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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2068(DEC))

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(05761/2020 – C9-0035/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 
70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 
2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/20075 ja erityisesti 21 sen artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
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N:o 1271/20136 ja erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/715[1] ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0070/2020),

1. myöntää Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, 
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
[1] EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.



RR\1200378FI.docx 5/18 PE639.879v02-00

FI

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä
(2019/2068(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(05761/2020 – C9-0035/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 
70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeusviraston perustamisesta 15. helmikuuta 
2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 168/20075 ja erityisesti 21 sen artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1.
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N:o 1271/20136 ja erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/715[1] ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0070/2020),

1. hyväksyy Euroopan unionin perusoikeusviraston varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin 
perusoikeusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 
sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä 
(L-sarja).

6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
[1] EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2068(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin 
perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0070/2020),

A. toteaa, että Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukon1 mukaan sen 
lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 22 960 429 euroa, mikä merkitsee 
vähäistä 0,47 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että viraston 
talousarvio rahoitetaan lähes yksinomaan unionin talousarviosta2; 

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan viraston 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että 
viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion 
seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia eli sama kuin 
vuonna 2017; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli vain 
76,20 prosenttia, mutta toteaa, että tämä merkitsee hienoista 4,09 prosentin lisäystä 
vuoteen 2017 verrattuna;

2. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan seuraavalle 
varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen määrä oli toimintamenojen 
osalta suuri, mikä johtui pääasiassa sellaisten toimien luonteesta, joihin sisältyi useiden 
kuukausien mittaisten ja seuraavan vuoden puolelle ulottuvien tutkimusten 
rahoittamista; panee merkille, että virasto on ottanut käyttöön suunnittelumenettelyt, 
joiden avulla on tarkoitus seurata väistämättömiä viipeitä, joita ilmenee sopimusten 
allekirjoittamisen, palveluiden toimittamisen ja maksujen suorittamisen välillä; panee 
merkille, että viraston vastauksen mukaan alun perin suunnitellun määrän ja lopullisen 
siirretyn määrän välinen poikkeama oli noin 10 prosenttia eli sallitun poikkeaman 
rajoissa ja että vanha talousarvion toteutuksen seurantasovellus on korvattu uudella; 
kehottaa virastoa parantamaan talousarvion suunnittelua;

1 EUVL C 120/40, 29.3.2019, s. 200.
2 EUVL C 120/40, 29.3.2019, s. 198.
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Tuloksellisuus

3. panee merkille, että virasto käyttää osana tuloksellisuuden arviointikehystään 31:ä 
keskeistä tulosindikaattoria toimintansa tulosten ja vaikutusten arviointiin ja viittä 
täydentävää tulosindikaattoria parantamaan talousarviohallintoaan; 

4. panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee yhteistyötä muiden virastojen, erityisesti 
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön, Euroopan raja- ja merivartioviraston, 
Euroopan tasa-arvoinstituutin, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-
alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin 
viraston, Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston ja Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukiviraston, kanssa yhteisten poliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi; pitää myönteisenä myös sitä, että virasto auttaa säännöllisesti muita 
unionin virastoja ottamaan työssään huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjasta 
johtuvat velvoitteet; katsoo, että viraston on tarpeen jatkaa vahvojen yhteyksien 
luomista muihin asiaankuuluviin unionin toimielimiin; kehottaa virastoa tutkimaan 
keinoja jakaa resursseja ja henkilöstöä päällekkäisissä tehtävissä muiden, vastaavia 
toimia toteuttavien virastojen kanssa;

5. panee merkille, että vuonna 2018 perustettiin uusi toimintayksikkö vahvistamaan 
osastojen välistä yhteistyötä hankkeissa ja parantamaan valmiuksia ryhtyä toimiin 
reaaliaikaisesti; 

6. kannustaa virastoa jatkamaan palvelujensa digitalisointia;

7. panee merkille, että parlamentti pyysi virastoa antamaan asiantuntijalausunnon 
perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta unionin institutionaalisessa kehyksessä 
syyskuuhun 2018 mennessä; panee merkille, että asetuksella (EU) 2018/12403 virastolle 
annettiin virallinen tehtävä valvoa sellaisten henkilöiden hakemusten seurannassa 
käytettäviä perusteita, jotka haluavat tulla unioniin mutta joilta ei edellytetä viisumia, ja 
luotiin mekanismi, jolla tätä valvontaa voidaan suorittaa; 

8. kehottaa komissiota suorittamaan toteutettavuustutkimuksen, jossa arvioidaan 
mahdollisuutta vähintäänkin kehittää yhteisiä synergioita Euroopan tasa-arvoinstituutin 
(EIGE) kanssa, tai jopa yhdistämää nämä elimet kokonaan; kehottaa komissiota 
arvioimaan kahta skenaariota: viraston siirtäminen EIGEn päätoimipaikkaan Vilnaan ja 
EIGEn päätoimipaikan siirtäminen viraston päätoimipaikkaan Wieniin; toteaa, että tämä 
merkitsisi hallinto- ja tukipalvelujen ja yhteisten tilojen hallinnoinnin jakamista sekä 
yhteisiä tieto- ja viestintätekniikan ja televiestinnän infrastruktuureja ja verkkopohjaisia 
infrastruktuureja, mikä merkitsisi huomattavia säästöjä, jotka voitaisiin käyttää 
molempien virastojen muuhun rahoitukseen;

9. panee tyytyväisenä merkille, että virasto on pyrkinyt maantieteellisesti tasapainoiseen 
jakaumaan etsiessään päteviä ehdokkaita eri tehtäviin ottaen huomioon vaikeudet, joita 
ilmenee tiettyihin profiileihin soveltuvien ehdokkaiden palvelukseenotossa;

10. katsoo, etteivät talousarviorajoitukset saisi johtaa julkisten hankintamenettelyjen 

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1240, annettu 12. syyskuuta 2018, EU:n 
matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1077/2011, 
(EU) N:o 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 ja (EU) 2017/2226 muuttamisesta.
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epäonnistumiseen tutkimushankinnoissa; toteaa, että virasto on sitoutunut harkitsemaan 
markkinatutkimuksen tekemistä ennen tarjouskilpailujen käynnistämistä ja tarkistamaan 
tarvittaessa teknisiä vaatimuksia sekä mahdollisuuksien mukaan arvioimaan uudelleen 
suoritettavien tutkimusten tärkeysjärjestystä, ja pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan 
hankintamenettelyjen parantamiseksi tulevaisuudessa;

11. kannustaa virastoa tehostamaan yhteistyötään kansainvälisten järjestöjen, kuten 
Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien, kanssa synergioiden löytämiseksi 
ja hyödyntämiseksi aina kun se on mahdollista;

12. toteaa, että viraston toteuttamat tutkimukset, jotka kattavat kaikkien jäsenvaltioiden 
lainsäädännön ja käytännöt, ovat monimutkaisia; korostaa näiden tutkimusten ja 
lausuntojen arvoa unionin säädösten kehittämisen kannalta ja sitä, että on tärkeää 
myöntää virastolle riittävät taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa tehtävänsä entistä 
paremmin; panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee jatkuvasti tutkimuksia ja laatii 
raportteja kaikentyyppisestä syrjinnästä unionissa edistäen näin 
osallistamisstrategioiden ja niihin liittyvien unionin ja jäsenvaltioiden politiikkojen 
parantamista; panee erityisen tyytyväisenä merkille, että virasto on sitoutunut 
heikommassa asemassa olevien ryhmien suojeluun, kun se laatii erityisiä tutkimuksia, 
kuten raportteja vammaisten henkilöiden oikeudesta itsenäiseen elämään ja nuorten 
romanien sosiaalisesta osallisuudesta sekä afrikkalaistaustaisiin henkilöihin 
kohdistuvasta rotusyrjinnästä ja rasistisista rikoksista; pitää valitettavana, että viraston 
nykyinen toimeksianto rajoittaa sen mahdollisuuksia toteuttaa toimia ja tehdä 
tutkimuksia tietyillä aihealueilla; korostaa, että viraston toimeksiannon olisi katettava 
kaikki EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetut oikeudet, rikosasioissa tehtävää 
oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskevat kysymykset mukaan lukien, ja 
katsoo, että virastolla olisi oltava oikeus laatia oma-aloitteisia lausuntoja 
säädösehdotuksista;

Henkilöstöpolitiikka

13. panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 
98,61 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 72 väliaikaisesta toimesta 
71 oli täytettynä (verrattuna 72 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2017); panee merkille, 
että vuonna 2018 viraston palveluksessa työskenteli lisäksi 31 sopimussuhteista 
toimihenkilöä ja kahdeksan kansallista asiantuntijaa;

14. panee tyytyväisenä merkille ylemmän tason johtajien tasaisen sukupuolijakauman 
(kolme miestä ja kolme naista) sekä hallintoneuvoston tyydyttävän sukupuolijakauman 
(28 miestä ja 25 naista);

Hankinnat

15. panee merkille vastuuvapauden myöntävän viranomaisen asiaa koskevien huomautusten 
perusteella, että sähköisen hankinnan välineet ovat olleet pakollisia vasta vuodesta 2019 
alkaen ja että virasto on ottanut käyttöön kaikki sähköisen hankinnan välineet lukuun 
ottamatta tarjousten sähköistä toimittamista, jonka odotettiin olevan käytössä 
vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle kesäkuuhun 2020 mennessä asian edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus
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16. panee tyytyväisenä merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset 
avoimuuden varmistamisen, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä 
väärinkäytösten paljastajien suojelun osalta; panee merkille, että vuonna 2018 arvioitiin 
ja lievennettiin joitakin mahdollisia ja oletettuja eturistiriitatapauksia mutta yhdestäkään 
eturistiriidasta ei raportoitu; panee tyytyväisenä merkille, että hallintoneuvoston 
jäsenten ja johtajien ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset julkistetaan 
viraston verkkosivustolla;

17. panee tyytyväisenä merkille, että vastuuvapauden myöntävän viranomaisen 
huomautusten ja huomioiden perusteella ja vuoden 2018 uudelleenjärjestelyn jälkeen 
tilinpitäjä raportoi nyt suoraan johtajalle;

18. panee merkille vastuuvapauden myöntävän viranomaisen vuoden 2017 
vastuuvapausmenettelyssä esittämät huomautukset, jotka liittyvät viime vuosina 
virastoa vastaan nostettuihin, väitettyjä sääntöjenvastaisia palvelukseenottopäätöksiä 
koskeviin oikeudellisiin menettelyihin, ja toteaa, että yleinen tuomioistuin hylkäsi 
molemmat kanteet; panee merkille, että virasto ei ole enää sopimussuhteessa 
virkamiestuomioistuimen entisen väliaikaisen tuomarin kanssa, ja toteaa, että virasto 
pyrki lieventämään mahdollisia eturistiriitoja usein eri toimin;

19. panee merkille, että käynnissä on useita henkilöstösääntöjen ja hyvän hallinnon 
periaatteen rikkomiseen liittyviä oikeudellisia menettelyjä4; painottaa, että viraston olisi 
varmistettava vaatimusten noudattaminen, ja korostaa, että viraston olisi näytettävä 
esimerkkiä perusoikeuksiin liittyvän neuvonnan antamisessa sekä perusoikeuksien 
kunnioittamisessa; pitää valitettavana, että tällaisilla rikkomuksilla voi olla haitallinen 
vaikutus yleiseen mielipiteeseen ja unionin maineeseen; pitää valitettavana, että 
kyseisenlaiset oikeudelliset menettelyt tulevat kalliiksi virastolle ja että niillä haaskataan 
veronmaksajien rahoja;

Sisäiset kontrollit

20. panee tyytyväisenä merkille, että sen jälkeen, kun joulukuussa 2014 hyväksytty 
petostentorjuntastrategia oli pantu onnistuneesti täytäntöön ja toimintasuunnitelma oli 
saatu päätökseen vuosien 2015 ja 2016 aikana, virasto saattoi päätökseen 
petostentorjuntastrategian tarkistuksen, joka hyväksyttiin hallintoneuvoston 
kokouksessa joulukuussa 2018 ja jota täydennettiin erityisellä toimintasuunnitelmalla;

21. panee merkille, että sisäinen tarkastus julkaisi vuonna 2018 etiikkaa ja hallintotapaa 
koskevan tarkastuskertomuksen, jossa arvioitiin viraston hallinto- ja valvontakehyksen 
suunnittelua ja vaikuttavaa täytäntöönpanoa etiikan alalla, ja totesi, että hallinto- ja 
valvontakehys on kokonaisuudessaan suunniteltu asianmukaisesti;

Muita huomautuksia

22. panee merkille, että virasto seuraa komission ympäristöasioiden hallintaa käsittelevän 
toimielinten yhteisen ryhmän (Groupe Interinstitutionnel de Management 
Environnemental, GIME) toimia ja että se ilmaisi vuoden 2019 kyselytutkimuksessa 
olevansa kiinnostunut osallistumaan GIME-ryhmän jäsenten koordinoituun 

4 asia T-632/19 DD v. FRA; asia T-703/19 DD v. FRA; asia T-31/19 AF v. FRA; asia C-601/19 P BP v. FRA; 
asia C-699/19 P – BP v. FRA; asia C-682/19 P – BP v FRA.
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lähestymistapaan toimissa, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä; 

23. kehottaa virastoa keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen yleisölle ja 
pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

o

o     o

24. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta ... maaliskuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan5.

5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0000.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2068(DEC))

Valmistelija: Roberta Metsola

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että Euroopan perusoikeusviraston (FRA) tehtävä on auttaa varmistamaan, että 
unionissa asuvien ihmisten perusoikeuksia suojellaan; muistuttaa viraston merkityksestä 
edistettäessä pohdintaa asianmukaisesta tasapainosta turvallisuuden ja perusoikeuksien 
välillä; korostaa erityisesti viraston tutkimusten ja lausuntojen arvoa unionin 
lainsäädännön kehittämisen kannalta;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan viraston 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että sen taloudellinen asema 
31. joulukuuta 2018 on esitetty oikein; pitää valitettavana, että viraston 23 miljoonan 
euron talousarvio ei kasvanut vuonna 2018, ja panee merkille, että henkilöstön määrä 
kasvoi hienoisesti 108:sta 110:een;

3. panee tyytyväisenä merkille vuonna 2018 toteutetun viraston sisäisen 
rakenneuudistuksen, jonka tarkoituksena oli lisätä yksiköiden keskinäistä tukea ja 
parantaa viraston tuloksia;

4. pitää valitettavana, että toimintamenoihin liittyviä maksusitoumuksia siirrettiin 
seuraavalle varainhoitovuodelle jälleen paljon: 4,9 miljoonaa euroa eli 70 prosenttia, 
joka on sama prosenttiosuus kuin vuonna 2017; toteaa, että viivästykset johtuivat 
viraston toiminnan luonteesta, erityisesti useita kuukausia kestäneiden ja usein 
vuodenvaihteen jälkeen jatkuneiden tutkimusten rahoittamisesta; suhtautuu myönteisesti 
siihen, että virasto on ottanut käyttöön suunnittelumenettelyjä, joiden avulla seurataan 
viivästyksiä, joita ilmenee sopimusten allekirjoittamisen, palveluiden toimittamisen ja 
maksujen suorittamisen välillä, mutta on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa 
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mieltä siitä, että viraston olisi edelleen parannettava rahoitussuunnitteluaan, myös 
ottamalla mahdollisesti käyttöön jaksotettuja määrärahoja;

5. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut virastoissa kautta linjan 
suuntauksen, että tietotekniikan konsultointitehtäviin palkataan ulkopuolista 
henkilöstöä; kehottaa puuttumaan ulkopuolisen henkilöstön palvelukseenotosta 
aiheutuvaan riippuvuuteen tällä tärkeällä alalla; panee tyytyväisenä merkille, että virasto 
on pyrkinyt maantieteellisesti tasapainoiseen jakaumaan etsiessään päteviä ehdokkaita 
eri tehtäviä varten ottaen huomioon vaikeudet, joita ilmenee tiettyihin profiileihin 
soveltuvien ehdokkaiden rekrytoinnissa;

6. pitää myönteisenä, että virasto on edistynyt naisten määrän lisäämisessä hallintoelimissä 
ja päässyt kohti parlamentin 13. maaliskuuta 2012antamassa päätöslauselmassa naisten 
ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa asetettua tavoitetta, jonka mukaan naisten 
osuus hallintoelimissä olisi nostettava vähintään 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä;

7. pitää myönteisenä, että virasto on edistynyt tilintarkastustuomioistuimen suositusten 
täytäntöönpanossa; kehottaa perusoikeusvirastoa tehostamaan toimiaan jäljellä olevien 
suositusten toteuttamiseksi ja erityisesti sähköisen hankintamenettelyn ja tarjousten 
sähköisen toimittamisjärjestelmän käyttöönottamiseksi, määrärahasiirtojen 
vähentämiseksi ja tutkimusten hankkimiseksi;

8. katsoo, etteivät talousarviorajoitukset saisi johtaa julkisten hankintamenettelyjen 
epäonnistumiseen tutkimushankinnoissa; toteaa, että virasto on sitoutunut harkitsemaan 
markkinatutkimuksen tekemistä ennen tarjouskilpailujen käynnistämistä ja tarkistamaan 
tarvittaessa teknisiä vaatimuksia sekä mahdollisuuksien mukaan arvioimaan uudelleen 
suoritettavien tutkimusten tärkeysjärjestystä, ja pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan 
hankintamenettelyjen parantamiseksi tulevaisuudessa;

9. kannustaa virastoa tehostamaan yhteistyötään kansainvälisten järjestöjen, kuten 
Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden kansakuntien, kanssa synergioiden löytämiseksi 
ja hyödyntämiseksi aina kun se on mahdollista;

10. toteaa, että viraston toteuttamat tutkimukset, jotka kattavat kaikkien jäsenvaltioiden 
lainsäädännön ja käytännöt, ovat monimutkaisia; korostaa näiden tutkimusten ja 
lausuntojen arvoa unionin säädösten kehittämisen kannalta ja sitä, että on tärkeää 
myöntää perusoikeusvirastolle riittävät taloudelliset resurssit, jotta se voi hoitaa 
tehtävänsä entistä paremmin; panee tyytyväisenä merkille, että virasto tekee jatkuvasti 
tutkimuksia ja laatii raportteja kaikentyyppisestä syrjinnästä unionissa edistäen näin 
osallistamisstrategioiden ja niihin liittyvien unionin ja jäsenvaltioiden politiikkojen 
parantamista; panee erityisen tyytyväisenä merkille, että perusoikeusvirasto on 
sitoutunut heikommassa asemassa olevien ryhmien suojeluun, kun se laatii erityisiä 
tutkimuksia, kuten raportteja vammaisten henkilöiden oikeudesta itsenäiseen elämään ja 
nuorten romanien sosiaalisesta osallisuudesta sekä afrikkalaistaustaisiin henkilöihin 
kohdistuvasta rotusyrjinnästä ja rasistisista rikoksista; pitää valitettavana, että viraston 
nykyinen toimeksianto rajoittaa sen mahdollisuuksia toteuttaa toimia ja tehdä 
tutkimuksia tietyillä aihealueilla; korostaa, että viraston toimeksiannon olisi katettava 
kaikki EU:n perusoikeuskirjassa vahvistetut oikeudet, rikosasioissa tehtävää 
oikeudellista yhteistyötä ja poliisiyhteistyötä koskevat kysymykset mukaan lukien, ja 
katsoo, että virastolla olisi oltava oikeus laatia oma-aloitteisia lausuntoja 
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säädösehdotuksista.
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