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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunnustab ametite rolli liidu poliitikameetmete toetamisel; nõuab nende eksperditeadmiste 

ja võimete laiemat kasutamist Euroopa poolaasta poliitika asjaomastes etappides; rõhutab 

ametite panust strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide poole püüdlemisel; 

2. on seisukohal, et ametite iga-aastaste tööprogrammide projektide ja mitmeaastaste 

strateegiate arutamine vastutavates komisjonides aitab tagada, et programmides ja 

strateegiates võetakse arvesse ajakohaseid poliitilisi prioriteete; 

3. võtab teadmiseks avaldused komisjoni eduaruandes1 ühise lähenemisviisi rakendamise 

kohta ELi detsentraliseeritud ametite suhtes2 ja sellega seotud tegevuskavas3; tunneb 

heameelt paljudes valdkondades tehtud edusammude üle, mille hulka kuuluvad ka heade 

tavade ühtne käsiraamat, suunised, mis sisaldavad ELi detsentraliseeritud ametite 

peakorterilepingute standardsätteid, suunised tulemuseelarvestamise ja detsentraliseeritud 

ametite kohta, huvide konfliktide vältimise ja haldamise suunised, käimasolev töö 

asjakohaste tulemuslikkusnäitajate kallal, mille alusel hinnata ametite direktorite 

töötulemusi, ning Euroopa Politseikolledži ja Europoli kavandatud ühinemist puudutav 

struktuurireform; 

4. märgib, et komisjon peaks eelkõige haldus- ja finantsjuhtimise põhjalike mõjuhinnangute 

alusel jätkama olemasolevate ametite ühendamise võimaluste hindamist; tunneb heameelt 

asjaolu üle, et see võimaldab vähendada kulusid, ja palub komisjonil pöörata 

eritähelepanu selle tagamisele, et ratsionaliseerimismeetmed ei vähendaks ametite 

väärtuslikku panust poliitiliste otsuste, eelkõige strateegia „Euroopa 2020” väljakutsetega 

seotud otsuste tegemisse; on seisukohal, et olemasolevad ametite koostoime head tavad 

peaksid aitama maksimaalselt järgida vastastikuse täiendavuse eesmärki; 

5. tunneb heameelt niisuguse tegevuskava rakendamisel tehtud edusammude üle, mille 

eesmärk on viia ametite toimimine sidusamasse ja tõhusamasse raamistikku, et parandada 

nende tõhusust, kulutasuvust ja aruandekohuslust; tunneb sellega seoses heameelt asjaolu 

üle, et muudetud raamfinantsmääruses on täpsustatud ametite sisekontrolli ülesannete ja 

siseauditi talituste toimimise korda ja rolli ning et Euroopa Pettustevastane Amet on välja 

töötanud ametite pettusevastaste strateegiate suunised. 

                                                 
1 http://europa.eu/agencies/documents/2013-12-

10_progress_report_on_the_implementation_of_the_common_approach_en.pdf 
2 http://europa.eu/agencies/documents/joint_statement_and_common_approach_2012_et.pdf 
3 http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-

18_roadmap_on_the_follow_up_to_the_common_approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf 
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