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Muudatusettepanek 1
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ametid on 
liikmesriikides väga nähtavad ning neil on 
märkimisväärne mõju poliitikale ja otsuste 
tegemisele ning programmide 
rakendamisele Euroopa kodanike jaoks 
olulistes valdkondades, nagu ohutus, 
turvalisus, tervishoid, teadusuuringud, 
majandus, vabadus ja õigus; toonitab 
ametite ülesannete tähtsust ja nende otsest 
mõju liidu kodanike igapäevaelule; kordab 
veel kord ametite, eriti reguleerivate 
asutuste ja sõltumatu teabe kogumisega 
tegelevate asutuste tähtsust; tuletab meelde, 
et ametite loomise peamised põhjused olid 
liidu süsteemide toimimine, Euroopa ühtse 
turu rakendamise hõlbustamine ja 
sõltumatute tehniliste või teaduslike 
hinnangute koostamine; tunneb sellega 
seoses heameelt ametite tõelise üldise 
suutlikkuse ja edusammude üle enda 
nähtavaks tegemisel Euroopa kodanikele;

1. rõhutab, et ametid on 
liikmesriikides väga nähtavad ning neil on 
märkimisväärne mõju poliitikale ja otsuste 
tegemisele ning programmide 
rakendamisele Euroopa kodanike jaoks 
olulistes valdkondades, nagu ohutus, 
turvalisus, tervishoid, teadusuuringud, 
majandus, vabadus ja õigus; toonitab 
ametite ülesannete tähtsust ja nende otsest 
mõju liidu kodanike igapäevaelule; kordab 
veel kord ametite, eriti reguleerivate 
asutuste ja sõltumatu teabe kogumisega 
tegelevate asutuste tähtsust; tuletab meelde, 
et ametite loomise peamised põhjused olid 
liidu süsteemide toimimine, Euroopa ühtse 
turu rakendamise hõlbustamine ja 
sõltumatute tehniliste või teaduslike 
hinnangute koostamine; tunneb sellega 
seoses heameelt ametite tõelise üldise 
suutlikkuse üle, kuid on mures selle 
pärast, et kuigi huvirühmad on leidnud 
tee ametite juurde, on nende nähtavus
Euroopa kodanikele üldiselt siiski piiratud 
just nende detsentraliseerituse tõttu, 
samas kui nende demokraatlik vastutus 
eeldab väga head silmapaistvust; kordab 
oma üleskutset saavutada liikmesriikides 
suurem nähtavus, töötades välja 
laiahaardelise tegevuskava rohkemate 
liidu kodanikeni jõudmiseks; kutsub 
komisjoni üles suhtuma tõsisemalt 
detsentraliseeritud asutusi käsitleva 
institutsioonidevahelise töörühma 
kinnitatud volitusse kaaluda võimalusi 
sarnaste või paralleelsete tegevuste ja 
ülesannetega ametite ühte kohta 
toomiseks ja ühendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 2
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Karin Kadenbach

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. rõhutab, et ametid on 
liikmesriikides väga nähtavad ning neil on 
märkimisväärne mõju poliitikale ja otsuste 
tegemisele ning programmide 
rakendamisele Euroopa kodanike jaoks 
olulistes valdkondades, nagu ohutus, 
turvalisus, tervishoid, teadusuuringud, 
majandus, vabadus ja õigus; toonitab 
ametite ülesannete tähtsust ja nende otsest 
mõju liidu kodanike igapäevaelule; kordab 
veel kord ametite, eriti reguleerivate 
asutuste ja sõltumatu teabe kogumisega 
tegelevate asutuste tähtsust; tuletab meelde, 
et ametite loomise peamised põhjused olid 
liidu süsteemide toimimine, Euroopa ühtse 
turu rakendamise hõlbustamine ja 
sõltumatute tehniliste või teaduslike 
hinnangute koostamine; tunneb sellega 
seoses heameelt ametite tõelise üldise 
suutlikkuse ja edusammude üle enda 
nähtavaks tegemisel Euroopa kodanikele;

1. rõhutab, et ametid on 
liikmesriikides väga nähtavad ning neil on 
märkimisväärne mõju poliitikale ja otsuste 
tegemisele ning programmide 
rakendamisele Euroopa kodanike jaoks 
olulistes valdkondades, nagu ohutus, 
turvalisus, tervishoid, teadusuuringud, 
majandus, keskkond, sooline 
võrdõiguslikkus, energia, transport,
vabadus ja õigus; toonitab ametite 
ülesannete tähtsust ja nende otsest mõju 
liidu kodanike igapäevaelule; kordab veel 
kord ametite, eriti reguleerivate asutuste ja 
sõltumatu teabe kogumisega tegelevate 
asutuste tähtsust; tuletab meelde, et ametite 
loomise peamised põhjused olid liidu 
süsteemide toimimine, Euroopa ühtse turu 
rakendamise hõlbustamine ja sõltumatute 
tehniliste või teaduslike hinnangute 
koostamine; tunneb sellega seoses 
heameelt ametite tõelise üldise suutlikkuse 
ja edusammude üle enda nähtavaks 
tegemisel Euroopa kodanikele;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Karin Kadenbach

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. palub komisjonil, võrgustikul ja 
üksikutel ametitel teha koostööd ja anda 
konstruktiivset tagasisidet kogu 2020. aasta 
järgse mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimiste ajal ning leida ametitele uusi 
rahastamisallikaid; nõuab kindlalt, et 
tulevasi otsuseid ressursside kohta ei tohiks 
teha ülemaailmsel tasandil, vaid pigem 

10. palub komisjonil, võrgustikul ja 
üksikutel ametitel teha koostööd ja anda 
konstruktiivset tagasisidet kogu 2020. aasta 
järgse mitmeaastase finantsraamistiku 
läbirääkimiste ajal ning leida ametitele uusi 
rahastamisallikaid lisaks praegustele 
eraldistele liidu eelarvest; nõuab kindlalt, 
et tulevasi otsuseid ressursside kohta ei 
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tuleks need siduda ülesannetega, mis on 
ametitele usaldatud kehtivate õigusaktide 
alusel teostamiseks; rõhutab sellega seoses 
ametite temaatilise liitmise ja koostöö 
tähtsust poliitikavaldkondade alusel;

tohiks teha ülemaailmsel tasandil, vaid 
pigem tuleks need siduda ülesannetega, 
mis on ametitele usaldatud kehtivate 
õigusaktide alusel teostamiseks; rõhutab 
sellega seoses ametite temaatilise liitmise 
ja koostöö tähtsust poliitikavaldkondade 
alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. rõhutab, et ametite 
(ümber)paigutamisel liikmesriikidesse 
tuleb võtta arvesse tõhusust; rõhutab, et 
raudteeametil on kaks asukohta, 
sotsiaalpoliitikaga tegelevaid ameteid on 
neli ning justiits- ja siseasjadega 
tegelevaid ameteid üheksa; väljendab 
pettumust institutsioonidevahelise 
detsentraliseeritud asutuste töörühma töö 
tulemuste pärast nimetatud küsimuses, 
kuna ei töötatud välja konkreetseid 
ettepanekuid seotud 
poliitikavaldkondadega tegelevate ametite 
ühendamiseks või ühte asukohta 
toomiseks; nõuab tungivalt, et komisjon 
annaks viivitamata hinnangu mitme 
asukohaga ametitele, 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 tõsiselt kaalutud, sest komisjon ei 
ole esitanud sellekohaseid ettepanekuid;

Or. en
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Muudatusettepanek 5
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 17 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17 a. palub komisjonil esitada esimesel 
võimalusel kava ametite ühiste 
haldusülesannete ühendamiseks, et 
kärpida kulusid ja vähendada 
haldusülesandeid, mis ei anna ametite 
ülesannete täitmise seisukohalt mingit 
lisaväärtust;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Karin Kadenbach

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. 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 
asjaomaseid taotlusi, et nad suudaksid 
oma ülesandeid ja kohustusi korralikult 
täita;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. märgib, et detsentraliseeritud 
asutused suurendasid lepinguliste töötajate 
kasutamist, et täita uusi ülesandeid, 
kompenseerides osaliselt töötajate arvu 
vähendamist 5 % võrra ja nende suhtes 
lisamäära kehtestamist 
ümberpaigutamisreservi loomise 
eesmärgil;

21. märgib, et detsentraliseeritud 
asutused suurendasid lepinguliste töötajate 
kasutamist, et täita uusi ülesandeid, 
kompenseerides osaliselt töötajate arvu 
vähendamist 5 % võrra ja nende suhtes 
lisamäära kehtestamist 
ümberpaigutamisreservi loomise 
eesmärgil; kutsub võrgustikku üles 
töötama välja üldise poliitika selleks, et 
mitte asendada alalisi töötajaid 
väliskonsultantidega, kelle palkamine on 
kulukam;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Karin Kadenbach

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 21 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21 a. võtab teadmiseks, et mõnel ametil 
on liiga vähe töötajaid, eriti kui ametile 
antakse uusi ülesandeid, ilma et nende 
täitmiseks oleks ette nähtud täiendavat 
tööjõudu; peab kahetsusväärseks, et 
komisjon ei ole arvesse võtnud sellisesse 
olukorda sattunud ametite taotlust palgata 
uusi töötajaid, kuna see seab ohtu nende 
tegevuse tulemuslikkuse;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Karin Kadenbach

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 23 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek
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23 a. peab kahetsusväärseks mõne ameti 
soolist tasakaalustamatust; kutsub 
ameteid üles tegutsema pidevalt selle 
nimel, et tagada sooline tasakaal kõikidel 
ametiastmetel, ning andma eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile aru võetud 
meetmetest ja tehtud edusammudest;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Karin Kadenbach

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24. märgib murega, et enamik ameteid 
ei avalda oma töökuulutusi Euroopa 
Personalivaliku Ameti (EPSO) veebilehel; 
mõistab siiski ametite muret seoses kõrgete 
tõlkekuludega; tunneb sellega seoses 
heameelt võrgustiku loodud ja hallatava 
asutustevahelise tööportaali üle ja kutsub 
ameteid üles seda platvormi täielikult ära
kasutama; palub EPSO-l edendada 
võrgustiku tööportaali ka liidu 
töökuulutuste üldisel veebisaidil;

24. juhib tähelepanu kontrollikoja 
ettepanekule, et ametid avaldaksid oma 
töökuulutused ka Euroopa Personalivaliku 
Ameti (EPSO) veebilehel; mõistab siiski 
ametite muret seoses kõrgete 
tõlkekuludega; palub komisjonil otsida 
lahendust koos võrgustikuga, et 
reklaamida ametite vabu ametikohti 
laiemalt; tunneb sellega seoses heameelt 
võrgustiku loodud ja hallatava 
asutustevahelise tööportaali üle ja kutsub 
ameteid üles seda platvormi täielikult ära 
kasutama; palub EPSO-l edendada 
võrgustiku tööportaali ka liidu 
töökuulutuste üldisel veebisaidil;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. soovitab liidu ametitel kaaluda 
võimalust võtta vastu põhiõiguste 
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strateegia ning viidata põhiõigustele ka 
tegevusjuhendis, milles võidakse kindlaks 
määrata ametite töötajate ülesanded ja 
koolitused; luua mehhanismid, et tagada 
kõikide põhiõiguste rikkumiste 
avastamine ja nendest teatamine ning 
ameti põhiorganite kiire teavitamine 
selliste rikkumiste ohust; luua vajaduse 
korral põhiõiguste ametniku ametikoht 
(juhatuse otseses alluvuses, et kindlustada 
teatav sõltumatus ülejäänud töötajatest), 
et tagada viivitamatu tegelemine 
põhiõigusi ohustavate asjaoludega ning 
organisatsiooni põhiõiguste poliitika pidev 
täiustamine; pidada põhiõiguste 
küsimuses kodanikuühiskonna 
organisatsioonide ja asjaomaste 
rahvusvaheliste organisatsioonidega 
korrapärast dialoogi; muuta põhiõiguste 
järgimine ameti ja selle välispartnerite 
koostööraamistiku oluliseks osaks 
(eelkõige mis puudutab riikide 
ametiasutusi, kellega amet 
operatiivküsimustes koostööd teeb);

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 24 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

24 a. märgib murelikult, et mõnest 
ametist on tulnud sagedasti teateid 
ahistamise ja väärkohtlemise kohta; on 
seisukohal, et ohvrite probleemide 
lahendamiseks tuleks rakendada 
tulemuslikku ennetuspoliitikat ja tõhusaid 
menetlusi; palub komisjonil jälgida 
tähelepanelikult ametite kohaldatavaid 
reegleid, et vältida mis tahes liiki 
ametisisest väärkohtlemist;

Or. it
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Muudatusettepanek 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 25 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

25 a. peab EASO olukorda 
hankemenetlustega seoses 
vastuvõetamatuks ja palub komisjonil 
tõhustada ametite hankemenetluste üle 
tehtavat järelevalvet;

Or. it

Muudatusettepanek 14
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

28. märgib, et 77 % ametitest on juba 
kehtestanud ja rakendanud rikkumisest 
teavitamist käsitlevaid sise-eeskirju või 
suuniseid ja ülejäänud 23 % tegelevad 
sellega; palub, et võrgustik annaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile kõnealuste 
meetmete vastuvõtmisest ja rakendamisest 
aru;

28. märgib, et 77 % ametitest on juba 
kehtestanud ja rakendanud rikkumisest 
teavitamist käsitlevaid sise-eeskirju või 
suuniseid ja ülejäänud 23 % tegelevad 
sellega; kutsub ülejäänud ameteid üles 
kehtestema viivitamata rikkumisest 
teavitamise sise-eeskirjad ja neid 
rakendama; palub, et võrgustik annaks 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile kõnealuste 
meetmete vastuvõtmisest ja rakendamisest 
aru;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 28 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek



AM\1175050ET.docx 11/17 PE634.521v01-00

ET

28 a. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
29 ametit (94 %) on kehtestanud 
suunised, mis võimaldavad üldsusele 
juurdepääsu dokumentidele; palub 
ülejäänud ametitel, kellel selliseid 
suuniseid ei ole, need viivitamatult vastu 
võtta; peab kiiduväärseks, et ametid, 
millele esitatakse sageli ja keerukamaid 
päringuid, on töötanud välja päringute 
käsitlemise sisemised süsteemid ja 
koolitanud välja meeskonnad, kes 
tegelevad dokumentidele juurdepääsu 
käsitlevate päringutega; kutsub 
võrgustikku üles töötama ametite jaoks 
välja ühised suunised üldsuse 
juurdepääsu kohta dokumentidele;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Benedek Jávor, Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29. märgib, et haldusnõukogu liikmete 
ja kõrgema juhtkonna huvide 
deklaratsioonid on olemas peaaegu kõigis 
asutustes ja et enamik asutusi avaldab need 
oma veebisaidil koos asjakohaste 
elulookirjeldustega; palub võrgustikul anda 
jätkuvalt eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
sellest teada;

29. märgib, et haldusnõukogu liikmete 
ja kõrgema juhtkonna huvide 
deklaratsioonid on olemas peaaegu kõigis 
asutustes ja et enamik asutusi avaldab need 
oma veebisaidil koos asjakohaste 
elulookirjeldustega; palub võrgustikul anda 
jätkuvalt eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile
sellest teada; rõhutab, et haldusnõukogu 
liikmed ja kõrgem juhtkond peaksid 
huvide konflikti puudumise 
deklaratsioonide asemel esitama huvide 
deklaratsioonid; kordab, et 
haldusnõukogu liikmed ja juhtkond ei saa 
oma huvide konfliktide puudumise üle ise 
otsustada; tuletab meelde, et huvide 
konflikti olemasolu peaks hindama 
neutraalne organ; tunneb heameelt selle 
üle, et mõnel liidu ametil, näiteks EFSA-l, 
on õnnestunud kasutusele võtta 
usaldusväärne huvide konflikti poliitika;
peab kahetsusväärseks, et alates 
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2012. aastast ei ole kontrollikoda 
avaldanud ühtegi eriaruannet huvide 
konflikti haldamise kohta valitud liidu 
ametites, täpsemalt EASAs, ECHAs, 
EFSAs ja EMAs; märgib, et ametites, kes 
teevad koostööd tööstusega, on huvide 
konflikti risk suurem kui muudes liidu 
ametites;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. tuletab meelde, et on ameteid (eriti 
need, mis väljastavad kolmandatele 
pooltele toodete turule toomise lube), mis 
on ilma selge ja tõhusa huvide konfliktide 
ennetamise eeskirjata üsna ebakindlas 
olukorras; kutsub kõiki ameteid üles 
osalema läbipaistvusregistrit käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, 
mille üle komisjon, nõukogu ja parlament 
peavad praegu läbirääkimisi;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 b. kutsub ameteid üles võtma 
kasutusele laiahaardelise ja horisontaalse 
poliitika huvide konfliktide vältimiseks;
soovitab kasutada Euroopa 
Kemikaaliameti (ECHA) 
sõltumatuspoliitikat parima tava näitena 
ja võtta sellest huvide konfliktide jälgimise 
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ja vältimise süsteemist eeskuju; tuletab 
meelde, et selle sõltumatuspoliitika 
kohaselt on kõik töötajad ja asjaomased 
eksperdid kohustatud igal aastal huvide 
deklaratsiooni esitama ja olukorra 
muutudes seda ajakohastama ning kõik 
isikud, kes on mingis valdkonnas oma 
huvi deklareerinud, jäetakse selles 
valdkonnas otsuste tegemisest või 
arvamuse kujundamisest välja; ergutab 
ameteid asutama huvide konflikti 
nõuandekomiteed;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Dennis de Jong

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 c. rõhutab, et 
institutsioonidevaheline töörühm (IIWG2) 
vaatas läbi ka Euroopa 
Lennundusohutusameti (EASA) 
katseprojekti, mis puudutas tasudest 
rahastatavaid ameteid; märgib, et isegi 
kui ameteid rahastatakse täielikult 
tasudest, on nad mainega seotud riski 
tõttu endiselt eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutava institutsiooni ees 
täiel määral aruandekohustuslikud;
väljendab ühtlasi muret EASA 
katseprojekti puhul kasutatud 
kvaliteedinäitajate pärast, sest neis 
pööratakse väga suurt tähelepanu 
tarbijate rahulolule ja vähem tähelepanu 
lennuohutusele; väljendab muret 
võimaliku huvide konflikti pärast, mis 
võib tekkida, kui ametid peavad peamise 
sissetulekuallikana toetuma 
liikmemaksudele; rõhutab, et 
ettearvamatult laekuvatele ja aastate 
lõikes muutuvatele tasudele tuginemise 
asemel on vaja liidu eelarvest saadavat 
püsivat ja prognoositavat tuluvoogu, mis 
on ülioluline ka tegevuse kavandamiseks;
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nõuab tungivalt, et komisjon esitaks 
ettepaneku selle kohta, et tasud makstaks 
otse komisjonile ja vastutasuks saaksid 
ametid liidu eelarvest korrapärast toetust;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 29 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

29 a. juhib tähelepanu sellele, et paljude 
ametite ülesanne on anda ELi kodanike 
jaoks hinnanguid ja arvamusi toodete ja 
teenuste kohta; on seisukohal, et kõik 
ametite esitatud eksperdiaruanded peavad 
põhinema avalike andmete kasutamisel, 
sest ainult nii saab rahvusvaheline 
teaduskogukond neid aruandeid üle 
vaadata ja kontrollida; märgib, et mitu 
ametit kasutavad hinnangute andmisel ka 
sellist teavet, mis on ärisaladusega 
kaitstud; on veendunud, et avaldades 
arvamust toodete kohta, mis võivad ELi 
kodanike tervist kahjustada, peaksid 
ametid avaldama kõik hinnangute 
andmisel kasutatud allikad, isegi kui need 
on ärisaladusega kaitstud;

Or. it

Muudatusettepanek 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33. võtab teadmiseks 20. novembri 
2017. aasta üldasjade nõukogus saavutatud 
kokkuleppe Euroopa Ravimiameti (EMA) 
ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 

33. võtab teadmiseks 20. novembri 
2017. aasta üldasjade nõukogus saavutatud 
kokkuleppe Euroopa Ravimiameti (EMA) 
ja Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 
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üleviimise kohta Londonist vastavalt 
Amsterdami ja Pariisi; märgib murega, et 
Ühendkuningriigi liidust lahkumine võib 
avaldada neile ametitele mõju nii tulevaste 
kulude kui ka oskusteadmiste kaotamise 
läbi, mis võib seada ohtu talitluspidevuse; 
märgib lisaks võimalikku mõju mitme 
Londonis mitteasuva ameti tuludele ja 
tegevusele; palub ametitel valmistuda 
võimalike riskide maandamiseks ja esitada 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile aruanne selliste 
ettevalmistavate meetmete rakendamise 
kohta;

üleviimise kohta Londonist vastavalt 
Amsterdami ja Pariisi; on Euroopa 
Ravimiameti puhul seisukohal, et lõpliku 
otsuse tegemine ja vastuvõtmine loosi teel 
kahjustas kasutatud valikumeetodite 
usaldusväärsust, kuna objektiivsed ja 
sisulised kaalutlused jäeti tagaplaanile;
usub, et kõik ameti peakorterit 
puudutavad otsused peaksid põhinema 
kulude ja eeliste põhjalikul analüüsil;
taunib asjaolu, et parlament osaleb 
selliste kokkulepete tegemisel vaid väga 
vähesel määral; märgib murega, et 
Ühendkuningriigi liidust lahkumine võib 
avaldada neile ametitele mõju nii tulevaste 
kulude kui ka oskusteadmiste kaotamise 
läbi, mis võib seada ohtu talitluspidevuse; 
märgib lisaks võimalikku mõju mitme 
Londonis mitteasuva ameti tuludele ja 
tegevusele; palub ametitel valmistuda 
võimalike riskide maandamiseks ja esitada 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile aruanne selliste 
ettevalmistavate meetmete rakendamise 
kohta;

Or. it

Muudatusettepanek 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 33 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

33 a. märgib murelikult, et mõnel ametil 
on endiselt kaks peakorterit, millest üks 
tegeleb põhitegevuse ja teine haldusega;
peab hädavajalikuks kaotada võimalikult 
kiiresti topelt peakorterid, mis ei paku 
mingit tegevusega seotud lisaväärtust;

Or. it

Muudatusettepanek 23
Dennis de Jong



PE634.521v01-00 16/17 AM\1175050ET.docx

ET

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 34

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

34. peab kahetsusväärseks, et uues 
finantsmääruses9 ei ole ette nähtud 
halduskoormuse vähendamist, mida 
detsentraliseeritud asutused jätkuvalt 
kannavad; märgib, et detsentraliseeritud 
asutuste auditeerimise eest vastutab 
„endiselt täielikult kontrollikoda, kes viib
läbi kõik vajalikud haldus- ja 
hankemenetlused“; kordab, et uued 
auditipõhimõtted, mille kohaselt 
kasutatakse ka erasektori audiitoreid, on 
ametite halduskoormust järsult 
suurendanud, ja aeg, mis kulutatakse 
hangetele ja auditilepingute haldamisele, 
on tekitanud lisakulu, suurendades seega 
veel ametite piiratud ressurssidele 
avalduvat survet; rõhutab, et see küsimus 
tuleb lahendada; palub asjaomastel pooltel 
selles küsimuses lahendusi pakkuda, et 
halduskoormust märkimisväärselt 
vähendada;

34. peab kahetsusväärseks, et uues 
finantsmääruses9 ei ole ette nähtud 
halduskoormuse vähendamist, mida 
detsentraliseeritud asutused jätkuvalt 
kannavad; märgib, et detsentraliseeritud 
asutuste auditeerimise eest vastutab 
„endiselt täielikult kontrollikoda, kes viib
läbi kõik vajalikud haldus- ja 
hankemenetlused“; kordab, et uued 
auditipõhimõtted, mille kohaselt 
kasutatakse ka erasektori audiitoreid, on 
ametite halduskoormust järsult 
suurendanud, ja aeg, mis kulutatakse 
hangetele ja auditilepingute haldamisele, 
on tekitanud lisakulu, suurendades seega 
veel ametite piiratud ressurssidele 
avalduvat survet; rõhutab, et see küsimus 
tuleb lahendada; palub asjaomastel pooltel 
selles küsimuses lahendusi pakkuda, et 
halduskoormust märkimisväärselt 
vähendada; kutsub kontrollikoda üles 
võtma meetmeid, tehes selleks pistelist 
kontrolli;

_________________ _________________

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, Euratom) 
2018/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju.

9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 
2018. aasta määrus (EL, Euratom) 
2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid finantsreegleid.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Karin Kadenbach

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 35

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

35. tunnistab, et ametite välishinnangud 
on üldiselt positiivsed ja ametid koostasid 

35. tunnistab, et ametite välishinnangud 
on üldiselt positiivsed ja ametid koostasid 
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tegevuskavad hindamisaruannetes 
tõstatatud küsimuste jälgimiseks; märgib, 
et kuigi enamiku ametite põhimäärustes 
nähakse välishindamine ette perioodiliselt 
(tavaliselt iga nelja kuni kuue aasta järel), 
ei sisalda viie detsentraliseeritud asutuse 
põhimäärus sellist sätet ja EMA 
põhimääruses nõutakse välishindamist 
üksnes iga kümne aasta järel; palub neil
ametitel selle küsimusega tegeleda ja 
teavitada eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni 
võetud meetmetest;

tegevuskavad hindamisaruannetes 
tõstatatud küsimuste jälgimiseks; märgib, 
et kuigi enamiku ametite põhimäärustes 
nähakse välishindamine ette perioodiliselt 
(tavaliselt iga nelja kuni kuue aasta järel), 
ei sisalda viie detsentraliseeritud asutuse 
põhimäärus sellist sätet ja EMA 
põhimääruses nõutakse välishindamist 
üksnes iga kümne aasta järel; palub 
komisjonil ja asjaomastel ametitel selle 
küsimusega tegeleda ja teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni võetud 
meetmetest;

Or. en
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