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EHDOTUKSET

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa, että komissio ehdotti vuonna 2005 toimielinten välistä sopimusta, jotta 
voitaisiin luoda monialainen kehys eurooppalaisten sääntelyvirastojen perustamista, 
rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa varten;

2. panee merkille, että parlamentin yleisestä tuesta huolimatta neuvottelut neuvoston kanssa 
kyseisestä sopimusluonnoksesta jumiutuivat vuoden 2006 aikana, minkä lisäksi oli 
epävarmuutta siitä, olisiko toimielinten välisen sopimuksen käyttäminen oikeudellisesti 
hyväksyttävää;

3. on samaa mieltä siitä, että sääntelyvirastojen perustamista ei ole täydennetty yleisellä 
näkemyksellä virastojen asemasta EU:ssa ja että kyseisen yleisen näkemyksen puutteen 
vuoksi virastojen on ollut vaikea toimia tehokkaasti;

4. korostaa virastojen tärkeyttä EU:n hallinnollisessa kehyksessä; kehottaa EU:n toimielimiä 
pyrkimään yhteisymmärrykseen virastojen tarkoituksesta ja asemasta, sillä tällä hetkellä 
yhteisymmärrystä ei ole;

5. panee merkille, että kunnes komission ehdotuksesta virastojen tulevaa hallinnointia 
käsittelevästä toimielinten välisestä työryhmästä tehdään päätös, komissio aikoo

 peruuttaa ehdotuksensa toimielinten välisestä sopimuksesta;

 suorittaa sääntelyvirastojen monialaisen arvioinnin vuoden 2009 loppuun mennessä ja 
kertoa mahdollisimman pian parlamentille ja neuvostolle tuloksista;

 olla ehdottamatta uusien sääntelyvirastojen perustamista, ennen kuin arviointi on 
saatettu päätökseen;

 suorittaa tarkastuksen omista sisäisistä järjestelmistään, joilla hallinnoidaan sen 
suhteita virastoihin, sekä tavoista, joilla virastojen vaikutustenarviointeja tehdään;

6. huomauttaa, että komission tiedonannossa esitettyjen tietojen mukaan tällä hetkellä on 
29 sääntelyvirastoa, jotka työllistävät noin 3 800 henkilöä, ja että niiden vuosittainen 
talousarvio, joka sisältää yhteisön 559 miljoonan euron osuuden, on noin 1 100 miljoonaa 
euroa;

7. vaatii, että tarkastukseen/vastuuvapauteen liittyvän prosessin on oltava suhteutettu 
virastojen kokonaistalousarvioiden suuruuteen; ottaa erityisesti huomioon, että Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen käytettävissä olevia resursseja ei ole lisätty virastojen 
lukumäärän kasvamisen mukaisesti viime vuosina;
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8. toistaa 22. huhtikuuta 2008 virastojen vastuuvapaudesta antamiensa päätöslauselmien 
7 kohdan pyynnön siitä, että tilintarkastustuomioistuin tai muu riippumaton tilintarkastaja 
tarkastaa virastojen toiminnan säännöllisesti (ja tapauskohtaisesti); katsoo, että tarkastusta 
ei pitäisi rajoittaa varainhoidon perinteisiin osatekijöihin ja julkisten varojen 
asianmukaiseen käyttöön vaan tarkastuksen olisi katettava myös hallinnon vaikuttavuus ja 
tehokkuus ja siinä olisi esitettävä arvostelu kunkin viraston varainhoidosta;

9. katsoo, että kaikkien virastojen tulisi esittää yhdessä niiden henkilöstötaulukon kanssa 
yleiskuva niiden vakituisesta ja väliaikaisesti henkilöstöstä sekä kansallisten 
asiantuntijoiden määristä, samoin kuin muutoksista edellisiin kahteen vuoteen nähden;

10. kiinnittää huomiota Euroopan tilintarkastustuomioistuimen virastojen moitteetonta 
varainhoitoa koskevaan erityiskertomukseen N:o 5/2008, jossa viitataan erityisesti 
toiminnan tarkastamiseen;

11. kehottaa komissiota yhdistämään pienempien viranomaisten hallinnolliset tehtävät 
sellaisen kriittisen massan luomiseksi, jota tarvitaan, jotta viranomaiset voisivat noudattaa 
tyydyttävällä tavalla voimassa olevia julkisista hankinnoista annettuja säännöksiä sekä 
varainhoitoasetusta ja henkilöstösääntöjä;

12. kehottaa komissiota tarkastelemaan kriittisesti talousarviota koskevia viranomaisten 
pyyntöjä, koska suurin osa viranomaisista ei käytä pyydettyjä varoja;

13. pyytää vastaavaa valiokuntaa ottamaan huomioon kyseisen tilintarkastustuomioistuimen 
erityiskertomuksen ennen kuin se esittää mietinnön täysistunnossa;

14. ehdottaa, että ehdotetun virastojen tulevaa hallinnointia käsittelevän toimielinten välisen 
työryhmän olisi huomioitava

 tarve virastojen yhdenmukaiseen lähestymistapaan, joka koskee niiden 
varainhoitovuoden toiminnan esittelyä ja niiden selostuksia ja kertomuksia 
talousarviohallinnostaan ja varainhoidostaan;

 virastojen kaikkia johtajia koskeva vaatimus tarkastuslausuman laatimisesta ja 
allekirjoittamisesta, mukaan luettuna tarvittaessa varaukset;

 yhdenmukaistettu malli, joka on kaikkien erillisvirastojen ja virastojen 
sovellettavissa ja jossa erotetaan selkeästi:

 vuosikertomus, joka kertoo viraston toiminnasta, työstä ja saavutuksista ja joka 
on tarkoitettu yleiselle lukijakunnalle;

 rahoitusselvitykset ja talousarvion täytäntöönpanoa koskeva kertomus;

 toimintakertomus, joka laaditaan komission pääosastojen pääjohtajien 
vuotuisten toimintakertomusten mukaisesti;

 viraston johtajan allekirjoittama tarkastuslausuma ja muut mahdolliset 
varaukset tai huomautukset, joihin johtajan mielestä on asianmukaista 
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kiinnittää vastuuvapausviranomaisen huomio;

 tarve määritellä periaatteet sen päättämiseksi, voidaanko korvauksia ja maksuja
käyttää virastojen rahoituslähteinä, ja jos voidaan, missä määrin;

 tarve tarkastella toistuvasti nykyisten virastojen olemassaolon oikeutusta ja laatia 
perusteet, joilla määritellään milloin sääntelyviraston voidaan katsoa täyttäneen 
tehtävänsä ja se voidaan lakkauttaa.
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