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2.5.2012 A7-0103/9 

Tarkistus  9 

Monica Luisa Macovei 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan H kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

H. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomusta Euroopan unionin 

erillisvirastojen menoja koskevasta 

vertailuanalyysistä, joka oli tarkoitus 

julkaista ennen vuoden 2011 loppua, ei ole 

vieläkään julkaistu; toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuin toimitti 15. 

helmikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä 

erillisvirastojen hallintomenoja, 

varainhoitoa ja toiminnan tehokkuutta 

koskevan yhteenvetoasiakirjan, joka 

sisältää tiedot vuosilta 2008–2010; 

H. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomus Euroopan unionin 

erillisvirastojen menoja koskevasta 

vertailuanalyysistä oli tarkoitus julkaista 

ennen vuoden 2011 loppua; toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuin toimitti 

15. helmikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä 

erillisvirastojen hallintomenoja, 

varainhoitoa ja toiminnan tehokkuutta 

koskevan yhteenvetoasiakirjan, joka 

sisältää tiedot vuosilta 2008–2010; toteaa, 

että tilintarkastustuomioistuin ilmoitti 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle 18. huhtikuuta 2012 

päivätyllä kirjeellä, että se ei aio julkaista 

erityiskertomusta Euroopan unionin 

erillisvirastojen menoja koskevasta 

vertailuanalyysistä; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/10 

Tarkistus  10 

Monica Luisa Macovei 

PPE-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 

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; 

pitää valitettavana, että 

tilintarkastustuomioistuin ei aio julkaista 

erityiskertomusta erillisvirastojen menojen 

vertailuanalyysistä, kuten 

tilintarkastustuomioistuimen 

18. huhtikuuta 2012 päivätyssä kirjeessä 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle todetaan; 
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2.5.2012 A7-0103/11 

Tarkistus  11 

Frank Vanhecke 

EFD-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 ja tutkimukseen keskittyvien 

erillisvirastojen sulauttaminen tai 

sulkeminen säästöjen aikaan saamiseksi ja 

tavoitteiden päällekkäisyyden 

lopettamiseksi ja/tai välttämiseksi ja 

unionin talousarvion lisämenojen 

ehkäisemiseksi; 

 

Or. en 

 

 


