee merkille, että joillakin 

erillisvirastoilla on vaikeuksia käyttää 

talousarvionsa oikea-aikaisesti ja että 

varoja sidotaan hankkeisiin, jotka eivät 

liity kuluvaan varainhoitovuoteen; on 

huolestunut siitä, että suuria määriä 

talousarviomäärärahoja myönnetään 

varainhoitovuoden lopussa; pitää tätä 

mahdollisena merkkinä siitä, että unionin 

varoja käytetään joissakin tapauksissa 

turhaan; pyytää lisätietoja ja perusteluja 

tilintarkastustuomioistuimelta ja etenkin 

itse erillisvirastoilta, varsinkin Euroopan 

ammatillisen koulutuksen 

kehittämiskeskukselta, yhteisön 

kasvilajikevirastolta, Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaiselta, 

Euroopan meriturvallisuusvirastolta, 

Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolta, 

Euroopan rautatievirastolta, Eurojustilta ja 

Euroopan unionin perusoikeusvirastolta, 

jotka ovat käyttäneet yli 25 prosenttia 

talousarviostaan vuoden 2010 kahden 

viimeisen kuukauden aikana, sekä 

Euroopan poliisiakatemialta, yhteisön 

kasvilajikevirastolta, Frontexilta ja jälleen 

Euroopan meriturvallisuusvirastolta, koska 

ne siirtävät jatkuvasti seuraavalle 

varainhoitovuodelle määrärahoja, jotka on 

peruttava; 
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2.5.2012 A7-0103/3 

Tarkistus  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

6 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

6. on harmistunut siitä, että vuonna 2010 

Euroopan kemikaalivirastossa, Euroopan 

verkko- ja tietoturvavirastossa, Euroopan 

rautatievirastossa, Euroopan ammatillisen 

koulutuksen kehittämiskeskuksessa, 

Euroopan unionin perusoikeusvirastossa, 

Euroopan poliisiakatemiassa, Euroopan 

työterveys- ja työturvallisuusvirastossa, 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisessa, 

Eurojustissa, Euroopan tautien ehkäisyn ja 

valvonnan keskuksessa, Frontexissa ja 

sisämarkkinoilla toimivassa 

yhdenmukaistamisvirastossa siirtovelkojen 

suhde määrärahasiirtoihin oli alle 

50 prosenttia; pyytää edellä mainituilta 

virastoilta lisätietoja ja perusteluja, koska 

tilanne osoittaa, että yli puolet niiden 

tekemistä määrärahasiirroista liittyy 

seuraavana vuonna toteutettaviin toimiin, 

ja toteaa, että jos tällaista menettelyä ei 

voida perustella, se on vastoin 

vuotuisuusperiaatetta; 

6. on huolestunut siitä, että vuonna 2010 

Euroopan kemikaalivirastossa, Euroopan 

verkko- ja tietoturvavirastossa, Euroopan 

rautatievirastossa, Euroopan ammatillisen 

koulutuksen kehittämiskeskuksessa, 

Euroopan unionin perusoikeusvirastossa, 

Euroopan poliisiakatemiassa, Euroopan 

työterveys- ja työturvallisuusvirastossa, 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisessa, 

Eurojustissa, Euroopan tautien ehkäisyn ja 

valvonnan keskuksessa, Frontexissa ja 

sisämarkkinoilla toimivassa 

yhdenmukaistamisvirastossa siirtovelkojen 

suhde määrärahasiirtoihin oli alle 

50 prosenttia; pyytää edellä mainituilta 

virastoilta lisätietoja ja perusteluja, koska 

tilanne osoittaa, että yli puolet niiden 

tekemistä määrärahasiirroista liittyy 

seuraavana vuonna toteutettaviin toimiin, 

ja toteaa, että jos tällaista menettelyä ei 

voida perustella, se on vastoin 

vuotuisuusperiaatetta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

2.5.2012 A7-0103/4 

Tarkistus  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

46 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

46. pitää valitettavana, että 

erillisvirastojen 96 artiklan mukaisissa 

selvityksissä esittämät tiedot ovat peräisin 

niiltä itseltään, joten niiden lausumien 

todenperäisyyttä ei voida todentaa 

täysipainoisesti ja pitää itsestään selvänä; 

kehottaa siksi erillisvirastoja käsittelevää 

toimielinten välistä työryhmää 

harkitsemaan, olisiko 96 artiklan 

mukaisiin selvityksiin sisällytettävä kohta 

erillisviraston esittämien tietojen 

todentamismekanismin laatimisesta ja 

soveltamisesta, jotta vastuuvapauden 

myöntävä viranomainen voi luottaa 

saatujen tietojen paikkansapitävyyteen ja 

jotta voidaan varmistaa parlamentin 

aiemmissa 

vastuuvapauspäätöslauselmissa 

esittämien huomautusten ja suositusten 

perusteellinen seuranta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/5 

Tarkistus  5 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

52 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

52. kehottaa erillisvirastoja hyväksymään 

tehokkaat prosessit, joilla voidaan puuttua 

asianmukaisesti mahdollisiin epäilyihin, 

että erillisvirastoissa ja/tai 

johtokunnissa/hallintoneuvostoissa, 

etenkin lentoturvallisuusvirastossa, 

ympäristökeskuksessa ja 

elintarviketurvallisuusviranomaisessa, 

ilmenee eturistiriitatapauksia; 

52. kehottaa erillisvirastoja hyväksymään 

tehokkaat prosessit, joilla voidaan puuttua 

asianmukaisesti mahdollisiin epäilyihin, 

että erillisvirastoissa ja/tai 

johtokunnissa/hallintoneuvostoissa ilmenee 

eturistiriitatapauksia; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/6 

Tarkistus  6 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

84 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

84. on huolissaan siitä, että 

tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2011 

vuotuisessa työohjelmassaan antamista 

tiedoista ja parlamentin toistuvista 

pyynnöistä huolimatta unionin 

erillisvirastojen menojen vertailuanalyysiä 

koskevaa erityiskertomusta ei ole vielä 

toimitettu; panee merkille toimet, joita 

tilintarkastustuomioistuin on toteuttanut 

toimittaakseen parlamentille tietoja 

erillisvirastojen menojen 

vertailuanalyysistä; on yllättynyt 

tilintarkastustuomioistuimen presidentin 

15. helmikuuta 2012 parlamentin 

puhemiehelle lähettämästä kirjeestä, joka 

sisälsi liitteen ja jossa itse asiassa todettiin, 

että i) liite ei ole erillisvirastojen menojen 

vertailuanalyysiä koskeva erityiskertomus, 

ii) se ei ole luonteeltaan julkinen ja iii) sitä 

voidaan käyttää vuoden 2011 

vastuuvapausmenettelyssä, vaikka liitteessä 

esitetyt tiedot koskevat vuosia 2008–2010; 

kehottaa tilintarkastustuomioistuinta 

tehostamaan toimiaan erillisvirastojen 

menojen vertailuanalyysiä koskevan 

erityiskertomuksen toimittamiseksi 

parlamentille ja yleisölle tarkastusta 

koskevien ammatillisten vaatimusten 

mukaisesti; 

84. on huolissaan siitä, että 

tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2011 

vuotuisessa työohjelmassaan antamista 

tiedoista ja parlamentin toistuvista 

pyynnöistä huolimatta unionin 

erillisvirastojen menojen vertailuanalyysiä 

koskevaa erityiskertomusta ei ole vielä 

toimitettu; panee merkille toimet, joita 

tilintarkastustuomioistuin on toteuttanut 

toimittaakseen parlamentille tietoja 

erillisvirastojen menojen 

vertailuanalyysistä; panee merkille 

tilintarkastustuomioistuimen presidentin 

15. helmikuuta 2012 parlamentin 

puhemiehelle lähettämän kirjeen, joka 

sisälsi liitteen ja jossa itse asiassa todettiin, 

että i) liite ei ole erillisvirastojen menojen 

vertailuanalyysiä koskeva erityiskertomus, 

ii) se ei ole luonteeltaan julkinen ja iii) sitä 

voidaan käyttää vuoden 2011 

vastuuvapausmenettelyssä, vaikka liitteessä 

esitetyt tiedot koskevat vuosia 2008–2010; 

kehottaa tilintarkastustuomioistuinta 

tehostamaan toimiaan erillisvirastojen 

menojen vertailuanalyysiä koskevan 

erityiskertomuksen toimittamiseksi 

parlamentille ja yleisölle tarkastusta 

koskevien ammatillisten vaatimusten 

mukaisesti; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/7 

Tarkistus  7 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

87 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

87. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta 

ehkäisemään mahdolliset eturistiriidat 

tehdessään sopimuksia erillisvirastoja 

koskevan riippumattoman tarkastuksen 

tekemisestä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/8 

Tarkistus  8 

Gerben-Jan Gerbrandy 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

94 kohta – 1 luetelmakohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

– pienempien ja tutkimukseen keskittyvien 

erillisvirastojen sulauttaminen säästöjen 

aikaan saamiseksi ja tavoitteiden 

päällekkäisyyden lopettamiseksi ja/tai 

välttämiseksi ja unionin talousarvion 

lisämenojen ehkäisemiseksi 

– pienempien erillisvirastojen 

sulauttaminen säästöjen aikaan saamiseksi 

ja tavoitteiden päällekkäisyyden 

lopettamiseksi ja/tai välttämiseksi ja 

unionin talousarvion lisämenojen 

ehkäisemiseksi; 

Or. en 

 

 


