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Muudatusettepanek 1
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Lennundusohutusameti
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Lennundusohutusameti direktori
tegevusele ameti 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Lennundusohutusameti
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Lennundusohutusameti direktori
tegevusele ameti 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Lennundusohutusameti 2010. 
aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. kiidab heaks Euroopa 
Lennundusohutusameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Lennundusohutusameti 2010. 
aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. kiidab heaks Euroopa 
Lennundusohutusameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
esialgne panus ameti 2010. aasta eelarvesse 
oli 32 879 000 eurot; märgib siiski, et 
sellele lisandus ülejäägi tagasinõudmisel 
saadud 1 318 000 eurot, mistõttu Euroopa 
Liidu kogupanus 2010. aastal oli 
34 197 000;

1. tuletab meelde, et kaks kolmandikku 
ameti eelarvest on pärit tööstuse 
makstavatest tasudest ja lõivudest, üks 
kolmandik ELi toetusest ning Euroopa 
Liidu esialgne panus ameti 2010. aasta 
eelarvesse oli 32 879 000 eurot; märgib 
siiski, et sellele lisandus ülejäägi 
tagasinõudmisel saadud 1 318 000 eurot, 
mistõttu Euroopa Liidu kogupanus 2010. 
aastal oli 34 197 000;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. tuletab meelde, et Euroopa Liidu 
esialgne panus ameti 2010. aasta eelarvesse 
oli 32 879 000 eurot; märgib siiski, et 
sellele lisandus ülejäägi tagasinõudmisel 
saadud 1 318 000 eurot, mistõttu Euroopa 
Liidu kogupanus 2010. aastal oli 
34 197 000;

1. tuletab meelde, et kaks kolmandikku 
ameti eelarvest on pärit tööstuse 
makstavatest tasudest ja lõivudest, üks 
kolmandik ELi toetusest ning Euroopa 
Liidu esialgne panus ameti 2010. aasta 
eelarvesse oli 32 879 000 eurot; märgib 
siiski, et sellele lisandus ülejäägi 
tagasinõudmisel saadud 1 318 000 eurot, 
mistõttu Euroopa Liidu kogupanus 2010. 
aastal oli 34 197 000;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. märgib, et komisjoni 31. mai 2007. aasta 
määruse (EÜ) nr 593/2007 (mis käsitleb 
Euroopa Lennundusohutusametile 
makstavaid tasusid ja lõive)15 artikli 3 
kohaselt on lõivudest saadav tulu 
sihtotstarbeline tulu, mida amet võib üle 
kanda juhul, kui tulu on kasutamata, ja 
eelarve ülejääk paigutatakse reservi, mida 
saab kasutada järgmistel aastatel; märgib, 
et reservi maht vähenes kahe viimase aasta 
jooksul 29 000 000 eurolt 2008. aasta lõpus 
21 000 000 euroni 2010. aasta lõpus;

3. märgib, et komisjoni 31. mai 2007. aasta 
määruse (EÜ) nr 593/2007 (mis käsitleb 
Euroopa Lennundusohutusametile 
makstavaid tasusid ja lõive) artikli 3 
kohaselt on lõivudest saadav tulu 
sihtotstarbeline tulu, mida amet võib üle 
kanda juhul, kui tulu on kasutamata; 
märgib, et tööstuse tulud võivad olla 
seotud rohkema kui ühe 
rahandusaastaga; märgib, et reservi, mida 
saab kasutada järgmistel aastatel, 
kohaldatakse vastavalt iga aasta eelarve 
täitmise tulemusele; märgib, et reservi 
maht vähenes kahe viimase aasta jooksul 
29 000 000 eurolt 2008. aasta lõpus 21 000 
000 euroni 2010. aasta lõpus;

Or. en
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Muudatusettepanek 8
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. märgib, et komisjoni 31. mai 2007. aasta 
määruse (EÜ) nr 593/2007 (mis käsitleb 
Euroopa Lennundusohutusametile 
makstavaid tasusid ja lõive)15 artikli 3 
kohaselt on lõivudest saadav tulu 
sihtotstarbeline tulu, mida amet võib üle 
kanda juhul, kui tulu on kasutamata, ja 
eelarve ülejääk paigutatakse reservi, mida 
saab kasutada järgmistel aastatel; märgib, 
et reservi maht vähenes kahe viimase aasta 
jooksul 29 000 000 eurolt 2008. aasta lõpus 
21 000 000 euroni 2010. aasta lõpus;

3. märgib, et komisjoni 31. mai 2007. aasta 
määruse (EÜ) nr 593/2007 (mis käsitleb 
Euroopa Lennundusohutusametile 
makstavaid tasusid ja lõive) artikli 3 
kohaselt on lõivudest saadav tulu 
sihtotstarbeline tulu, mida amet võib üle 
kanda juhul, kui tulu on kasutamata; 
märgib, et tööstuse tulud võivad olla 
seotud rohkema kui ühe 
rahandusaastaga; märgib, et reservi, mida 
saab kasutada järgmistel aastatel, põhineb 
iga aasta eelarve täitmise tulemusel;
märgib, et reservi maht vähenes kahe 
viimase aasta jooksul 29 000 000 eurolt 
2008. aasta lõpus 21 000 000 euroni 2010. 
aasta lõpus;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub ametit uuesti üles parandama 
sertifitseerimisprojektide 
järelevalvesüsteemi, et projekti kogu 
kestuse jooksul kogutud lõivud ei erineks 
oluliselt tegelikest kuludest;

5. kutsub ametit üles võtma ka edaspidi 
asjakohaseid meetmeid vältimaks 
puudujääke, mis seavad ohtu nii 
hankeprotsessi läbipaistvuse kui ka 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub ametit uuesti üles parandama 
sertifitseerimisprojektide 
järelevalvesüsteemi, et projekti kogu 
kestuse jooksul kogutud lõivud ei erineks 
oluliselt tegelikest kuludest;

5. kutsub ametit üles edaspidi parandama 
sertifitseerimisprojektide 
järelevalvesüsteemi, et projekti kogu 
kestuse jooksul kogutud lõivud ei erineks 
oluliselt tegelikest kuludest;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 – sissejuhatav osa

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. tunnistab eelkõige kontrollikoja 
andmetele tuginedes, et kahe suure 
hankemenetluse puhul ei võimaldanud 
kasutatud hindamismeetod parima rahalise 
pakkumuse teinud pakkujal hinna 
kategoorias kõige kõrgemat punktisummat 
saada; märgib kontrollikoja andmetel, et 
nimetatud kaks hankemenetlust käsitlesid:

10. tunnistab eelkõige kontrollikoja 
andmetele tuginedes võimalust, et kahe 
suure hankemenetluse puhul ei 
võimaldanud kasutatud hindamismeetod 
parima rahalise pakkumuse teinud pakkujal 
hinna kategoorias kõige kõrgemat 
punktisummat saada; märgib kontrollikoja 
andmetel, et nimetatud kaks 
hankemenetlust käsitlesid:

Or. en

Muudatusettepanek 12
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 – taane 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- kuni nelja-aastase raamlepingu sõlmimist 
õhusõiduki mootori sertifitseerimise nõuete 
ja standardite alaste õpingute valdkonnas, 
mille puhul ei esitanud edukas pakkuja 
oma pakkumises kõiki hinnakomponente;

- kuni nelja-aastase raamlepingu sõlmimist 
õhusõiduki mootori sertifitseerimise nõuete 
ja standardite alaste õpingute valdkonnas
maksimumväärtusega 2 500 000 eurot, 
mille puhul ei esitanud edukas pakkuja 
oma pakkumises kõiki hinnakomponente;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 – taane 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- kuni nelja-aastase raamlepingu sõlmimist 
õhusõiduki mootori sertifitseerimise nõuete 
ja standardite alaste õpingute valdkonnas, 
mille puhul ei esitanud edukas pakkuja 
oma pakkumises kõiki hinnakomponente;

- kuni nelja-aastase raamlepingu sõlmimist 
õhusõiduki mootori sertifitseerimise nõuete 
ja standardite alaste õpingute valdkonnas 2 
500 000 euro ulatuses, mille puhul ei 
esitanud edukas pakkuja oma pakkumises 
kõiki hinnakomponente;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 – lõik 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

märgib, et amet vastas, et see ei avaldanud 
negatiivset mõju tulemile ning on 
seisukohal, et selline vastus on puudulik;

märgib, et amet vastas, et see ei avaldanud 
negatiivset mõju tulemile, kuid võtab siiski 
arvesse kohtu arvamust ning tulevikus 
reageerib tuvastatud ohule, pöörates veel 
enam tähelepanu finantshindamise 
valemitele;
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Or. en

Muudatusettepanek 15
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub ametit üles teavitama eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni raamlepingu 
koguväärtusest ning kõrvaldama 
puudujäägid, mis seavad ohtu
hankemenetluse läbipaistvuse ja
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte;

11. kutsub ametit üles võtma ka edaspidi 
asjakohaseid meetmeid vältimaks 
puudujääke, mis seavad ohtu nii 
hankeprotsessi läbipaistvuse kui ka
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub ametit üles teavitama eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni raamlepingu 
koguväärtusest ning kõrvaldama 
puudujäägid, mis seavad ohtu
hankemenetluse läbipaistvuse ja
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte;

11. kutsub ametit üles võtma ka edaspidi 
asjakohaseid meetmeid vältimaks 
puudujääke, mis seavad ohtu nii 
hankeprotsessi läbipaistvuse kui ka
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Monica Luisa Macovei



PE483.623v01-00 10/24 AM\892977ET.doc

ET

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. kutsub ametit üles teavitama eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni raamlepingu 
koguväärtusest ning kõrvaldama 
puudujäägid, mis seavad ohtu 
hankemenetluse läbipaistvuse ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte;

11. kutsub ametit üles kõrvaldama 
puudujäägid, mis seavad ohtu 
hankemenetluse läbipaistvuse ja 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on mures, et eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutav 
institutsioon tuvastas jällegi puudujääke 
personalivaliku menetlustes, mis seab ohtu 
nimetatud menetluste läbipaistvuse;
tunnistab kontrollikoja andmetele 
tuginedes, et personalivaliku menetluste 
puhul puudusid tõendid selle kohta, et 
lävendid, mille alusel kandidaadid 
intervjuule pääsevad ja reservnimekirja 
kantakse, oleksid olnud määratletud enne 
avalduste hindamise algust; märgib, et
selle ajendiks võib olla onupojapoliitika 
või huvide konflikti varjamine;

12. märgib, et eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutav 
institutsioon on taas tuvastanud
puudujääke personalivaliku menetlustes, 
mis seab ohtu nimetatud menetluste 
läbipaistvuse; tunnistab kontrollikoja 
andmetele tuginedes, et personalivaliku 
menetluste puhul puudusid tõendid selle 
kohta, et lävendid, mille alusel kandidaadid 
intervjuule pääsevad ja reservnimekirja 
kantakse, oleksid olnud määratletud enne 
avalduste hindamise algust; tunnistab, et
probleemile on vahepeal reageeritud;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Jean-Pierre Audy
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. on mures, et eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutav 
institutsioon tuvastas jällegi puudujääke 
personalivaliku menetlustes, mis seab ohtu 
nimetatud menetluste läbipaistvuse;
tunnistab kontrollikoja andmetele 
tuginedes, et personalivaliku menetluste 
puhul puudusid tõendid selle kohta, et 
lävendid, mille alusel kandidaadid 
intervjuule pääsevad ja reservnimekirja 
kantakse, oleksid olnud määratletud enne 
avalduste hindamise algust; märgib, et selle 
ajendiks võib olla onupojapoliitika või 
huvide konflikti varjamine;

12. märgib veelkord, et eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutav 
institutsioon on taas tuvastanud
puudujääke personalivaliku menetlustes, 
mis seab ohtu nimetatud menetluste 
läbipaistvuse; tunnistab kontrollikoja 
andmetele tuginedes, et personalivaliku 
menetluste puhul puudusid tõendid selle 
kohta, et lävendid, mille alusel kandidaadid 
intervjuule pääsevad ja reservnimekirja 
kantakse, oleksid olnud määratletud enne 
avalduste hindamise algust; märgib, et selle 
ajendiks võib olla onupojapoliitika või 
huvide konflikti varjamine; palub teha 
huvide konflikti vältimiseks kõik 
võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. on mures, et amet ei teavitanud eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni sellise olukorra 
parandamiseks võetud meetmetest ega 
muutnud oma ekspertide/töötajate 
valikumenetlusi läbipaistvamaks, nagu 
paluti 2009. aastal, vaid võttis meetmeid 
alles 2010. aastal pärast seda, kui 
kontrollikoda rõhutas oma aruandes veel 
kord seda teemat; rõhutab veel kord, et
kõnealuste puudujääkide mõju 
arvessevõtmine muutub veelgi 
olulisemaks, kui arvestada seda, et ameti 
eesmärkideks on 

13. märgib, et amet ei teavitanud eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni oma 
ekspertide/töötajate valikumenetlusi 
läbipaistvamaks muutmiseks võetavatest 
meetmetest, nagu paluti 2009. aastal, kuigi 
mõistab, et sellele probleemile reageeriti 
vahetult;
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sertifitseerimistingimuste väljaandmine, 
otsuste tegemine lennukõlblikkuse ja 
keskkonnaohutuse sertifitseerimise 
valdkonnas ning liikmesriikide pädevate 
asutuste standardiseerimiskontrollide 
korraldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. on mures, et amet ei teavitanud eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni sellise olukorra 
parandamiseks võetud meetmetest ega 
muutnud oma ekspertide/töötajate 
valikumenetlusi läbipaistvamaks, nagu 
paluti 2009. aastal, vaid võttis meetmeid
alles 2010. aastal pärast seda, kui 
kontrollikoda rõhutas oma aruandes veel 
kord seda teemat; rõhutab veel kord, et 
kõnealuste puudujääkide mõju 
arvessevõtmine muutub veelgi 
olulisemaks, kui arvestada seda, et ameti 
eesmärkideks on sertifitseerimistingimuste 
väljaandmine, otsuste tegemine 
lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse 
sertifitseerimise valdkonnas ning 
liikmesriikide pädevate asutuste 
standardiseerimiskontrollide korraldamine;

13. märgib, et amet ei teavitanud eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni oma 
ekspertide/töötajate valikumenetlusi 
läbipaistvamaks muutmiseks võetavatest 
meetmetest, nagu paluti 2009. aastal, kuigi 
mõistab, et sellele probleemile reageeriti
2010. aastal; rõhutab veel kord, et 
kõnealuste puudujääkide mõju 
arvessevõtmine muutub veelgi 
olulisemaks, kui arvestada seda, et ameti 
eesmärkideks on sertifitseerimistingimuste 
väljaandmine, otsuste tegemine 
lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse 
sertifitseerimise valdkonnas ning 
liikmesriikide pädevate asutuste 
standardiseerimiskontrollide korraldamine;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. võtab teadmiseks ameti vastuse 
kontrollikojale, et ta on koostanud 
värbamiskomisjoni liikmetele suunised 
lävendite kohta, millele peavad 
kandidaadid vastama intervjuule 
pääsemiseks (50 %) ja reservnimekirja 
kandmiseks (65 %), kuid ta jätab endale 
õiguse otsustada intervjuule kutsutavate 
kandidaatide arvu üle vastavalt nende 
tugevusele;

14. võtab teadmiseks ameti vastuse 
kontrollikojale, et ta on koostanud 
värbamiskomisjoni liikmetele suunised 
lävendite kohta, millele peavad 
kandidaadid vastama intervjuule 
pääsemiseks (50 %) ja reservnimekirja 
kandmiseks (65 %), kuid ta jätab endale 
õiguse otsustada intervjuule kutsutavate 
kandidaatide maksimaalse arvu üle 
vastavalt nende tugevusele;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. tuletab ametile meelde, kui oluline on 
tagada kontrollirühmade ja rühmajuhtide 
piisavad väljaõppe- ja 
kvalifikatsioonikriteeriumid; kutsub ametit 
üles võtma konkreetseid meetmeid ja 
teavitama nendest eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni;

15. tuletab ametile meelde, kui oluline on 
tagada kontrollirühmade ja rühmajuhtide 
piisavad väljaõppe- ja 
kvalifikatsioonikriteeriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib, et ameti töötajad võetakse 16. märgib, et ameti tehnilisi töötajaid on
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tavaliselt tööle riikide lennuametitest ja 
lennundustööstuse esindajate hulgast; on 
seisukohal, et töötajatel peab olema piisav 
ja ajakohane tehniline töökogemus 
lennunduse valdkonnas, et teostada 
tehnilist kontrolli nõuetele vastavust 
käsitlevate tõendavate dokumentide üle; on 
siiski mures, sest selline olukord toob
kaasa huvide konflikti juhul, kui töötaja, 
kes on võetud tööle lennukeid tootvast 
ettevõttest, töötab lennundusohutusametis
ja võtab vastu otsuseid sellise õhusõiduki 
sertifitseerimise kohta, millega ta tegeles
lennukitootja heaks töötades; on tõsises 
mures, kuna selline olukord võib 
konkreetsel juhul seada ohtu 
lennundusohutuse;

tavaliselt vaja tööle võtta riikide 
lennuametitest ja lennundustööstuse 
esindajate hulgast; on seisukohal, et 
töötajatel peab olema piisav ja ajakohane 
tehniline töökogemus lennunduse 
valdkonnas, et teostada tehnilist kontrolli 
nõuetele vastavust käsitlevate tõendavate 
dokumentide üle, mis võimaldab tagada 
ELi õigusaktides nõutud piisava 
lennuohutuse taseme; on siiski mures, sest 
selline olukord võiks kaasa tuua huvide 
konflikti juhul, kui töötaja, kes on võetud 
tööle lennukeid tootvast ettevõttest, töötab
ametis ja võtab vastu otsuseid sellise 
õhusõiduki sertifitseerimise kohta, mille 
kallal ta töötas lennukitootja heaks 
töötades ning mis, kui seda ei märgata ega 
ohjata, võib kaasa tuua huvide konflikti 
situatsiooni; tunnistab siiski, et amet on 
kehtestanud sertifitseerimismenetluse, kus 
otsustamisprotsessi erapooletuse tagab 
tehnilise hindamise ja otsustamise 
protsessi enda kollegiaalne iseloom; võtab 
samuti teadmiseks, et amet tegeleb praegu 
kogu ametit hõlmava toimimisjuhendi 
alase poliitika väljatöötamisega, mille 
hulka kuulub võimalike huvide konflikti 
juhtumite identifitseerimine, ennetamine, 
jälgimine ja nende tagajärgedele
reageerimine, mis aitab ametil veel 
paremini identifitseerida ja ohjata huvide 
konflikti juhtumeid nii, et lennuohutus ei 
satuks kunagi ohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Ingeborg Gräßle

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib, et ameti töötajad võetakse 
tavaliselt tööle riikide lennuametitest ja 

16. märgib, et ameti töötajad võetakse 
tavaliselt tööle riikide lennuametitest ja 
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lennundustööstuse esindajate hulgast; on 
seisukohal, et töötajatel peab olema piisav 
ja ajakohane tehniline töökogemus 
lennunduse valdkonnas, et teostada 
tehnilist kontrolli nõuetele vastavust 
käsitlevate tõendavate dokumentide üle; on 
siiski mures, sest selline olukord toob
kaasa huvide konflikti juhul, kui töötaja, 
kes on võetud tööle lennukeid tootvast 
ettevõttest, töötab lennundusohutusametis
ja võtab vastu otsuseid sellise õhusõiduki 
sertifitseerimise kohta, millega ta tegeles
lennukitootja heaks töötades; on tõsises 
mures, kuna selline olukord võib 
konkreetsel juhul seada ohtu 
lennundusohutuse;

lennundustööstuse esindajate hulgast; on 
seisukohal, et töötajatel peab olema piisav 
ja ajakohane tehniline töökogemus 
lennunduse valdkonnas, et teostada 
tehnilist kontrolli nõuetele vastavust 
käsitlevate tõendavate dokumentide üle; on 
siiski mures, sest selline olukord võiks
kaasa tuua huvide konflikti juhul, kui 
töötaja, kes on võetud tööle lennukeid 
tootvast ettevõttest, töötab ametis ja võtab 
vastu otsuseid sellise õhusõiduki 
sertifitseerimise kohta, mille kallal ta 
töötas lennukitootja heaks töötades;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib, et ameti töötajad võetakse
tavaliselt tööle riikide lennuametitest ja 
lennundustööstuse esindajate hulgast; on 
seisukohal, et töötajatel peab olema piisav 
ja ajakohane tehniline töökogemus 
lennunduse valdkonnas, et teostada 
tehnilist kontrolli nõuetele vastavust 
käsitlevate tõendavate dokumentide üle; on 
siiski mures, sest selline olukord toob
kaasa huvide konflikti juhul, kui töötaja, 
kes on võetud tööle lennukeid tootvast 
ettevõttest, töötab lennundusohutusametis 
ja võtab vastu otsuseid sellise õhusõiduki 
sertifitseerimise kohta, millega ta tegeles 
lennukitootja heaks töötades; on tõsises 
mures, kuna selline olukord võib 
konkreetsel juhul seada ohtu 
lennundusohutuse;

16. märgib, et ameti tehnilisi töötajaid on
tavaliselt vaja tööle võtta riikide 
lennuametitest ja lennundustööstuse 
esindajate hulgast; on seisukohal, et 
töötajatel peab olema piisav ja ajakohane 
tehniline töökogemus lennunduse 
valdkonnas, et teostada tehnilist kontrolli 
nõuetele vastavust käsitlevate tõendavate 
dokumentide üle, mis võimaldab tagada 
ELi õigusaktides nõutud piisava 
lennuohutuse taseme; on siiski mures, sest 
selline olukord võib tuua kaasa huvide 
konflikti juhul, kui töötaja, kes on võetud 
tööle lennukeid tootvast ettevõttest, töötab 
lennundusohutusametis ja võtab vastu 
otsuseid sellise õhusõiduki sertifitseerimise 
kohta, millega ta tegeles lennukitootja 
heaks töötades ning mis, kui seda ei 
märgata ega ohjata, võib kaasa tuua 
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huvide konflikti situatsiooni; märgib 
siiski, et amet on kehtestanud 
sertifitseerimismenetluse, kus 
otsustamisprotsessi erapooletuse tagab 
tehnilise hindamise ja otsustamise 
protsessi enda kollegiaalne iseloom; võtab 
samuti teadmiseks, et amet tegeleb praegu 
kogu ametit hõlmava toimimisjuhendi 
alase poliitika väljatöötamisega, mille 
hulka kuulub võimalike huvide konflikti 
juhtumite identifitseerimine, ennetamine, 
jälgimine ja nende tagajärgedele 
reageerimine, mis aitab ametil veel 
paremini identifitseerida ja ohjata huvide 
konflikti juhtumeid nii, et lennuohutus ei 
satuks kunagi ohtu;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. kutsub ametit üles võtma 
nõuetekohaselt arvesse oma töötajate 
erialast tausta, et vältida igasugust huvide 
konflikti; on arvamusel, et ameti töötajat ei 
tohiks kaasata sellise õhusõiduki 
sertifitseerimisse, millega ta tegeles enne 
ametisse tööle asumist;

17. kutsub ametit üles võtma 
nõuetekohaselt arvesse oma töötajate 
erialast tausta, et vältida igasugust huvide 
konflikti; on arvamusel, et ameti huvide 
konflikti poliitikas tuleks täpsustada, 
millistel tingimustel ameti töötajat tohib
kaasata sellise õhusõiduki 
sertifitseerimisse, millega ta tegeles enne 
ametisse tööle asumist;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. kutsub ametit üles võtma 
nõuetekohaselt arvesse oma töötajate 
erialast tausta, et vältida igasugust huvide 
konflikti; on arvamusel, et ameti töötajat ei 
tohiks kaasata sellise õhusõiduki 
sertifitseerimisse, millega ta tegeles enne 
ametisse tööle asumist;

17. kutsub ametit üles võtma 
nõuetekohaselt arvesse oma töötajate 
erialast tausta, et vältida igasugust huvide 
konflikti; on arvamusel, et ameti huvide 
konflikti poliitikas tuleks täpsustada, 
millistel tingimustel ameti töötajat tohib
kaasata sellise õhusõiduki 
sertifitseerimisse, millega ta tegeles enne 
ametisse tööle asumist;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. kutsub ametit üles võtma 
nõuetekohaselt arvesse oma töötajate 
erialast tausta, et vältida igasugust huvide 
konflikti; on arvamusel, et ameti töötajat ei 
tohiks kaasata sellise õhusõiduki 
sertifitseerimisse, millega ta tegeles enne 
ametisse tööle asumist;

17. kutsub ametit üles võtma 
nõuetekohaselt arvesse oma töötajate 
erialast tausta, et vältida igasugust huvide 
konflikti; on arvamusel, et ameti töötajat ei 
tohiks kaasata isegi meeskonna koosseisus
sellise õhusõiduki sertifitseerimisse, mille 
kallal ta töötas enne ametisse tööle 
asumist;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. nõuab tungivalt, et amet teavitaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 

18. palub ametil võtta vastu tõhusad 
protsessid, millega asjakohaselt 
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vastutavat institutsiooni ja komisjoni 
sellistest huvide konflikti juhtumitest ning 
nimetaks viivitamata sõltumatu 
eksperdi/töötaja, et teostada järelevalvet 
sellises olukorras tehtud otsuste üle;

reageeritakse väidetavatele ametisisestele
huvide konflikti võimalikele juhtumitele;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. nõuab tungivalt, et amet teavitaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni ja komisjoni 
sellistest huvide konflikti juhtumitest ning 
nimetaks viivitamata sõltumatu 
eksperdi/töötaja, et teostada järelevalvet 
sellises olukorras tehtud otsuste üle;

18. palub ametil võtta vastu tõhusad 
protsessid, millega asjakohaselt 
reageeritakse väidetavatele ametisisestele
huvide konflikti võimalikele juhtumitele;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. nõuab tungivalt, et amet teavitaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni ja komisjoni 
sellistest huvide konflikti juhtumitest ning 
nimetaks viivitamata sõltumatu 
eksperdi/töötaja, et teostada järelevalvet 
sellises olukorras tehtud otsuste üle;

18. nõuab tungivalt, et amet teavitaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni ja komisjoni 
sellistest huvide konflikti juhtumitest ning 
nimetaks viivitamata sõltumatu 
eksperdi/töötaja, et teostada järelevalvet 
sellises olukorras tehtud otsuste üle; samuti 
palub ametil avaldada oma veebisaidil 
huvide deklaratsiooni ja töökogemuse 
oma ekspertide, juhtkonna, 



AM\892977ET.doc 19/24 PE483.623v01-00

ET

haldusnõukogu liikmete ja kõigi muude 
isikute kohta, kelle tegevus on seotud 
sertifitseerimisprotsessiga; märgib, et 
amet peaks huvide konflikti valdkonnas 
järgima OECD juhiseid;

Or. en

Muudatusettepanek 33
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. märgib, et amet on seotud kõikide 
kodanike jaoks elulise tähtsusega otsuste 
vastuvõtmisega ja võtab arvesse, et kuna 
ameti tähtsus tööstusele on suur, on ta 
avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all 
ning jääb seetõttu huviga ootama 
kontrollikoja poolt enne 2012. aasta 
juunikuud avaldatavat eriaruannet huvide 
konflikti teemal, et tutvuda selles esitatud 
tähelepanekute ja soovitustega ning 
nende üle arutleda;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. nõuab tungivalt, et amet viiks sisse
tegevuseelarve tegevuspõhise ülesehituse, 
et luua selge seos töökava ja 
finantsprognooside vahel ning parandada 
nii järelevalvet tulemuste üle kui ka 
aruandlust;

19. palub, et amet jätkaks olemasoleva
tegevuseelarve tegevuspõhise ülesehituse
kohaldamist, et luua selge seos töökava ja 
finantsprognooside vahel ning parandada
jätkuvalt nii järelevalvet tulemuste üle kui 
ka aruandlust;
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Or. en

Muudatusettepanek 35
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20. nõuab juba kolmandat aastat järjest, 
et amet võtaks kõikide põhitegevuste 
kavandamisel kasutusele Gantti 
diagrammi, mis võimaldab ülevaatlikult 
näidata projektidele kuluvat iga töötaja 
tööaega ning edendada tulemuste 
saavutamisele keskendunud 
lähenemisviisi; kutsub ametit üles 
teavitama eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni 
selles osas võetud konkreetsetest 
meetmetest; rõhutab ühtlasi, kui tähtis on, 
et amet määraks programmitöös kindlaks 
oma SMART (täpsed, mõõdetavad, 
saavutatavad, asjakohased ja ajaliselt 
piiritletud) eesmärgid ja RACER
(asjakohased, heakskiidetud, 
usaldusväärsed, lihtsad ja töökindlad) 
näitajad, et hinnata eesmärkide täitmist; 
on tõsises mures, et amet ei ole siiani veel 
esitanud andmeid edusammude kohta 
selles valdkonnas;

20. palub, et amet võtaks kõikide 
põhitegevuste kavandamisel vajadusel
kasutusele Gantti diagrammi; rõhutab 
ühtlasi, kui tähtis on, et amet määraks 
programmitöös kindlaks oma SMART
(täpsed, mõõdetavad, saavutatavad, 
asjakohased ja ajaliselt piiritletud) 
eesmärgid ja RACER (asjakohased, 
heakskiidetud, usaldusväärsed, lihtsad ja 
töökindlad) näitajad, nagu ta on alates 
2008. aastast teinud aasta tööprogrammis 
ja aasta tegevusaruandes;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 23

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

23. nõuab tungivalt, et amet parandaks 23. palub, et amet jätkuvalt parandaks 
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kontrollide kavandamise 
dokumenteerimist; tuletab ametile meelde, 
kui oluline on dokumenteerida 
riskihindamist ja kontrollide kavandamise 
kriteeriume, et õigustada oma sisemisi 
otsustusmehhanisme juhtudel, mille puhul 
on tegu liidu kodanike turvalisust
mõjutavate märkimisväärsete 
puudujääkidega;

kontrollide kavandamise 
dokumenteerimist; tuletab ametile meelde, 
kui oluline on dokumenteerida 
riskihindamist ja kontrollide kavandamise 
kriteeriume, et õigustada oma sisemisi 
otsustusmehhanisme juhtudel, mille puhul 
on tegu liidu kodanike turvalisust 
mõjutavate märkimisväärsete 
puudujääkidega;

Or. en

Muudatusettepanek 37
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 – sissejuhatav osa

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. nõuab lisaks sellele tungivalt, et amet 
parandaks oma tegevuse tõhusust, pannes 
järgmise abil rõhku põhilistele ohutusega 
seotud muredele:

24. palub lisaks sellele, et amet jätkuvalt
parandaks oma tegevuse tõhusust, pannes 
järgmise abil rõhku põhilistele ohutusega 
seotud muredele:

Or. en

Muudatusettepanek 38
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 – taane 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- aruandluse ja rakendamise ajalise kestuse 
lühendamine

- kui võimalik, siis aruandluse ja 
rakendamise ajalise kestuse lühendamine, 

Or. en

Muudatusettepanek 39
Edit Herczog
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 24 – taane 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

- igasuguse huvide konfliktiga seotud 
olukorra lõpetamine ja ärahoidmine;

- igasuguse võimaliku huvide konfliktiga 
seotud olukorra ohu asjakohane 
vähendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 40
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 25

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25. kutsub ühtlasi ametit üles 
tähelepanekute vormis esitatavaid kontrolli 
tulemusi klassifitseerima, teostama nende 
üle järelevalvet ja võtma järelmeetmeid; on 
mures, et amet ei ole ikka veel välja 
töötanud tegevusjuhist nimetatud tulemuste 
sõnastamiseks ja komisjonile teatamiseks;
kutsub seepärast ametit üles puudujäägi 
kiirelt kõrvaldama ja teavitama eelarve 
täitmisele heakskiitu andvat institutsiooni 
võetud meetmetest;

25. kutsub ühtlasi ametit üles 
tähelepanekute vormis esitatavaid kontrolli 
tulemusi klassifitseerima, teostama nende 
üle järelevalvet ja võtma järelmeetmeid;
märgib, et amet on välja töötanud 
tegevusjuhist nimetatud tulemuste 
sõnastamiseks ja komisjonile teatamiseks;
kutsub seetõttu ametit üles teavitama 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni selles osas võetud 
meetmetest;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Jean-Pierre Audy

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. tunnistab, et ikka veel ei ole järgitud 
ametile siseauditi talituse poolt esitatud 

26. tunnistab, et ikka veel ei ole järgitud 
ametile siseauditi talituse poolt esitatud 
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mitut väga olulist soovitust võimalike 
riskide vähendamise kohta; nõuab seetõttu 
tungivalt, et amet teavitaks eelarve 
täitmisele heakskiitu andvat institutsiooni 
soovituste elluviimisel tehtud 
edusammudest ning esitaks põhjused, 
miks on viibinud personalihaldust 
käsitlevate siseauditi talituse soovituste 
(direktorite hindamisaruanded ja isiklike 
eesmärkide püstitamine) elluviimine;

mitut väga olulist soovitust võimalike 
riskide vähendamise kohta ning siseauditi 
talitus vaatab neid praegu läbi;

Or. en

Muudatusettepanek 42
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 26

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

26. tunnistab, et ikka veel ei ole järgitud
ametile siseauditi talituse poolt esitatud 
mitut väga olulist soovitust võimalike 
riskide vähendamise kohta; nõuab seetõttu 
tungivalt, et amet teavitaks eelarve 
täitmisele heakskiitu andvat institutsiooni 
soovituste elluviimisel tehtud 
edusammudest ning esitaks põhjused, 
miks on viibinud personalihaldust 
käsitlevate siseauditi talituse soovituste 
(direktorite hindamisaruanded ja isiklike 
eesmärkide püstitamine) elluviimine;

26. tunnistab ametile siseauditi talituse 
poolt esitatud mitut väga olulist soovitust 
võimalike riskide vähendamise kohta;
mõistab, et personalihaldust käsitlevate
soovitused (direktorite hindamisaruanded 
ja isiklike eesmärkide püstitamine) on juba 
ameti poolt kasutusele võetud ja siseauditi 
talitus vaatab neid praegu läbi;

Or. en
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27. märgib eelkõige, et 2010. aastal 
auditeeris siseauditi talitus 
standardiseerimiskontrolle, et hinnata 
ametis standardiseerimiskontrollidega 
seonduvat sisekontrolli süsteemi ning anda 
sellele sõltumatu tagatis, et jälgida, kas 
riikide lennuametid on järginud ELi 
määruseid ning anda aru komisjonile;

27. märgib eelkõige, et 2010. aastal 
auditeeris siseauditi talitus 
standardiseerimiskontrolle, et hinnata 
ametis standardiseerimiskontrollidega 
seonduvat sisekontrolli süsteemi ning anda 
sellele sõltumatu tagatis, et jälgida, kas 
riikide lennuametid on järginud ELi 
määruseid ning anda aru komisjonile;
märgib ka, et amet on juba välja töötanud 
tegevuskava parandusmeetmetega, milleks 
siseauditi talitus andis nõusoleku ja mis 
on juba siseauditi talitusele üle antud, et 
ta vaataks üle tõendid lõigetes 23–25 
esitatud soovituste rakendamise kohta;

Or. en


