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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

5. rõhutab, et institutsioonidevaheline 

detsentraliseeritud asutuste töörühm vaatas 

tasudest rahastatavate asutuste osas eeskätt 

läbi Euroopa Lennundusohutusameti 

(EASA) katseprojekti; märgib, et isegi kui 

asutusi rahastatakse täielikult tasudest, on 

nad mainega seotud riski tõttu endiselt 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutava institutsiooni ees täiel määral 

aruandekohustuslikud; väljendab ühtlasi 

muret EASA katseprojekti puhul kasutatud 

kvaliteedinäitajate pärast, sest neis 

pööratakse väga suurt tähelepanu tarbijate 

rahulolule ja vähem tähelepanu 

lennuohutusele; 

5. rõhutab, et institutsioonidevaheline 

detsentraliseeritud asutuste töörühm vaatas 

tasudest rahastatavate asutuste osas eeskätt 

läbi Euroopa Lennundusohutusameti 

(EASA) katseprojekti; märgib, et isegi kui 

asutusi rahastatakse täielikult tasudest, on 

nad mainega seotud riski tõttu endiselt 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutava institutsiooni ees täiel määral 

aruandekohustuslikud; väljendab ühtlasi 

muret EASA katseprojekti puhul kasutatud 

kvaliteedinäitajate pärast, sest neis 

pööratakse väga suurt tähelepanu tarbijate 

rahulolule ja vähem tähelepanu 

lennuohutusele; kutsub komisjoni uurima, 

kuidas tagada täielikult tasudest 

rahastatavate asutuste sõltumatus, ja 

arutama sellega seoses süsteemi, mille 

kohaselt makstakse tasud komisjonile, 

mitte vahetult asutustele, ning asutusi 

rahastatakse endiselt liidu eelarvest; 

Or. en 
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33. märgib, et detsentraliseeritud 

asutused suurendasid lepinguliste töötajate 

kasutamist 718 täistööajaga töötajale 

taandatud näitaja võrra, et täita uusi 

ülesandeid, osaliselt kompenseerides 

töötajate arvu vähendamist 5 % võrra ja 

vähendamist ümberpaigutamisreservi 

loomise eesmärgil; märgib, et see puudutab 

peamiselt Frontexit, Europoli, EASOt ja 

EASAt, Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeametit (ENISA) ning Euroopa 

GNSSi Agentuuri (GSA); on arvamusel, et 

lepingulisi töötajaid tuleks kasutada 

peamiselt ajutise meetmena ametites, kus 

on töökoormuse suurenemise tõttu suurim 

nõudlus uute töötajate järele; kutsub 

Euroopa Komisjoni üles uuesti kaaluma 

oma kava veelgi vähendada töötajate arvu 

1 % võrra; 

33. märgib, et detsentraliseeritud 

asutused suurendasid lepinguliste töötajate 

kasutamist 718 täistööajaga töötajale 

taandatud näitaja võrra, et täita uusi 

ülesandeid, osaliselt kompenseerides 

töötajate arvu vähendamist 5 % võrra ja 

vähendamist ümberpaigutamisreservi 

loomise eesmärgil; nõuab tungivalt, et 

asutused ei asendaks alalisi töötajaid 

kallimate väliskonsultantidega; märgib, et 

see puudutab peamiselt Frontexit, 

Europoli, EASOt ja EASAt, Euroopa Liidu 

Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning 

Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA); on 

arvamusel, et lepingulisi töötajaid tuleks 

kasutada peamiselt ajutise meetmena 

ametites, kus on töökoormuse suurenemise 

tõttu suurim nõudlus uute töötajate järele; 

kutsub Euroopa Komisjoni üles uuesti 

kaaluma oma kava veelgi vähendada 

töötajate arvu 1 % võrra; 

Or. en 

 

 


