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2.5.2012 A7-0103/22 

Tarkistus  22 

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 

49 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

49. kehottaa erillisvirastoja esittämään 

verkkosivustoillaan tiedot, joita tarvitaan 

avoimuuden ja etenkin rahoituksen 

seurattavuuden varmistamiseen; kehottaa 

erityisesti erillisvirastoja julkaisemaan 

verkkosivustoilla luettelon kaikista 

kolmen viime vuoden aikana tehdyistä 

sopimuksista, luettelon 

johtokunnan/hallintoneuvoston jäsenistä 

sekä näiden ilmoitukset sidonnaisuuksista 

ja luettelon kaikista yrityksistä, jotka 

osallistuvat julkisen ja yksityisen sektorin 

kumppanuussopimuksiin tai ovat muuten 

kaupallisessa yhteydessä erillisvirastoihin; 

kehottaa komissiota pyrkimään edelleen 

siihen, että nämä tiedot olisivat saatavilla 

kokonaisuudessaan, ja sisällyttämään ne 

rahoituksen seurattavuutta koskevaan 

järjestelmään; 

49. kehottaa erillisvirastoja esittämään 

verkkosivustoillaan tiedot, joita tarvitaan 

avoimuuden ja etenkin rahoituksen 

seurattavuuden varmistamiseen; vaatii 

erityisesti erillisvirastoja julkaisemaan 

verkkosivustoilla luettelon 

johtokunnan/hallintoneuvoston jäsenistä 

sekä näiden selvitykset sidonnaisuuksista; 

kehottaa komissiota pyrkimään edelleen 

siihen, että nämä tiedot olisivat saatavilla 

kokonaisuudessaan, ja sisällyttämään ne 

rahoituksen seurattavuutta koskevaan 

järjestelmään; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/23 

Tarkistus  23 

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 

60 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

60. muistuttaa, että eturistiriidoista 

aiheutuu korruptiota, petoksia, varojen ja 

henkilöresurssien väärinkäyttöä ja 

nepotismia, ja että ne vaikuttavat 

kielteisesti päätösten puolueettomuuteen 

ja työn laatuun sekä heikentävät 

kansalaisten luottamusta unionin 

toimielimiin ja erillisvirastoihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/24 

Tarkistus  24 

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 

65 kohta – johdantokappale 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

65. kehottaa erillisvirastoja toteuttamaan 

tarvittavat toimet parantaakseen 

palvelukseenottomenettelyjensä 

laillisuutta, avoimuutta ja 

puolueettomuutta; panee jällen kerran 

merkille, että useissa erillisvirastoissa 

henkilöstön valintamenettelyissä on 

puutteita, jotka vaarantavat menettelyjen 

seurattavuuden ja/tai haittaavat 

kelpoisuusvaatimusten soveltamista 

tasapuolisen kohtelun periaatteen 

mukaisesti; panee erityisesti merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin on toistuvasti 

todennut seuraavat puutteet: 

65. kehottaa erillisvirastoja toteuttamaan 

tarvittavat toimet parantaakseen 

palvelukseenottomenettelyjensä 

avoimuutta ja puolueettomuutta; panee 

jällen kerran merkille, että useissa 

erillisvirastoissa henkilöstön 

valintamenettelyissä on puutteita, jotka 

vaarantavat menettelyjen seurattavuuden 

ja/tai haittaavat kelpoisuusvaatimusten 

soveltamista tasapuolisen kohtelun 

periaatteen mukaisesti; panee erityisesti 

merkille, että tilintarkastustuomioistuin on 

toistuvasti todennut seuraavat puutteet: 

Or. en 



 

AM\900782FI.doc  PE486.786v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

 

2.5.2012 A7-0103/25 

Tarkistus  25 

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 

67 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

67. arvelee, että joka vuosi osa 

työntekijöistä ja myös johtajista siirtyy 

erillisvirastosta toiseen; kehottaa 

komissiota antamaan parlamentille 

taulukon kaikista henkilöstön jäsenistä ja 

erityisesti johtajista ja johtotehtävissä 

työskentelevistä henkilöistä, jotka ovat 

siirtyneet töihin erillisvirastosta toiseen tai 

johonkin unionin toimielimeen vähintään 

vuodesta 2008 lähtien; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/26 

Tarkistus  26 

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 

68 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

68. kehottaa komissiota toimittamaan 

parlamentille yksityiskohtaiset tiedot 

sovelletuista perusteista, jotta voidaan 

varmistaa palvelukseen otetun 

henkilöstön riippumattomuus, 

puolueettomuus ja asiaankuuluva 

pätevyys, sekä perusteista, joilla pyritään 

lopettamaan tai ehkäisemään 

eturistiriidat, ja soveltamaan varoittavia 

seuraamuksia sääntöjenvastaisuuksia 

havaittaessa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/27 

Tarkistus  27 

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 71 kohtaa 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Joustava työaika – lomat Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/28 

Tarkistus  28 

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 

71 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

71. kehottaa kaikkia erillisvirastoja 

toimittamaan vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle tiedon 

kuhunkin palkkaluokkaan sovellettavien 

lomapäivien määrästä joustavien 

työaikajärjestelyjen puitteissa sekä 

ylityövapaajärjestelyistä vuonna 2010; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/29 

Tarkistus  29 

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 

73 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

73. toteaa, että voimassa olevan 

lainsäädännön mukaan erillisvirastoilla ei 

ole velvollisuutta toimittaa sisäisen 

tarkastuksen kertomuksia talousarvion 

valvontavaliokunnalle; pitää tätä 

puutteena lainsäädännössä; katsoo, että 

sisäisen tarkastuksen kertomukset olisi 

toimitettava talousarvion 

valvontavaliokunnan jäsenten käyttöön 

tarvittaessa luottamuksellisina; kehottaa 

kumpaakin lainsäätäjää osana 

parhaillaan käytäviä neuvotteluja 

tarkistamaan varainhoitoasetusta siten, 

että sisäisen tarkastuksen edellytetään 

toimittavan kertomuksensa 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle talousarvion 

valvontavaliokunnan sihteeristön kautta; 

73. toteaa, että voimassa olevan 

lainsäädännön mukaan erillisvirastoilla ei 

ole velvollisuutta toimittaa sisäisen 

tarkastuksen kertomuksia talousarvion 

valvontavaliokunnalle; katsoo, että sisäisen 

tarkastuksen kertomukset olisi toimitettava 

talousarvion valvontavaliokunnan 

asianomaisten jäsenten käyttöön sekä 

kyseisen vuoden 

vastuuvapausmenettelystä vastaavan 

valiokunnan jäsenille luottamuksellisina; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/30 

Tarkistus  30 

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 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. toteaa, että sekä sisäinen tarkastus että 

tilintarkastustuomioistuin antavat 

erillisvirastoille suosituksia puutteiden 

korjaamiseksi; panee tyytyväisenä merkille 

molempien tarkastuselinten pyrkimyksen 

tarjota erillisvirastoille hyödyllistä tukea, 

jotta ne pystyisivät korjaamaan puutteet; 

muistuttaa erillisvirastoja painokkaasti 

siitä, että niiden on otettava suositukset 

vakavasti ja sitouduttava toteuttamaan 

tarvittavat toimet puutteiden korjaamiseksi; 

pyytää sisäistä tarkastusta tiedottamaan 

budjettivallan käyttäjälle erillisvirastojen 

johtajien laatimissa kertomuksissa olevista 

puutteista asetuksen (EY, Euratom) N:o 

2343/2002 72 artiklan 5 kohdan mukaisesti 

ja julkaisemaan erillisvirastoille annetut 

suositukset avoimesti, jotta varmistetaan 

yleinen etu ja sitä kautta erillisvirastojen 

tarkastuksen tehokkuus; 

76. toteaa, että sekä sisäinen tarkastus että 

tilintarkastustuomioistuin antavat 

erillisvirastoille suosituksia puutteiden 

korjaamiseksi; panee tyytyväisenä merkille 

molempien tarkastuselinten pyrkimyksen 

tarjota erillisvirastoille hyödyllistä tukea, 

jotta ne pystyisivät korjaamaan puutteet; 

muistuttaa erillisvirastoja painokkaasti 

siitä, että niiden on otettava suositukset 

vakavasti ja sitouduttava toteuttamaan 

tarvittavat toimet puutteiden korjaamiseksi; 

pyytää sisäistä tarkastusta tiedottamaan 

budjettivallan käyttäjälle erillisvirastojen 

johtajien laatimissa kertomuksissa olevista 

puutteista asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 2343/2002 72 artiklan 5 kohdan 

mukaisesti; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/31 

Tarkistus  31 

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 

79 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

79. pyytää tilintarkastustuomioistuinta 

perustamaan tarkastuksen aikana 

kertyviä olennaisia tietoja varten julkisen 

tietokannan, joka sisältää muun muassa 

seuraavat tiedot helppokäyttöisessä 

muodossa (esimerkiksi Excel- tai CSV-

tiedostoina): 

Poistetaan. 

– talousarviositoumukset vuoden 

viimeisen kolmen kuukauden aikana 

 

– vuodelta toiselle siirretyt erillisvirastojen 

määrärahat 

 

– erillisvirastojen määrärahasiirtoja 

koskevien arvioiden (ex ante) ja 

toteutuneiden siirtojen (ex post) välinen 

ero 

 

– keskimääräiset käteisvarat kuukaudessa  

– peruuntuneet määrärahat suhteessa 

keskimääräisiin käteisvaroihin vuoden 

aikana 

 

– korkotulot suhteessa erillisvirastojen 

keskimääräisiin käteisvaroihin 

 

– keskimääräiset käteisvarat suhteessa 

keskimääräisiin päiväkuluihin 

 

– erillisvirastojen verkkosivustojen 

käyttäjämäärät ja erillisvirastojen 

julkaisut/lehdistötiedotteet suhteessa 
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suhdetoimintaan osoitettuihin 

määrärahoihin; 

kehottaa näin ollen erillisvirastoja 

toimittamaan 

tilintarkastustuomioistuimelle tarvittavat 

tiedot ja arviot oikea-aikaisesti; 

 

Or. en 

 


