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Tarkistus  1 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Päätösehdotus 1 

1 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

1. myöntää Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

viraston johtokunnalle vastuuvapauden 

yhteistyöelimen viraston talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014; 

1. lykkää päätöstä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan sähköisen 

viestinnän sääntelyviranomaisten 

yhteistyöelimen viraston johtokunnalle 

yhteistyöelimen viraston talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014; 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Päätösehdotus 1 

1 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

1. myöntää Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

viraston johtokunnalle vastuuvapauden 

yhteistyöelimen viraston talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014; 

1. lykkää päätöstä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan sähköisen 

viestinnän sääntelyviranomaisten 

yhteistyöelimen viraston johtokunnalle 

yhteistyöelimen viraston talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014; 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Anders Primdahl Vistisen 

 

Päätösehdotus 2 

2 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

2. hyväksyy Euroopan sähköisen viestinnän 2. lykkää Euroopan sähköisen viestinnän 
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sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

viraston varainhoitovuoden 2014 tilien 

päättämisen; 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

viraston varainhoitovuoden 2014 tilien 

päättämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Päätösehdotus 2 

2 kohta 

 

Päätösehdotus Tarkistus 

2. hyväksyy Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

viraston varainhoitovuoden 2014 tilien 

päättämisen; 

2. lykkää Euroopan sähköisen viestinnän 

sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen 

viraston varainhoitovuoden 2014 tilien 

päättämistä; 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. panee tyytyväisenä merkille, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan sidottujen määrärahojen 

kokonaistaso parani 98 prosenttiin vuonna 

2014, kun se oli ollut 87 prosenttia vuonna 

2013; panee merkille, että sidottuja 

määrärahoja siirrettiin seuraavalle 

varainhoitovuodelle aiempaa enemmän: 

900 000 euroa; toteaa, että määrärahasiirrot 

johtuivat erityisesti viraston operatiivisesta 

toiminnasta ja että ne koskivat esimerkiksi 

meneillään olevia sähköistä viestintää 

koskevia tutkimuksia; 

3. panee tyytyväisenä merkille, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan sidottujen määrärahojen 

kokonaistaso parani 98 prosenttiin vuonna 

2014, kun se oli ollut 87 prosenttia vuonna 

2013; panee kuitenkin merkille, että 

sidottuja määrärahoja siirrettiin seuraavalle 

varainhoitovuodelle aiempaa enemmän, 

900 000 euroa (23 %), verrattuna vuoteen 

2013, jolloin niitä siirrettiin 

500 000 euroa (13 %); toteaa, että 

määrärahasiirrot johtuivat erityisesti 

viraston operatiivisesta toiminnasta ja että 

ne koskivat esimerkiksi meneillään olevia 

sähköistä viestintää koskevia tutkimuksia; 
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Or. en 

 

Tarkistus  6 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

4 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

4. vahvistaa, että virasto ilmoitti tehneensä 

vuonna 2014 joitakin määrärahasiirtoja 

toimintamenoista johtuneiden lisätarpeiden 

rahoittamiseksi; panee erityisesti merkille, 

että kyseiset siirrot liittyivät pääasiassa 

verkkoneutraaliustutkimukseen ja BEREC-

verkko–hankkeeseen; toteaa, että kyseisten 

hankkeiden loppuun saattaminen vuoden 

2014 aikana oli epävarmaa talousarviota 

laadittaessa; 

4. vahvistaa, että virasto ilmoitti tehneensä 

vuonna 2014 joitakin määrärahasiirtoja, 

mikä muutti alkuperäisen talousarvion 

rakennetta huomattavasti, 
toimintamenoista johtuneiden lisätarpeiden 

rahoittamiseksi; panee erityisesti merkille, 

että kyseiset siirrot liittyivät pääasiassa 

verkkoneutraaliustutkimukseen ja BEREC-

verkko–hankkeeseen; toteaa, että kyseisten 

hankkeiden loppuun saattaminen vuoden 

2014 aikana oli epävarmaa talousarviota 

laadittaessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 7 a. kehottaa menettelysäännöt käyttöön 

ottaneita unionin toimielimiä ja 

erillisvirastoja, parlamentti mukaan 

luettuna, tehostamaan 

täytäntöönpanotoimiaan, kuten 

taloudellisista sidonnaisuuksista 

annettujen ilmoitusten tarkastamista; 

Or. en 
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Tarkistus  8 

Petri Sarvamaa, Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. panee merkille, että vuoden 2014 

talousarvioon tehty määrärahavaraus 

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

maksuosuuksia varten ei EFTA-maiden 

kanssa tehtyjen sopimusten puuttuessa 

konkretisoitunut (kansalliset 

sääntelyviranomaiset olivat 

yhteistyöelimessä tarkkailijoina); panee 

merkille, että viraston vuoden 2015 

talousarviota tarkistettiin vastaavasti; 

14. panee merkille, että vuoden 2014 

talousarvioon tehty määrärahavaraus 

Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

maksuosuuksia varten ei EFTA-maiden 

kanssa tehtyjen sopimusten puuttuessa 

konkretisoitunut (kansalliset 

sääntelyviranomaiset olivat 

yhteistyöelimessä tarkkailijoina); panee 

merkille, että viraston vuoden 2015 

talousarviota tarkistettiin vastaavasti; 

kehottaa virastoa edelleen varovaisuuteen 

sen ennustaessa EFTA-jäsenvaltioiden 

kansallisten sääntelyviranomaisten 

maksuosuuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Tamás Deutsch 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 14 a. katsoo, että unionin toimielinten ja 

erillisvirastojen vuosikertomuksilla voisi 

olla tärkeä merkitys avoimuuden, 

vastuuvelvollisuuden ja 

lahjomattomuuden noudattamisessa; 

kehottaa unionin toimielimiä ja 

erillisvirastoja sisällyttämään 

vuosikertomuksiinsa näitä asioita 

koskevan luvun; 

Or. en 

 


