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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
(2019/2060(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20181,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018 (COM(2019)0316 – C9-0055/2019)2,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vuosikertomuksen 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2018 toimitetuista sisäisistä 
tarkastuksista,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 sekä toimielinten vastaukset3,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman4 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon 13. toukokuuta 2020 tekemänsä päätöksen5, jolla lykättiin päätöstä 
varainhoitovuotta 2018 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä sen liitteenä 
olevan päätöslauselman,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 
10 kohdan sekä 317, 318 ja 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 966/20126 ja 
erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 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 

1 EUVL L 57, 28.2.2018.
2 EUVL C 327, 30.9.2018, s. 1.
3 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 1.
4 EUVL C 340, 8.10.2019, s. 9.
5 Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0120.
6 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
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neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10467 ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A9-0000/2020), 

1. myöntää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

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

7 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
(2019/2060(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018, pääluokka VI – Euroopan talous- 
ja sosiaalikomitea,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A9-0000/2020), 

A. haluaa korostaa vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää 
vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla 
tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää 
hallintotapaa;

B. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta odottaa 
Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksen tulosten ja suositusten 
perusteella saavansa Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta tietoja toimenpiteistä, joita 
on toteutettu väärinkäytösten korjaamiseksi;

1. pitää myönteisenä, että budjettikohtaan ”Toimielimen jäsenet ja nimetyt edustajat” 
liittyvien määrärahasiirtojen tilanteeseen on tehty parannuksia asettamalla 
korvaushakemusten toimittamiselle kuuden viikon määräaika; on tyytyväinen siihen, 
että 1. tammikuuta 2019 alkaen määrärahasiirtoja on kyetty vähentämään;

2. panee merkille annettujen lausuntojen ja kertomusten määrän kasvun ja toteaa sen 
edellyttäneen jäsenten suurempaa osallistumista valmisteluun, suurempia matkakuluja 
ja muita aiheutuneita korvauksia; 

3. arvostaa sitä, että komitea aikoo lisätä merkittävästi tietotekniikkamäärärahojaan 
voidakseen kiriä kiinni ja kuroa umpeen eron muihin unionin elimiin nähden ja toteuttaa 
edelleen kesäkuussa 2019 hyväksyttyä digitaalistrategiaansa; panee merkille toimet, 
joita tarvitaan verkkokapasiteetin ja loppukäyttäjien laitteiden tehostamiseksi, jotta koko 
henkilöstö voi tehdä etätyötä;

4. panee merkille, että komitean uudessa rakenteessa, joka otettiin käyttöön 1. tammikuuta 
2020, oikeudellinen yksikkö on liitetty suoraan pääsihteerin alaisuuteen, millä pyritään 
lisäämään yksikön näkyvyyttä ja vaikutusta; pitää myönteisenä, että oikeudellisia 
valmiuksia on vahvistettu ”jäsenten työskentelyolot” -yksikössä jäsenten asemaa 
koskeviin sääntöihin liittyviä erityiskysymysten käsittelemiseksi; panee merkille 



PE653.766v02-00 6/7 PR\1209870FI.docx

FI

pohdinnat erikoistuneen henkilöstön, myös oikeudellisen yksikön henkilöstön, 
vapauttamisesta komitean henkilöstökiertopolitiikasta;

5. vahvistaa, että komitea sai VMA-rakennusta koskevan todistuksen, jonka mukaan 
rakennuksesta ei tavanomaisessa käytössä aiheudu asbestiin liittyviä riskejä; panee 
kuitenkin merkille, että lisäanalyysissa vahvistettiin, että rakennuksessa on pieni määrä 
asbestia; toteaa, että VMA-rakennuksen toimistoalueen ulkopuolella on vain pieniä 
määriä asbestikuituja sisältäviä materiaaleja ja että kaikki nämä materiaalit on tarkoitus 
poistaa kunnostustöiden toteuttamisen aikana;

6. tukee komitean pyyntöä tehostaa kaikkia toimia, joilla pyritään noudattamaan 
parlamentin ja komitean välisen yhteistyösopimuksen sisältöä kokonaisuudessaan, myös 
määräystä, jonka mukaan komitealle on annettava riittävät varat käännöstoiminnan 
ulkoistamiseen, jotta voidaan kompensoida parlamenttiin siirrettyjä virkoja; 

Tilannekatsaus

7. palauttaa mieliin, että OLAF toteaa kertomuksissaan, että komitean vanhempi jäsen 
syyllistyi häirintään kahta henkilöstön jäsentä kohtaan, epäasialliseen käytökseen 
(vakava väärinkäytös) yhtä komitean jäsentä ja yhtä henkilöstön jäsentä kohtaan sekä 
väärinkäytöksiin muita sihteeristössä työskenteleviä henkilöstön jäseniä kohtaan;

8. muistuttaa OLAFin todenneen, että kyseinen jäsen rikkoi komitean työjärjestyksestä ja 
sen käytännesäännöistä johtuvia velvoitteita; muistuttaa OLAFin suositelleen, että 
komitea käynnistää kyseisen jäsenen osalta asianmukaiset menettelyt, kuten komitean 
työjärjestyksen 8 artiklan neljä osassa määrätään, sekä ryhtyy kaikkiin tarvittaviin 
toimiin estääkseen muut mahdolliset kyseisen jäsenen työpaikkahäirintätapaukset; 

9. panee merkille, että komitean puheenjohtaja sai OLAFin kertomuksen ja suositukset 
17. tammikuuta 2020; toteaa, että asia annettiin komitean jäsenten käyttäytymistä 
käsittelevälle neuvoa-antavalle lautakunnalle 23. tammikuuta 2020; toteaa lisäksi, että 
neuvoa-antava lautakunta esitti päätelmänsä 28. huhtikuuta 2020 ja että kyseistä jäsentä 
pyydettiin esittämään havaintonsa ja että komitean puheenjohtaja pyysi komitean 
laajennetulta puheenjohtajistolta kommentteja; 

10. panee merkille, että komitean työvaliokunta päätti enemmistön äänin pyytää kyseistä 
jäsentä eroamaan tehtävistään ja peruuttamaan hakemuksensa komitean puheenjohtajan 
tehtävään; toteaa, että työvaliokunta vapautti kyseisen jäsenen tämän kaikista tehtävistä, 
joihin liittyy henkilöstön johtamista tai henkilöstöhallintoa; panee merkille, että 
työvaliokunta antoi pääsihteerin tehtäväksi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että jos virallinen syyttäjä käynnistää menettelyn kyseistä jäsentä 
vastaan, komitea osallistuu menettelyyn asianomistajana; ottaa huomioon, että 
työvaliokunta antoi pääsihteerin tehtäväksi tiedottaa tästä päätöksestä OLAFille ja 
parlamentille; panee merkille, että tästä päätöksestä voidaan tarvittaessa ilmoittaa myös 
muille toimielimille tai jäsenvaltioiden elimille;

11. panee merkille, että OLAF toimitti asian Belgian viranomaisille ja että Belgian 
virallinen syyttäjä käynnistää parhaillaan oikeusmenettelyä kyseistä jäsentä vastaan, 
sillä työpaikkakiusaamisesta voidaan Belgian lain mukaan nostaa syyte; toteaa, että 
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komitean seuraavassa täysistunnossa on tarkoitus päättää, olisiko kyseisen jäsenen 
koskemattomuus pidätettävä;

12. on tyytyväinen siihen, että komitea on käynnistänyt perusteellisen arvioinnin ja 
pohdinnan nykyisestä yleisestä kehyksestä, jolla tuetaan sen nollatoleranssipolitiikkaa 
kaikkeen käyttäytymiseen, joka todennäköisesti loukkaa ihmisarvoa; toteaa, että tämän 
prosessin tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset puutteet ja etsiä lisäparannuksia 
komitean henkilöstön ja jäsenten edun mukaisesti;

13. palauttaa mieliin, että komitean jäseniin ei sovelleta henkilöstösääntöjen määräyksiä, 
sillä he eivät ole työntekijöitä vaan heidät on nimitetty komitean jäseniksi; suhtautuu 
myönteisesti siihen, että kokemuksensa perusteella komitea on valmis harkitsemaan 
järjestelmäänsä lisäparannuksia, kuten tiedotustoimia, mukaan lukien jäsenille tarjottava 
koulutus; 

14. pitää myönteisenä, että häirintäyhdyshenkilöiden määrää on lisätty, jotta voidaan 
parantaa epävirallista menettelyä ja henkilöstön mahdollisuutta jakaa huolenaiheensa 
mahdollisesti havaitsemistaan häirintätilanteista; 

15. on erittäin tyytyväinen komitean pohdintoihin, joiden tuloksena laaditaan 
yksityiskohtainen toimintasuunnitelma häirintää koskevan nollatoleranssipolitiikan 
vahvistamiseksi komiteassa; pitää myönteisenä ja kannattaa häirintää, väärinkäytösten 
paljastamista ja kurinpitomenettelyjä koskevaa nykyistä tarkistettua pakettia, jolla 
parannetaan entisestään mekanismeja, joiden avulla henkilöstö voi tehdä häirinnästä 
virallisia valituksia, ja lujitetaan asiaa koskevia oikeudellisia rakenteita; pitää 
myönteisenä, että on perustettu työryhmä, johon kuuluu hallinnon ja 
henkilöstökomitean edustajia ja jonka tavoitteena on kerätä mahdollisimman laajasti 
ajatuksia parannuskohteista; 

16. suhtautuu myönteisesti erilaisten valistusaloitteiden jatkamiseen, jotta henkilöstölle 
voidaan tiedottaa Respect@work-kampanjan jatkotoimista; panee tyytyväisenä merkille 
sellaisten koulutustoimien järjestämisen, joiden tarkoituksena on varmistaa, että 
henkilöstö on tietoinen asiaankuuluvista eettisistä ja organisatorisista arvoista sekä 
niihin liittyvistä säännöistä ja menettelyistä.


