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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

− ottaa huomioon Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

− ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan rasismin ja 
muukalaisvihan seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä 
keskuksen vastaukset2,

− ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007) – C6-
0000/2007),

− ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

− ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta 
2. kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1035/974 ja erityisesti sen 
12 a artiklan,

− ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa 
tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 
annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. myöntää Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;
  

1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 46.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 93.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) 
N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 OJ L 151, 10.6.1997, s.1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1652/2003 
(EUVL L 245, 29.9.2003, s. 33).
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen johtajalle, 
neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden 
julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen tilien päättämisestä 
varainhoitovuodelta 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan rasismin ja 
muukalaisvihan seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä 
keskuksen vastaukset2,

– ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007 – C6-
0000/2007),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta 
2. kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1035/974 ja erityisesti sen 
12 a artiklan,

− ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa 
tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 
annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

1. toteaa, että Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 
2004 ja 2005 tilinpäätöstiedot ovat seuraavat:

  
1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 46.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 93.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) 
N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 OJ L 151, 10.6.1997, s.1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1652/2003 
(EUVL L 245, 29.9.2003, s. 33). .
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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Tuloslaskelma varainhoitovuosilta 2004 ja 2005 (1000 euroa)

2005 2004
Revenue
Community subsidies 8 189 5 675

Other revenue 151 455

Financial revenue 21

PHARE subsidy 90 82

Total revenue (a) 8 430 6 233

Expenditure
Staff - Title I of the budget

Payments 3 008 2 645

Appropriations carried over 70 85

Administration - Title II of the budget

Payments 550 447

Appropriations carried over 582 37
Operating activities - Title Ill of the budget

Payments 2 731 2 352

Appropriations carried over 667 745

Assigned revenue (Phare and other)

Payments 0 7

Appropriations carried over 90 0

Total expenditure (b) 7 698 6 318

Outturn for the financial year (a-b) 732 -85

Balance carried over from the previous financial year 231 98

Appropriations carried over, cancelled 210 241

Appropriations for re-use from the previous financial year, not 
used

0

Amounts due written off -23

Exchange-rate differences -2 0

Balance for the financial year 1 171 231

Source: Data compiled by the Centre. This table summarises the data supplied by the Centre 
in its own annual accounts.

2. hyväksyy Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen tilien päättämisen 
varainhoitovuodelta 2005;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan rasismin ja muukalaisvihan 
seurantakeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 
sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005
(C6-0389/2006 – 2006/2156(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 20051,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan rasismin ja 
muukalaisvihan seurantakeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2005 sekä 
keskuksen vastaukset2,

– ottaa huomioon neuvoston ... maaliskuuta 2007 antaman suosituksen (0000/2007 – C6-
0000/2007),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 276 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta 
2. kesäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1035/974 ja erityisesti sen 
12 a artiklan,

− ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa 
tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 
annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

− ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V,

− ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin totesi saaneensa riittävän varmuuden siitä, 
että 31. joulukuuta 2005 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja tilien 
perustana olevat toimet ovat kaiken kaikkiaan lailliset ja asianmukaiset,

  
1 EUVL C 266, 31.10.2006, s. 46.
2 EUVL C 312, 19.12.2006, s. 93.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) 
N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
4 OJ L 151, 10.6.1997, s.1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1652/2003 
(EUVL L 245, 29.9.2003, s. 33). .
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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B. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 27. huhtikuuta 2006 johtajalle vastuuvapauden 
keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 20041 ja että 
vastuuvapauspäätökseen liittyvässä päätöslauselmassa se muun muassa

• panee huolestuneena merkille peruuntuneiden siirtojen suuren määrän varsinkin 
talousarvion I osastossa (henkilöstömenot);

• on huolestunut sääntöjenvastaisuuksista, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi 
keskuksen sopimuksentekomenettelyssä;

Useimpia erillisessä vastuuvapausmenettelyssä olevia EU:n erillisvirastoja koskevat yleiset 
näkökohdat
 

1. katsoo, että erillisvirastojen määrän jatkuva kasvu ei aina vastaa unionin ja sen 
kansalaisten todellisia tarpeita;

2. pyytää komissiota sen tähden tekemään ennen kunkin uuden viraston perustamista 
kustannus-hyötyselvityksen;

3. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta antamaan kustannus-hyötyselvityksestä lausuntonsa 
ennen parlamentin päätöstä asiasta;

4. pyytää komissiota esittämään viiden vuoden välein selvityksen kunkin olemassa olevan 
viraston tarjoamasta lisäarvosta; pyytää kaikkia asianomaisia toimielimiä toteuttamaan 
tarvittavat toimet viraston toimenkuvan muuttamiseksi tai viraston lakkauttamiseksi, jos 
viraston tarjoamasta lisäarvosta annetaan kielteinen arvio;

5. pyytää tilintarkastustuomioistuinta lisäämään vuosikertomukseensa erillisen luvun niitä 
erillisvirastoja varten, joiden vastuuvapautta käsitellään komission tilinpäätöksen 
yhteydessä, jotta erillisvirastojen yhteisörahoituksen käytöstä saataisiin huomattavasti 
selkeämpi kuva;

6. panee merkille, että erillisvirastojen määrä kasvaa jatkuvasti ja että niiden perustamisesta 
ja valvonnasta vastaavien komission pääosastojen on entistä tärkeämpää kehittää yhteinen 
erillisvirastoja koskeva strategia; katsoo, että tämän kaikkia erillisvirastoihin liittyviä 
asioita koskevan komission yhteisen strategian kehittämisessä saattaisi olla hyödyllistä 
käyttää esimerkkinä rakennetta, jonka erillisvirastot loivat kyseisissä pääosastoissa 
tapahtuvaa koordinointia varten;

7. kehottaa komissiota antamaan erillisvirastoille lisää hallinnollista ja teknistä tukea ottaen 
huomioon yhä monimutkaisemmiksi muuttuvat yhteisön hallinnolliset säännöt sekä 
tekniset ongelmat;

8. on tyytyväinen huomattaviin parannuksiin EU:n erillisvirastojen koordinoinnissa, jonka 
avulla ne pystyvät ratkomaan toistuvia ongelmia ja tekemään tehokkaammin yhteistyötä 
komission ja parlamentin kanssa;

  
1 EUVL L 340, 6.12.2006, s. 80.
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9. kehottaa erillisvirastoja parantamaan yhteistyötä ja tavoitteidensa yhteensovittamista alan 
toimijoiden kanssa;

10. kehottaa komissiota ehdottamaan erillisvirastojen vuosikertomusten yhdenmukaistamista 
siten, että kehitetään tulosindikaattoreita, joiden avulla erillisvirastojen tehokkuutta on 
mahdollista verrata;

11. kehottaa erillisvirastoja esittämään kunkin vuoden alussa tulosindikaattorit, joiden avulla 
niitä voidaan arvioida;

12. kehottaa kaikkia erillisvirastoja käyttämään yhä laajemmin SMART-tavoitteita, joiden 
pitäisi johtaa päämäärien realistisempaan asettamiseen ja toteuttamiseen;

13. katsoo, että erillisvirastojen työohjelmista on käytävä ilmi niiden tavoitteet operatiivisella 
ja mitattavissa olevalla tavalla ja että komission sisäisen valvonnan standardit olisi 
otettava asianmukaisesti huomioon;

Erityiset näkökohdat

14. panee merkille, että vaikka varainhoitovuoden 2005 määrärahoista sidottiin yli 
90 prosenttia, havaittiin, että hallintomenojen kohdalla yli 50 prosenttia siirrettiin 
seuraavaan varainhoitovuoteen ja että siirrettyjen määrärahojen peruuntumisaste on 
yleisesti ottaen korkea (15–20 prosenttia, osastosta riippuen); kehottaa keskusta 
parantamaan menojensa jaksottamista sekä niiden toteutumisen seurantaa; painottaa, että 
budjettikohtien väliset määrärahasiirrot on perusteltava ja dokumentoitava voimassa 
olevien säännösten mukaisesti;

15. panee merkille, että keskus ei ole alkanut soveltaa toimintojohtamista, vaikka siitä 
säädetään keskuksen varainhoitoasetuksessa ja vaikka sitä sovelletaan yleiseen 
talousarvioon suoritusseurannan parantamiseksi; kehottaa keskusta esittämän 
työohjelman, jossa sen päämääriin pyrkiminen ilmaistaan mitattavissa olevana toimintana;

16. toteaa, että keskuksella ei ole tavarahankintojen suunnittelu- ja hallinnointijärjestelmää 
eikä se myöskään tarkista säännöllisin väliajoin omaisuusluetteloaan, vaikka tarkistaminen 
lisäisi luettelon luotettavuutta; kehottaa keskusta korjaamaan tämän tilanteen;

17. panee merkille, että keskuksen sisäisessä valvontajärjestelmässä on muun muassa 
seuraavat puutteet: tulojen ja menojen hyväksyjän toimiin perustuvia rahoitusketjuja ei ole 
kuvattu, tulojen ja menojen hyväksyjä ei ole validoinut tietojärjestelmiä, joiden avulla hän 
ja valtuutetut tulojen ja menojen hyväksyjät toimittavat tietoja tilinpitäjälle, ja tehtävien 
erillään pitämistä koskevaa periaatetta ole sovellettu tarkasti etenkään alkuunpano- ja 
tarkistustehtävien osalta; kehottaa keskusta sisällyttämään ennakkotarkastusten 
tarkistuslistoihin maksusitoumusten kohdalla moitteettoman varainhoidon kriteereitä;

18. kehottaa keskusta aina soveltamaan sääntöä, jonka mukaan valintalautakunnan jäsenten on 
kuuluttava avoinna olevan toimen edellyttämään tai ylempään palkkaluokkaan;
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19. toteaa, että keskuksen tarjouspyynnöt eivät juurikaan ilmennä tarjouksilta edellytettävää 
laadullista vähimmäistasoa eivätkä hintatekijöiden huomioon ottamista; kehottaa keskusta 
soveltamaan tarjouskilpailuja koskevia sääntöjä tarkasti.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO
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