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3. võtab kontrollikoja aruande põhjal 

teadmiseks, et kulukohustustega seotud 

assigneeringute ülekandmiste määr II 

jaotises (halduskulud) oli 300 000 eurot 

(25 %), võrrelduna 150 000 euroga (22 %) 

2015. aastal, st 150 000 eurot rohkem; 

märgib, et need ülekandmised olid 

peamiselt seotud IT-investeeringutega ja 

ametiauto soetamisega aasta lõpus, 

kusjuures selle auto kasutamisest ja 

soetamise põhjustest tuleb Euroopa 

Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile 

teavet anda; 

3. võtab kontrollikoja aruande põhjal 

teadmiseks, et kulukohustustega seotud 

assigneeringute ülekandmiste määr II 

jaotises (halduskulud) oli 300 000 eurot 

(25 %), võrrelduna 150 000 euroga (22 %) 

2015. aastal, st 150 000 eurot rohkem; 

märgib, et need ülekandmised olid 

peamiselt seotud IT-investeeringutega ja 

üksnes ametlikuks kasutamiseks mõeldud 

ametiauto soetamisega aasta lõpus; 

Or. en 
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6. märgib, et 31. detsembri 2016. 

aasta seisuga täidetud ametikohtade arvule 

tuginedes oli sooline osakaal 42,1 % naisi 

ja 57,9 % mehi; märgib siiski, et kõigil 

kolmel kõrgema juhtkonna ametikohal olid 

mehed; 

6. märgib, et 31. detsembri 2016. 

aasta seisuga täidetud ametikohtade arvule 

tuginedes oli sooline osakaal 42,1 % naisi 

ja 57,9 % mehi; märgib, et kõigil kolmel 

kõrgema juhtkonna ametikohal olid mehed; 

märgib siiski, et 2017. aasta lõpus toimus 

kõrgemas juhtkonnas soolise tasakaalu 

muutus, nii et kaks kolmest 

osakonnajuhatajast olid naised; 

Or. en 
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15. juhib tähelepanu sellele, et amet ei 

ole veel teinud konkreetseid algatusi, et 

muuta oma kontaktid lobistide ja 

sidusrühmadega läbipaistvamaks; palub 

ametil kehtestada viivitamata ennetava 

lobitegevuse läbipaistvuse poliitika ning 

teatada eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise eest vastutavale institutsioonile 

selle probleemi lahendamiseks võetud 

meetmetest; 

15. juhib tähelepanu sellele, et amet ei 

ole veel teinud konkreetseid algatusi, et 

muuta oma kontaktid lobistide ja 

sidusrühmadega läbipaistvamaks; palub 

ametil kehtestada viivitamata ennetava 

lobitegevuse läbipaistvuse poliitika ning 

teatada eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise eest vastutavale institutsioonile 

selle probleemi lahendamiseks võetud 

meetmetest; võtab ameti vastuse põhjal 

teadmiseks, et koostamisel on 

poliitikapõhimõtted selle küsimuse 

lahendamiseks; 

Or. en 
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16. märgib murelikult, et amet ei 

avalikusta oma haldusnõukogu 

koosolekute protokolle; palub ametil oma 

tava muuta, avaldades protokollid, et 

suurendada oma otsustusprotsessi 

läbipaistvust; 

16. märgib, et amet avalikustab oma 

haldusnõukogu koosolekute protokollid 

kohe, kui need on heaks kiidetud; 

Or. en 

 


