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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – 
Euroopa välisteenistus
(2020/2149(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2020)0288 – C9-0229/2020)2,

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aastal tehtud siseauditite kohta (COM(2020)0268),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2019 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega3,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust4 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 
318 ja 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust 
(EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)5, eriti selle artikleid 59, 118 ja 260–263,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegevusele 
Euroopa välisteenistuse 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise 
heakskiidu andmise kohta liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
tegevusele Euroopa välisteenistuse 2019. aasta eelarve täitmisel;

1 ELT L 67/1, 7.3.2019.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 377, 9.11.2020, lk 13.
4 Aastaaruanne eelarveaasta 2019 ELi eelarve täitmise kohta, lk 11.
5 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
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2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa välisteenistusele, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, 
komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja 
Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu 
Teatajas (L-seerias).
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2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, X jagu – Euroopa välisteenistus
(2020/2149(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et kõik liidu institutsioonid on Euroopa kodanike ees aruandekohustuslikud 
avaliku sektori vahendite kasutamise eest ning loovad seejuures tõhusa demokraatliku 
kontrolli tagamiseks võimalikult suure läbipaistvuse;

B. arvestades, et liidu strateegiline kommunikatsioon on muutumas Euroopa tegevuskavas 
esmatähtsaks, mis nõuab, et liit esitaks objektiivseid ja kindlaid narratiive 
desinformatsiooni vastu võitlemiseks ja liidu suurema vastupanuvõime tagamiseks; 

C. arvestades, et soolise aspekti arvestamine ja sooline võrdõiguslikkus peavad kajastuma 
kõigis liidu institutsioonide organisatsioonisisestes ja juhtimissüsteemides, samuti 
nende vastutusalasse kuuluvate poliitikate kavandamisel ja rakendamisel;

Euroopa Kontrollikoja tähelepanekud

1. märgib, et kontrollikoja aastaaruande 9. peatükiga „Mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriik 5 „Haldus““ seotud tähelepanekute kohaselt ei tuvastatud tehingute valimis 
Euroopa välisteenistuse kohta kolmandat aastat järjest konkreetseid puudusi ning 
välisteenistuse aasta tegevusaruandes ei tuvastatud olulist veamäära; 

2. võtab teadmiseks kontrollikoja üldised tähelepanekud lepinguliste töötajate arvu ja 
sellega seotud eelarveassigneeringute suurenemise kohta aastatel 2012–2018; märgib, et 
Euroopa välisteenistuse jaoks tulenes selline kasv uutest ülesannetest, mis kajastasid 
Euroopa välisteenistusele antud uusi tegevus- ja poliitilisi kohustusi, eriti ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas, desinformatsiooni vastu võitlemise 
tegevuskava rakendamist ning samuti ELi delegatsioonide füüsilise ja IT-turvalisuse 
tugevdamise kiireloomulist prioriteeti; täheldab Euroopa välisteenistuse lepinguliste 
töötajate koguarvu suurenemist 322-lt 444-le (st kasv 38 %);

3. kutsub kontrollikoda üles uurima muid võimalusi, kuidas anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise raames rohkem teavet muude liidu institutsioonide halduskulude 
kohta;
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4. kordab, et üldine auditi lähenemisviis väärib edasist auditeerimistööd ja paremini 
suunatud hindamist; kordab oma üleskutset Euroopa välisteenistuse halduskulude ja 
tugitegevuste sihipärasema läbivaatamise osas, eriti teemadel, mis on Euroopa 
välisteenistuse jaoks üha olulisemad või isegi kriitilise tähtsusega, nagu strateegiline 
kommunikatsioonipädevus ja infotehnoloogia (nt küberturvalisus), delegatsioonide 
ülemaailmse julgeolekupaketi täitmine, taristud või missioonide toetamise platvormi 
finantsjuhtimine ja haldustugi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tsiviiltegevuse jaoks;

Inimressursid

5. märgib, et 2019. aasta lõpus moodustas liikmesriikide diplomaatide osakaal 
administraatorite koguarvust 33,37 %, mis tähendab väikest langust võrreldes 
2018. aasta 33,76 %-ga; võtab teadmiseks, et aastatel 2014–2017 see osakaal veidi 
kõikus: 2017. aasta lõpus 32,83 %, 2016. aasta lõpus 31,7 %, 2015. aastal 32,9 % ja 
2014. aastal 33,8 %; kutsub Euroopa välisteenistust üles täitma otsuses 2010/427/EL1 
sätestatud töötajaskonna koosseisu nõuet, mille kohaselt peab kolmandik töötajatest 
olema pärit liikmesriikidest ja kaks kolmandikku liidu institutsioonidest;

6. võtab teadmiseks Euroopa välisteenistuse töötajate koosseisu geograafilise 
tasakaalustamatuse; rõhutab, et nii nagu kõik Euroopa institutsioonid, peab ka Euroopa 
välisteenistus tagama, et kõik liikmesriigid oleksid proportsionaalselt esindatud, ning 
võtma seejuures arvesse kandidaatide pädevust ja teeneid; kutsub Euroopa 
välisteenistust üles geograafilist tasakaalu parandama, et tagada kõigi liikmesriikide 
kodanike nõuetekohane esindatus, mis kajastab liikmesriikide mitmekesisust;

7. märgib, et liikmesriikide lähetatud ekspertide arv hakkas pärast kaheaastast 
stabiliseerumist veidi suurenema – aastatel 2017–2018 oli see 449 ja 2019. aastal 461, 
ning täheldab seejuures liikmesriikide lähetatud tsiviilisikutest ekspertide seas arengut 
rohkem spetsialiseerunud profiilide suunas;

Soolise võrdõiguslikkuse poliitika

8. võtab teadmiseks juhtivatele kohtadele jõudvate naiste 30,3 % (ehk 81 ametikohta) 
osakaalu kasvutendentsi võrreldes 27,1 %-ga 2018. aastal ja 24,5 %-ga 2017. aastal; 
võtab samuti teadmiseks delegatsiooni juhina lähetatud naiste osakaalu kasvutrendi 
19,5 %-lt 2015. aastal 27,7 %-ni 2019. aastal (ehk 38 lähetatut 137-st); kordab oma 
toetust Euroopa välisteenistusele, kes jätkab koos liikmesriikidega jõupingutusi, et 
suurendada naiskandidaatide arvu; märgib, et üldiselt moodustasid naised 47,7 % 
Euroopa välisteenistuse töötajatest; tuletab meelde, et soolist tasakaalu tuleks arvesse 
võtta ka ELi eriesindajate hulgas, sest kaheksast ELi eriesindajast on ainult kaks naised;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

9. tunnistab tegevuslikke raskusi, millega Euroopa välisteenistus on ELi delegatsioonide 
võrgustiku finantsjuhtimisel mitmesuguste kriisiolukordade tõttu kokku puutunud; 
tunnistab, et need keerulised olukorrad võivad avaldada märkimisväärset mõju 
eelarvele, eelkõige teatavate halduskulude ja selliste kulude haldamisele nagu 

1 Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/427/EL, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse 
korraldus ja toimimine (ELT L 201, 3.8.2010, lk 30).
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turvalisuse ja evakuatsiooni kulud ning muudele COVID-19 pandeemiaga seotud 
logistikakuludele;

10. märgib, et Euroopa välisteenistuse kogueelarve 2019. aastaks oli 694,8 miljonit eurot (st 
2,4 % kasv võrreldes 2018. aastaga) koos järgmise jaotusega: 249,7 miljonit eurot oli 
ette nähtud välisteenistuse peakorterile ja 445,2 miljonit eurot delegatsioonidele;

11. märgib, et Euroopa välisteenistuse 2019. aasta eelarve puhul on peamised 
eelarvetrendid seotud tugevdamisega, et tulla toime Ühendkuningriigi liidust lahkumise 
mõjuga, piirkondlike julgeolekuametnike ja delegatsioonide võrgustike tugevdamisega, 
Euroopa Liidu sõjalise staabi (ELSS) ja kriisiohjamise ja planeerimise direktoraadi 
(CMPD) lisapersonaliga, IT-suutlikkuse alase teabe ja turvalise sidega;

12. märgib, et peakorteri eelarve oli 250 miljonit eurot, millest 161,8 miljonit eurot (st 
64,8 %) oli seotud koosseisuliste ja koosseisuväliste töötajate palkade ja muude 
hüvitiste maksmisega, 32 miljonit eurot (st 13 %) hoonete ja seotud kuludega ning 
35,3 miljonit eurot (st 14 %) IT, arvutisüsteemide, sh salastatud infosüsteemide, 
seadmete ja mööbliga;

13. märgib, et delegatsioonide 445,1 miljoni euro suurune eelarve jagunes nii, et 
129,2 miljonit eurot (29 %) läks koosseisuliste töötajate töötasudeks, 161,7 miljonit 
eurot (36,3 %) hoonetele ja nendega seotud kuludele, 71,6 miljonit eurot (16,1 %) 
koosseisuväliste töötajate ja sisseostetavate teenuste jaoks, 37,8 miljonit eurot (8,5 %) 
muudeks personaliga seotud kuludeks ja 44,7 miljonit eurot (10 %) muudeks 
halduskuludeks; 

14. märgib samuti, et 215,8 miljoni euro suurune toetus (võrreldes 196,4 miljoni euroga 
2018. aastal) kanti üle komisjonilt liidu delegatsioonides tegutsevate komisjoni 
töötajatega seotud halduskulude katteks ning see jagunes järgmiselt: komisjoni 
V rubriigile 49,6 miljonit eurot (sarnaselt 2018. aastale), rakenduskavade haldustoe 
eelarveridadele 103,1 miljonit eurot (võrreldes 91,8 miljoni euroga 2018. aastal) ning 
Euroopa Arengufondile ja usaldusfondidele 63,1 miljonit eurot (2018. aastal 55 miljonit 
eurot); 

15. märgib, et 2019. aastal rahastati kõigi delegatsioonide büroodega seotud ühiseid 
üldkulusid (üür, julgeolek, puhastus ja muud üldkulud), kaasa arvatud Euroopa 
Arengufondi (EAF) delegatsioonide kulusid, neljandat aastat järjest täielikult Euroopa 
välisteenistuse eelarveridadelt;

16. märgib tunnustavalt Euroopa välisteenistuse 2019. aasta eelarve täitmise üldist 
paranemist: 99,94 % kulukohustuste osas (võrreldes 99,9 %-ga 2018. aastal) ja 87,9 % 
maksete osas (võrreldes 84,8 %-ga 2018. aastal); 

17. märgib, et kõigi välisteenistuse halduseelarves tehtud ülekannete väärtus oli 
20,8 miljonit eurot (2018. aastal 30,8), mis vähendas Euroopa välisteenistuse 
delegatsioonide eelarvet 1,6 miljoni euro võrra ja suurendas vastava summa võrra 
peakorteri eelarvet;

18. võtab teadmiseks, et delegatsioonides tegutsevate komisjoni töötajatega seotud 
tegevuste rahastamiseks kasutatavate eelarveridade arv (34 eri eelarverida komisjoni 
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eelarve eri rubriikides, pluss Euroopa Arengufondi vahendid) suurendab eelarve 
haldamise keerukust; 

19. julgustab seetõttu Euroopa välisteenistust jätkama Euroopa Komisjoniga arutelu eelarve 
liigenduse ja ridade ühtlustamise võimaluste üle, et hõlbustada Euroopa välisteenistuse 
eelarve üldist haldamist; on arvamusel, et eelseisev mitmeaastane finantsraamistik ning 
sellega seotud areng nende ülesehituses ja struktuuris peaksid seda eelarve lihtsustamise 
ja ratsionaliseerimise protsessi kiirendama; on seisukohal, et selline areng parandab 
tõenäoliselt eelarvekulude kontrolli ja minimeerib vigade esinemise riski; 

20. tunnustab kõiki algatusi, mis on võetud erinevate Euroopa välisteenistuse 
haldusprotsesside juhtimise järkjärguliseks parandamiseks, mis kajastub ka Euroopa 
välisteenistuse organisatsiooniskeemi kohandamises; kordab oma toetust algatusele 
„Innovatiivne 2019“ ja julgustab Euroopa välisteenistust jätkama ka oma erinevate 
riskide kaardistamise ja nendega seotud leevendusmeetmete viimistlemist ning kõigi 
olemasolevate õiguslike aluste kaardistamist eesmärgiga tagada tõhusam äriühingute 
otsuste tegemine; 

21. kutsub Euroopa välisteenistust üles oma järgmises iga-aastases tegevusaruandes oma 
tulemuspõhist juhtimisraamistikku paremini esile tooma, tuginedes asjakohaste 
peamiste tulemusnäitajate kogumile oma erinevate haldusvaldkondade jaoks, sealhulgas 
seotud personali arv, et paremini hinnata Euroopa välisteenistuse poliitiliste eesmärkide 
saavutusi; 

22. märgib, et Euroopa välisteenistus otsustas teatavate protsesside juhtimise uuesti 
tsentraliseerida nende delegatsioonides ühetaolise rakendamise huvides, ning 
leevendada korduvaid tegevuslikke puudusi ja optimeerida finantstehingute juhtimist; 
tunneb heameelt nende pingutuste ning Euroopa välisteenistuse pragmaatiliste algatuste 
ja lahenduste üle, kajastades eelarvekontrolliasutuse väljendatud varasemaid muresid;

23. on seisukohal, et ennekõike suure maksumusega hangete menetlustega tegeleva 
kesküksuse loomine ja delegatsioonide jaoks ülemaailmsete hangete kasutamine on 
asjakohased juhtimismudelid ja lahendused, võttes arvesse teatavate delegatsioonide 
suurt töökoormust ja piiratud töötajate arvu ning vajadust keskenduda poliitilisele tööle; 

24. usub, et hangete ja eelarve haldamise digiteerimine on ülimalt oluline; tuletab meelde, 
et dokumendihaldus on üks eelmises sisekontrolli uuringus tuvastatud nõrgemaid 
komponente, mis väärib kõigi Euroopa välisteenistuse sidusrühmade regulaarset 
tähelepanu institutsioonilise mälu ja juhtimistoimingute jälgitavuse huvides;

25. toetab Euroopa välisteenistuse jõupingutusi oma finantsjuhtimise optimeerimiseks 
finantsmääruse ja selle sätete raames; mõistab vajadust teatava operatiivse paindlikkuse 
järele, eriti seoses delegatsioonide juhtimisega, et vältida mis tahes katkestusi 
delegatsioonide juhtimisel; tuletab siiski meelde, et mis tahes ajutised rakenduslikud 
lahendused, nimelt delegatsioonide juhtide asetäitjate võimalus tegutseda edasivolitatud 
eelarvevahendite käsutajatena, et tagada delegatsioonides toimiva tegevuse järjepidevus 
ja komisjoni tegevuseelarve täitmine, jäävad siiski endiselt rangelt peakorteri 
järelevalve alla; 

Kontrolli tõhusus seaduslikkuse ja korrektsuse osas
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26. võtab teadmiseks, kui palju kõrvalekaldeid leiti kulukohustuste ja maksete 
eelkontrollimisel (1193 kulukohustustega seotud toimingust oli kõrvalekaldeid 
308 juhul ja 2119 maksest 394 juhul); on mures, et mõlemal juhul on vead haldusliku 
iseloomuga, st valed kulukohustuste summad või puuduvad eelkontrolliks esitatud 
maksete tõendavad dokumendid;

27. tunnustab alates 2018. aastast välja töötatud Euroopa välisteenistuse järelmetoodika 
edusamme ja selle pidevat täiustamist, mis põhineb sisemisel pistelisel valimil, ja ka 
veamäärade esitamist jooksvate kulude põhivaldkondade personalikulude kaupa, st 
taristu- ja muud tegevuskulud, turvalisus ning infotehnoloogia ja telekommunikatsioon;

28. märgib, et Euroopa välisteenistuse ja kontrollikoja tõlgendused riigihangete 
menetlusvigade kvantifitseerimise osas on endiselt erinevad; on seisukohal, et järgmisel 
eelarveaastal tuleks teemaga edasi tegeleda, et täpsustada Euroopa välisteenistuse 
halduseelarve haldamisel esinenud vigade rahalise olulisuse hindamist; 

Strateegiline kommunikatsioonitegevus

29. märgib tunnustavalt Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsioonipädevuse ja 
töövahendi tugevdamist desinformatsiooni- ja hübriidohtude vastu võitlemiseks, milleks 
loodi kolm rakkerühma Ida-, Lääne-Balkani ja Lõuna-Euroopa jaoks, ning Euroopa 
välisteenistuse osalemist liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel loodud 
kiirhoiatussüsteemis; kutsub Euroopa välisteenistust üles jätkama selle poliitika 
väljatöötamist koos parlamendi uue välissekkumist käsitleva erikomisjoniga, et 
täiustada oma reageerimisvõimet;

30. rõhutab, et tahtliku ja ulatusliku süstemaatilise desinformatsiooni levitamine on liidu 
avaliku diplomaatia jaoks terav strateegiline probleem, millega tegelemiseks tuleks 
lühikeses ja keskpikas perspektiivis eraldada piisavad rahalised, IT- ja inimressursid; 

Juhtkonna kinnitavad avaldused

31. märgib, et ainult kaks delegatsiooni esitasid põhjendatud reservatsioonid – st 
delegatsioon Süürias (alates 2017. aastast) ja delegatsioon Djiboutis – seoses nende 
halduskulude haldamisega, eelkõige seoses hankeküsimustega; 

32. kutsub Euroopa välisteenistust üles esitama Euroopa välisteenistuse iga-aastases 
inspekteerimisprogrammi käsitlevas tegevusaruandes lisateavet, et saada ülevaade ELi 
delegatsioonide tulemuslikkusest ja toimimisest; on samuti seisukohal, et 
delegatsioonide inspekteerimiste kooskõlastamist Euroopa välisteenistuse kindlustandva 
raamistikuga oleks kasulik paremini selgitada ning näidata, kuidas inspekteerimiste 
tulemuste ja soovituste kasutamine aitas saavutada delegatsioonide töömeetodite 
suuremat sidusust, homogeensust ja tõhusust;

Pettuste ennetamine ja avastamine

33. tunneb heameelt asjaolu üle, et Euroopa välisteenistus kohandab pidevalt oma 
pettusevastase võitluse strateegiat koos kõigi välissuhete peadirektoraatidega ja 
OLAFiga spetsiaalses vormingus; on veendunud, et tuleb teha kõik vajalikud 
jõupingutused, et jagada ja vahetada teavet oma rakenduslike probleemide kohta, et teha 
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oma tegevustes ja programmides paremini kindlaks riskantsed valdkonnad;

34. märgib tunnustavalt ühiste suuniste määratlemist, mis sõnastati ametlikult konkreetses 
välissuhete pettusevastase võitluse strateegias, mis on oluline edasiminek; tuletab 
meelde, et neid suuniseid tuleb levitada kõigile delegatsioonide juhtidele ja neid tuleb 
regulaarselt hinnata sisekontrolliraamistiku olukorra ja põhjaliku riskikaardistamise 
uuringu käigus; märgib, et 2019. aastal väidetavatest rikkumisest teavitamise 
juhtumitest ei teatatud;

35. märgib, et Euroopa välisteenistus on 2019. aastal OLAFile teatanud kahest juhtumist ja 
andnud teavet OLAFi viie uurimise tulemuste kohta; kutsub Euroopa välisteenistust 
üles tegema selgelt kindlaks ohus olevad poliitikavaldkonnad ja huvide konflikti 
võimalused ning suurendama delegatsioonide juhtide teadlikkust nende kohta; märgib, 
et 12 % delegatsioonidest teatas, et on täheldanud pettuseriskiga seoses muutusi ja et 
pettuste avastamise koolituse järele on kasvav nõudlus (46 % delegatsioonidest ja 35 % 
peakorteri osakondadest);

36. kutsub Euroopa välisteenistust üles alustama oma tulevase kahepoolse koostöö loomist 
Euroopa Prokuratuuriga ja integreerima seda oma üldise pettusevastase võitluse 
strateegia komponendina; tuletab meelde, et finantsmääruse artiklis 123 nähakse ette 
siseauditi arengu komitee moodustamine, et tagada Euroopa välisteenistuse siseaudiitori 
sõltumatus, siseauditi funktsiooni järelevalve ja esitatud soovituste tõhus järelkontroll;

Eetikaraamistik

37. kutsub Euroopa välisteenistust üles parandama töötajate teadlikkust oma eetilisest 
raamistikust ja kultuurist ning mõistma seda piisava suhtlemise kaudu eetikavaldkonna 
küsimustes; on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleks pöörata sellele, kas töötajad 
teavad, kuidas ebaeetilise käitumisega seotud probleemidest teatada, ning samuti nende 
turvatunde suurendamisele; rõhutab iga-aastase riskijuhtimise läbiviimisel eetikaga 
seotud riskide kindlaks tegemise, hindamise ja juhtimise tähtsust; 

38. on samuti seisukohal, et võimalike huvide konfliktide ja tundliku siseteabe lekkimise 
vältimiseks tuleb arvestada eetikanormidega; toetab Euroopa välisteenistuse 
eetikasuuniste määratlemist, võttes arvesse delegatsioonide töö eripära liidu ja Euroopa 
välisteenistuse, eriti delegatsioonide juhtide mainega seotud ohtude maandamiseks;

Huvide konflikt

39. rõhutab, et töötamine pärast avalikku teenistust ja nn pöördukse-efektist tulenev huvide 
konflikt on ELi institutsioonides korduv probleem; nõuab Euroopa välisteenistuselt 
personalieeskirjade ja eriti selle artikli 16 tõhusat ja järjepidevat kohaldamist, et hoida 
ära eelkõige (aga mitte ainult) kõrgemate ametnikega seotud huvide konfliktid; 

40. nõuab sellega seoses, et Euroopa välisteenistus avaldaks igal aastal oma otsused endiste 
kõrgemate ametnike kutsetegevuse kohta ning kontrolliks pidevalt, kas nad järgivad 
neile kehtestatud tingimusi, ja võtab vajaduse korral otsustavaid meetmeid nende 
tingimuste täitmise tagamiseks;

41. märgib, et Euroopa välisteenistus kohaldab kõrgemale juhtkonnale pärast nende 
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ametiaja lõppemist kaheaastase järelemõtlemisaja esimeseks 12 kuuks keeldu; tuletab 
meelde, et konfidentsiaalsuskohustus on peamine põhimõte, mida endised töötajad 
peavad järgima; 

Kinnisvarapoliitika

42. tunneb heameelt positiivse suundumuse üle ühispaiknemise valdkonnas, mis ulatub 
7 %-ni delegatsioonide kogu büroopinnast; märgib tunnustavalt asjaolu, et Euroopa 
välisteenistus on 2019. aastal loonud 22 uut ühispaiknemisprojekti, mis hõlmavad 
68 delegatsiooni (mille tulemuseks on kokku 115 ühispaiknemislepingut); märgib, et 
praegu puudutavad ühispaiknemised peamiselt liikmesriike ja partnerriike (43), Euroopa 
elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraati (20), muid ELi 
asutusi, nt EUIPO, EASA ja Frontex (17), EIP (15), ELi eriesindajaid (10) ja ÜJKP 
missioone – Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon ja EUCAP – (10);

43. julgustab Euroopa välisteenistust jätkama hoonete haldamisel vahendite ühendamist 
liikmesriikidega ja kohaliku koostöö edasiarendamist, pöörates erilist tähelepanu parima 
hinna ja kvaliteedi suhtele, julgeolekuküsimustele ning liidu mainele ja nähtavusele;

44. märgib tunnustavalt, et selline ühispaiknemiste suurenemine on toimunud koos kulude 
katmise süsteemi konsolideerimise ja standardiseerimisega kaasnenud ühispaiknemiste 
tulude edasise tsentraliseerimise ja haldustasude kohaldamise kaudu kokkulepitud 
teenustaseme lepingutes; märgib, et 2019. aastal teeniti umbes 10 miljonit eurot tulusid;

45. märgib, et Euroopa välisteenistuse omanduses olevate büroode osakaal püsis stabiilsena 
19 % juures selle delegatsioonide büroodest, ning edasised ostuväljavaated on 
Argentinas ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis; märgib, et 72,8 miljonit eurot 
kulutatakse delegatsioonide võrgustikus asuvate büroohoonete ja eluruumide üürimisele 
ning 19,1 miljonit eurot peakorteris asuvate kontorite üürimisele; 

46. tunneb heameelt eluasemepoliitika läbivaatamise üle ja nõuab, et seoses uuendatud 
võrdlusanalüüsiga teavitataks parlamenti õigeaegselt selle peamistest tulemustest 
võrreldes liikmesriikide olemasolevate ja muude rahvusvaheliste organisatsioonidega; 

47. märgib tunnustavalt, et Euroopa välisteenistuse kehtestatud tegevuskava kontrollikoja 
2016. aasta eriaruandes Euroopa välisteenistuse kinnisvarapoliitika kohta antud 
soovituste järgimiseks võimaldas teha edusamme, mida kontrollikoda tunnustas; 

48. kutsub Euroopa välisteenistust üles tegema edasisi edusamme seoses ülejäänud esitatud 
soovitustega vajaduse kohta saada portfellist ülevaade, jälgides kontorite ja eluruumide 
turuhindu ning alustama lisaks oma praegusele iga-aastasele töödokumendile keskpika 
perioodi kava väljatöötamist; tuletab meelde, et 35 m2 suurune büroopind töötaja kohta 
peaks alles jääma ja olema eelseisva hoonete planeerimiste või ümberpaigutamiste 
korduv võrdlusalus; kutsub Euroopa välisteenistust üles teavitama parlamenti edasistest 
parandustest; 

Töökeskkond

49. väljendab kahetsust asjaolu üle, et vahendusteenistusele teatatud juhtumite arv on 
suurenenud, ulatudes 2019. aastal 183-ni (võrreldes 135 juhtumiga 2018. aastal);
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50. väljendab kahetsust asjaolu üle, et ELi delegatsioonides on endiselt tasustamata 
praktikante; julgustab Euroopa välisteenistust astuma samme tagamaks, et 
praktikantidel on vahendid enda ülalpidamiseks;

Keskkonnamõõde

51. märgib tunnustavalt, et Euroopa välisteenistus andis 2019. aastal volituse luua Euroopa 
välisteenistuse peakorteri keskkonnajuhtimissüsteem ning et seda on kavas laiendada 
delegatsioonide võrgustikule.


