
AM\1175050FI.docx PE634.521v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Talousarvion valvontavaliokunta

2018/2210(DEC)

31.1.2019

TARKISTUKSET
1 - 24

Mietintöluonnos
Petri Sarvamaa
(PE626.815v01-00)

Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin erillisvirastojen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito 
ja sen valvonta
(COM(2018)0521 – C8-0361/2018 – 2018/2210(DEC))



PE634.521v01-00 2/19 AM\1175050FI.docx

FI

AM_Com_NonLegReport



AM\1175050FI.docx 3/19 PE634.521v01-00

FI

Tarkistus 1
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että erillisvirastot ovat 
varsin näkyviä jäsenvaltioissa ja ne voivat 
vaikuttaa merkittävästi 
toimintapolitiikkaan, päätöksentekoon sekä 
ohjelmien täytäntöönpanoon aloilla, jotka 
ovat äärimmäisen tärkeitä unionin 
kansalaisille ja joita ovat muun muassa 
turvallisuus, turvajärjestelyt, terveys, 
tutkimus, taloudelliset kysymykset, vapaus 
ja oikeus; toteaa jälleen, että 
erillisvirastoilla on tärkeitä tehtäviä, jotka 
vaikuttavat suoraan unionin kansalaisten 
päivittäiseen elämään; panee jälleen 
merkille myös erillisvirastojen ja etenkin 
sääntelyvirastojen ja riippumatonta 
tietojenkeruuta harjoittavien virastojen 
itsemääräämisoikeuden merkityksen; 
muistuttaa, että erillisvirastojen 
perustamisen päätarkoituksena oli unionin 
järjestelmien käyttäminen, 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
helpottaminen ja riippumattomien teknisten 
tai tieteellisten arviointien suorittaminen; 
panee tässä yhteydessä tyytyväisenä 
merkille erillisvirastojen yleisesti ottaen 
tehokkaan tuloksellisuuden ja edistymisen
niiden näkyvyyden lisäämisessä unionin 
kansalaisten keskuudessa;

1. korostaa, että erillisvirastot ovat 
varsin näkyviä jäsenvaltioissa ja ne voivat 
vaikuttaa merkittävästi 
toimintapolitiikkaan, päätöksentekoon sekä 
ohjelmien täytäntöönpanoon aloilla, jotka 
ovat äärimmäisen tärkeitä unionin 
kansalaisille ja joita ovat muun muassa 
turvallisuus, turvajärjestelyt, terveys, 
tutkimus, taloudelliset kysymykset, vapaus 
ja oikeus; toteaa jälleen, että 
erillisvirastoilla on tärkeitä tehtäviä, jotka 
vaikuttavat suoraan unionin kansalaisten 
päivittäiseen elämään; panee jälleen 
merkille myös erillisvirastojen ja etenkin 
sääntelyvirastojen ja riippumatonta 
tietojenkeruuta harjoittavien virastojen 
itsemääräämisoikeuden merkityksen; 
muistuttaa, että erillisvirastojen 
perustamisen päätarkoituksena oli unionin 
järjestelmien käyttäminen, 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
helpottaminen ja riippumattomien teknisten 
tai tieteellisten arviointien suorittaminen; 
panee tässä yhteydessä tyytyväisenä 
merkille erillisvirastojen yleisesti ottaen 
tehokkaan tuloksellisuuden todeten myös, 
että sidosryhmät ovat löytäneet tiensä 
virastoihin, mutta on samalla huolestunut 
siitä, että erillisvirastojen näkyvyys 
Euroopan kansalaisten keskuudessa on 
nimenomaan niiden hajautetun luonteen 
takia yleensä yhä vähäistä, kun taas 
virastojen demokraattinen 
vastuuvelvollisuus edellyttää hyvää 
näkyvyyttä; kehottaa jälleen lisäämään 
näkyvyyttä jäsenvaltioissa laatimalla 
kattavan suunnitelman, jonka avulla 
tavoitetaan useampia unionin 
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kansalaisia; kehottaa komissiota 
suhtautumaan vakavammin toimielinten 
välisen työryhmän vahvistamaan 
mandaattiinsa tarkastelemalla 
mahdollisuutta sijoittaa virastoja toistensa 
yhteyteen sekä yhdistää virastoja, jotka 
hoitavat tai joiden vastuulla on samoja tai 
rinnakkaisia toimintoja;

Or. en

Tarkistus 2
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
1 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

1. korostaa, että erillisvirastot ovat 
varsin näkyviä jäsenvaltioissa ja ne voivat 
vaikuttaa merkittävästi 
toimintapolitiikkaan, päätöksentekoon sekä 
ohjelmien täytäntöönpanoon aloilla, jotka 
ovat äärimmäisen tärkeitä unionin 
kansalaisille ja joita ovat muun muassa 
turvallisuus, turvajärjestelyt, terveys, 
tutkimus, taloudelliset kysymykset, vapaus 
ja oikeus; toteaa jälleen, että 
erillisvirastoilla on tärkeitä tehtäviä, jotka 
vaikuttavat suoraan unionin kansalaisten 
päivittäiseen elämään; panee jälleen 
merkille myös erillisvirastojen ja etenkin 
sääntelyvirastojen ja riippumatonta 
tietojenkeruuta harjoittavien virastojen 
itsemääräämisoikeuden merkityksen; 
muistuttaa, että erillisvirastojen 
perustamisen päätarkoituksena oli unionin 
järjestelmien käyttäminen, 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
helpottaminen ja riippumattomien teknisten 
tai tieteellisten arviointien suorittaminen; 
panee tässä yhteydessä tyytyväisenä 
merkille erillisvirastojen yleisesti ottaen 
tehokkaan tuloksellisuuden ja edistymisen 
niiden näkyvyyden lisäämisessä unionin 
kansalaisten keskuudessa;

1. korostaa, että erillisvirastot ovat 
varsin näkyviä jäsenvaltioissa ja ne voivat 
vaikuttaa merkittävästi 
toimintapolitiikkaan, päätöksentekoon sekä 
ohjelmien täytäntöönpanoon aloilla, jotka 
ovat äärimmäisen tärkeitä unionin 
kansalaisille ja joita ovat muun muassa 
turvallisuus, turvajärjestelyt, terveys, 
tutkimus, taloudelliset kysymykset, 
ympäristö, sukupuolten välinen tasa-arvo, 
energia, liikenne, vapaus ja oikeus; toteaa 
jälleen, että erillisvirastoilla on tärkeitä 
tehtäviä, jotka vaikuttavat suoraan unionin 
kansalaisten päivittäiseen elämään; panee 
jälleen merkille myös erillisvirastojen ja 
etenkin sääntelyvirastojen ja riippumatonta 
tietojenkeruuta harjoittavien virastojen 
itsemääräämisoikeuden merkityksen; 
muistuttaa, että erillisvirastojen 
perustamisen päätarkoituksena oli unionin 
järjestelmien käyttäminen, 
sisämarkkinoiden toteuttamisen 
helpottaminen ja riippumattomien teknisten 
tai tieteellisten arviointien suorittaminen; 
panee tässä yhteydessä tyytyväisenä 
merkille erillisvirastojen yleisesti ottaen 
tehokkaan tuloksellisuuden ja edistymisen 
niiden näkyvyyden lisäämisessä unionin 



AM\1175050FI.docx 5/19 PE634.521v01-00

FI

kansalaisten keskuudessa;

Or. en

Tarkistus 3
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. kehottaa komissiota, verkostoa ja 
yksittäisiä virastoja tekemään yhteistyötä ja 
antamaan rakentavaa palautetta koko 
vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen 
ajan ja etsimään virastoille uusia 
rahoituslähteitä; edellyttää, että tulevia 
päätöksiä resursseista ei pitäisi tehdä 
yleisellä tasolla vaan ne olisi kytkettävä 
virastoille voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti annettaviin tehtäviin; korostaa 
tässä yhteydessä virastojen aihekohtaisen 
ryhmittelyn ja politiikanaloihin perustuvan 
yhteistyön merkitystä;

10. kehottaa komissiota, verkostoa ja 
yksittäisiä virastoja tekemään yhteistyötä ja 
antamaan rakentavaa palautetta koko 
vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta 
rahoituskehyksestä käytävien neuvottelujen 
ajan ja etsimään virastoille uusia 
rahoituslähteitä unionin talousarvion 
nykyisten määrärahojen rinnalle; 
edellyttää, että tulevia päätöksiä 
resursseista ei pitäisi tehdä yleisellä tasolla 
vaan ne olisi kytkettävä virastoille 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 
annettaviin tehtäviin; korostaa tässä 
yhteydessä virastojen aihekohtaisen 
ryhmittelyn ja politiikanaloihin perustuvan 
yhteistyön merkitystä;

Or. en

Tarkistus 4
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. korostaa, että on otettava 
huomioon tehokkuus, kun virastoja 
sijoitetaan (uudelleen) jäsenvaltioihin; 
korostaa, että rautatievirastolla on kaksi 
toimipaikkaa ja että sosiaalipolitiikan 
alalla toimii neljä virastoa ja oikeus- ja 
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sisäasioiden alalla yhdeksän; ilmaisee 
tyytymättömyytensä hajautettuja 
erillisvirastoja käsittelevän toimielinten 
välisen työryhmän tuloksiin, sillä se ei ole 
esittänyt mitään yksityiskohtaisia 
ehdotuksia toisiinsa liittyviä aloja 
käsittelevien virastojen yhdistämisestä tai 
niiden sijoittamisesta yhteisiin tiloihin; 
kehottaa komissiota laatimaan viipymättä 
toimielinten välisen työryhmän 
suosituksen mukaisesti useissa 
sijainneissa toimivia virastoja koskevan 
arvioinnin sekä mahdollista yhdistämistä, 
sulkemista ja/tai komissiolle siirrettäviä 
tehtäviä koskevia ehdotuksia huolellisen 
ja syvällisen analyysin perusteella ja 
käyttäen selkeitä ja avoimia kriteerejä 
toimielinten välisen työryhmän 
tehtävänmäärityksen mukaisesti; edellä 
mainittuja toimenpiteitä ei ole toistaiseksi 
tarkasteltu asianmukaisesti, koska 
komissio ei ole tehnyt niitä koskevia 
ehdotuksia;

Or. en

Tarkistus 5
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
17 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17 a. pyytää komissiota esittämään 
mahdollisimman pian suunnitelman 
virastojen yhteisten hallinnollisten 
toimien yhdistämiseksi, jotta voidaan 
vähentää kuluja ja taata, että 
vähennetään virastojen hallinnollisia 
tehtäviä, jotka eivät tuo lisäarvoa 
virastojen tehtäviin;

Or. it
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Tarkistus 6
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. toteaa, että jotta virastot voisivat 
suoriutua asianmukaisesti uusista 
tehtävistä, lisätä jatkuvasti tehokkuuttaan, 
täyttää avoimet toimet nopeasti ja 
vaikuttavasti ja olla houkuttelevampia 
työpaikkoja asiantuntijoille, niiden tulisi 
jatkuvasti seurata ja arvioida 
henkilöstönsä määrää ja uusien henkilö-
ja rahoitusresurssien tarvetta ja esittää 
tarvittavat pyynnöt, jotta niillä olisi 
tehtäviensä asianmukaiseen 
toteuttamiseen riittävät resurssit;

Or. en

Tarkistus 7
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
21 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. panee merkille, että erillisvirastot 
ovat lisänneet sopimussuhteisten 
toimihenkilöiden käyttöä uusien tehtävien 
toteuttamista varten, jotta on voitu 
kompensoida osittain viiden prosentin 
henkilöstövähennystä ja vähennystä 
uudelleen kohdennettavien virkojen
varannon luomiseksi;

21. panee merkille, että erillisvirastot 
ovat lisänneet sopimussuhteisten 
toimihenkilöiden käyttöä uusien tehtävien 
toteuttamista varten, jotta on voitu 
kompensoida osittain viiden prosentin 
henkilöstövähennystä ja vähennystä 
uudelleen kohdennettavien virkojen 
varannon luomiseksi; kehottaa verkostoa 
laatimaan yleisen käytännön, jonka 
mukaan vakinaista henkilöstöä ei korvata 
kalliimmilla ulkopuolisilla 
asiantuntijoilla;

Or. en
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Tarkistus 8
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
21 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21 a. panee merkille joidenkin 
virastojen henkilöstön puutteellisen 
määrän erityisesti silloin, kun virastoille 
määrätään uusia tehtäviä ilman, että 
tehtävien hoitamista varten asetetaan 
ylimääräistä henkilöstöä; pitää 
valitettavana, että komissio ei ole 
huomioinut kyseisten virastojen pyyntöjä 
lisätä niiden henkilöstömäärää, mikä 
vaarantaa niiden hyvän suorituskyvyn;

Or. en

Tarkistus 9
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
23 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

23 a. pitää valitettavana sukupuolten 
epätasapainoa joissakin virastoissa; 
kehottaa kaikkia erillisvirastoja 
pyrkimään jatkuvasti sukupuolten 
tasapuoliseen edustukseen kaikilla 
henkilöstön tasoilla ja raportoimaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toteutetuista toimenpiteistä 
ja edistymisestä;

Or. en

Tarkistus 10
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys



AM\1175050FI.docx 9/19 PE634.521v01-00

FI

24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee huolestuneena merkille, 
etteivät useimmat virastot julkaise 
ilmoituksia avoimista toimista unionin 
henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 
verkkosivustolla; ymmärtää kuitenkin 
korkeita käännöskustannuksia koskevat 
virastojen huolet; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä verkoston käynnistämää ja 
ylläpitämää virastojen välistä 
työpaikkasivustoa ja kehottaa virastoja 
hyödyntämään foorumia täysimääräisesti; 
kehottaa myös EPSOa edistämään 
verkoston työpaikkasivustoa unionin 
avoimia toimia koskevalla yleisellä 
verkkosivustollaan;

24. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen ehdotuksen, 
että virastot julkaisisivat ilmoitukset
avoimista toimista myös unionin 
henkilöstövalintatoimiston (EPSO) 
verkkosivustolla; ymmärtää kuitenkin 
korkeita käännöskustannuksia koskevat 
virastojen huolet; kehottaa komissiota 
etsimään ratkaisua yhdessä 
erillisvirastojen verkoston kanssa, jotta 
voidaan lisätä virastojen avoimien toimien 
näkyvyyttä; pitää tässä yhteydessä 
myönteisenä verkoston käynnistämää ja 
ylläpitämää virastojen välistä 
työpaikkasivustoa ja kehottaa virastoja 
hyödyntämään foorumia täysimääräisesti; 
kehottaa myös EPSOa edistämään 
verkoston työpaikkasivustoa unionin 
avoimia toimia koskevalla yleisellä 
verkkosivustollaan;

Or. en

Tarkistus 11
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. kannustaa unionin virastoja 
harkitsemaan perusoikeusstrategian 
laatimista, mukaan lukien viittaus 
perusoikeuksiin käytännesäännöissä, 
joissa määriteltäisiin henkilöstön 
virkatehtävät ja perehdytys; kannustaa 
unionin virastoja harkitsemaan sellaisten 
mekanismien perustamista, joilla 
varmistetaan, että mahdollinen 
perusoikeuksien rikkominen havaitaan ja 
siitä raportoidaan ja että tällaisten 
rikkomisten riskit saatetaan nopeasti 
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viraston tärkeimpien elinten tietoon; 
kannustaa unionin virastoja 
harkitsemaan tarvittaessa sellaisen 
perusoikeusvastaavan tehtävän 
perustamista, joka raportoisi suoraan 
hallintoneuvostolle, jotta varmistettaisiin 
tietyn asteinen riippumattomuus muusta 
henkilöstöstä ja se, että perusoikeuksiin 
kohdistuviin uhkiin puututaan 
välittömästi ja organisaation 
perusoikeuspolitiikkaa päivitetään 
jatkuvasti; kannustaa unionin virastoja 
harkitsemaan säännöllisen 
perusoikeuskysymyksiä koskevan 
vuoropuhelun kehittämistä 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
asiaankuuluvien kansainvälisten 
järjestöjen kanssa; kannustaa unionin 
virastoja harkitsemaan perusoikeuksien 
noudattamisen asettamista keskeiseksi 
osatekijäksi viraston ulkoisten toimijoiden 
kanssa tehtävän yhteistyön ehdoissa, myös 
erityisesti sellaisten kansallisten 
hallintojen edustajien kanssa, joiden 
kanssa tehdään operatiivista yhteistyötä;

Or. en

Tarkistus 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
24 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24 a. panee huolestuneena merkille 
toistuvat ilmoitukset eräissä virastoissa 
tapahtuneista häirintä- ja 
hyväksikäyttötapauksista; pitää 
tarpeellisena toteuttaa tehokkaita 
ennaltaehkäisytoimia ja määrittää 
tehokkaita menettelyjä, joilla kyetään 
ratkaisemaan uhreja koskeva ongelma; 
kehottaa komissiota seuraamaan 
aktiivisesti virastojen toteuttamat säännöt 
kaikenlaisen kaltoinkohtelun 
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ehkäisemiseksi;

Or. it

Tarkistus 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
25 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25 a. katsoo, ettei EASO:ssa ilmennyttä 
hankintamenettelyihin liittyvää tilannetta 
voida pitää hyväksyttävänä, ja kehottaa 
komissiota tarkkailemaan aktiivisesti 
virastojen toteuttamia 
hankintamenettelyjä;

Or. it

Tarkistus 14
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
28 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28. toteaa, että 77 prosenttia virastoista 
oli jo laatinut ja pannut täytäntöön sisäiset 
säännöt tai ohjeet väärinkäytösten 
paljastamisesta ja 23 prosentissa 
hyväksymisprosessi on parhaillaan 
käynnissä; kehottaa verkostoa tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle näiden välineiden 
hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta;

28. toteaa, että 77 prosenttia virastoista 
oli jo laatinut ja pannut täytäntöön sisäiset 
säännöt tai ohjeet väärinkäytösten 
paljastamisesta ja 23 prosentissa 
hyväksymisprosessi on parhaillaan 
käynnissä; kehottaa muita virastoja 
laatimaan ja panemaan täytäntöön 
väärinkäytösten paljastamista koskevat 
sisäiset säännöt viipymättä; kehottaa 
verkostoa tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle näiden 
välineiden hyväksymisestä ja 
täytäntöönpanosta;

Or. en
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Tarkistus 15
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
28 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

28 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
29 virastossa (94 prosenttia) on annettu 
ohjeet asiakirjojen antamisesta yleisön 
tutustuttavaksi; kehottaa muita virastoja, 
joilla ei ole tällaisia ohjeita, hyväksymään 
ohjeet viipymättä; pitää hyväksyttävänä, 
että virastot, jotka saavat enemmän ja 
monimutkaisempia pyyntöjä, ovat 
kehittäneet sisäisiä järjestelmiä pyyntöjen 
käsittelemiseksi ja ne ovat esimerkiksi 
kouluttaneet tiimejä, jotka käsittelevät 
asiakirjoihin tutustumista koskevat 
pyynnöt; kehottaa verkostoa laatimaan 
asiakirjojen julkiseen saatavuuteen 
sovellettavia yhteisiä suuntaviivoja, jotka 
virastot panevat täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 16
Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Benedek Jávor, Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
29 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29. panee merkille, että lähes kaikissa 
virastoissa on käytössä 
hallintoneuvoston/johtokunnan ja ylimmän 
johdon jäsenten sidonnaisuuksia koskevat 
ilmoitukset ja että useimmat virastot 
julkistavat ne verkkosivustoillaan yhdessä 
ansioluetteloiden kanssa; kehottaa 
verkostoa raportoimaan tästä asiasta 
edelleen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

29. panee merkille, että lähes kaikissa 
virastoissa on käytössä 
hallintoneuvoston/johtokunnan ja ylimmän 
johdon jäsenten sidonnaisuuksia koskevat 
ilmoitukset ja että useimmat virastot 
julkistavat ne verkkosivustoillaan yhdessä 
ansioluetteloiden kanssa; kehottaa 
verkostoa raportoimaan tästä asiasta 
edelleen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle; painottaa, että 
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hallintoneuvoston/johtokunnan ja 
ylimmän johdon jäsenten olisi 
toimitettava pikemminkin ilmoitukset 
sidonnaisuuksista kuin siitä, ettei 
eturistiriitoja ole; muistuttaa, että jäsenet 
tai hallinto eivät voi itse määrittää, ettei 
eturistiriitoja ole; muistuttaa, että 
puolueettoman elimen olisi arvioitava 
eturistiriitojen olemassaolo; panee 
tyytyväisenä merkille, että jotkut unionin 
virastot, kuten Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen, ovat 
menestyksekkäästi panneet täytäntöön 
luotettavat eturistiriitoja koskevat 
toimintaperiaatteet; pitää valitettavana, 
että tilintarkastustuomioistuin ei ole 
vuoden 2012 jälkeen julkaissut yhtään 
erityiskertomusta eturistiriitojen 
hallinnasta tietyissä unionin virastoissa, 
joita ovat Euroopan 
lentoturvallisuusvirasto, Euroopan 
kemikaalivirasto, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen ja 
Euroopan lääkevirasto; toteaa, että niissä 
virastoissa, jotka tekevät yhteistyötä 
teollisuudenalojen kanssa, eturistiriitojen 
riski on suurempi kuin muissa unionin 
virastoissa;

Or. en

Tarkistus 17
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. muistuttaa, että useat virastot ja 
erityisesti sellaiset, jotka myöntävät 
kolmansille osapuolille lupia tuotteiden 
markkinoille saattamiseksi, ovat 
haavoittuvaisia, jos niillä ei ole ja ne eivät 
pane täytäntöön selkeitä ja tehokkaita 
sääntöjä eturistiriitojen välttämiseksi; 
kehottaa kaikkia virastoja liittymään 
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avoimuusrekisteriä koskevaan 
toimielinten väliseen sopimukseen, josta 
komissio, neuvosto ja parlamentti 
parhaillaan neuvottelevat;

Or. en

Tarkistus 18
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
29 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 b. kehottaa virastoja panemaan 
täytäntöön eturistiriitojen ehkäisemistä 
koskevat kattavat horisontaaliset 
toimintaperiaatteet; kannustaa lisäksi 
virastoja käyttämään Euroopan 
kemikaaliviraston riippumattomuutta 
koskevia toimintaperiaatteita parhaina 
käytäntöinä ja esimerkkinä eturistiriitojen 
seuranta- ja ehkäisyjärjestelmästä; 
muistuttaa, että edellä tarkoitettujen 
riippumattomuutta koskevien 
toimintaperiaatteiden mukaisesti 
vuosittaiset sidonnaisuuksia koskevat 
ilmoitukset ovat pakollisia koko 
asianomaisen henkilöstön ja kaikkien 
asiantuntijoiden osalta ja että ilmoituksia 
on päivitettävä tilanteen muuttuessa ja 
että jokainen, jolla on tiettyä asiaa 
koskeva sidonnaisuus, suljetaan tätä asiaa 
koskevan päätöksenteon tai lausunnon 
laatimisen ulkopuolelle; kannustaa 
virastoja myös perustamaan eturistiriitoja 
käsittelevän neuvoa-antavan komitean;

Or. en

Tarkistus 19
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
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29 c kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 c. painottaa, että toinen toimielinten 
välinen työryhmä tarkasteli myös 
Euroopan lentoturvallisuusviraston 
(EASA) maksurahoitteisia erillisvirastoja 
koskevaa pilottihanketta; toteaa, että 
vaikka virastot ovat kokonaan 
maksurahoitteisia, ne ovat silti täysin 
vastuuvelvollisia maineriskeistä 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle; ilmaisee lisäksi huolensa 
EASAn pilottitapauksessa käytetyistä 
laatuindikaattoreista, sillä niissä 
keskitytään voimakkaasti 
asiakastyytyväisyyteen lentoturvallisuuden 
sijasta; on huolissaan mahdollisista 
eturistiriidoista, joita saattaa syntyä, jos 
virastojen on käytettävä jäsenmaksuja 
pääasiallisena tulonlähteenään; korostaa, 
että unionin talousarviosta tarvitaan 
vakaa ja ennustettavissa oleva tulovirta, 
joka on erittäin tärkeä myös suunnittelun 
kannalta, sen sijaan, että oltaisiin 
riippuvaisia maksuista, jotka eivät ole 
ennustettavissa ja vaihtelevat vuodesta 
toiseen; kehottaa komissiota antamaan 
ehdotuksen, jonka mukaan maksut 
suoritettaisiin suoraan komissiolle ja 
virastot saisivat vastaavasti säännöllisen 
avustuksen unionin talousarviosta;

Or. en

Tarkistus 20
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
29 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

29 a. muistuttaa, että monien virastojen 
tehtävänä on tuotteita ja palveluja 
koskevien arviointien ja lausuntojen 
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antaminen EU:n kansalaisille; korostaa, 
että kaikkien virastojen toimittamien 
asiantuntijalausuntojen olisi perustuttava 
julkisten tietojen käyttöön, sillä 
ainoastaan siten kansainvälinen 
tiedeyhteisö voi valvoa niitä ja vahvistaa 
ne; huomauttaa, että osa virastoista 
käyttää arviointejaan varten myös 
liikesalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja; 
katsoo, että virastojen olisi julkaistava 
kaikki arvioinneissaan käyttämänsä 
lähteet, mukaan lukien liikesalaisuuden 
alaiset lähteet, kun ne antavat lausuntoja 
tuotteista, jotka voivat vahingoittaa EU:n 
kansalaisten terveyttä;

Or. it

Tarkistus 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
33 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33. panee merkille yleisten asioiden 
neuvostossa 20. marraskuuta 2017 
aikaansaadun sopimuksen Euroopan 
lääkeviraston siirtämisestä Lontoosta 
Amsterdamiin ja Euroopan 
pankkiviranomaisen (EPV) siirtämisestä 
Pariisiin; panee huolestuneena merkille 
Yhdistyneen kuningaskunnan unionista 
eroamisen mahdolliset vaikutukset näihin 
virastoihin sekä tästä aiheutuvat tulevat 
kustannukset ja asiantuntemuksen 
menetyksen, jotka vaarantavat toiminnan 
jatkuvuuden; panee lisäksi merkille 
mahdolliset vaikutukset useiden muualla 
kuin Lontoossa sijaitsevien virastojen 
tuloihin ja toimintaan; kehottaa virastoja 
valmistautumaan mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseen ja ilmoittamaan 
tällaisista valmistelutoimista 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

33. panee merkille yleisten asioiden 
neuvostossa 20. marraskuuta 2017 
aikaansaadun sopimuksen Euroopan 
lääkeviraston siirtämisestä Lontoosta 
Amsterdamiin ja Euroopan 
pankkiviranomaisen (EPV) siirtämisestä 
Pariisiin; katsoo, että Euroopan 
lääkeviraston lopullisen päätöksen 
tekeminen ja hyväksyminen arpomalla 
heikensi käytettyjen valintamenettelyjen 
uskottavuutta, kun objektiiviset ja 
sisällölliset syyt siirrettiin taka-alalle; 
katsoo, että jokaisessa viraston 
toimipaikkaa koskevassa päätöksessä on 
otettava huomioon kustannusten ja 
hyötyjen tarkka arviointi; pitää 
valitettavana Euroopan parlamentin 
vähäpätöistä roolia näiden sopimusten 
yhteydessä; panee huolestuneena merkille 
Yhdistyneen kuningaskunnan unionista 
eroamisen mahdolliset vaikutukset näihin 
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virastoihin sekä tästä aiheutuvat tulevat 
kustannukset ja asiantuntemuksen 
menetyksen, jotka vaarantavat toiminnan 
jatkuvuuden; panee lisäksi merkille 
mahdolliset vaikutukset useiden muualla 
kuin Lontoossa sijaitsevien virastojen 
tuloihin ja toimintaan; kehottaa virastoja 
valmistautumaan mahdollisesti aiheutuvien 
riskien lieventämiseen ja ilmoittamaan 
tällaisista valmistelutoimista 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle;

Or. it

Tarkistus 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Päätöslauselmaesitys
33 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

33 a. panee huolestuneena merkille, että 
osalla virastoista on edelleen kaksi 
toiminnallista ja hallinnollista 
päätoimipaikkaa; pitää tarpeellisena 
lakkauttaa mahdollisimman pian kaikki 
sellaiset kaksinkertaiset päätoimipaikat, 
joilla ei ole toiminnallista lisäarvoa;

Or. it

Tarkistus 23
Dennis de Jong

Päätöslauselmaesitys
34 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

34. pitää valitettavana, ettei uudessa 
varainhoitoasetuksessa9 säädetä 
erillisvirastoja yhä rasittavan hallinnollisen 
taakan vähentämisestä; huomauttaa, että 
erillisvirastojen tarkastaminen on edelleen 
”täysin tilintarkastustuomioistuimen 

34. pitää valitettavana, ettei uudessa 
varainhoitoasetuksessa9 säädetä 
erillisvirastoja yhä rasittavan hallinnollisen 
taakan vähentämisestä; huomauttaa, että 
erillisvirastojen tarkastaminen on edelleen 
”täysin tilintarkastustuomioistuimen 
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vastuulla” ja että se ”hallinnoi kaikki 
tarvittavat hallinnolliset ja 
hankintamenettelyt”; toteaa jälleen, että 
uusi tarkastustapa, jossa käytetään 
yksityisen sektorin tarkastajia, on lisännyt 
merkittävästi virastojen hallinnollista 
rasitetta ja että tarkastussopimusten 
hankintaan ja hallinnointiin kuluva aika on 
aiheuttanut lisämenoja ja siten kuluttanut 
entisestään virastojen rajallisia resursseja; 
pitää tämän ongelman ratkaisemista 
ehdottoman tärkeänä; kehottaa osapuolia 
esittämään ratkaisuja tähän ongelmaan, 
jotta hallinnollista rasitetta voidaan 
vähentää huomattavasti;

vastuulla” ja että se ”hallinnoi kaikki 
tarvittavat hallinnolliset ja 
hankintamenettelyt”; toteaa jälleen, että 
uusi tarkastustapa, jossa käytetään 
yksityisen sektorin tarkastajia, on lisännyt 
merkittävästi virastojen hallinnollista 
rasitetta ja että tarkastussopimusten 
hankintaan ja hallinnointiin kuluva aika on 
aiheuttanut lisämenoja ja siten kuluttanut 
entisestään virastojen rajallisia resursseja; 
pitää tämän ongelman ratkaisemista 
ehdottoman tärkeänä; kehottaa osapuolia 
esittämään ratkaisuja tähän ongelmaan, 
jotta hallinnollista rasitetta voidaan 
vähentää huomattavasti; kehottaa 
tilintarkastustuomioistuinta ryhtymään 
toimiin satunnaistarkastusten 
suorittamiseksi;

_________________ _________________

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18. heinäkuuta 2018, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä.

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 
18. heinäkuuta 2018, unionin yleiseen 
talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä.

Or. en

Tarkistus 24
Karin Kadenbach

Päätöslauselmaesitys
35 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

35. panee merkille, että virastojen 
ulkoiset arvioinnit ovat yleisesti ottaen 
myönteisiä ja virastot ovat laatineet 
toimintasuunnitelmia arviointiraporteissa 
esiin tuotujen asioiden jatkokäsittelyä 
varten; panee merkille, että vaikka 
useimpien virastojen perustamisasetusten 
mukaan ulkoinen arviointi on suoritettava 
säännöllisesti (yleensä 4–6 vuoden välein), 
viiden erillisviraston perustamisasetuksiin 
ei sisälly tällaista säännöstä ja 

35. panee merkille, että virastojen 
ulkoiset arvioinnit ovat yleisesti ottaen 
myönteisiä ja virastot ovat laatineet 
toimintasuunnitelmia arviointiraporteissa 
esiin tuotujen asioiden jatkokäsittelyä 
varten; panee merkille, että vaikka 
useimpien virastojen perustamisasetusten 
mukaan ulkoinen arviointi on suoritettava 
säännöllisesti (yleensä 4–6 vuoden välein), 
viiden erillisviraston perustamisasetuksiin 
ei sisälly tällaista säännöstä ja 
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lääkeviraston perustamisasetuksessa 
säädetään ulkoisen arvioinnin 
suorittamisesta vain kymmenen vuoden 
välein; kehottaa näitä virastoja puuttumaan 
asiaan ja ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle toteutetuista 
toimista;

lääkeviraston perustamisasetuksessa 
säädetään ulkoisen arvioinnin 
suorittamisesta vain kymmenen vuoden 
välein; kehottaa komissiota ja näitä 
virastoja puuttumaan asiaan ja
ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle toteutetuista toimista;

Or. en


	1175050FI.docx

