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Vastuuvapaus 2006: pääluokka VI, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

1. Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, 

pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20061, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 

– Nide I (C6-0367/2007)2, 

 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vuosikertomuksen 

vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä 

tarkastuksista, 

 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset3, 

 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 

mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana 

olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 

276 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20025 ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V, 

 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0098/2008), 

 

1. myöntää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006; 

 

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa; 
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3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, 

tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä (L-sarja). 

 



2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, 

pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20061, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 

– Nide I (C6-0367/2007)2, 

 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vuosikertomuksen 

vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä 

tarkastuksista, 

 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset3, 

 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 

mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana 

olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 

276 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20025 ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V, 

 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0098/2008), 

 

1. panee merkille, että vuonna 2006 Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla (ETSK) oli 

käytettävissään maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 112 389 673,52 euroa 

(106 880 105,67 euroa vuonna 2005) ja että niiden käyttöaste oli 97,01 prosenttia; 

 

2. panee merkille, että 1. tammikuuta 2005 käyttöön otetun suoriteperusteisen kirjanpidon 

jälkeen ETSK:n tilinpäätöksistä ilmenee, että sillä on 2 204 729 euron negatiivinen 
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taloudellinen tulos (alijäämä) ja toisiaan vastaava määrä (164 448 636 euroa) varoja ja 

vastuita; 

 

3. panee tyytyväisenä merkille, että ETSK ja alueiden komitea allekirjoittivat joulukuussa 

2007 uuden hallinnollista yhteistyöjärjestelyä koskevan sopimuksen kaudelle 2008–

2014; on vakuuttunut siitä, että näiden kahden toimielimen välinen yhteistyö on 

taloudellisesti kannattavaa eurooppalaisten veronmaksajien kannalta; 

 

4. panee tyytyväisenä merkille näiden toimielinten selvän sitoutumisen sisäisen valvonnan 

standardiensa yhdenmukaistamiseen parhaiden käytäntöjen pohjalta sekä kaikkien 

muiden asianmukaisten, yhteispalvelujen varainhoidollisten menettelyjen 

yhdenmukaistamiseen; 

 

5. panee merkille, että uudessa sopimuksessa pidetään kaikkein tärkeimmät osa-alueet 

(infrastruktuuri, atk ja televiestintä sekä kääntäminen, mukaan lukien asiakirjojen 

tuottaminen) yhteispalvelun piirissä, kun taas rajallinen määrä palveluja irrotetaan siitä, 

mm. sisäiset palvelut, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut, kirjasto ja painatuksen 

esitoimet; 

 

6. vaatii kuitenkin, että tämä palvelujen irrottaminen ei saa aiheuttaa kuluja, ja kehottaakin 

siksi näitä komiteoita laatimaan osana välivaiheen arviointia yhteisen analyysin, jotta 

voidaan arvioida, onko tästä resurssien siirrosta ollut hyötyä molemmille; pyytää 

komiteoita antamaan parlamentille yhteistyösopimuksesta irrotettujen palvelujen osalta 

tietoja miniyhteistyösopimuksista; 

 

7. kiinnittää huomiota tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksensa 10.19 kohdassa 

tekemään huomautukseen siitä, että sopimusten hallinnointi ja valvonta oli puutteellista; 

panee huolestuneena merkille, että suuri prosenttiosuus hankintojen kokonaismenoista 

perustui sopimuksiin, jotka tehtiin neuvottelumenettelyllä tarjousmenettelyjen sijaan; 

panee kuitenkin tyytyväisenä merkille komiteoiden yhteispalvelujen antamat tiedot, 

joiden mukaan useimmista rakennuksiin liittyvistä hankinnoista, joista oli aiemmin tehty 

sopimukset neuvottelumenettelyllä, on tehty uusi sopimus tarjouskilpailun pohjalta tai 

käynnistetty tarjouskilpailu; 

 

8. panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille yhteispalveluihin luodun sopimusyksikön, 

joka avustaa kaikkia yhteispalvelujen toiminnallisia osastoja julkisten hankintojen 

alalla; panee merkille, että uudessa sopimuksessa yhteispalvelujen tarkastusyksikkö on 

siirretty kunkin komitean omiin yksiköihin; 

 

9. panee merkille, että esittelijän Remorqueur- ja Van Maerlant -rakennusten käyttöastetta 

vuonna 2007 koskevaan kyselyyn annettujen yhteispalvelujen vastausten perusteella 

92 prosenttia komiteoiden toimistotilojen kokonaismäärästä on nyt käytössä ja tilantarve 

on tyydytetty tuleviksi vuosiksi; 

 

10. panee merkille Montoyer-rakennuksen eteisaulan kunnostamisen osalta, että ETSK:n 

sisäinen tarkastaja totesi raportissaan, ettei hän löytänyt tekijöitä, jotka olisivat tukeneet 

sitä, ettei Montoyer-rakennuksen eteisaulan kunnostustöiden valmistumisen 

myöhästymistä koskevien seuraamusten sopiminen olisi ollut puolusteltavissa; 

huomauttaa, että tämä raportti lähetettiin OLAFille eikä se johtanut mihinkään 

jatkotoimiin, joista ETSK tai alueiden komitea olisivat tietoisia; 



 

11. panee merkille, että ETSK piti vuotuisessa toimintakertomuksessaan vuonna 2006 

toteutettujen jälkitarkastusten määrää riittämättömänä; panee tyytyväisenä merkille 

ETSK:n tilanteen parantamiseksi toteuttamat toimenpiteet, kuten henkilöstötilanteen 

vakauttamisen ja tarkastajien yhteentoimivuuden parantamisen; 

 

12. pitää ratkaisevan tärkeänä, että esimerkiksi tulojen ja menojen hyväksyjien ja 

tarkastajien suorittamat tarkastukset ovat riittävän tiukkoja; korostaa tässä yhteydessä, 

että on tärkeää toteuttaa riittävästi satunnaisia tarkastuksia kaikilla aloilla sen lisäksi, 

että toteutetaan muutamia strategisia tarkastuksia aloilla, joilla riski on suurempi; 

 

13. panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille ETSK:n pääsihteerin parlamentin 

talousarvion valvontavaliokunnalle antaman henkilökohtaisen vakuutuksen siitä, että 

ennakko- ja jälkitarkastusten tehokkuudesta ja asianmukaisuudesta on kohtuulliset 

takeet; 

 

14. pitää myönteisenä, että ETSK:aan on perustettu kolmesta ETSK:n jäsenestä koostuva 

tarkastuskomitea, jota avustaa ulkoinen tarkastaja, joka raportoi ETSK:n 

puheenjohtajalle ja jonka tehtäviin kuuluu muun muassa sisäisen tarkastuksen yksikön 

riippumattomuuden varmentaminen sekä tarkastuskertomuksiin sisältyvien suositusten 

johdosta toteutettujen toimien arviointi; 

 

15. pitää valitettavana, että Belgiassa erästä entistä ETSK:n jäsentä vastaan vireille pannun, 

matkakuluja koskevan rikosasian (johon viitataan vastuuvapauden myöntämisestä 27. 

huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman1 4 kohdassa) suullista 

käsittelyä tuomioistuimessa on lykätty viisi kertaa, joista kolme vastaajan pyynnöstä; 

panee tyytyväisenä merkille, että ETSK:n hallinto on antanut kirjalliset todisteet siitä, 

että ETSK ei kannustanut kyseisiin lykkäyksiin; 

 

16. panee tyytyväisenä merkille, että 10. lokakuuta 2007 hyväksyttiin ETSK:n jäsenten 

matka- ja kokouskulujen korvaamista koskevien sääntöjen yleinen tarkistus, jolla 

parannetaan ja yksinkertaistetaan korvausmenettelyjä varmistaen kuitenkin avoimuus ja 

kaikkien jäsenten tasapuolinen kohtelu sekä otetaan huomioon tekninen kehitys (kuten 

sähköiset matkaliput, online-hotellivaraukset ja videoneuvottelut). 
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