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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et ameteid rahastatakse teenustasudest praegu aastas ühe miljardi euro ulatuses, 
mis vähendab olulisel määral survet ELi eelarvele; peab teenustasudest rahastamist 
ametite tegevuse rahastamise tõhusaks viisiks, juhul kui ärimudel seda lubab; märgib 
siiski, et on vaja kehtestada kaitsemeetmed, et vältida mis tahes huvide konflikti;

2. märgib, et kuigi eelarve haldamise seisukohast on detsentraliseeritud asutused paljuski 
sarnased, on ühetaoline lähenemine osutunud teatavate asutuste tulemusliku ja tõhusa 
haldamise seisukohast kahjulikuks; on seisukohal, et ametite töötajate arvu 5 % 
vähendamise eesmärk ja ümberpaigutamisreservi süsteem peab jääma ühekordseks 
ettevõtmiseks; kordab, et kavatseb edaspidi kõigile sellistele meetoditele vastu seista;

3. on veendunud, et otsus ameti asukoha kohta on väga oluline, ja leiab, et parima 
võimaliku otsuse tegemisel peavad liidu institutsioonid võtma arvesse objektiivseid 
kriteeriume, nagu juurdepääsetavus, haldusalane koostoime ja lähedus sidusrühmadele; 
eeldab, et edaspidi peetakse ametite asukohti käsitlevate otsuste tegemisel täielikult 
kinni Euroopa Parlamendi ja nõukogu eelisõigustest liidu kaasseadusandjatena;

4. palub komisjonil kooskõlas institutsioonidevahelise detsentraliseeritud asutuste 
vahendite alase töörühma soovitustega anda kiiresti hinnang mitme asukohaga 
asutustele, kasutades selleks ühtset lähenemisviisi, et hinnata nende pakutavat 
lisaväärtust, võttes arvesse asukohaga seotud kulusid; nõuab, et hindamise tulemuste 
põhjal võetaks olulisi meetmeid, mille eesmärk on vähendada eri asukohtade arvu, kui 
ja kus see on asjakohane;

5. märgib murega, et paljudel ametitel on raskusi kvalifitseeritud töötajate leidmisega 
ebasoodsate töötingimuste ja palgakoefitsiendist tulenevate piirangute tõttu; on 
veendunud, et liidu asutused peavad oma ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks 
täitmiseks suutma pakkuda piisavalt köitvaid töökohti kvalifitseeritud töötajatele; nõuab 
konkreetseid meetmeid, et korrigeerida palgakoefitsiente reaalsete kulude paremaks 
kajastamiseks;

6. märgib, et ametite tõhustatud koostöö teenuste jagamisel on andnud sääste, näiteks 
ühise hankeportaali loomise kaudu; ergutab veelgi uurima kas ainult ametite või 
komisjoni ja ametite vahel teenuste jagamise potentsiaali, et luua uut ja optimeerida 
juba olemasolevat koostoimet; on veendunud, et vajaduse korral saaks eelarvetõhusust 
suurendada, kui üksteise vahetus läheduses asuvad liidu asutused ja ametid teevad 
tihedat koostööd administratiivsete tugiteenuste ja ruumide haldusteenuste valdkonnas;

7. on veendunud, et demokraatlikku järelevalvet on võimalik tugevdada, kui tagada 
parlamendi määratud esindajate osalemine haldusnõukogu koosolekutel; on arvamusel, 
et parima hinna ja kvaliteedi suhte tagamine Euroopa kodanikele, keda parlament 
esindab, peaks olema käesolevas otsuste tegemise protsessis oluline tegur; märgib, et 
liidu institutsioonid on mitmel korral hoidunud kasutamast seda ühises lähenemisviisis 
sätestatud võimalust;
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8. märgib, et asutuste eelarved tuleks koostada tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte 
kohaselt, võttes arvesse asutuse eesmärke ja tema ülesannete oodatavaid tulemusi; 
nõuab, et detsentraliseeritud asutuste eelarve koostamisel kasutataks valdkondlikku 
lähenemisviisi, mis võimaldaks paremini prioriseerida asutuste ülesandeid, suurendada 
koostööd ja vältida kattumist, eriti samas poliitikavaldkonnas tegutsevate asutuste 
puhul;

9. märgib murega, et hulk haldusnõudeid on ebaproportsionaalsed ametite puhul, mis ei 
ole saavutanud teatavat suurust; ootab, et komisjon ja nõukogu tagaksid kohaldatavate 
haldusnõuete vastavuse kõigi ametite rahalistele vahenditele ja inimressurssidele;

10. tuletab meelde, et seadusandliku menetluse tulemusena muudetakse komisjoni esialgset 
ettepanekut; märgib murega, et ajakohastatud finantsaruanded on enamasti 
kättesaadavad alles seadusandliku menetluse lõpus, kui üldse; tuletab meelde 
parlamendi ja nõukogu topeltrolli seadusandja ja eelarvepädeva institutsioonina.
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