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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu lepingu artikli 27 lõike 3 kohaselt toimib Euroopa välisteenistus koostöös 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistustega ja koosneb nõukogu peasekretariaadi ja komisjoni 
asjaomaste osakondade ametnikest ning liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest lähetatud 
töötajatest.

Nagu kõikide liidu institutsioonide ja asutuste puhul, reguleeritakse ka Euroopa 
välisteenistuse personalipoliitikat Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja 
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustega. Et Euroopa välisteenistus saaks 
toimida vastavalt Euroopa Liidu lepingus sätestatule, tuleb personalieeskirjadesse ja 
teenistustingimustesse viia sisse teatavad muudatused.

Eelarvekomisjoni arvamuse projekti aluseks oli raportööri töödokument, mida arutati 
eelarvekomisjoni koosolekul 13. juulil 2010 (PE 445.751).

Komisjoni ettepanekul on kaks põhilist eesmärki:
– Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vajalike muudatuste tegemine;
– ELi delegatsioonide töötingimuste muutmine tehnilisema iseloomuga (kuid kallimate) 

muudatuste kaudu, mis puudutavad personalieeskirjade X lisa (mida kohaldatakse
kolmandates riikides töötavate teenistujate suhtes) ning lepingulisi töötajaid ja 
kohalikke töötajaid.

Läbipaistvuse ja eelarve huvides1 leiab arvamuse koostaja, et muudatused peaksid piirduma 
Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vajalikuga. Allpool on toodud kaks 
erandit, mida arvamuse koostaja peab tähtsaks ja mida tuleks toetada:
– lapsehoolduspuhkuseks või perepuhkuseks X lisas ettenähtud hüvitiste rakendamine, 

et toetada töö ja eraelu parema ühitamise üldist eesmärki ning eelkõige kaotada 
takistus naiste jaoks, kes võiksid olla huvitatud ELi delegatsioonides töötamisest;

– ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimustes selliste 
pensionifondide ja ravikindlustusskeemide ametlik tunnustamine, mis on mõeldud 
kohalikele töötajatele riikides, kus sotsiaalkindlustus puudub või ei ole nõutaval 
tasemel.

Seetõttu tuleks samuti rõhutada, et arvamuse koostajale teadaolevalt on ettepanekus esitatud 
muudatused kooskõlas 21. juunil 2010 Madridis sõlmitud poliitilise kokkuleppega, või 
võtavad seda arvesse.

Arvamuse koostaja täheldas töödokumendis teatud puudusi seoses määruse mõjuga eelarvele, 
nagu seda esitatakse komisjoni finantsselgituses ja tõendavates dokumentides (eriti 
eelnimetatud lapsehoolduspuhkuse küsimuses), mis võib seada ettepaneku väidetava 
eelarvelise neutraalsuse kahtluse alla. Selles suhtes toob uue liikuvusmenetluse kavandatav 
tagasilükkamine ning X lisa rakendamine lepinguliste töötajate puhul tõenäoliselt kaasa 
kokkuhoidu ja kaitseb samas Euroopa avaliku teenistuse sõltumatust. 
                                               
1 Ning samuti kooskõlas komisjoni ettepaneku seletuskirjaga, kus on öeldud: (...) Arvestamata muudatusi, mis 
tehti Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevalt uue terminoloogia kohandamiseks, on käesolevas ettepanekus 
esitatud muudatused piiratud Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vajalikuga.”



PE445.891v02-00 4/21 AD\830555ET.doc

ET

Kui Euroopa välisteenistus on hakanud täies ulatuses tööle, palutakse kõrgel esindajal esitada 
eriaruanne määruse rakendamise kohta, eriti seoses soolise ja geograafilise aspekti 
tasakaaluga Euroopa välisteenistuses ning samuti tegeliku eelarvelise mõju kohta, mida 
avaldab X lisa laiendamine lapsehoolduspuhkusel olevatele töötajatele 
(lapsehoolduspuhkuse/perepuhkuse sagedasem kasutamine, töötajate asendamine, mõju 
delegatsioonide sujuvale toimimisele).

Ülejäänud muudatused puudutavad järgmist:
– parlamendi eelarvealaste eesõiguste kaitse;
– liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste juba lähetatud töötajate lähetamise võimaluse

välistamine;
– eelarveprotsessi ülesannete täpsustamine;
– reisiloa poliitikale ülemineku välistamine delegatsioonides;
– Euroopa välisteenistuse sooline tasakaal. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 2 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab, et personalieeskirjade ja 
muude teenistujate teenistustingimuste 
kavandatud muudatused peaksid olema
eelarveliselt neutraalsed ning seega 
kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku 
5. rubriigi ülemmääraga; tuletab siiski 
meelde, et kõik määruse rakendamiseks 
vajalikud ettenägematud assigneeringud 
tuleks otsustada iga-aastases 
eelarvemenetluses;
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Kõikidel Euroopa välisteenistuse 
töötajatel, kelle suhtes kohaldatakse 
personalieeskirju ja muude teenistujate 
teenistustingimusi, peaks Euroopa 
välisteenistuses olema ühesugused 
õigused ja kohustused, olenemata sellest, 
kas nad on Euroopa Liidu ametnikud või 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajad, kes on tööle võetud ajutiste 
teenistujatena, ning neid tuleks kohelda 
võrdselt, eelkõige puudutab see nende 
õigust asuda igale ametikohale võrdsetel 
tingimustel. Ajutiste teenistujatena tööle 
võetud liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajate ja Euroopa Liidu 
ametnike vahel ei tohiks teha vahet 
ülesannete jagamisel üheski Euroopa 
välisteenistuse tegevus- ja 
poliitikavaldkonnas.

Selgitus

Õiguste ja kohustuste võrdsus on ühtse ja sõltumatu teenistuse tagamiseks otsustava 
tähtsusega. Eelöeldu peaks kehtima Euroopa välisteenistuse kohta ning sellest tuleneb erand, 
mis puudutab liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest lähetatud töötajate lähetamise 
võimalust. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Delegatsiooni juht peaks juhtima 
delegatsiooni kõiki töötajaid olenemata 
nende staatusest ning juhtima 
delegatsiooni kogu tegevust. 
Delegatsiooni juhil peaks olema kõrge 
esindaja ees aruandekohustus seoses 
delegatsiooni töö üldise juhtimise ja liidu 
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kõigi meetmete koordineerimise 
tagamisega.
Kui delegatsioonide juhid tegutsevad 
artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
käsutajatena, siis peaksid nad alluma 
komisjonile, mis on nende kui 
edasivolitatud eelarvevahendite käsutajate 
kohustuste ja vastutuse 
kindlaksmääramise, täitmise, kontrolli ja 
hindamise eest vastutav institutsioon.
Euroopa Liidu delegatsioonis töötav 
ametnik peaks Euroopa Liidu eelarve 
rakendamisega seotud küsimustes järgima 
delegatsiooni juhilt saadud juhtnööre.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) On asjakohane selgelt sätestada, et need 
välisteenistuse töötajad, kes täidavad oma 
kohustuste raames komisjonilt saadud 
ülesandeid, peaksid järgima komisjoni 
juhtnööre. Samamoodi peaksid Euroopa 
Liidu delegatsioonides töötavad komisjoni 
ametnikud järgima delegatsiooni juhi 
juhtnööre, eelkõige korralduslikes ja 
haldusküsimustes ning Euroopa Liidu 
eelarve rakendamisega seotud küsimustes.

(4) On asjakohane selgelt sätestada, et need 
välisteenistuse töötajad, kes täidavad oma 
kohustuste raames komisjonilt saadud 
ülesandeid, peaksid järgima komisjoni 
juhtnööre, mida täidetakse delegatsiooni 
juhi üldisel vastutusel. Samamoodi peaksid 
Euroopa Liidu delegatsioonides töötavad 
komisjoni ametnikud järgima delegatsiooni 
juhi juhtnööre, eelkõige korralduslikes ja 
haldusküsimustes ning Euroopa Liidu 
eelarve rakendamisega seotud küsimustes.

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 317 peaks ELi tegevuseelarve selgelt 
jääma komisjoni ja tema personali pädevusse ja vastutusalasse. Ei tundu asjakohane 
täpsustada, et Euroopa välislähetuse delegatsiooni juht peaks selles küsimuses juhiseid 
andma. Kuid kõrget esindajat / komisjoni asepresidenti ja delegatsioonide juhte tuleks 
juhistest teavitada.

Muudatusettepanek 5
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Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 4 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Euroopa halduskorralduse mõiste 
eeldab põhiprintsiibina asjakohast 
geograafilist esindatust töötajate osas. 
Euroopa välisteenistuse ametikohtade 
täitmine peaks tagama kõigi liikmesriikide 
kodanike asjakohase esindatuse kõikidel 
tasanditel ja samal ajal põhinema 
saavutustel. Kõigil tasanditel tuleks lisaks 
tagada piisav sooline tasakaal.

Selgitus

Nagu on täpsustatud Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsiooni lõikes 7, peaks 
olema selge, et Euroopa halduskorralduse mõiste nõuab eeltingimusena vajadust selle järele, 
et Euroopa välisteenistus esindaks tõeliselt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Liidu 
kodanikke ning et seda iseloomustaks asjakohane geograafiline esindatus ja sooline tasakaal.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. 
aasta õigusloomega seotud resolutsiooni 
(ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 
otsus, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja 
toimimine) lõikes 7 on esitatud, et 
nõukogu otsuse artikli 6 lõikes 6 
ettenähtud täiendavad erimeetmed 
geograafilise esindatuse ja soolise 
tasakaalu suurendamiseks peaksid 
geograafilise esindatuse osas hõlmama 
meetmeid, mis on analoogsed nõukogu 
määruses (EÜ, Euratom) nr 401/2004 
sätestatud meetmetega.
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Selgitus

Nagu on täpsustatud Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud 
resolutsiooni (ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks 
Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine) lõikes 7, peaks olema selge, et Euroopa 
halduskorralduse mõiste nõuab eeltingimusena vajadust selle järele, et Euroopa 
välisteenistus esindaks tõeliselt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa Liidu kodanikke 
ning et seda iseloomustaks asjakohane geograafiline esindatus ja sooline tasakaal.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) Võttes arvesse teatavate 
liikmesriikide kodanike praegust 
alaesindatust Euroopa Komisjoni 
välissuhete peadirektoraadis tuleks 
kehtestada ajutised meetmed, mis jääksid 
jõusse 31. detsembrini 2020.

Selgitus

Euroopa välisteenistus peab esindama tõeliselt kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja Euroopa 
Liidu kodanikke ning seda peab iseloomustama asjakohane geograafiline esindatus ja sooline 
tasakaal. Teatavate liikmesriikide praegune alaesindatus Euroopa Komisjoni välissuhete 
peadirektoraadis õigustab niisuguste pikaajaliste erimeetmete sätestamist, millega tagatakse 
asjaolu, et niisugune tasakaalustamatus ei iseloomustaks ka Euroopa välisteenistust.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Erandlike asjaolude korral ja selleks et 
võtta paindlikul viisil arvesse eriolukorda
(nt kiire ametikoha täitmise vajadus või 
nõukogu või komisjoni osutatavate 
tugiülesannete eelseisev välisteenistusse 
ülekandmine), tuleks võimaldada nõukogu 
või komisjoni töötajaid teenistuse huvides 
ja ilma eelnevat vaba ametikoha kuulutust 

(7) Nõuetekohaselt põhjendatud erandlike 
asjaolude korral ja selleks et võtta 
paindlikul viisil arvesse eriolukorda (nt 
kiire ametikoha täitmise vajadus või 
nõukogu või komisjoni osutatavate 
tugiülesannete eelseisev välisteenistusse 
ülekandmine), tuleks võimaldada nõukogu 
või komisjoni töötajaid teenistuse huvides 



AD\830555ET.doc 9/21 PE445.891v02-00

ET

avaldamata välisteenistusse üle viia. 
Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse huvides 
üle viia nõukogusse või komisjoni.

ja ilma eelnevat vaba ametikoha kuulutust 
avaldamata välisteenistusse üle viia. 
Samamoodi peaks olema võimalik 
välisteenistuse töötajaid teenistuse huvides 
üle viia nõukogusse või komisjoni.

Selgitus

Erandjuhud Euroopa välisteenistuse töötajate üleviimiseks teenistuse huvides tuleks paremini 
määratleda, et vältida põhjendamatuid ametissenimetamisi ja tagada läbipaistvus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On oluline tagada, et liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatel, 
nõukogu ja komisjoni kandidaatidel ning 
institutsioonisiseselt kandideerivatel 
isikutel oleksid välisteenistuse 
ametikohtadele kandideerimisel võrdsed
alusel. Hiljemalt alates 1. juulist 2013
tuleks seda sätet kohaldada ka muude 
institutsioonide ametnike suhtes. Selleks et 
tagada liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajate asjakohane esindatus 
välisteenistuses, peaks liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendil olema 
siiski võimalik otsustada, et kuni 30. 
juunini 2013 peaks olema võimalik võtta 
samaväärse kvalifikatsiooniga kandidaatide 
korral tegevusüksuse AD ametikohtadele 
eelisjärjekorras tööle liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajaid.

(8) On oluline tagada, et liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajatel, 
nõukogu ja komisjoni kandidaatidel ning 
institutsioonisiseselt kandideerivatel 
isikutel oleksid välisteenistuse 
ametikohtadele kandideerimisel võrdsed
alused. Hiljemalt alates 1. jaanuarist 2012
tuleks seda sätet kohaldada ka muude 
institutsioonide ametnike suhtes. Selleks et 
tagada liikmesriikide diplomaatiliste 
teenistuste töötajate asjakohane esindatus 
välisteenistuses, peaks liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrgel esindajal ning 
Euroopa Komisjoni asepresidendil olema 
siiski võimalik otsustada, et kuni 31. 
detsembrini 2011 või kuni liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajad 
moodustavad ühe kolmandiku 
välisteenistuse AD ametikohtadel 
töötajatest – sõltuvalt sellest, kumb jõuab 
kätte varem –, peaks olema võimalik võtta 
samaväärse kvalifikatsiooniga kandidaatide 
korral tegevusüksuse AD ametikohtadele 
eelisjärjekorras tööle liikmesriikide 
diplomaatiliste teenistuste töötajaid.
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Selgitus

Üks aasta näib olevat piisav selle tagamiseks, et liikmesriikide diplomaatilised teenistused on 
välisteenistuses asjakohaselt esindatud. Erand peaks lõppema veelgi varem, kui eesmärk 
saavutatakse enne 31. detsembrit 2011. Selle muudatusettepaneku eesmärk on avada 
välisteenistuse ametikohad kiiremini ka Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide 
ametnikele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Liikmesriikide lähetatud diplomaatiliste 
teenistuste kandidaadid tuleks nende 
väljavalimise korral ametisse kinnitada 
ajutiste töötajatena ja neid tuleks seega 
kohelda samamoodi nagu ametnikke. 
Välisteenistuse poolt vastuvõetavate 
rakendussätetega tuleks ajutistele 
töötajatele tagada ametnikega võrdsed 
karjäärivõimalused.

(9) Liikmesriikide lähetatud diplomaatiliste 
teenistuste kandidaadid tuleks nende 
väljavalimise korral tööle võtta objektiivse 
ja läbipaistva menetluse alusel ning
ametisse kinnitada ajutiste töötajatena ja 
neid tuleks seega kohelda samamoodi nagu 
ametnikke. Välisteenistuse poolt 
vastuvõetavate rakendussätetega tuleks
Euroopa välisteenistuses tagada ajutistele 
töötajatele ja ametnikele võrdsed 
karjäärivõimalused.

Selgitus

Esimese lause sisu on selgituseta mõistetav. Teise lause eesmärk on tagada võrdsed 
karjäärivõimalused ajutistele töötajatele ja ametnikele, kuna algset teksti võis tõlgendada 
peamiselt ajutiste töötajate karjäärivõimalustele keskendumisena.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et vältida üleliigsete piirangute 
kehtestamist välisteenistuses töötavate 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate suhtes, tuleks vastu võtta 
erieeskirjad selliste töötajatega sõlmitavate 
lepingute kestuse kohta. Kõnealuse 
konkreetse ajutiste töötajate kategooria 

(10) Selleks et vältida üleliigsete piirangute 
kehtestamist välisteenistuses töötavate 
liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate suhtes, tuleks vastu võtta 
erieeskirjad selliste töötajatega sõlmitavate 
lepingute kestuse kohta. Kõnealuse 
konkreetse ajutiste töötajate kategooria 
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suhtes kehtivaid eeskirju, mis käsitlevad
lähetamistingimusi, puhkuse võtmist 
isiklikel põhjustel ja kõrgeimat võimalikku 
pensioniiga, tuleks ühtlustada ametnike 
suhtes kohaldatavate eeskirjadega.

suhtes kehtivaid eeskirju, mis käsitlevad 
puhkuse võtmist isiklikel põhjustel ja 
kõrgeimat võimalikku pensioniiga, tuleks 
ühtlustada ametnike suhtes kohaldatavate 
eeskirjadega.

Selgitus

Liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest Euroopa välisteenistusse lähetatud töötajatele ei 
tohiks anda õigust saada kasu lähetamist reguleerivatest sätetest, mis kehtivad ametnike 
kohta. Selline topeltlähetus annaks neile muudes ELi institutsioonides töökoha saamise 
võimaluse, mistõttu võivad kaduma minna uuele teenistusele vajalikud pädevused, ning 
samuti võimaldaks see neil asuda tööle ELi institutsioonidesse ilma tavapärast 
valikumenetlust läbimata.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Välisteenistuse halduskoormuse 
leevendamiseks peaks komisjoni juures 
asutatud distsiplinaarnõukogu täitma ka 
välisteenistuse distsiplinaarnõukogu 
ülesandeid, kui liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresident ei 
otsusta asutada välisteenistuse enda 
distsiplinaarnõukogu.

(12) Välisteenistuse halduskoormuse 
leevendamiseks peaks komisjoni juures 
asutatud distsiplinaarnõukogu täitma ka 
välisteenistuse distsiplinaarnõukogu 
ülesandeid.

Selgitus

Et vältida asjatut dubleerimist ja tagada sarnaste tegevusalade meetmete omavaheline 
kooskõlastatus, peaks komisjoni distsiplinaarnõukogu vastavalt personalikomitee soovitusele 
täitma ka Euroopa välisteenistuse distsiplinaarnõukogu ülesandeid. Seepärast ei tohiks selles 
küsimuses kõrgele esindajale jätta otsustusõigust. Soovitatakse siiski lisada 
ülevaatamisklausel, et selgitada, kas Euroopa välisteenistusele on sellist eraldi organit vaja.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Alates 2004. aastast saadud välja jäetud
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kogemuste põhjal võib nentida, et praegu 
kehtiv piirang seoses personalieeskirjade 
X lisa kohaldamisega lepinguliste 
töötajate suhtes ei ole õigustatud. 
Eelkõige tähendab see, et lepingulised 
töötajad peaksid saama täiel määral 
osaleda X lisa artiklitega 2 ja 3 ette 
nähtud liikuvusmenetluses. Selleks on 
oluline sätestada, et delegatsioonides 
töötavaid lepingulisi töötajaid, kelle 
suhtes kohaldatakse teenistustingimuste 
artiklit 3a, võib ajutiselt määrata tööle 
institutsiooni asukohta.

Selgitus

Selliseid sätteid ei ole Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vaja, kuna selle 
peaks kindlaks määrama komisjoni ettepaneku reguleerimisala (vt komisjoni seletuskiri). 
Lisaks on lepingulised töötajad tööle võetud nimelt tööks delegatsioonides.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et hõlbustada töötajate 
reisimist väljapoole Euroopa Liitu 
töökohustuste täitmise eesmärgil, peaks 
olema võimalik teenistuse huvides 
väljastada töötajatele, sealhulgas 
erinõunikele reisiluba.

välja jäetud

Selgitus

Sellist sätet ei ole Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vaja, kuna selle peaks 
kindlaks määrama komisjoni ettepaneku reguleerimisala (vt komisjoni seletuskiri). On raske 
aru saada, miks reisiluba tuleks üldiseks muuta, kuna praegu on see ette nähtud ainult 
delegatsioonide tippametnikele.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 7
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
Artikkel 23 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artiklis 23 asendatakse kolmas lõik 
järgmiselt:
„Privileegide ja immuniteetide protokollis 
ettenähtud reisiluba väljastatakse üksuste 
juhatajatele, palgaastmete AD12–AD16 
ametnikele, väljaspool Euroopa Liidu 
territooriumit töötavatele ametnikele ja 
teistele ametnikele, kellelt nõutakse 
teenistuse huvides töötamist väljaspool 
Euroopa Liidu territooriumit.” 

välja jäetud

Selgitus

Sellist sätet ei ole Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vaja, kuna selle peaks 
kindlaks määrama komisjoni ettepaneku reguleerimisala (vt komisjoni seletuskiri). On raske 
aru saada, miks reisiluba tuleks üldiseks muuta, kuna praegu on see ette nähtud ainult 
delegatsioonide tippametnikele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 96 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegatsiooni juht juhib delegatsiooni 
kõiki töötajaid olenemata nende staatusest 
ning juhib delegatsiooni kogu tegevust. 
Delegatsiooni juhil on kõrge esindaja ees 
aruandekohustus seoses delegatsiooni töö 
üldise juhtimise ja liidu kõigi meetmete 
koordineerimise tagamisega.
Kui delegatsioonide juhid tegutsevad 
artikli 51 teise lõigu kohaselt 
edasivolitatud eelarvevahendite 
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käsutajatena, siis alluvad nad 
komisjonile, mis on nende kui 
edasivolitatud eelarvevahendite käsutajate 
kohustuste ja vastutuse 
kindlaksmääramise, täitmise, kontrolli ja 
hindamise eest vastutav institutsioon.
Euroopa Liidu delegatsioonis töötav 
ametnik järgib Euroopa Liidu eelarve 
rakendamisega seotud küsimustes 
delegatsiooni juhilt saadud juhtnööre.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 96 – lõige 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata artiklist 11, järgib Euroopa 
Liidu delegatsioonis töötav ametnik 
delegatsiooni juhilt saadud juhtnööre 
eelkõige korralduslikes ja 
haldusküsimustes, aga kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 322 alusel 
vastu võetud õigusaktidega ka Euroopa 
Liidu eelarve rakendamisega seotud 
küsimustes.

Olenemata artiklist 11, järgib Euroopa 
Liidu delegatsioonis töötav ametnik 
delegatsiooni juhilt saadud juhtnööre 
eelkõige korralduslikes ja 
haldusküsimustes, aga kooskõlas Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 322 alusel 
vastu võetud õigusaktidega ka Euroopa 
Liidu eelarve rakendamisega seotud 
küsimustes.

Oma kohustuste raames komisjonilt saadud 
ülesandeid täitev välisteenistuse ametnik 
saab komisjonilt juhtnööre seoses talle 
usaldatud ülesannetega.

Oma kohustuste raames komisjonilt saadud 
ülesandeid täitev välisteenistuse ametnik 
saab komisjonilt juhtnööre seoses talle 
usaldatud ülesannetega delegatsiooni juhi 
üldisel vastutusel.

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 317, peaks ELi tegevuseelarve selgelt 
jääma komisjoni ja tema personali pädevusse ja vastutusalasse. Ei tundu asjakohane 
täpsustada, et Euroopa välislähetuse delegatsiooni juht peaks selles küsimuses juhiseid 
andma. Kuid kõrget esindajat / komisjoni asepresidenti ja delegatsioonide juhte tuleks 
juhistest teavitada.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 97 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel 
ning olenemata artiklitest 4 ja 29, võivad 
asjaomaste institutsioonide ametisse 
nimetavad asutused erandjuhtudel ja ühisel 
kokkuleppel ning ainult teenistuse huvides 
viia nõukogu või komisjoni ametniku 
pärast tema eelnevat ärakuulamist üle 
välisteenistusse ilma töötajatele eelnevalt 
vabast ametikohast teatamata. Samadel 
tingimustel võib välisteenistuse töötaja üle 
viia nõukogusse või komisjoni.

Artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel 
ning olenemata artiklitest 4 ja 29, võivad 
asjaomaste institutsioonide ametisse 
nimetavad asutused nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel ja ühisel 
kokkuleppel ning ainult teenistuse huvides 
viia nõukogu või komisjoni ametniku 
pärast tema eelnevat ärakuulamist üle 
välisteenistusse ilma töötajatele eelnevalt 
vabast ametikohast teatamata. Samadel 
tingimustel võib välisteenistuse töötaja üle 
viia nõukogusse või komisjoni.

Selgitus

Erandjuhud Euroopa välisteenistuse töötajate üleviimiseks teenistuse huvides tuleks paremini 
määratleda, et vältida põhjendamatuid ametissenimetamisi ja tagada läbipaistvus.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 29 lõike 1 punkti a kohaldamisel ja 
ilma et see piiraks artikli 97 kohaldamist, 
võtab ametisse nimetav asutus 
välisteenistuse vaba ametikoha täitmisel 
võrdselt ja ilma eelisõigusi andmata 
arvesse nõukogu, komisjoni ja 
välisteenistuse ametnike taotlusi, samuti 
nende ajutiste töötajate taotlusi, kelle 
suhtes kohaldatakse muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti e, ning 

Artikli 29 lõike 1 punkti a kohaldamisel ja 
ilma et see piiraks artikli 97 kohaldamist, 
võtab ametisse nimetav asutus 
välisteenistuse vaba ametikoha täitmisel 
võrdselt ja ilma eelisõigusi andmata 
arvesse nõukogu, komisjoni ja 
välisteenistuse ametnike taotlusi, samuti 
nende ajutiste töötajate taotlusi, kelle 
suhtes kohaldatakse muude teenistujate 
teenistustingimuste artikli 2 punkti e, ning 
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liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate taotlusi.

liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste 
töötajate taotlusi. Personali 
ametissenimetamisel Euroopa 
välisteenistusse pööratakse vajalikul 
määral tähelepanu piisava geograafilise 
esindatuse ja soolise tasakaalu tagamisele 
kõikidel hierarhia- ja organisatsioonilistel 
tasanditel ning personali eri osade puhul.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 98 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata personalieeskirjade artikli 4 
teise ja kolmanda lõigu, artikli 7 lõike 1, 
artikli 27 teise lõigu ning artikli 29 lõike 1 
punktide a, b ja c sätetest, täidetakse kuni 
31. detsembrini 2020 vabad ametikohad 
alaesindatud liikmesriikide kodanike 
ametissenimetamisega, järgides 
soovituslikke töölevõtmise sihtmärke 
vastavalt Kinnocki kontrollväärtusele [1].
Ametissenimetamised toimuvad 
tegevusüksuse AD kõigi palgaastmete 
puhul pärast käesolevate 
personalieeskirjade III lisas määratletud 
kvalifikatsioonil ja katsetel põhinevaid 
sise- ja väliskonkursse.
[1] Hr Kinnocki teatis, C(2003)436/4
KKV (Kinnocki kontrollväärtus) –
liikmesriigi kohta esitatavad asjakohased 
soovituslikud töölevõtmise sihtmärgid, mis 
seisnevad kolme järgmise kriteeriumi 
keskmises suhtelises väärtuses 
(protsentides): 1) elanike arv, 2) kohtade 
arv Euroopa Parlamendis ja 3) häälte 
kaal nõukogus

Selgitus

Nagu on täpsustatud Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsiooni lõikes 7, tuleks 
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geograafilise tasakaalustamatuse leevendamiseks luua süsteem, mis oleks analoogne nõukogu 
määruses (EÜ, Euratom) nr 401/2004 kehtestatuga.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 9
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad
VIIIa jaotis – artikkel 99 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liidu välisasjade ja 
julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning 
Euroopa Komisjoni asepresident ei otsusta 
asutada välisteenistuse 
distsiplinaarnõukogu, täidab komisjoni 
distsiplinaarnõukogu ka välisteenistuse 
distsiplinaarnõukogu ülesandeid.

1. Komisjoni distsiplinaarnõukogu täidab 
ka välisteenistuse distsiplinaarnõukogu 
ülesandeid.

Selgitus

Et vältida asjatut dubleerimist ja tagada sarnaste tegevusalade meetmete omavaheline 
kooskõlastatus, peaks komisjoni distsiplinaarnõukogu vastavalt personalikomitee soovitusele 
täitma ka Euroopa välisteenistuse distsiplinaarnõukogu ülesandeid. Seepärast ei tohiks selles 
küsimuses kõrgele esindajale jätta otsustusõigust. Soovitatakse siiski lisada 
ülevaatamisklausel, et selgitada, kas Euroopa välisteenistusele on sellist eraldi organit vaja.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 6
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 3a – lõige 1 – lõik 1 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 3a lõikesse 1 lisatakse teine lõik 
järgmiselt:
„Euroopa Liidu delegatsioonidesse täis-
või osaajalise tööajaga tööle võetud 
töötajaid võib määrata 
personalieeskirjade X lisa artiklites 2 ja 3 
sätestatud liikuvusmenetluse raames 
ajutiselt tööle institutsiooni asukohta.”

välja jäetud
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Selgitus

Selliseid sätteid ei ole Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vaja, kuna see 
peaks määratlema komisjoni ettepaneku ulatuse (vt komisjoni seletuskiri). Lisaks on 
lepingulised töötajad tööle võetud nimelt tööks delegatsioonides.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 7
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 3b – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Artikli 3b teine lõik asendatakse 
järgmiselt:
„Välja arvatud artikli 3a lõike 1 teises 
lõigus osutatud juhtudel, ei saa 
abiülesandeid sooritavaid lepingulisi 
töötajaid artikli 3a kohaldamisel 
kasutada.”

välja jäetud

Selgitus

Selliseid sätteid ei ole Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vaja, kuna see 
peaks määratlema komisjoni ettepaneku ulatuse (vt komisjoni seletuskiri). Lisaks on 
lepingulised töötajad tööle võetud nimelt tööks delegatsioonides.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
peatükk – artikkel 50b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealused töötajad võetakse tööle 
maksimaalselt neljaks aastaks. Nende 
lepingut võib pikendada mitu korda ja iga 
kord maksimaalselt nelja aasta võrra. 
Lepingu pikendamine kiidetakse heaks 
tingimusel, et liikmesriigi diplomaatiline 
teenistus pikendab sama ajavahemiku võrra 
töötaja lähetust.

2. Kõnealused töötajad võetakse tööle 
maksimaalselt neljaks aastaks. Nende 
lepingut võib pikendada mitu korda kuni 
nelja aasta võrra. Kokku ei tohi töötatud 
aeg ületada kaheksat aastat. Erandlikel 
asjaoludel ja teenistuse huvides võib 
kaheksanda aasta lõpus pikendada 
lepingut kuni kahe aasta võrra. Lepingu 
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pikendamine kiidetakse heaks tingimusel, 
et liikmesriigi diplomaatiline teenistus 
pikendab sama ajavahemiku võrra töötaja 
lähetust.

Selgitus

Selle muudatusega soovitakse viia komisjoni ettepanek kooskõlla Madridis saavutatud 
kokkuleppega.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 10
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
peatükk – artikkel 50c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Personalieeskirjade artikleid 37, 38 ja 
39 kohaldatakse analoogia põhjal. 
Lähetus ei saa kesta lepingu kestusest 
kauem.

välja jäetud

Selgitus

Liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest Euroopa välisteenistusse lähetatud töötajatele ei 
tohiks anda õigust saada kasu lähetamist reguleerivatest sätetest, mis kehtivad ametnike 
kohta. Selline topeltlähetus annaks neile muudes ELi institutsioonides töökoha saamise 
võimaluse, mistõttu võivad kaduma minna uuele teenistusele vajalikud pädevused, ning 
samuti võimaldaks see neil asuda tööle ELi institutsioonidesse ilma tavapärast 
valikumenetlust läbimata.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 12
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused
Artikkel 118

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. Artikkel 118 asendatakse järgmiselt:
„Artikkel 118
Personalieeskirjade X lisa kohaldatakse 

välja jäetud



PE445.891v02-00 20/21 AD\830555ET.doc

ET

analoogia põhjal kolmandas riigis 
teenistuses olevate lepinguliste töötajate 
suhtes. Kõnealuse lisa artiklit 21 
kohaldatakse siiski ainult juhul, kui 
leping sõlmitakse vähemalt üheks 
aastaks.”

Selgitus

Selliseid sätteid ei ole Euroopa välisteenistuse asutamiseks ja toimimiseks vaja, kuna see 
peaks määratlema komisjoni ettepaneku ulatuse (vt komisjoni seletuskiri). See tähendaks 
lisakulutusi ning vähendaks mitmeaastase finantsraamistiku 5. rubriigi assigneeringuid ajal, 
kui Lissaboni lepingu rakendamine nõuab täiendavaid rahalisi vahendeid.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3a
Kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab liidu 
välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja ning Euroopa Komisjoni 
asepresident Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja komisjonile määruse 
rakendamise kohta aruande, milles 
pööratakse erilist tähelepanu Euroopa 
välisteenistuse personali soolisele ja 
geograafilisele tasakaalule, samuti 
eelarvelise mõjuga sätete rakendamisele 
ja rahalistele tagajärgedele, eriti X lisa 
rakendamisele lapsehoolduspuhkusel 
olevatele töötajatele. Selles aruandes 
tuleks samuti hinnata eraldi 
personalikomitee ja distsiplinaarnõukogu 
asutamise vajalikkust Euroopa 
välisteenistuses.

Selgitus

Läbivaatamisklausel suurendaks Euroopa välisteenistuse personalipoliitika läbipaistvust ning 
võimaldaks hinnata teenistuse soolist ja geograafilist tasakaalu, ning samuti seda, kas 
Euroopa välisteenistusele on vaja oma personalikomiteed ja distsiplinaarnõukogu.
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