
 

AM\1058801ET.doc  PE555.122v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

22.4.2015 A8-0070/4 

Muudatusettepanek  4 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu ametite tulemused, 

finantsjuhtimine ja kontroll 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab ametite tähtsaid ülesandeid ja 

nende otsest mõju liidu kodanike 

igapäevaelule, ning ametite autonoomsust 

– eriti reguleerivate ametite ja nende 

ametite puhul, mille ülesanne on sõltumatu 

teabe kogumine; tuletab meelde, et ametite 

loomise peamine põhjus oli anda 

sõltumatuid tehnilisi ja teaduslikke 

hinnanguid; juhib tähelepanu sellele, et 

rakendusametite ülesanne on aidata 

komisjonil liidu programme liidu nimel 

hallata; palub komisjonil ja liidu ametite 

võrgustikul (edaspidi „võrgustik”) 

parandada oma 

kommunikatsioonipoliitikat, et tagada 

ametite tõhus suhtlus kodanikega 

tööviljakuse ja saavutuste alase teadlikkuse 

suurendamiseks; 

1. rõhutab ametite tähtsaid ülesandeid ja 

nende otsest mõju liidu kodanike 

igapäevaelule, ning ametite autonoomsust 

– eriti reguleerivate ametite ja nende 

ametite puhul, mille ülesanne on sõltumatu 

teabe kogumine; tuletab meelde, et ametite 

loomise peamine põhjus oli anda 

sõltumatuid tehnilisi ja teaduslikke 

hinnanguid; juhib tähelepanu sellele, et 

detsentraliseeritud ametite ülesanne on 

aidata komisjonil liidu meetmeid liidu 

nimel ellu viia; palub komisjonil ja liidu 

ametite võrgustikul (edaspidi „võrgustik”) 

parandada oma 

kommunikatsioonipoliitikat, et tagada 

ametite tõhus suhtlus kodanikega 

tööviljakuse ja saavutuste alase teadlikkuse 

suurendamiseks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 18 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

18. võtab teadmiseks, et kontrollikoda 

täheldas seitsmel juhul, et eelnenud 

aastatest üle kantud ja seejärel tühistatud 

assigneeringute summa oli endiselt suur; 

märgib, et sellised tühistamised viitavad 

asjaolule, et ülekantud assigneeringud 

põhinesid kas tegelikust suuremaks 

hinnatud eelarvevajadustel või olid need 

muul põhjusel põhjendamata; palub 

võrgustikul teha kõik endast oleneva 

edasiste ülekandmiste vältimiseks, 

keskendudes eelkõige nende ametitele, kes 

on eelnenud aastastest ülekantud 

assigneeringuid tühistanud; 

18. võtab teadmiseks, et kontrollikoda 

täheldas seitsmel juhul, et eelnenud 

aastatest üle kantud ja seejärel tühistatud 

assigneeringute summa oli endiselt suur; 

märgib, et sellised tühistamised viitavad 

asjaolule, et ülekantud assigneeringud 

põhinesid kas tegelikust suuremaks 

hinnatud eelarvevajadustel või olid need 

muul põhjusel põhjendamata; palub 

ametitel teha kõik endast oleneva edasiste 

ülekandmiste vältimiseks ning eriti 

rakendada paremaid eelarve kavandamise 

menetlusi, keskendudes eelkõige nende 

ametitele, kes on eelnenud aastastest 

ülekantud assigneeringuid tühistanud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. kinnitab võrgustiku andmete põhjal, et 

suurem osa ameteid on personali 5 % 

vähendamise oma vastavates 

mitmeaastastes personalipoliitika kavades 

läbi viinud, ning nõuab tungivalt, et 

võrgustik kontrolliks, et ametid, kes ei ole 

seda veel teinud, võtaksid personali 

vähendamiseks vajalikud meetmed edasise 

viivituseta; tunneb heameelt selle üle, et 

komisjon on loonud täiendava 

ümberpaigutamisreservi 5 % töötajate 

ulatuses, ning nõuab tungivalt, et 

võrgustik teeks komisjoniga selles osas 

täielikult koostööd; 

30. kinnitab võrgustiku andmete põhjal, et 

suurem osa ameteid on personali 5 % 

vähendamise oma vastavates 

mitmeaastastes personalipoliitika kavades 

juba läbi viinud, kuigi see on olnud väga 

keeruline; peab kahetsusväärseks, et 

komisjon on loonud täiendava 

ümberpaigutamisreservi 5 % töötajate 

ulatuses, millega tehakse ametite 

ametikohtade loetelus tegelikult veel 

suuremaid kärpeid ja ületatakse 

kokkulepitud 5 % eesmärki; 

 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 a. võtab võrgustiku andmete põhjal 

teadmiseks, et teatavatel ametitel on juba 

tekkinud suured probleemid ülesannete 

täimisel ametite käsutuses olevate piiratud 

ressurssidega; märgib murelikult, et 

ametitel on raske teha tööd sama 

kvaliteetselt, kui personali jätkuvalt 

vähendatakse, sest liit annab neile üha 

rohkem ülesandeid ja kohustusi; palub 

komisjonil oma kava personali täiendava 

vähendamise osas läbi vaadata ja 

kohandada seda iga ameti töökoormusele 

ja ressursivajadusele; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 30 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 30 b. tuletab meelde, et eelarvemenetluse 

käigus oli Euroopa Parlament seisukohal, 

et töötajaid, kellega seotud kulud kaetakse 

ettevõtete makstavatest tasudest, st mitte 

liidu eelarvest, ei tohiks liidu poolt 

kohaldatav iga-aastane 1 % vähendamine 

puudutada; on seisukohal, et komisjon 

peaks ameteid, mida rahastatakse 

peamiselt liidu eelarvest, käsitlema eraldi 

ja tegema ettepaneku konkreetse 

raamistiku loomiseks ametite jaoks, mida 

rahastatakse peamiselt ettevõtete poolt, 

mis peaks olema proportsionaalne 

asjaomase ameti pakutavate teenustega; 

Or. en 

 

 


