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Tarkistus  32 

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 

80 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

80. pyytää tilintarkastustuomioistuinta 

kehittämään erillisvirastoja varten 

avoimen ja selkeän luokittelumenettelyn 

käyttäen perusteena olennaisia 

moitteettomaan varainhoitoon ja 

budjettihallintoon liittyviä indikaattoreita, 

alhaisia hallintokustannuksia sekä 

toiminnan tehokkuutta ja toimittamaan 

kyseiset tiedot helppokäyttöisessä 

muodossa (esimerkiksi Excel- ja/tai 

CSV-tiedostoina); 

Poistetaan. 

Or. en 
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Tarkistus  33 
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Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

83 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

83. palauttaa mieliin, että 

tilintarkastustuomioistuin toimii ulkoisena 

riippumattomana valvontaviranomaisena ja 

antaa kansalaisille tiedot siitä, kuinka 

heidän varojaan käytetään ja kuinka 

erillisvirastoja johdetaan; muistuttaa tässä 

yhteydessä, että erillisvirastot palvelevat 

yleistä etua ja ovat siten vastuuvelvollisia 

kansalaisille, joiden etuja niiden on 

ajettava; kehottaa 

tilintarkastustuomioistuinta antamaan 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle mahdollisimman 

yksityiskohtaiset tiedot aiempien 

tarkastusten perusteella toteutetuista 

toimista ja sääntöjenvastaisuuksista, joita 

tilintarkastustuomioistuin ei pidä niin 

tärkeinä, että niitä tarvitsisi mainita, jotta 

vastuuvapauden myöntävä viranomainen 

voisi hoitaa erillisvirastojen valvontaa 

koskevan tehtävänsä; 

83. palauttaa mieliin, että 

tilintarkastustuomioistuin toimii ulkoisena 

riippumattomana valvontaviranomaisena ja 

antaa kansalaisille tiedot siitä, kuinka 

heidän varojaan käytetään ja kuinka 

erillisvirastoja johdetaan; muistuttaa tässä 

yhteydessä, että erillisvirastot palvelevat 

yleistä etua ja ovat siten vastuuvelvollisia 

kansalaisille, joiden etuja niiden on 

ajettava; 

Or. en 
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Tarkistus  34 

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 

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 

Poistetaan. 
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mukaisesti; 

Or. en 
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Tarkistus  35 

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 

85 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

85. panee merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin julkaisee 

erillisvirastojen eturistiriitojen hallinnointia 

koskevan erityiskertomuksen kesäkuun 

2012 loppuun mennessä; on huolissaan 

siitä, että useat erillisvirastot joutuvat 

toistuvasti eturistiriitatilanteisiin, ja näin 

ollen pitää tätä päätöstä tervetulleena ja 

kehottaa tilintarkastustuomioistuinta 

tehostamaan toimiaan, jotta tämä 

erityiskertomus valmistuu suunnitellussa 

aikataulussa; 

85. panee merkille, että 

tilintarkastustuomioistuin julkaisee 

erillisvirastojen eturistiriitojen hallinnointia 

koskevan erityiskertomuksen kesäkuun 

2012 loppuun mennessä; pitää tätä päätöstä 

tervetulleena ja odottaa 

tilintarkastustuomioistuimen laativan 

erityiskertomuksensa suunnitellussa 

aikataulussa; 

Or. en 
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Tarkistus  36 

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 

86 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

86. katsoo, että jos yksityisen sektorin 

tilintarkastajat osallistuvat 

erillisvirastojen tilinpäätösten ulkoiseen 

tarkastukseen, heidän valinnassaan ja 

nimittämisessään olisi noudatettava 

sovellettavia sääntöjä ja julkisten 

hankintojen avoimuutta koskevia sääntöjä, 

ja että olisi otettava käyttöön asianmukaisia 

valvontamekanismeja, joilla voidaan 

varmistaa, että tulojen ja menojen 

laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä 

erillisviraston tilien luotettavuutta koskeva 

työ suoritetaan edellytettyjen vaatimusten 

mukaisesti; katsoo myös, että 

alihankintana tehtyjä ulkoisia 

tarkastuksia koskevat näkökohdat, kuten 

tarkastushavainnoista raportoiminen, 

kuuluvat kokonaisuudessaan 

tilintarkastustuomioistuimen vastuulle ja 

että tilintarkastustuomioistuimen on 

johdettava kaikkia hallinto- ja 

hankintamenettelyjä ja rahoitettava ne 

omasta talousarviostaan pyytämättä 

lisätalousarviota, koska nämä tehtävät 

kuuluvat sen toimivaltaan; toteaa lisäksi, 

että nykyisen kriisin vuoksi ei voida sallia 

lisätalousarvioita sellaisten tehtävien 

hoitamiseen, jotka kuuluvat jollekin 

unionin toimielimistä, eli tässä 

tapauksessa 

86. katsoo, että yksityisen sektorin 

tilintarkastajien valinnassa ja 

nimittämisessä olisi noudatettava 

sovellettavia sääntöjä ja julkisten 

hankintojen avoimuutta koskevia sääntöjä, 

ja että olisi otettava käyttöön asianmukaisia 

valvontamekanismeja, joilla voidaan 

varmistaa, että tulojen ja menojen 

laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä 

erillisviraston tilien luotettavuutta koskeva 

työ suoritetaan edellytettyjen vaatimusten 

mukaisesti; katsoo myös, että 

tarkastushavainnoista raportoiminen 

tuottaa aineistoa 

tilintarkastustuomioistuimen 

tarkastuslausuntoon, joka julkaistaan sen 

vuotuisessa erityiskertomuksessa; 

palauttaa mieliin, että tällaiset 

alihankintana tehdyt ulkoiset tarkastukset 

kuuluvat kokonaisuudessaan 

tilintarkastustuomioistuimen vastuulle ja 

että se rahoittaa ne sekä kaikki muut 

alihankintana tehtyjen ulkoisten 

tarkastusten kustannukset omasta 

talousarviostaan; 
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Tarkistus  37 
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S&D-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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Mietintö A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Vastuuvapaus 2010: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta 

2011/2232(DEC) 

Päätöslauselmaesitys 

88 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

88. katsoo, että jos tarkastuksissa 

käytetään alihankintaa, sekä 

riippumattomien tarkastajien että 

tilintarkastustuomioistuimen on 

julkaistava riippumattomien tarkastajien 

kertomus viipymättä; edellyttää siksi, että 

tilintarkastustuomioistuin pidättyy 

sisällyttämästä mahdollisen 

riippumattoman osapuolen kanssa 

tehtävään sopimukseen 

salassapitolausekkeita, jotka koskevat 

kertomusten julkaisemista siinä muodossa 

kuin riippumaton sopimuspuoli on ne 

laatinut; katsoo samalla, että 

tilintarkastustuomioistuimen on oltava 

vastuussa tästä riippumattomasta 

tarkastuksesta ja toimittava sen 

mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 

 


