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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka VII – Alueiden komitea
(2020/2146(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20191,

– ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2019 (COM(2020)0288 – C9-0226/2020)2,

– ottaa huomioon alueiden komitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuonna 2019 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (00000/2020),

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 sekä toimielinten vastaukset3,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2019 koskevan 
lausuman4 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 
kohdan sekä 317, 318 ja 319 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) 2018/10465 ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 
262 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

1. myöntää alueiden komitean pääsihteerille vastuuvapauden alueiden komitean 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019 / lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä alueiden komitean pääsihteerille alueiden komitean talousarvion 

1 EUVL L 67, 7.3.2019.
2 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.
3 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.
4 EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0.
5 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
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toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019; 

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman alueiden komitealle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2019, pääluokka VII – Alueiden komitea
(2020/2146(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019, pääluokka VII – Alueiden 
komitea,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2021),

A. katsoo 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;

1. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi varainhoitovuotta 2019 koskevassa 
vuosikertomuksessaan, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita alueiden komitean 
henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

2. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi tarkastustyönsä 
perusteella, että virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen alueiden 
komitean hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 
2019 päättyneeltä varainhoitovuodelta ja että tarkastetut valvontajärjestelmät olivat 
vaikuttavia;

3. muistuttaa, että komitean talousarvio on luonteeltaan pääasiassa hallinnollinen ja että 
suuri osa määrärahoista käytetään henkilöstöön, kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, 
laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin;

4. panee merkille, että komitean hyväksytty talousarvio vuonna 2019 oli 98 751 000 euroa 
(96 101 000 euroa vuonna 2018 ja 93 295 000 euroa vuonna 2017); panee merkille, että 
maksusitoumusten toteutusaste vuonna 2019 oli 99,6 prosenttia (99,3 prosenttia vuonna 
2018 ja 98,1 prosenttia vuonna 2017) ja että maksujen toteutusaste vuonna 2019 oli 
88,8 prosenttia, mikä on matalampi kuin vuonna 2018, jolloin se oli 91,0 prosenttia, ja 
vuonna 2017, jolloin se oli 89,9 prosenttia; panee kuitenkin merkille, että maksujen 
lopullinen toteutusaste vuoden 2019 talousarviosyklin lopussa (siirtojen maksamisen 
jälkeen) on suurempi; 

5. korostaa, että toimielimen henkilöstömenoja koskevassa osastossa 1 maksusitoumusten 
käyttöaste oli 99,6 prosenttia ja kiinteistöjä, irtainta omaisuutta, laitteita ja sekalaisia 
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hallinnosta johtuvia menoja koskevassa osastossa 2 se oli 99,7 prosenttia; panee 
merkille, että vuoden lopussa sitomatta olevia määrärahoja oli noin 400 000 euroa 
(0,4 prosenttia), jotka palautettiin unionin talousarvioon, ja toteaa, että määrä on 
alhaisempi kuin vuonna 2018, jolloin sitomatta olevia määrärahoja oli noin 700 000 
euroa (0,7 prosenttia); 

Henkilöresurssit

6. panee merkille, että henkilöstön kokonaismäärä vuonna 2019 oli 576 (vuonna 2018 se 
oli 538 ja vuonna 2017 määrä oli 533); panee merkille, että henkilöstötaulukkoon 
sisältyvien virkojen ja toimien määrä on 491 ja että komitea pitää kyseistä määrää 
riittämättömänä; panee merkille vuonna 2019 valmistuneen työmäärän arvioinnin 
tulokset, joiden perusteella tehdään mahdollisesti uudelleenjärjestelyjä tehokkuuden 
parantamiseksi edelleen ja synergioiden luomiseksi; on tietoinen siitä, että komitea 
haluaa unionin budjettivallan käyttäjien käsittelevän asiaa ja tasapainottavan nykyistä 
henkilöstötilannetta asteittain; 

7. panee merkille komitean jatkuvat toimet, joiden avulla se on pyrkinyt vahvistamaan 
poliittista rooliaan ja vastaamaan poliittisen ja hallinnollisen alan vakituisten 
asiantuntijapalvelujen kasvaneeseen tarpeeseen; panee merkille osaajareservin, joka 
luotiin, jotta kokenut henkilöstö olisi motivoitunutta ja pysyisi komitean palveluksessa; 
panee merkille, että komitean historian ensimmäinen yleinen sisäinen kilpailu saatettiin 
päätökseen vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla ja että sen seurauksena valittiin 
40 henkilöä 113:sta ehdokkaana olleesta henkilöstön jäsenestä; 

8. toteaa, että keskijohdon ja ylemmän johdon sukupuolijakauma on ollut suhteellisen 
vakaa vuodesta 2018 lähtien ja että naisten osuus kyseisissä toimissa on 35 prosenttia; 
panee merkille, että yhtäläisiä mahdollisuuksia koskeva uusi strategia, joka sisältää 
vuoteen 2025 mennessä saavutettavaksi asetettuja konkreettisia tavoitteita, on 
hyväksyttävänä ja sen on tarkoitus astua voimaan vuonna 2020;

9. kannustaa komiteaa jatkamaan toimia sukupuolten tasa-arvoisen edustuksen 
saavuttamiseksi kaikilla hierarkiatasoilla ja pitää myönteisenä sellaisia toimia kuin 
kummankin sukupuolen edustuksen edellyttäminen valintalautakuntien kokoonpanossa, 
naisten aktiivinen kannustaminen hakemaan kaikenlaisiin johtotehtäviin, erillisten 
koulutustilaisuuksien järjestäminen naispuolisille henkilöstön jäsenille, jotka haluavat 
valmistautua johtotehtäviin, ja joustavammat työjärjestelyt, mukaan lukien 
mahdollisuus osa-aika- ja etätyöhön;

10. arvostaa sitä, että komitea kehittää ja pitää yllä laadukkaita terveys- ja 
hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tilanteeseen 
puuttumiseen, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asianomaisten henkilöstöhallinnon 
yksiköiden kanssa ja henkilöstön ja johdon keskuudessa toteuttavien valistusohjelmien 
avulla; pitää myönteisenä alemman johdon, keskijohdon ja ylemmän johdon 
koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään poissaolojen hallintaa ja kollegoiden 
menestyksekästä työhön paluuta pitkäaikaisen poissaolon jälkeen; 

11. korostaa, että komitean palveluksessa olevan sopimussuhteinen henkilöstön 
pääasiallisena tehtävänä on antaa tarvittavaa tukea toimimalla sijaisena kollegoiden 
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keskipitkän aikavälin ja pitkäaikaisten poissaolojen aikana ja tarjoamalla lisätukea 
komitean jäsenille eri osastojen yksittäisissä hankkeissa; 

12. toteaa, että komitean on parannettava turvatarkastusjärjestelmiään ja varmistettava 
jäsenilleen ja henkilöstölleen turvallinen työpaikka, mikä edellyttää lisää 
erityisresursseja, ja toteaa, että fyysisen turvallisuuden ja tietoteknisen tuen 
takaamiseksi osoitettujen resurssien määrä kutakin henkilöstön jäsentä kohti on hyvin 
alhainen muihin unionin toimielimiin verrattuna; 

13. toteaa, että komitea on yksilöinyt lisähankkeita hallinnon ja viestinnän 
nykyaikaistamisen alalla, kuten lainsäädännön parantamisen tukeminen toteuttamalla 
unionin lainsäädännön käytännön täytäntöönpanon ennakko- ja jälkiseurantaa ja 
tiedotustoimet, joilla pyritään saamaan kaikki paikallis- ja alueviranomaiset 
osallistumaan prosessiin, ja toteaa, että näitä lisähankkeita varten tarvitaan riittävästi 
resursseja; 

Viestintä

14. korostaa, että komitean viestintästrategian ulkoinen arviointi suoritettiin kaikkien 
muiden unionin toimielinten soveltamien standardien mukaisesti hyödyntämällä yhteistä 
puitesopimusta; toteaa, että komitean viestinnän yleinen laatu vastaa yleisön tarpeisiin 
ja on tehokasta, sillä keskeisillä sidosryhmillä on myönteinen käsitys komiteasta;

15. kehottaa komiteaa ilmoittamaan, miten se aikoo panna arviointikertomuksen suositukset 
täytäntöön tehokkaalla tavalla; toteaa, että komitean viestintäalan suurimmat 
saavutukset ovat komission kanssa järjestettävät kansalaiskeskustelut ja komitean omat 
paikalliset keskustelut, merkittävät EuroPCom-tapahtumat (julkisen sektorin tiedottajien 
eurooppalainen konferenssi) ja Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko;

Digitalisaatio, kyberturvallisuus

16. on tietoinen siitä, että alueiden komitean työvaliokunta hyväksyi digitaalistrategian 
vuoden 2019 alussa ja että strategian täytäntöönpano alkoi hyväksymisen jälkeen; 
toteaa, että strategian tärkeimmät tavoitteet ovat jäsenkeskeiset tietojärjestelmät 
komitean poliittisen työn tukemiseksi, paperittomia hallinnollisia menettelyjä tukevat 
tietojärjestelmät ja virtuaalista työtilaa koskeva ohjelma;

17. pitää myönteisenä toimielinten välistä kyberyhteistyötä, jonka puitteissa komitea sai 
EU:n toimielinten, elinten ja virastojen tietotekniikan kriisiryhmän tukea, kuten 
työpaikalla järjestettyä koulutusta pilvipalvelujen turvallisuudesta ja kyberuhkia 
koskevista tiedustelutietoista unionin toimielimiin kohdistuvien hyökkäysten varalle; 
toteaa, että useat digitalisointihankkeet koskevat sellaisten henkilöstöasioihin ja 
varainhoitoprosesseihin liittyvien menettelyjen digitalisointia, joissa komitea käyttää 
komission tarjoamia SYSPER- ja ABAC-järjestelmiä; pyytää komiteaa tarkastelemaan 
mahdollisuutta neuvotella komission kanssa paremmista ehdoista, jotta sovellusten 
jakamista voitaisiin tehostaa ja se voitaisiin saada taloudellisesti houkuttelevaksi;

18. korostaa, että määrärahasiirtojen perusteella tietotekniikka-alan määrärahat lisääntyivät 
vuodesta 2018, jolloin ne olivat 7 963 825 euroa, 9 082 838,76 euroon vuonna 2019; 
pitää myönteisenä, että tietotekniikkayksikkö pyrki tuottamaan tietojärjestelmiä, joilla 
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tuetaan neljää toimintaa-alaa eli poliittista työtä, asiakirjojen hallintaa, viestintää sekä 
henkilöstö-/taloushallintoa, ja että virtuaalista työtilaa koskevan ohjelman kaikilla osa-
aloilla on edistytty; 

Kiinteistöt, turvallisuus

19. pitää myönteisenä, että kiinteistöjen asianmukaisten turvallisuusstandardien 
takaamiseksi on toteutettu useita toimenpiteitä, kuten uusien kulunvalvontalaitteiden 
asentaminen; toteaa, että asiaankuuluvat turvallisuusstandardit ovat nyt samalla tasolla 
kuin parlamentin ja komission standardit ja että lisäksi on alettu toteuttaa ensimmäisiä 
toimia vuonna 2020 käyttöönotettavan uuden vierailujen hallintajärjestelmän 
hankkimiseksi; 

20. panee merkille komitean kiinteistöstrategian pääperiaatteet, joihin kuuluvat kiinteistöjen 
maantieteellinen keskittäminen, omistamisen suosiminen vuokrasopimusten sijaan, 
kestävyysperiaatteiden mukainen kiinteistöhallinnointi ja monivuotinen suunnittelu; 
panee merkille, että alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) 
yhteinen työryhmä laati toimistotilojen jakamista koskevat suuntaviivat ottaen 
huomioon muiden unionin elinten tilanteen; arvostaa sitä, että nämä muuttujat esiteltiin 
henkilöstön edustajille ja niistä keskusteltiin heidän kanssaan; panee merkille komitean 
avoimen ja yhteistyöhön perustuvan lähestymistavan henkilöstön edustajia kohtaan; 

21. panee merkille, että vuoden 2018 vastuuvapauspäätöslauselman vaatimusten mukaisesti 
alueiden komitea ja ETSK ovat antaneet ohjeet asbestin poistamiseksi syksyllä 2020 
siten, että töiden aikana noudatetaan täysin tarpeellisia suojatoimenpiteitä; pitää 
myönteisenä, että sekä alueiden komitean että ETSK:n rakennuksissa ei ole joko 
ollenkaan asbestia tai ne ovat asbestin kannalta turvallisia (VMA-rakennus); 

Sisäinen hallinto, sisäinen valvonta, rahoitus

22. korostaa, että komitea määrittää eri hallinnollisia alojaan koskevia selkeitä keskeisiä 
tulosindikaattoreita määrittämällä tavoitteet, saavutettavat tulokset ja näihin tarvittavan 
henkilöstön määrän; pyytää komiteaa toimittamaan seuraavassa vuotuisessa 
toimintakertomuksessaan näiden hyvin yksityiskohtaisten tietojen lisäksi konsolidoidun 
version, jossa esitetään tärkeimmät saavutetut tavoitteet ja tulokset;

23. toteaa, että vaatimusten noudattamisen ja vaikuttavuuden arviointi käynnistettiin vuonna 
2019 sen arvioimiseksi, miten perusteellisesti komitea noudattaa 16:ta sisäisen 
valvonnan standardia; toteaa, että vuoden 2019 standardien noudattamisen arvioinnista 
kävi ilmi, että niiden noudattaminen ja vaikuttavuus oli edelleen yleisesti ottaen 
tyydyttävää ja vakaata vuoteen 2018 verrattuna; toteaa kuitenkin, että on yksilöity aloja, 
joilla on vielä parantamisen varaa, mukaan lukien komitean tehtävänkuvan ja 
organisaatiorakenteen sovittaminen yhteen uusien painopisteiden kanssa, tietojen 
tallentamisen entistä laajempi digitalisointi ja hallinnollisten menettelyjen 
yksinkertaistaminen sekä toiminnan jatkuvuutta koskevan nykyisen suunnitelman 
perusteellinen uudistaminen tämänhetkisestä covid-19-kriisistä saatujen kokemusten 
perusteella; 

24. toteaa, että sisäisen tarkastuksen tehtävän seurannasta vastaa tarkastusvaliokunta, jossa 
on yksi jäsen kustakin komitean talous- ja hallintoasiain komissiossa edustettuna 
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olevasta poliittisesta ryhmästä ja yksi korkean tason ulkopuolinen neuvonantaja; toteaa, 
että tarkastusvaliokunta järjesti vuonna 2019 kaksi kokousta, joissa esiteltiin vuoden 
2020 työohjelma ja jäsenille tiedotettiin käynnissä olevien tarkastusten ja avointen 
suositusten tilanteen edistymisestä sekä niihin liittyvistä riskeistä; 

25. panee merkille, että komitean talousarvion toteuttamista koskevia sisäisiä 
varainhoitosääntöjä päivitettiin 1. tammikuuta 2019 komitean päätöksellä N:o 14/2018 
ja niitä on pantu täytäntöön vuoden 2019 ajan ottamalla operatiiviset toimihenkilöt 
virallisesti mukaan varainhoidollisen hyväksymismenettelyn työnkulkuun ja lisäksi 
nimittämällä operatiivisesta hallinnoinnista vastaavia johtajia edelleenvaltuutetuiksi 
tulojen ja menojen hyväksyjiksi; 

26. pitää myönteisenä, että kaikki edelleenvaltuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät 
allekirjoittivat varainhoitovuoden 2019 osalta henkilökohtaiset vahvistuslausumansa, 
että asiaankuuluvissa vahvistuslausumissa mainittiin kaikki poikkeuksia koskevat 
ilmoitukset ja että korjaavia toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan näiden poikkeuksien 
toistumisen välttämiseksi;

27. kehottaa komiteaa analysoimaan tehokkaammin mahdollisuutta hyödyntää täysin 
paperitonta tarjouskilpailuympäristöä kaikissa hankintamenettelyissä; toteaa, että tämä 
edellyttäisi komission yhteisen tutkimuskeskuksen kehittämän julkisten hankintojen 
hallinnointivälineen hankkimista sekä back-office-asiakirjanhallintajärjestelmän 
kehittämistä tai hankintaa; 

Monikielisyys

28. arvostaa sitä, että komitea jakoi koko henkilöstölleen oikeusasiamiehen käytännön 
suositukset EU:n virallisten kielten käytöstä viestinnässä yleisön kanssa (tapaus 
SI/98/2018/DDJ), kuten kyseisissä suosituksissa suositeltiin; panee merkille, että 
komitea julkaisi vuonna 2019 myös ohjeet oikeusasiamiehelle tehtävistä henkilöstön 
kanteluista asianmukaisen seurannan varmistamiseksi;

29. toteaa, että alueiden komitean ja ETSK:n käännösten ulkoistamisen 
kokonaiskustannukset olivat 6 043 592 euroa vuonna 2019 ja alueiden komitean osuus 
tästä oli 2 492 830 euroa ja että sisäisten kääntäjien tekemänä kokonaiskustannukset 
olisivat olleet 8 781 075 euroa ja alueiden komitean osuus tästä olisi ollut 3 621 974 
euroa;

30. pyytää komiteaa antamaan tietoja meneillään olevasta käännöstoiminnan 
järkeistämisprosessista, jossa on lähinnä yhdistetty eri käännösyksiköitä; pyytää 
komiteaa ilmoittamaan järkeistämisestä mahdollisesti seuranneesta tehokkuuden 
parantumisesta ja siihen liittyvistä mahdollisista riskeistä; 

Toimielinten välinen yhteistyö

31. korostaa toimielinten välisen yhteistyön merkitystä ja toteaa, että komitea maksoi noin 
6 miljoonaa euroa muiden unionin elinten kanssa tehtyjen palvelutasosopimusten 
nojalla vuonna 2019; toteaa, että tällä yhteistyöllä varmistetaan synergiaedut ja se 
täydentää alueiden komitean ja ETSK:n palveluja koskevia yhteisjärjestelyjä; toteaa, 
että alueiden komitean täysistunnot järjestetään parlamentin ja komission tiloissa ja se 
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ostaa tulkkauspalveluja parlamentilta ja komissiolta ja tekee yhteistyötä 
henkilöstöasioissa, tietotekniikkaan liittyvissä kysymyksissä ja muissa hallinnollisissa 
asioissa; 

32. pitää myönteisenä 5. helmikuuta 2012 tehtyä yhteistyösopimusta, joka on edelleen 
voimassa alueiden komitean ja parlamentin osalta ja joka kattaa parlamentin ja alueiden 
komitean poliittisen yhteistyön sekä alueiden komitean, ETSK:n ja parlamentin 
hallinnollisen yhteistyön; pyytää alueiden komiteaa ilmoittamaan parlamentille 
sopimuksen tarkistamisen tuloksista; panee merkille komission kanssa vuonna 2005 
tehdyn sopimuksen ja siihen vuonna 2007 tehdyn lisäyksen; panee merkille, että 
neuvotteluja ETSK:n kanssa tehtävää hallinnollista yhteistyötä koskevasta uudesta 
sopimuksesta (nykyinen sopimus on voimassa 2016–2020) lykättiin covid-19-kriisin 
vuoksi, jonka vuoksi alueiden komitean toimivaltuuksien muuttaminen muuttui 
monimutkaisemmiksi alkuvuonna 2020 ja ETSK:n syksyllä 2020; toteaa, että alueiden 
komitea ja ETSK sopivat tämän vuoksi, että nykyisen sopimuksen soveltamisaikaa 
jatketaan 30. kesäkuuta 2021 saakka;

33. pyytää alueiden komiteaa ilmoittamaan edistyksestä, joka liittyy neuvotteluihin 
komission kanssa tehtävästä uudesta sopimuksesta, sillä komission kanssa tehdyn 
nykyisen yhteistyösopimuksen voimassaolo päättyi 31. joulukuuta 2019 mutta sen 
voimassaoloaikaa jatkettiin vuodella; 

34. pyytää komiteaa ilmoittamaan kaikista valvontamekanismeista, joilla varmistetaan 
yhteispalvelujen tehokas hallinnointi; panee merkille, kuinka tärkeää on alueiden 
komitean ja ETSK:n yhteisten palvelujen alalla tekemä hallinnollinen yhteistyö, jonka 
puitteissa alueiden komitean ja ETSK:n yhteispoolissa on 470 henkilöstön jäsentä 
(joista noin 170 on alueiden komitean palveluksessa) ja vuosittain yli 50 miljoonaa 
euroa (joista noin 22 miljoonaa euroa alueiden komitealta), palkkoihin liittyviä menoja 
lukuun ottamatta; panee merkille, että yhteispalvelujärjestelyjen vuotuinen rahallinen 
arvo on yli 100 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon palkkoihin liittyvät menot; 

35. tukee alueiden komitean ja ETSK:n kantaa, jonka mukaan parlamentin kanssa tehdyn 
nykyisen sopimuksen voimassaoloaikaa jatkettaessa tai tehtäessä uutta sopimusta on 
ratkaistava kaikki ratkaisematta olevat ongelmat, kuten se, että sopimus ei ole 
tasapainoinen alueiden komitean ja ETSK:n kannalta, koska sillä siirrettiin 
parlamenttiin 60 kääntäjää (24 alueiden komiteasta) ja vastineeksi komiteoille tarjottiin 
vain mahdollisuus hyödyntää Euroopan parlamentin tutkimuspalvelujen pääosaston 
(EPRS) palveluja; panee huolestuneena merkille, että tämän seurauksena alueiden 
komitean ja ETSK:n oli palkattava sopimussuhteista henkilöstöä ja ulkoistettava 
käännöspalvelujaan, mikä johti tosiasiallisesti määrärahojen vähenemiseen; 

36. panee kuitenkin merkille, että hallinnollisella tasolla parlamentin kanssa tehtävä 
yhteistyö on ollut menestyksekästä; on yhtä mieltä siitä, että on tehostettava entisestään 
poliittista yhteistyötä vuosittaisen ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun, lainsäädännön 
painopisteitä koskevan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julistuksen ja 
vuotuisen työohjelman seurannan osalta;

37. pyytää alueiden komiteaa ilmoittamaan mahdollisista parannuksista hallinnollisten 
menettelyjen tehokkuudessa, mikä vaikuttaa olevan jatkuvasti lisääntyvän työmäärän ja 
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nopeasti muuttuvan maailman väistämätön seuraus; muistuttaa, että meneillään olevat 
uudistukset ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että alueiden komitealla on hyvät 
valmiudet vastata tuleviin haasteisiin; 

Ympäristönäkökohdat

38. onnittelee komiteaa ympäristöasioiden hallintajärjestelmän yhteydessä parhaillaan 
toteutettavista toimista, joilla pyritään pienentämään hiilijalanjälkeä ja vähentämään 
muovi- ja paperijätettä ja elintarvikkeiden haaskausta; on yhtä mieltä siitä, että 
hiilijalanjäljen pienentäminen on yksi tulevien vuosien tärkeimmistä tavoitteista; 
kannustaa komiteaa osallistumaan tähän liittyviin hankkeisiin muiden unionin elinten 
kanssa ja laatimaan komitealle kattavan suunnitelman Euroopan vihreän kehityksen 
ohjelmassa esitettyjen periaatteiden ja suositusten ja ilmastoneutraaliuden saavuttamista 
vuoteen 2030 mennessä koskevan yleistavoitteen täytäntöönpanemiseksi; 

Eettisiä kysymyksiä ja luotettavuutta koskeva toimintapolitiikka

39. korostaa, että komitea hyväksyi 5. joulukuuta 2019 jäsenten käytännesäännöt, joissa 
määritellään yksityiskohtaisesti menettely, jota sovelletaan, kun komitean jäsenen 
väitetään häirinneen henkilöstön jäsentä, ja toteaa, että kyseiset säännöt perustuvat 
pääosin parlamentin puhemiehistön 2. heinäkuuta 2018 tekemään päätökseen 
työpaikkahäirintää koskevista valituksista; panee merkille, että kyseisissä säännöissä 
määritellään seuraamuksia, joiden avulla varmistetaan sääntöjen noudattaminen, ja että 
komitea on perustanut häirintää käsittelevän neuvoa-antavan lautakunnan;

40. panee merkille, että käytännesäännöt mainitaan jäsenille tarkoitetuilla komitean 
verkkosivustoilla, joista on linkki asiaa koskevalle sivulle; toteaa, että 
käytännesääntöihin sisältyy määräyksiä, joiden avulla pyritään erityisesti välttämään 
eturistiriitatilanteet, mukaan lukien määräys, joka velvoittaa toimittamaan ilmoituksen 
taloudellisista sidonnaisuuksista; 

41. pitää myönteisenä eri sidosryhmien kanssa aloitettua vuoropuhelua, jota käydään 
työpaikkakiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä 29. marraskuuta 2010 tehdyn 
sisäisen päätöksen N:o 362/2010 tarkistamiseksi uuden ehdotuksen perusteella, jossa 
esitetään muutettua kehystä häirinnän torjumiseksi, jotta sen soveltamisalaa voidaan 
laajentaa siten, että se kattaa ennaltaehkäisytoimet ja konfliktien ratkaisukeinot, ja jotta 
voidaan vahvistaa häirintää koskevaa nollatoleranssiperiaatetta, myös häirinnän 
ehkäisyä koskevan koulutuksen avulla; 

42. toteaa, että vuonna 2019 ei ilmoitettu uusista väärinkäytösten paljastustapauksista; pitää 
myönteisenä, että komitea käynnisti vuoden 2019 lopulla kyselytutkimuksen, jossa 
selvitettiin, miten henkilöstö tuntee eettisiä kysymyksiä, ja joka sisälsi erityisen paljon 
kysymyksiä sen selvittämiseksi, miten hyvin henkilöstö tuntee väärinkäytösten 
paljastamista koskevan menettelyn, ja suhtautuu myönteisesti siihen, että tutkimuksen 
tulosten perusteella ryhdyttiin toimiin vuonna 2020; panee merkille, että päätöksessä 
N:o 508/2015 määritellään turvalliset väylät, joiden välityksellä henkilöstön jäsenet 
voivat ilmoittaa väärinkäytöksistä sisäisesti valitsemalleen komitean johtajalle tai 
suoraan Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF); panee merkille, että eettisistä ja 
henkilöstösääntöihin liittyvistä kysymyksistä vastaavilta henkilöiltä voi pyytää neuvoja 
ennen kyseisen menettelyn aloittamista; 
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43. pyytää komiteaa seuraamaan muiden elinten hyvää esimerkkiä ja julkaisemaan 
verkkosivustollaan eettisiä kysymyksiä koskevan luvun, jossa esitetään mahdollisten 
eturistiriitojen ehkäisemistä, tunnistamista ja välttämistä koskevat säännöt, joita 
sovelletaan komitean kaikkiin jäseniin ja koko henkilöstöön; ilmaisee haluavansa saada 
ajantasaista tietoa eettisten kysymysten kehyksestä ja siihen liittyvästä julkisen sektorin 
eettisiä kysymyksiä koskevasta koulutuksesta, mukaan lukien uudelle henkilöstölle 
järjestettävä koulutus;

44. palauttaa mieliin, että työkyvyttömyyslautakunta vahvisti, että entisen sisäisen 
tarkastajan McCoyn työkyvyttömyys johtui työperäisestä sairaudesta ja että alueiden 
komitea hyväksyi kyseisen päätelmän virallisesti 26. kesäkuuta 2019; toteaa, että 
henkilöstösääntöjen 78 artiklan 5 kohdan mukaisesti McCoylle hyvitettiin heinäkuussa 
2019 kaikki maksut, joita tämä oli suorittanut eläkejärjestelmään siitä päivästä lähtien, 
kun hän alkoi saada työkyvyttömyyskorvausta (1. heinäkuuta 2007), siihen päivään 
saakka, kun hän alkoi saada vanhuuseläkettä (31. heinäkuuta 2010);

45. palauttaa mieliin, että vuoden 2017 vastuuvapauspäätöslauselman mukaisesti 
parlamentin jäsen Sophie in’t Veld nimettiin sovittelijaksi ja että kaikki osapuolet 
osallistuivat Sophie in’t Veldin johtamaan sovittelumenettelyyn sovintoratkaisun 
löytämiseksi ja kiistan ratkaisemiseksi lopullisesti; panee merkille, että komitea jatkoi 
suunniteltuja sovittelukokouksia McCoyn kanssa ja niiden seurauksena komitea esitti 
lopulta 20. joulukuuta 2020 ehdotuksen; 

46. pitää myönteisenä sovittelijan, entisen sisäisen tarkastajan ja komitean edustajan välistä 
keskustelua, joka käytiin 10. marraskuuta 2020 vuoden 2019 vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; korostaa, että on tärkeää rauhoittaa tilannetta ja sovittaa entisen sisäisen 
tarkastajan ja komitean kannat yhteen; pitää myönteisenä sovittelijan ehdotusta, jonka 
mukaan sovinnonteon lähtökohtana olisi oltava alueiden komitean puheenjohtajan ja 
McCoyn tapaaminen ennen neuvottelujen käymistä;

47. pitää myönteisenä alueiden komitean talous- ja hallintoasiain komission puheenjohtajan 
10. marraskuuta 2020 päivättyä kirjettä, joka oli osoitettu parlamentin talousarvion 
valvontavaliokunnan puheenjohtajalle ja jossa vahvistettiin alueiden komitean 
puheenjohtajan olevan valmis tapaamaan entisen sisäisen tarkastajan; panee merkille, 
että komitean puheenjohtaja ja entinen sisäinen tarkastaja tapasivat 19. marraskuuta 
2020 valmistellakseen seuraavia vaiheita; pitää myönteisenä sovittelijan, vuoden 2019 
vastuuvapausmietinnön esittelijän, entisen sisäisen tarkastajan ja komitean edustajan 
myöhempiä kokouksia neuvottelujen käynnistämiseksi, jotta asia voidaan ratkaista 
lopullisesti; arvostaa kaikkien osapuolten ponnisteluja, panee merkille, että on otettu 
tärkeä ensiaskel, ja uskoo, että sopimukseen päästään pian. 

 


