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EHDOTUKSET

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

Johdanto

1. pitää myönteisenä komission aikomusta edistää toimielinten välistä vuoropuhelua 
Euroopan unionin virastojen tulevaisuudesta ja niiden asemasta Euroopan unionin 
hallinnossa; on vakuuttunut, että nyt on tullut aika päättää Euroopan unionin hallinnon 
yleisestä suunnasta, ja katsoo, että toimielinten välinen työryhmä olisi 
toteuttamiskelpoinen rakenne tätä tarpeellista rakentavaa ja tulossuuntautunutta 
keskustelua varten; korostaa, että kaikkien tärkeimpien institutionaalisten ja 
lainsäädännöllisten toimijoiden sekä budjettivallankäyttäjän edustajien on osallistuttava 
tähän työryhmään tyydyttävien tulosten takaamiseksi;

2. pitää myönteisenä komission aikomusta käynnistää sääntelyvirastojen perusteellinen 
horisontaalinen arviointi, jossa selvitetään niiden perustamisen ja toiminnan todelliset 
vaikutukset unionissa; on sitä mieltä, että samassa kehyksessä on vahvistettava 
johdonmukaiset arviointisäännöt;

3. muistuttaa, että EU:n virastoja on perustettu toinen toisensa jälkeen vastaamaan 
tapauskohtaisiin erityistarpeisiin, ja ne on siten perustettu ei-koordinoidusti ja vailla 
yhteistä toimintakehystä; toteaa kuitenkin, ettei mikään viime vuosien yrityksistä luoda 
joitakin yhteisiä sääntöjä ja periaatteita virastoissa noudatettaviksi ole onnistunut kovin 
hyvin; pitää valitettavana, että aikaa on hukattu, ja kehottaa neuvostoa yhdessä kaikkien 
muiden toimielinten kanssa toteuttamaan kaikki mahdolliset toimet, jotta tällä alalla 
edistyttäisiin;

4. on valmis ottamaan huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheita, joiden perusteena on 
komission vuonna 2005 esittelemä ja horisontaalisen kehyksen luomiseen Euroopan 
unionin virastojen perustamista, rakennetta, toimintaa, arviointia ja valvontaa varten 
pyrkivä Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehystä koskeva toimielinten 
välinen sopimusluonnos, jotta voitaisiin luoda asianmukainen väline, jota voitaisiin 
soveltaa onnistuneesti kaikkiin tällaisiin erillisvirastoihin;

5. katsoo tästä syystä, että komission päätös peruuttaa tätä toimielinten välistä sopimusta 
koskeva ehdotuksensa on pragmaattinen askel, joka saattaa samalla tarjota tilaisuuden 
pyrkiä toisiin ratkaisuihin, jotka olisi löydettävä kiireesti; on vakuuttunut, että 
avoimuuden nimissä jonkinlainen horisontaalinen kehys on tarpeen erillisvirastoille 
niiden erilaisesta luonteesta huolimatta;

6. saattaisi harkita myös muiden välineiden kuin toimielinten välisen sopimuksen 
kehittämistä, jotta Euroopan unionin toimielinten tehtävät ja tarvittavat menettelyt uusien 
hajautettujen virastojen perustamiseksi tai jo olemassa olevien virastojen 
hallinnoimiseksi voidaan määritellä paremmin;
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7. toistaa pitävänsä tärkeänä, että budjettikurista ja vakaasta varainhoidosta 17. toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 47 kohdassa vahvistetun menettelyn 
soveltaminen turvataan systemaattisesti toimielinten tasolla, ja korostaa tarvetta 
varmistaa parlamentin, neuvoston ja komission hajautetuista erillisvirastoista 
13. heinäkuuta 2007 antaman yhteisen lausuman asianmukainen seuranta;

8. on vakuuttunut, että kyseisen säännöksen soveltamista koskeva yksityiskohtainen 
menettely on ehdottomasti tarpeen; katsoo, että tällainen menettely voisi tarjota 
tilaisuuden ottaa esiin jumittuneen toimielinten välisen sopimusluonnoksen joitakin 
tärkeitä kohtia mahdollisesti yhdessä joidenkin erillisvirastoja koskevan 
varainhoitopuiteasetuksen mukautusten kanssa;

9. vaatii, että lisäksi jo olemassa olevissa virastoissa olisi toteutettava säännöllisiä 
arviointeja koordinoidusti ja yhtenäisesti sen tarkistamiseksi, onko virasto 
kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin se, että komission yksiköt itse suorittavat 
kyseiset tehtävät;

10. toteaa, että ellei arvioinnin tuloksena voida taata hajautetun hallinnon 
kustannustehokkuutta ja toimintatehokkuutta, Euroopan unionin ei pitäisi epäröidä 
nykyisen komission tehtävien ulkoistamissuuntauksen kääntämistä päinvastaiseksi, ja 
sen olisi laadittava selkeät säännöt hajautettujen virastojen tehtävien lakkauttamiseksi;

11. tukee komission aikomusta olla ehdottamatta uusia hajautettuja virastoja ennen kuin 
arviointiprosessi on saatu päätökseen, sillä erityisesti nykyisen monivuotisen 
rahoituskehyksen marginaalia ajatellen olisi tällä hetkellä erittäin vaikeaa rahoittaa 
mitään uutta yhteisön elintä ilman perusteellista uudelleenohjelmointia;

12. pitää talousarvion kannalta seuraavia asioita kaikkein tärkeimpinä EU:n virastojen 
tulevaisuutta pohtivan toimielinten välisen työryhmän asialistalla:

Virastojen määritelmän luominen

13. muistuttaa tässä yhteydessä kolmenvälisissä neuvotteluissa 7. maaliskuuta 2007 
laaditusta "viraston" määritelmästä, jolloin sovittiin, että 17. toukokuuta 2007 tehdyn 
toimielintenvälisen sopimuksen 47 kohdan soveltamiseksi "viraston" määritelmä 
perustuu siihen, onko kyseinen elin perustettu Euroopan yhteisöjen yleiseen 
talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (varainhoitoasetus)2 185 artiklan 
mukaisesti;

14. haluaisi korostaa merkitystä, jonka se antaa virastoja koskevalle selkeälle ja yhtenäiselle 
terminologialle, joka olisi luotava yhteiseen käyttöön; muistuttaa, että "sääntelyvirastot" 
ovat vain hajautettujen virastojen alaryhmä; 

                                               
1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
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Uudet virastot – lainsäädäntömenettelyjen ja varainhoidollisten etuoikeuksien välinen 
yhteys

15. pitää tärkeänä keskustella aikatauluongelmista sekä laillisista ja menettelyllisistä 
näkökohdista, joita voisi ilmetä, ellei uuden viraston rahoituksesta päästä 17. toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan mukaisesti ajoissa sopimukseen 
samanaikaisesti lainsäätäjän päätösten kanssa; pitää yhtä tärkeänä menettelyllisten 
takeiden pohtimista, jotta varmistetaan budjettivallankäyttäjän täysimääräinen 
osallistuminen kaikkiin kysymyksiin, joilla on vaikutusta talousarvioon, kuten virastojen 
tehtäväluettelojen laajentaminen;

16. palauttaa mieliin, että Euroopan parlamentti vaati jo vuonna 2005 ennen uuden viraston 
perustamisen ehdottamista pakollisia kustannushyötyarvioita, joissa olisi tarkasteltava 
erityisesti "virastovaihtoehdon (mukaan lukien arvio valvonnasta ja yhteensovittamisesta 
aiheutuvista ennakoitavista kuluista) kannattavuutta verrattuna tilanteeseen, jossa 
komission yksiköt hoitaisivat kyseiset tehtävät itse;

Olemassa olevat virastot – valvonta

17. korostaa, että on tarpeen toteuttaa säännöllisiä ja koordinoituja arviointeja ja 
tarkastuksia, jotta vältetään päällekkäisyydet ja voidaan arvioida sellaisten jo olemassa 
olevien hajautettujen virastojen tuoma lisäarvo, jotka eivät enää kuulu 17. toukokuuta 
2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 47 kohdan piiriin; pitää tätä seurantana 
aikaisemmalle työskentelylle, jonka tuloksena 18. huhtikuuta 2007 käydyissä 
kolmenvälisissä neuvotteluissa laadittiin yhteinen lausunto, jossa sovittiin olemassa 
olevien yhteisön virastojen säännöllisestä arvioinnista keskittyen erityisesti niiden 
kustannustehokkuuteen ja annettiin yksityiskohtainen selvitys kriteereistä, joita käytetään 
arvioitavien virastojen valinnassa; 

18. toteaa, että toteutettavassa analyysissä olisi vastattava joihinkin perustavanlaatuisiin 
kustannus–hyöty-suhdetta koskeviin kysymyksiin, ja analyysi olisi toteutettava 
noudattaen muun muassa seuraavia perusteita:  

 Merkitys: Missä suhteessa erillisviraston perustamissäädöksellä annetuilla tavoitteilla 
voidaan perustella talousarviossa myönnettyjä menoja?

 Tehokkuus: Millaisia vaikutuksia erillisviraston toiminnalla on saatu aikaan?

 Tehokkuus (kustannustehokkuus): Kuinka taloudellisesti eri panokset on muutettu 
tuloksiksi? Saavutettiinko (odotetut) vaikutukset kohtuullisin kustannuksin, 
erityisesti palkatun henkilöstön ja sisäisen organisaation osalta?

19. huomauttaa, että kun otetaan huomioon virastojen kokonaisvaikutus talousarvioon, 
komission on osoitettava vakuuttavasti, että virastojen kautta toteutettava eurooppalainen 
hallinto on kaikkien kustannustehokkain, toimintatehokkain ja asianmukaisin vaihtoehto 
Euroopan unionin toimintalinjojen täytäntöönpanoon tällä hetkellä ja 
lähitulevaisuudessa;
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Yhteiset yleispuitteet

20. korostaa, että on tarpeen vahvistaa yhteisiä vähimmäisnormeja ottaen huomioon muun 
muassa komission aseman ja poliittisen vastuun suhteessa virastoon, isäntämaan 
myöntämän tuen ja oikeaan aikaan tehtävän ja avoimen päätöksen viraston 
sijaintipaikasta, joihin voitaisiin viitata virastojen perustamista koskevissa asetuksissa;

21. palauttaa mieliin, että virastojen toiminnassa on oltava selkeä vastuunjako 
varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti; korostaa vastuuvapausmenettelyä koskevia 
virastojen velvoitteita;

22. pitää lisäksi erittäin tärkeänä pyrkimystä määrittää joitakin yhteisiä sääntöjä virastojen 
talousarvioiden esittämiselle siten, että pyritään tekemään budjetti-indikaattoreista, kuten 
virastojen toteuttamisasteet tai yksilölliset osuudet, joista niiden tulot ja menot 
muodostuvat, avoimempia ja vertailukelpoisempia; on sitä mieltä, että EU:n 
talousarviosta virastoille myönnettävää tukea olisi ehkä mukautettava uuden sukupolven 
virastojen tehtäviin ja rooleihin.
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