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2.5.2012 A7-0103/39 

Tarkistus  39 

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 

89 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

89. toteaa, että tiettyjen erillisvirastojen 

johtokuntien/hallintoneuvostojen suuri 

koko ja niiden luonne sekä niiden 

jäsenten suuri vaihtuvuus voivat johtaa 

päätöksentekoelimen tehottomuuteen; 

kehottaa tästä syystä erillisvirastoja 

käsittelevää toimielinten välistä 

työryhmää puuttumaan tähän ongelmaan 

ja arvioimaan uudelleen jäsenten asemaa, 

toimivaltuuksia ja eturistiriitoihin liittyviä 

kysymyksiä; ehdottaa lisäksi, että 

harkittaisiin mahdollisuutta yhdistää 

toisiinsa liittyvillä aloilla toimivien 

erillisvirastojen 

johtokuntia/hallintoneuvostoja, jotta 

voidaan vähentää kokousten 

kustannuksia; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/40 

Tarkistus  40 

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 

90 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

90. panee merkille, että 

johtokunnat/hallintoneuvostot ovat 

vastuussa erillisvirastojen hallinnosta ja 

valvonnasta; toteaa, että jotkut 

johtokuntien/hallintoneuvostojen 

päätöksistä, kuten sisäisen tarkastajan 

suosituksen tai suositusten hylkääminen 

ilman pätevää syytä, voivat olla 

vahingollisia erillisvirastojen toiminnalle; 

kehottaa arvioimaan uudelleen komission 

asemaa erillisvirastojen 

johtokunnissa/hallintoneuvostoissa ja 

antamaan sille mahdollisesti 

äänestysoikeuden ja mahdollisuuden 

muodostaa "määrävähemmistö" 

budjettihallintoon, varainhoitoon ja 

yleiseen hallintoon liittyvissä 

kysymyksissä; kehottaa komissiota lisäksi 

ilmoittamaan vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle kaikista 

johtokuntien/hallintoneuvostojen tekemistä 

päätöksistä, jotka ovat vastoin 

erillisvirastojen moitteettoman 

varainhoidon ja budjettihallinnon 

periaatetta tai varainhoitoasetusta; 

90. panee merkille, että 

johtokunnat/hallintoneuvostot ovat 

vastuussa erillisvirastojen hallinnosta ja 

valvonnasta; toteaa, että jotkut 

johtokuntien/hallintoneuvostojen 

päätöksistä, kuten sisäisen tarkastajan 

suosituksen tai suositusten hylkääminen 

ilman pätevää syytä, voivat olla 

vahingollisia erillisvirastojen toiminnalle; 

kehottaa komissiota ilmoittamaan 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kaikista johtokuntien/hallintoneuvostojen 

tekemistä päätöksistä, jotka ovat vastoin 

erillisvirastojen moitteettoman 

varainhoidon ja budjettihallinnon 

periaatetta tai varainhoitoasetusta; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/41 

Tarkistus  41 

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 

94 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

94. kehottaa lisäksi erillisvirastoja 

tarkastelemaan seuraavia vaihtoehtoja 

käsiteltäessä mahdollista hallinnon tukea 

mahdollisimman tehokasta toimintaa 

varten: 

94. kehottaa lisäksi erillisvirastoja 

tarkastelemaan seuraavia vaihtoehtoja 

käsiteltäessä mahdollista hallinnon tukea 

mahdollisimman tehokasta toimintaa 

varten: 

–  pienempien ja tutkimukseen 

keskittyvien erillisvirastojen 

sulauttaminen säästöjen aikaan 

saamiseksi ja tavoitteiden 

päällekkäisyyden lopettamiseksi ja/tai 

välttämiseksi ja unionin talousarvion 

lisämenojen ehkäisemiseksi 

  

–  virastojen tuottamien palvelujen 

jakaminen joko sijaintipaikan läheisyyden 

tai toimialan perusteella; pitää 

onnistuneena meriturvallisuusviraston ja 

kalastuksenvalvontaviraston aloitetta 

sisäisen tarkastuksen jakamisesta; pitää 

tätä kuitenkin vasta alkuna, jota on 

jatkettava kaikkia erillisvirastoja 

koskevilla uudelleenjärjestelyillä ja 

sulauttamisilla; 

–  hallinnollisten ja 

tarkastuspalvelujen jakaminen virastojen 

kesken joko sijaintipaikan läheisyyden tai 

toimialan perusteella; pitää onnistuneena 

meriturvallisuusviraston ja 

kalastuksenvalvontaviraston aloitetta 

sisäisen tarkastuksen jakamisesta; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/42 

Tarkistus  42 

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 

95 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

95. kehottaa komissiota ja/tai 

tilintarkastustuomioistuinta teettämään 

kaikkia erillisvirastoja koskevan 

arvioinnin, jotta voidaan havaita ja 

analysoida 

95. kehottaa komissiota ilmoittamaan, 

milloin se aikoo ajantasaistaa vuonna 

2009 laaditun EU:n hajautettuja 

erillisvirastoja koskevan arvioinnin, ja 

keskittymään siinä muun muassa 

seuraaviin seikkoihin  

– erillisvirastojen mahdolliset 

synergiat ja tarpeettomat tai päällekkäiset 

toiminnot 

– erillisvirastojen mahdolliset 

synergiat tai tarpeettomat tai päällekkäiset 

toiminnot 

– toimipaikan sijainnista johtuvat 

tarpeettoman korkeat yleiskustannukset 

– toimipaikan sijainnista johtuvat 

huomattavan korkeat yleiskustannukset 

ja valmistella kattava arvio eräiden 

erillisvirastojen mahdollisen 

yhteensulautumisen tai sulkemisen 

kustannuksista ja hyödyistä sekä 

vaikutuksista, jos yksittäisestä virastosta ei 

saada tarpeeksi lisäarvoa tai jos se ei toimi 

tehokkaasti, ja tiedottamaan tästä asiasta 

parlamentille hyvissä ajoin vuoden 2011 

vastuuvapausmenettelyä silmällä pitäen; 

ja valmistelemaan kattavan kustannus-

hyötyanalyysin ja vaikutustenarvioinnin, 

jotta voidaan selvittää, saadaanko 

yksittäisestä virastosta tarpeeksi lisäarvoa 

tai toimiiko se tehokkaasti; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/43 

Tarkistus  43 

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 

96 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

96. kehottaa komissiota harkitsemaan 

päätöksen 2009/371/YOS tarkistamisen 

yhteydessä Euroopan poliisiakatemian ja 

Euroopan poliisiviraston yhdistämistä, 

jotta resursseja voitaisiin jakaa paremmin 

ja hallinnollisia kustannuksia vähentää; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/44 

Tarkistus  44 

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 

97 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

97. kehottaa komissiota ja neuvostoa 

ottamaan huomioon kunkin erillisviraston 

todelliset tarpeet ja tarpeen säästää 

unionin veronmaksajien varoja nykyisinä 

finanssi- ja talouskriisin aikoina ja 

sivuuttamaan joidenkin jäsenvaltioiden 

intressin saada erillisvirasto johonkin 

tiettyyn maahan, ellei tämä palvele 

unionin yleistä etua; 

Poistetaan. 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/45 

Tarkistus  45 

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 

99 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

99. on tyytyväinen erillisvirastoja 

käsittelevän toimielinten välisen 

työryhmän meneillään olevaan työhön, 

jonka tarkoituksena on tarkastella 

uudelleen hajautettujen erillisvirastojen 

roolia ja asemaa unionin 

toimielinrakenteessa, niiden perustamista, 

rakennetta ja toimintaa sekä rahoitus-, 

talousarvio-, valvonta- ja 

hallinnointikysymyksiä; pyytää työryhmää 

laatimaan luonnoksen ehdotukseksi 

parlamentin, neuvoston ja komission 

välisestä erillisvirastoja koskevasta 

yhteisymmärryksestä; 

99. on tyytyväinen erillisvirastoja 

käsittelevän toimielinten välisen 

työryhmän meneillään olevaan työhön, 

jonka tarkoituksena on tarkastella 

uudelleen hajautettujen erillisvirastojen 

roolia ja asemaa unionin 

toimielinrakenteessa, niiden perustamista, 

rakennetta ja toimintaa sekä rahoitus-, 

talousarvio-, valvonta- ja 

hallinnointikysymyksiä; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/46 

Tarkistus  46 

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 

101 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

101. pyytää toimielinten välistä työryhmää 

yksilöimään nykyisten erillisvirastojen 

toimien päällekkäisyyksiä ja limittymistä 

ja harkitsemaan, voitaisiinko jotkut 

erillisvirastot sulauttaa yhteen; 

101. pyytää toimielinten välistä työryhmää 

pohtimaan eturistiriitojen alaa, tutkimaan 

muiden elinten käyttämiä määritelmiä ja 

hyviä käytäntöjä ja laatimaan periaatteita 

ja käytäntöjä, jotka unionin erillisvirastot 

hyväksyisivät; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/47 

Tarkistus  47 

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 

102 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

102. on sitä mieltä, että alueiden komitean 

ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

yhteistyömallin mukaiset yhteiset 

hallintorakenteet voisivat olla 

erillisvirastoille hyödyllisiä; kehottaa 

toimielinten välistä työryhmää 

tarkastelemaan erillisvirastojen 

maantieteellisen hajaantumisen 

aiheuttamaa ongelmaa, joka lisää niiden 

kustannuksia huomattavasti ja vaikeuttaa 

yhteistyötä; on sitä mieltä, että jos 

erillisvirastot koottaisiin muutamaan 

toimipaikkaan, ne voisivat jakaa 

yleiskustannuksia ja hallintokuluja, 

etenkin tietoteknisiä ja 

henkilöstökustannuksia sekä 

varainhoitoon liittyviä kustannuksia; 

Poistetaan. 

Or. en 

 


