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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 319 artiklan 
nojalla Euroopan parlamentti on yksin vastuussa Euroopan unionin yleisen talousarvion 
toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä ja että neuvoston talousarvio 
muodostaa yhden pääluokan unionin talousarviossa;

B. toteaa, että SEUT-sopimuksen 319 artiklan nojalla parlamentti myöntää komissiolle 
vastuuvapauden;

C. ottaa huomioon, että menettely, jossa vastuuvapaus myönnetään erikseen kullekin 
unionin toimielimelle ja elimelle, on pitkäaikainen käytäntö, jonka kaikki muut 
toimielimet neuvostoa lukuun ottamatta ovat hyväksyneet, ja että tämä menettely on 
kehitetty, jotta taattaisiin avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin 
kansalaisia kohtaan sekä tarvittava petostentorjunta;

D. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 319 artiklan 2 kohdan nojalla komission on 
annettava Euroopan parlamentille sen pyynnöstä kaikki tarpeelliset tiedot, jotka 
koskevat menojen käyttöä tai varainkäytön valvonnan järjestelmien toimintaa;

E. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin työjärjestyksen 100 artiklan ”Muut 
vastuuvapausmenettelyt” nojalla määräyksiä menettelystä, jolla komissiolle myönnetään 
SEUT-sopimuksen 319 artiklan mukaisesti vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta, 
sovelletaan vastaavasti myös menettelyyn, jolla myönnetään vastuuvapaus Euroopan 
parlamentin puhemiehelle, neuvoston, Euroopan unionin tuomioistuimen, 
tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean 
talousarvion toteuttamisesta vastaaville henkilöille, komissiolle Euroopan 
kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta ja oikeudellisesti itsenäisten, unionin 
tehtäviä toteuttavien laitosten talousarvion toteuttamisesta vastaaville elimille;

F. ottaa huomioon, että kaikilla toimielimillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä 
vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi SEUT-sopimuksen asiaa 
koskevia määräyksiä ja johdetun oikeuden asiaa koskevia säännöksiä täysin 
kunnioittaen; huomauttaa, että neuvoston yhteistyöhaluttomuus 
vastuuvapausmenettelyssä on johtanut siihen, että parlamentti on evännyt neuvoston 
pääsihteeriltä vastuuvapauden vuodesta 2009; katsoo, että neuvoston jatkuva 
yhteistyöhaluttomuus tekee parlamentin kannalta mahdottomaksi tietoon perustuvan 
päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä, millä on pysyvä kielteinen vaikutus EU:n 
toimielinten uskottavuuteen kansalaisten silmissä ja heidän käsitykseensä EU:n varojen 
käytön avoimuudesta; katsoo, että yhteistyöhaluttomuus vaikuttaa kielteisesti myös 
toimielinten toimintaan ja heikentää perussopimuksissa vahvistettua talousarvion 
toteuttamisen poliittista valvontaa koskevaa menettelyä;

G. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomukset huomioon ottaen 
vastuuvapausmenettelyä käytetään kyseessä olevan toimielimen tilien tarkastamiseen, 
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jotta voidaan varmentaa, että talousarvion toteuttaminen on laillista ja 
sääntöjenmukaista ja että siinä on noudatettu moitteettoman varainhoidon periaatteita;

1. korostaa parlamentin roolia vastuuvapausmenettelyssä, sellaisena kuin sitä säännellään 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyllä sopimuksella ja varainhoitoasetuksella, ja 
korostaa, että kun otetaan täysin huomioon neuvostolla vastuuvapausmenettelyssä oleva 
suosituksia antavan toimielimen rooli, parlamentin ja neuvoston roolit on pidettävä 
erillään, jotta noudatettaisiin perussopimuksissa ja varainhoitoasetuksessa vahvistettuja 
institutionaalisia puitteita;

2. muistuttaa, että parlamentti myöntää vastuuvapauden erikseen kullekin toimielimelle, 
elimelle ja virastolle toimitettujen asiakirjojen ja parlamentin kysymyksiin annettujen 
vastausten pohjalta muiden toimielinten pääsihteerejä kuultuaan; katsoo, että 
parlamentin komissiolle myöntämän vastuuvapauden yhteydessä, siten kuin siitä 
määrätään perussopimuksissa, tällä tavoin myös lujitetaan edelleen unionin muiden 
toimielinten, elinten ja virastojen demokraattista legitiimiyttä, avoimuutta ja 
vastuuvelvollisuutta;

3. katsoo, että vastaukset eräisiin toistuviin kysymyksiin eri toimielimille, elimille ja 
virastoille esitetyissä kyselylomakkeissa, kuten vastaukset sukupuoli- ja maantieteellistä 
jakaumaa, eturistiriitoja, edunvalvontaa ja väärinkäytösten paljastajien suojelua 
koskeviin kysymyksiin, voitaisiin mahdollisesti sisällyttää SEUT-sopimuksen 
318 artiklan mukaisesti laadittavaan unionin varoja koskevaan arviointikertomukseen, 
siltä osin kuin näillä kysymyksillä on yhteys talousarvion toteuttamiseen; palauttaa 
mieliin, että SEUT-sopimuksen 318 artiklassa tarkoitettu kertomus mainitaan 
nimenomaisesti SEUT-sopimuksen 319 artiklan 1 kohdassa yhtenä niistä asiakirjoista, 
jotka on tarkoitus tutkia vastuuvapausmenettelyn yhteydessä;

4. muistuttaa, että kukin toimielin ja elin on varainhoitoasetuksen nojalla velvollinen 
toimimaan vastuuvapauden myöntämistä koskevaan Euroopan parlamentin päätökseen 
liitettyjen huomautusten mukaisesti ja raportoimaan toimenpiteistä, jotka on toteutettu 
näiden huomautusten perusteella; huomauttaa, että jos toimielin kieltäytyy 
noudattamasta tätä vaatimusta sen jälkeen, kun sitä on kehotettu tekemään ratkaisu, sitä 
vastaan voidaan nostaa laiminlyöntikanne SEUT-sopimuksen 265 artiklan nojalla;

5. panee merkille parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esille tuomat pitkäikäiset 
ongelmat, jotka ovat johtuneet neuvoston yhteistyöhaluttomuudesta ja joiden takia 
parlamentti epäsi neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden varainhoitovuosilta 2009–
2017; toistaa, että neuvoston on osallistuttava täysipainoisesti ja vilpittömin mielin 
vuotuiseen vastuuvapausmenettelyyn muiden toimielinten tavoin, jotta se voi toimia 
avoimesti ja olla valmis vastaamaan unionin kansalaisille kaikista sille unionin 
toimielimenä uskotuista varoista; painottaa, että Euroopan parlamentin ja neuvoston 
välillä on kiireesti laadittava yhteisymmärryspöytäkirja, joka koskee tarpeellisten 
tietojen antamista, jotta parlamentti voi tehdä vastuuvapauden myöntämisestä tietoon 
perustuvan päätöksen, jossa kunnioitetaan asiaankuuluvasti näiden toimielinten rooleja 
vastuuvapausmenettelyssä; on ilahtunut siitä, miten parlamentin ja neuvoston välisissä 
neuvotteluissa parlamentin ja neuvoston välistä yhteistyötä koskevasta epävirallisesta 
asiakirjasta on tähän asti edistytty vuotuisen vastuuvapausmenettelyn aikana, ja 
kehottaa kumpaakin toimielintä tehostamaan pyrkimyksiään sopimuksen 
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aikaansaamiseksi ilman aiheetonta viivytystä; katsoo, että jos nämä neuvottelut 
neuvoston kanssa eivät ole menestys, ne olisi ulotettava koskemaan komissiota, jotta 
voidaan varmistaa, että parlamentti saa tarpeelliset tiedot siitä, miten neuvosto toteuttaa 
talousarviotaan, joko suoraan tai komission välityksellä;

6. pitää myönteisenä, että komission varapuheenjohtajaehdokas Věra Jourová ja 
jäsenehdokas Johannes Hahn totesivat parlamentissa pidetyissä kuulemisissaan olevansa 
halukkaita toimimaan tässä asiassa niin, että tiedot neuvoston talousarvion 
toteuttamisesta olisivat läpinäkyvämpiä; viittaa unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntöön, joka koskee veronmaksajien ja kansalaisten oikeutta saada tietoa 
julkisten tulojen käytöstä;

7. katsoo, että komission jäsenehdokkaiden sitoumukset merkitsevät myönteistä 
asennemuutosta verrattuna komission tähän asti omaksumaan kantaan, sellaisena kuin 
se ilmaistiin sen 23. tammikuuta 2014 päivätyssä kirjeessä, jossa se totesi, että 
komission ei pitäisi odottaa valvovan muiden toimielinten talousarvioiden toteuttamista;

8. ehdottaa, että jos neuvotteluja yhteisymmärryspöytäkirjasta ei pian jatketa, parlamentti 
vaatisi, että seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevien neuvottelujen yhteydessä 
ehdotukseen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten 
sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta lisättäisiin ns. uudelleentarkastelulauseke, jolla nämä 
kolme toimielintä sitoutuisivat yhdessä määrittelemään käytännön järjestelyt 
tarvittavien tietojen vaihtamiseksi ja antamiseksi Euroopan parlamentille 
vastuuvapausmenettelyn aikana sekä käynnistämään viipymättä tätä koskevat 
neuvottelut;

9. katsoo, että vaikka nykytilannetta voitaisiin parantaa lisäämällä unionin toimielinten 
yhteistyötä perussopimusten puitteissa, näiden sopimusten tarkistamisen mahdollisuutta 
voidaan lopulta harkita, jotta vastuuvapausmenettelystä voidaan tehdä selkeämpi siten, 
että parlamentilla on nimenomainen toimivalta myöntää vastuuvapaus kaikille 
toimielimille ja elimille erikseen; korostaa, että parlamentin asiasta vastaavan 
valiokunnan olisi perusteellisesti tarkasteltava tällaisten muutosten vaikutusta 
toimielinten väliseen tasapainoon, sellaisena kuin siitä määrätään perussopimuksissa.
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