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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
ettepanekud:

Õigus

1. peab esmatähtsaks lihtsate, selgete ja kergesti mõistetavate õigusaktide väljatöötamist, et 
tagada ELi õigusaktide suur läbipaistvus ja nende tõhus kohaldamine; rõhutab sellega 
seoses, et Euroopa õigusruumi tuleb edasi arendada piisavate rahaliste vahenditega, et 
pakkuda kodanikele kogu ELi hõlmavaid norme, õiguse baastaset, mittediskrimineerivat 
kohtlemist ja täielikku suutlikkust kasutada oma õigusi kõikjal Euroopas;

2. peab ülioluliseks, et EL eraldaks piisavalt vahendeid mitmete sihtotstarbeliste 
rahastamisprogrammide jaoks, mis toetavad ELi õigusloomet ja meetmeid õiguse 
valdkonnas, keskendudes piiriülestele küsimustele, millega saab asjakohaselt tegeleda 
üksnes ELi tasandil toimuva kooskõlastatud tegevuse kaudu;

3. rõhutab, et õiguskaitse täielikku kättesaadavust, põhjalikku õigusalast koolitust ja tõhusat 
õigusalast koostööd tsiviil- ja kriminaalasjades saaks veelgi paremini tagada uuele 
õigusprogrammile aastateks 2014–2020 kavandatud rahaliste vahendite suurendamisega, 
ning nõuab, et programmi rahastamispaketti suurendataks 5 % võrra;

Haldus

4. nõustub komisjoniga, et halduskulusid tuleb ratsionaliseerida; rõhutab siiski, et ülimalt 
oluline on omavahel tasakaalustada täiendav kokkuhoid ja vajadus tagada institutsioonide 
suutlikkus täita oma ülesandeid ja kohustusi vastavalt aluslepingutega neile pandud 
kohustustele ja antud volitustele, võttes arvesse praegusest majanduskriisist tingitud 
keerulist olukorda;

5. märgib sellega seoses, et 80 % komisjoni poolt ettenähtud kokkuhoiust tuleneb 
kavandatavast 5 % töötajate arvu vähendamisest; on kindlalt vastu töötajate arvu lineaarse 
vähendamise kohaldamisele kõigi institutsioonide, ametite ja asutuste puhul, kuna 
aluslepingute kohaselt erinevad nende ülesanded ja kohustused suuresti; rõhutab, et nad 
kõik peaksid saama ise otsustada, kus ja milliseid kärpeid saaks teha, ilma et see takistaks 
nende asjakohast toimimist;

6. tuletab meelde, et 2004. aastal tegi Euroopa Liidu avalik teenistus läbi põhjaliku reformi, 
mille tulemusena on juba kokku hoitud 3 miljardit eurot ning aastaks 2020 saavutatakse 
veel täiendav 5 miljardi euro suurune kokkuhoid ELi eelarves; märgib, et ELi halduskulud 
moodustavad 2007.–2013. aasta finantsraamistikust kõigest 5,8 %; finantsraamistik ise 
moodustab ELi kogurahvatulust ligi 1 %;

7. tunnistab asjaolu, et eelarvepädevad institutsioonid peavad arvesse võtma järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodil muutuvat majanduslikku ja sotsiaalset konteksti, 
kuid rõhutab, et rohkem kui kunagi varem vajab EL tõhusat avalikku teenistust, kus töötab 
kõrgelt kvalifitseeritud ja mitut keelt valdav personal, kes valitakse võimalikult laialt 
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geograafiliselt alalt liikmesriikide kodanike hulgast ja soolist tasakaalu nõuetekohaselt 
arvesse võttes; juhib tähelepanu sellele, et töötajad peavad olema sõltumatud, vastama 
kõige kõrgematele kutsenõuetele ja olema valmis oma päritoluriigist lahkuma; märgib 
lisaks, et töötajatele tuleb anda vahendid, mille abil saaksid nad oma tööülesandeid 
võimalikult tõhusalt ja usaldusväärselt täita;

8. avaldab kindlat vastuseisu meetmetele, mis kahjustaksid ametnike õiguslikku seisundit 
seoses põhiõiguste, liidu õiguse üldpõhimõtete ja sotsiaalse õigluse põhimõttega ning mis 
ei lubaks ELi administratsioonil täita nõuetekohaselt oma ülesannet teenida kodanike ja 
liidu huve.
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