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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnustab ühisavalduse ja ühise lähenemisviisi ning selle tegevuskava rakendamist liidu 
asutuste poolt; tõstab esile eelkõige detsentraliseeritud asutusi käsitleva 
institutsioonidevahelise töörühma soovitusi, mille esimeeste konverents kiitis heaks 18. 
jaanuaril 2018; märgib, et 12. juuli 2018. aasta järelkohtumisel leiti, et 
institutsioonidevahelise töörühma töö on lõpule viidud;

2. tunneb heameelt komisjoni esitatud detsentraliseeritud asutuste raamfinantsmääruse 
eelnõu muudetud teksti üle ja eriti selles kirjeldatud plaanide üle tugevdada nende 
asutuste juhtimist;

3. on siiski arvamusel, et on veel mitmeid lahendamata küsimusi, ning nõuab tungivalt, et 
komisjon annaks viivitamata hinnangu mitme asukohaga asutustele, nagu soovitas 
institutsioonidevaheline töörühm, ning esitaks hoolikale ja põhjalikule analüüsile 
tuginedes ning selgeid ja läbipaistvaid kriteeriume kasutades ettepanekud võimalike 
ühinemiste, sulgemiste ja/või komisjonile ülesannete üleandmise kohta, mis oli 
institutsioonidevahelise töörühma pädevusega ette nähtud, kuid mida ei ole kunagi 
korralikult käsitletud, sest komisjon ei ole esitanud sellekohaseid ettepanekuid;

4. tuletab meelde komisjoni presidendile ja nõukogu ametis olevale eesistujale Euroopa 
Parlamendi presidendi poolt 28. märtsil 2018. aastal saadetud kirju, milles peetakse 
kahetsusväärseks, et parlament (arvestades tema õigusi kaasseadusandjana) ei olnud 
kaasatud Euroopa Ravimiameti uue asukoha valimise menetlusse, ning nõuab sellega 
seoses ühisavalduse ja ühise lähenemisviisi läbivaatamist; nõuab tungivalt, et komisjon 
koostaks vajalikud ettepanekud, mis põhinevad ühisavalduse ja ühise lähenemisviisi 
rakendamise süvaanalüüsil, nagu nõudis nõukogu oma vastuses eelnimetatud kirjale;

5. 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;

6. väljendab muret võimalike huvide konfliktide pärast, mis võivad tekkida, kui asutused 
peavad peamise sissetulekuallikana toetuma liikmemaksudele; kordab, et asutused on 
sellest ohust oma mainele teadlikud ning eelistaksid ELi eelarvest saadavat püsivat ja 
prognoositavat tuluvoogu (mis on ülioluline ka kavandamiseks) ettearvamatutele ja 
aastate lõikes erinevatele tasudele; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku selle 
kohta, et tasud makstaks otse komisjonile ja vastutasuks saaksid asutused ELi eelarvest 
korrapärast toetust;

7. nõuab konkreetseid meetmeid, et korrigeerida palgakoefitsiente reaalsete kulude 
paremaks kajastamiseks;

8. kordab nõudmist lihtsustatud ja ühtlustatud aruandekohustuste järele, eelkõige mis 
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puudutab aasta tegevusaruannet, eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruannet ning 
lõplikku raamatupidamise aruannet;

9. kutsub asutusi üles teavitama Euroopa Parlamenti üksikasjalikult meetmetest, mis on 
võetud eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 
(järelmeetmete aruanded) ja kontrollikoja soovituste täitmiseks;

10. märgib, et uute ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, tulemuslikkuse pidevaks 
suurendamiseks, vabade töökohtade kiireks ja tõhusaks täitmiseks ning ekspertide 
ligimeelitamise suutlikkuse suurendamiseks peaksid asutused pidevalt jälgima ja 
hindama oma töötajate arvu ning vajadust lisapersonali ja täiendavate rahaliste 
vahendite järele, samuti esitama vajaduse korral asjakohaseid taotlusi, et nad suudaksid 
täita oma ülesandeid ja kohustusi asjakohaselt;

11. märgib, et detsentraliseeritud asutuste auditeerimise eest vastutab täielikult Euroopa 
Kontrollikoda, kes viib läbi kõik vajalikud haldus- ja hankemenetlused ning rahastab 
neid; kordab, et erasektori audiitorite tehtavad auditid on oluliselt suurendanud asutuste 
halduskoormust ning hangetele ja auditilepingute haldamisele kuluva aja tõttu tekitanud 
lisakulu, mis avaldab asutuste kahanevatele ressurssidele veelgi suuremat survet; 
rõhutab, et on hädavajalik lahendada see küsimus kooskõlas ühise lähenemisviisiga 
raamfinantsmääruse läbivaatamise kontekstis; kutsub kõiki läbivaatamises osalejaid 
selles küsimuses kiiresti selgust tagama, et ülemäärast halduskoormust märkimisväärselt 
vähendada.
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