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2.5.2012 A7-0103/12 

Tarkistus  12 

Edit Herczog 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan C kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

C. katsoo, että neuvoston viimeksi 

kuluneina vuosina erillisvirastojen 

perustamisesta ja sijoittamisesta tekemät 

päätökset ovat syynä niiden toiminnan 

korkeisiin kustannuksiin ja 

tehottomuuteen, koska päätökset eivät ole 

perustuneet tehokkuutta koskeviin 

näkökohtiin, minkä vuoksi niitä on 

sijoitettu syrjäisiin paikkoihin ja 

paikkoihin, joissa kustannukset ovat 

korkeat; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/13 

Tarkistus  13 

Edit Herczog 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan G kappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

G. ottaa huomioon, että tämä toimielinten 

välinen työryhmä kokoontui poliittisella 

tasolla seitsemännen kerran 

13. joulukuuta 2011, jolloin se tarkasteli 

seuraavia kysymyksiä: uusien 

erillisvirastojen perustamista koskevat 

kriteerit, erillisvirastojen toimipaikan 

valinta ja toimipaikkasopimus, 

johtokuntien/hallintoneuvostojen 

kokoonpano, johtajien nimitysmenettelyt, 

erillisvirastojen arvioiminen ja toiminta, 

monivuotinen ohjelma ja hallinnollinen 

tuki; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/14 

Tarkistus  14 

Edit Herczog 

S&D-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; 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  15 

Edit Herczog 

S&D-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 

5. panee merkille, että joillakin 

erillisvirastoilla on vaikeuksia käyttää 

talousarvionsa oikea-aikaisesti ja että 

varoja sidotaan hankkeisiin, jotka eivät 

liity kuluvaan varainhoitovuoteen; on 

huolissaan siitä, että suuria määriä 

talousarviomäärärahoja myönnetään 

varainhoitovuoden lopussa; pitää tätä 

mahdollisena merkkinä siitä, että unionin 

varoja käytetään joissakin tapauksissa 

turhaan; 
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Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/16 

Tarkistus  16 

Edit Herczog 

S&D-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 huolissaan siitä, että vuonna 2010 

joissakin erillisvirastoissa siirtovelkojen 

suhde määrärahasiirtoihin oli alle 

50 prosenttia; pyytää 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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2.5.2012 A7-0103/17 

Tarkistus  17 

Edit Herczog 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

18 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

18. kehottaa kaikkia asianomaisia 

toimijoita huolehtimaan 

talousarviomenettelyssä 

velvollisuuksistaan ja toimittamaan 

asianmukaiset perustelut erillisvirastojen 

talousarvioita koskeville pyynnöille (eli 

alkuperäinen talousarviota koskeva pyyntö, 

lisäykset ja vähennykset) ja kehottaa 

toimijoita vastaisuudessa kiinnittämään 

aikaisempaa enemmän huomiota 

yksittäisen erillisviraston talousarvion 

kasvattamisesta tehtäviin päätöksiin ja 

ottamaan huomioon uusien toimintojen 

toteuttamiseksi tarvittavan ajan; katsoo, 

että erillisvirastojen talousarvioiden olisi 

perustuttava niiden todellisiin nykyisiin 

tarpeisiin; kehottaa näin ollen komissiota 

ja kaikkia talousarviomenettelyn 

osapuolia panemaan mahdollisimman 

pian täytäntöön 

tilintarkastustuomioistuimen suosituksen 

soveltaa erillisvirastoihin 

nollapohjabudjetoinnin periaatetta 

laadittaessa niiden talousarvioita, mikä 

merkitsee sitä, että kunkin erillisviraston 

talousarvio laaditaan ottamatta huomioon 

vanhoja määriä ja talousarvio määräytyy 

kunkin viraston konkreettisten tarpeiden 

mukaan; 

18. kehottaa kaikkia asianomaisia 

toimijoita huolehtimaan 

talousarviomenettelyssä 

velvollisuuksistaan ja toimittamaan 

asianmukaiset perustelut erillisvirastojen 

talousarvioita koskeville pyynnöille (eli 

alkuperäinen talousarviota koskeva pyyntö, 

lisäykset ja vähennykset) ja kehottaa 

toimijoita vastaisuudessa kiinnittämään 

aikaisempaa enemmän huomiota 

yksittäisen erillisviraston talousarvion 

kasvattamisesta tai leikkaamisesta 

tehtäviin päätöksiin; katsoo, että 

erillisvirastojen talousarvioiden olisi 

perustuttava niiden todellisiin nykyisiin 

tarpeisiin; 
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2.5.2012 A7-0103/18 

Tarkistus  18 

Edit Herczog 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

28 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

28. panee tyytyväisenä merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin on saanut 

kohtuullisen varmuuden siitä, että kaikkien 

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueen alalla toimivien virastojen 

varainhoitovuoden 2010 tilit ovat 

olennaisilta osiltaan luotettavat ja tilien 

perustana olevat toimet ovat lailliset ja 

asianmukaiset; toteaa, että kyseisten 

virastojen talousarvion toteuttamisesta 

myönnettävän vastuuvapauden olisi 

edelleenkin perustuttava siihen, miten ne 

ovat suoriutuneet tehtävistään vuoden 

aikana; 

28. panee tyytyväisenä merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin on saanut 

kohtuullisen varmuuden siitä, että kaikkien 

virastojen varainhoitovuoden 2010 tilit 

ovat olennaisilta osiltaan luotettavat ja 

tilien perustana olevat toimet ovat lailliset 

ja asianmukaiset; toteaa, että kyseisten 

virastojen talousarvion toteuttamisesta 

myönnettävän vastuuvapauden olisi 

edelleenkin perustuttava siihen, miten ne 

ovat suoriutuneet tehtävistään vuoden 

aikana; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/19 

Tarkistus  19 

Edit Herczog 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

otsikko ennen 44 kohtaa 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Erillisvirastojen tekemä arviointi Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/20 

Tarkistus  20 

Edit Herczog 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

44 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

44. kehottaa erillisvirastoja laatimaan ja 

esittämään komission, parlamentin ja/tai 

tilintarkastustuomioistuimen 

toimeksiannosta kahden vuoden välein 

kokonaisarvioinnin toiminnastaan, sen 

tuloksista ja tehokkuudesta ja 

julkaisemaan sen verkkosivustollaan; 

katsoo, että erillisvirastoja on sitten 

pyydettävä laatimaan arvioinnissa 

esitettyihin päätelmiin perustuva 

etenemissuunnitelma ja seurantaa 

koskeva toimintasuunnitelma ja 

raportoimaan edistymisestä kerran 

vuodessa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/21 

Tarkistus  21 

Edit Herczog 

S&D-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 

 


