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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(2020/2145(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2020)0288 – C9-0225/2020)2,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee aastaaruannet eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2019. aastal tehtud siseauditite 
kohta (00000/2020),

– 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 ja 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, 260, 261 ja 
262,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri tegevusele 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi 
otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
peasekretäri tegevusele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2019. aasta eelarve 

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C …, ..., lk ….
3 ELT C …, ..., lk ….
4 ELT C …, ..., lk ….
5 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
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täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale 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, VI jagu – Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee
(2020/2145(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

A. arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et liidu 
institutsioonide demokraatlikku legitiimsust on oluline veelgi tugevdada ning selleks 
tuleb suurendada läbipaistvust ja parandada aruandekohustuse täitmist ning rakendada 
tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

1. tõdeb rahuloluga, et kontrollikoda jõudis oma auditeerimistöö põhjal järeldusele, et 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (edaspidi „komitee“) 31. detsembril 2019. aastal 
lõppenud aasta haldus- ja muude kulude maksed ei sisaldanud tervikuna olulisi vigu 
ning auditeeritud järelevalve- ja kontrollisüsteemid olid mõjusad;

2. tuletab meelde, et komitee eelarve on peamiselt halduseelarve, millest suur osa 
kasutatakse töötajate, hoonete, sisustuse ja seadmetega seotud kulude ning 
mitmesuguste jooksvate kulude katteks; 

3. märgib rahuloluga, et oma 2019. aasta aruandes täheldas kontrollikoda, et ta ei leidnud 
komitee inimressursside ja hangetega seotud auditeeritud küsimustes olulisi puudusi;

4. märgib, et 2019. aastal oli komitee eelarve 138 502 768 eurot (2018. aastal oli see 
135 630 905 eurot ja 2017. aastal oli see 133 807 338 eurot) ning eelarve täitmise määr 
oli 98,1 % (2018. aastal oli see 98,7 % ja 2017. aastal oli see 96,5 %); 

5. märgib, et komitee on oma eelarveprognoosides olnud tagasihoidlik ja järginud suures 
osas komisjoni suuniseid, milles soovitatakse kõigi töötasudega mitteseotud kulude 
nominaalset külmutamist; märgib, et 2016–2020 oli komitee eelarve nominaalne kasv 
9,2 %, reaalne kasv oli 1,9 %; 

6. kinnitab, et liikmete reisi- ja päevarahade lõplikud assigneeringud on 20 383 977 eurot 
(2018. aastal oli see 20 247 625 eurot ja 2017. aastal 19 819 612 eurot), mis on 
võrreldes eelnevate aastatega stabiilne ega tekita erilist muret; palub siiski komiteel 
suurendada uute tehnoloogiate ja töömeetodite kasutamist ning kasutada 
videokonverentse võimalikult suures ulatuses; 

7. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2019. aastal maksti valdav enamus liikmete 
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hüvitamistaotlusi välja ühe nädala jooksul alates nende esitamise kuupäevast; märgib, et 
liikmete reisi- ja elamiskulude hüvitamise praeguses raamistikus tehti parandusi, näiteks 
kulude hüvitamise nõuete esitamise üldine tähtaeg on kuus nädalat, et vähendada 
hüvitamise aega ja seega vähendada ka nendel eelarveridadel assigneeringute 
ülekandmist järgmisse eelarveaastasse; väljendab heameelt, et süsteem on osutunud 
tõhusaks; 

8. tuletab meelde 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsiooni 
kommentaari eelarve ülehindamise vältimise kohta; märgib siiski, et assigneeringute 
ülekandmine on peamiselt seotud hoonete ja andmetöötluse eelarveridadega ning see on 
tingitud nendel eelarveridadel eelnevalt toimunud kuhjumisest; märgib, et institutsiooni 
liikmete ja volitatud esindajate / liikmete reisi- ja päevarahadega seotud eelarveridadel 
ülekantud summa oli vajalik selleks, et käsitleda liikmete hilinenud kulude hüvitamise 
nõudeid;

9. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2018. aastast 2019. aastasse ülekantud 
assigneeringute täitmise määr oli 82,1 %, samas kui 2017. aastast 2018. aastasse 
ülekantud assigneeringute määr oli 77,5 %;

10. rõhutab asjaolu, et komitee toetab ühistranspordilahendusi ja soodustab 
odavlennuettevõtjatele keskenduvate lennujaamade kasutamist; väljendab heameelt 
asjaolu üle, et komitee nõuab oma reisibüroolt (mis pakub teenuseid ka parlamendile), 
et ta peaks läbirääkimisi lennuettevõtjatega erihindade üle ja pakuks komiteelt hüvitise 
saajatele süstemaatiliselt reiside jaoks sobivaid kulutõhusaid alternatiive;

11. palub komiteel esitada teavet niisuguse üksikasjaliku aruande tulemuste kohta, milles 
käsitletakse praeguse reisi- ja hüvitamissüsteemi võimalikke parandusi, sealhulgas 
võimalikke eri stsenaariume; võtab teadmiseks rakendamise viivitused, mis on tingitud 
COVID-19 kriisist; 

12. peab kahetsusväärseks, et komitee juhatus võttis 2020. aastal vastu otsuse, mis lubas 
hüvitada kaugosalemisega seotud kulud juhul, kui COVID-19-ga seotud probleemide 
tõttu ei olnud liikmel võimalik Brüsselisse sõita; 

Digitaliseerimine, küberturvalisus, julgeolek

13. väljendab heameelt asjaolu üle, et komitee järgis parlamendi hiljutistes resolutsioonides 
esitatud soovitust taotleda IT-kulude eelarveosa suurendamist (kuni 4,5 % kogu 
eelarvest, võrreldes 2018. aasta 3 %-ga); märgib, et pikas perspektiivis peaks 4,5 % 
ideaalis tõusma 6 %-ni, mis võimaldaks digitaalse strateegia sujuvat rakendamist 
ettenähtud aja jooksul ning võimaldaks komiteel vähendada vahet, mis tal on teiste liidu 
organitega võrreldes, ja see vahe kaotada; väljendab heameelt asjaolu üle, et IT-
projektidele, teenustele ja seadmetele eraldatud assigneeringute kogusumma suurenes 
2018. aastaga võrreldes 13,2 % ja et see positiivne suundumus on jätkunud ka 
2020. aastal; 

14. on teadlik, et 2019. aasta juunis võttis komitee juhatus vastu digistrateegia, milles esitati 
visioon komitee IT-keskkonnast ja tuvastati peamised IT-ga seotud probleemid; 
väljendab heameelt järgmiste tulemuste üle: liikmete portaali moodul paberivabade 
koosolekute toetamiseks, uue back office rakenduse väljatöötamine muudatuste ning 
paberivabade töövoogude ja menetluste töötlemiseks, eelkõige finantsjuhtimises; kiidab 
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heaks töö, mida on tehtud digitaalse töökoha projektiga, mis hõlmab lõppkasutaja 
keskkonna ja selle aluseks oleva digitaalse taristu ümberkujundamist; märgib, et 
2019. aastal täiendati bürooautomaatikat, posti ja ühendatud sidelahendusi; 

15. väljendab heameelt asjaolu üle, et IT-turvaametnik jätkas 2019. aastal aktiivselt 
personali küberturvalisuse alase teadlikkuse suurendamist, sealhulgas korraldas IT-
juhtkomitee infotunni ja valdkondlikud infotunnid üksikute osakondade tasandil; 
märgib, et komitee aitas koos Regioonide Komiteega (edaspidi RK) aktiivselt kaasa 
kampaaniale „2019. aasta Euroopa küberturvalisuse kuu“;

16. väljendab heameelt institutsioonidevahelise küberkoostöö üle, kus komitee sai abi ELi 
institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelevalt rühmalt, näiteks seoses 
tööalase täiendkoolitusega, mis käsitles pilveandmetöötluse turvet ja küberohtude 
luureteavet liidu organite vastu suunatud rünnakute puhul; märgib, et paljud 
digitaliseerimise projektid on seotud inimressursside ja finantsprotsesside 
digitaliseerimisega, mille puhul komitee kasutab komisjoni pakutavaid süsteeme 
SYSPER ja ABAC; palub komiteel kaaluda võimalust pidada komisjoniga paremate 
tingimuste üle läbirääkimisi, et täiustada rakenduse jagamist ja muuta see 
majanduslikult soodsaks;

17. rõhutab kõiki julgeolekuga seotud algatusi, nagu spetsiaalne koolitusprogramm 
kuritegevusega seotud ja terrorismiohtude vastu võitlemiseks, koostöö parlamendiga 
seoses julgestusalaste erikoolitustega, küberintsidentide uurimine ja välistöövõtjate 
personali suhtes julgeolekukontrolli taaskäivitamine koos teiste ELi organitega; võtab 
teadmiseks kogu julgeoleku ja selle ülesehitamisega seotud töö, mille peamine eesmärk 
on tõsta julgeoleku taset ning liikmetele, töötajatele ja külastajatele pakutava teenuse 
taset;

Hooned

18. märgib, et pärast hoonete B68 ja TRE74 vahetamist VMA hoone vastu tuleb leida 
lisakontorid 200 töötajale; märgib, et komitee juhatus ja RK juhatus andsid oma 
peasekretäridele 2020. aasta veebruaris volituse alustada läbirääkimisi Euroopa 
välisteenistusega niisuguse lepingu sõlmimiseks, mis võimaldab komiteel ja RK-l võtta 
alates 2021. aasta algusest üle Belliard 100 hoonega seotud rendilepingu; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et sellest arengust on teavitatud personalikomiteed ja töötajaid 
üldiselt; 

19. väljendab heameelt asjaolu üle, et VMA hoone vastab täielikult kõikidele asbesti 
kasutamisega seotud regulatiivsetele nõuetele ja et asbesti ohutussertifikaat väljastati 
2019. aasta septembris; märgib, et selles sertifikaadis täpsustatakse, et hoone sisaldab 
asbesti, kuid see ei kujuta hoone kasutajatele mingit ohtu; väljendab heameelt asjaolu 
üle, et sisevõrgus on avaldatud kogu asjakohane teave asbesti kohta komitee hoonetes, 
näiteks asbestipoliitika, asbesti ohutussertifikaadid ja asbesti andmik; märgib, et VMA 
hoone renoveerimistöid on kavas alustada 2021. aastal;

20. väljendab heameelt asjaolu üle, et VMA ühine töörühm määras kindlaks ruumide 
edaspidise jaotamise juhtpõhimõtted ning objektiivsed parameetrid kõikide talituste ja 
üksuste võrdseks kohtlemiseks; märgib, et töötajate esindajad olid kaasatud ja et 
töötajaid on korrapäraselt eri kanalite kaudu teavitatud ning nendega konsulteeritakse ja 
nad kaasatakse edasisse etappi, mis on seotud ruumilahenduse üksikasjaliku 
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kavandamise ja asjaomaste talituste jaoks individuaalsete tööruumide määramisega; 

Keskkonnamõõde

21. palub komiteel töötada välja üldine kestlikkuse kava; avaldab komiteele tunnustust 
jätkuvate jõupingutuste eest keskkonnajuhtimissüsteemi raames CO2 jalajälje ning 
plasti-, toidu- ja paberijäätmete vähendamisel; nõustub, et CO2 jalajälje vähendamine on 
järgmistel aastatel üks olulisemaid eesmärke; ergutab komiteed osalema koos teiste 
liidu organitega asjaomastes projektides ja koostama komiteele tervikliku kava Euroopa 
rohelises kokkuleppes esitatud põhimõtete ja soovituste rakendamiseks, mille 
üldeesmärk on saavutada kliimaneutraalsus 2030. aastaks;

Institutsioonidevaheline koostöö 

22. on teadlik parlamendi ja komitee vahel 2019. aastal sõlmitud uuest teenustaseme 
kokkuleppest, mis lubab komiteel kasutada parlamendi tõlkide teenuseid (mille eest 
tasutakse) iga kord, kui komitee kasutab parlamendi ruume oma koosolekute 
pidamiseks, ja aeg-ajalt ka komitee enda ruumides; tunnistab, et see kokkulepe aitab 
optimeerida parlamendi tõlkide kasutamist;

23. tuletab meelde, et 5. veebruaril 2014. aastal sõlmitud parlamendi ja komitee vaheline 
koostööleping näeb ette tõlkeressursi kaotamise hüvitamise, eraldades nii komiteele kui 
ka RK-le lisasummasid; märgib, et välistõlkeks on ette nähtud 2 miljonit eurot koos 
võimalusega, et potentsiaalset ülejääki saab kasutada edasise poliitilise töö jaoks ja 
täiendavat 1,1 miljonit eurot suureneva poliitilise töö jaoks; märgib, et 
ümberpaigutamised toimusid 2015. ja 2016. aastal ning vähendamine tehti juba 
lepitusmenetluse käigus 2017. aastal; märgib, et 36 ametikoha ümberpaigutamisega 
seotud kokkuhoid aastas on hinnanguliselt 3,42 miljonit eurot;

24. märgib, et komitee ja RK sisseostetud tõlketeenuse kogumaksumus oli 2019. aastal 
6 043 592 eurot, millest komitee osa oli 3 550 620 eurot, ja et asutusesisese tõlke 
kogukulu oleks olnud 8 781 075 eurot, millest komitee osa oleks olnud 5 159 101 eurot;

25. ergutab komiteed uurima võimalust liituda läbipaistvusregistriga teenusetaseme 
kokkuleppe alusel; tunnustab komitee ning muude liidu institutsioonide ja organite 
vahelist teenusetaseme kokkulepete alusel tehtavat institutsioonidevahelist koostööd, 
näiteks komisjoniga, et veelgi optimeerida inimressursside, finantsvaldkonna, IT ja 
teiste haldusvaldkondade protsesse; soovib saada teavet selle kohta, kas enne iga 
kokkuleppe sõlmimist tehakse tasuvusanalüüs;

26. väljendab heameelt komitee ja RK vahelise hea haldusalase koostöö üle, mis toob kaasa 
märkimisväärse sünergilise toime ja mastaabisäästu; märgib, et praegust 
halduskokkulepet on pikendatud 2021. aasta juuni lõpuni; märgib, et seni pole 
rakendatud kahte punkti, nimelt ametikohtade tasakaalustatum jaotus ühistalitustes, mis 
on praegu RK kasuks, ja ruumide võrdne jaotus (büroopindade osakaal oli komiteel 
53 %, RK-l aga 47 %); väljendab heameelt selle üle, et halduskokkuleppe 
pikendamisega seotud läbirääkimiste eesmärk on tõhususe edasine suurendamine ja 
võimaliku kokkuhoiu loomine;

27. palub komiteel esitada talle teavet haldusprotsesside tõhususe parandamise kohta, mis 
näib olevat vältimatult vajalik pidevalt suureneva töökoormuse ja kiiresti muutuva 
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maailma tõttu; kinnitab käimasolevate reformide vajalikkust, et tagada komitee hea 
ettevalmistus tulevaste probleemidega tegelemiseks; 

Suhtlus

28. tunnistab, et 2019. aastal tegi komitee erilisi jõupingutusi parlamendi toetamisel 
Euroopa Parlamendi valimiste reklaamimisel, osaledes institutsioonidevahelises 
kampaanias, sealhulgas mitu kuud kestnud sotsiaalmeedia kampaanias (ligi 
17 000 kaasatust, nimelt meeldimised, kommentaarid ja säutsu edastamised ning üldine 
osalus 18,4 miljonit); nõustub, et komitee poliitilise töö teavitus ületab kvantitatiivseid 
näitajaid ning komitee saavutab selle nii oma lepingupõhise nõuandva funktsiooni 
kaudu kui ka kohaliku teavitustegevuse kaudu, mille eesmärk on suurendada 
kodanikuühiskonna teadlikkust komitee tööst ja selle rollist liidu otsustusprotsessis; 

29. märgib, et 2019. aasta lõpus oli komitee peamisel Twitteri kontol 43 300 jälgijat, 
Facebooki põhikontol aga 32 600 jälgijat; märgib, et komitee sotsiaalmeedia kontodest 
on kõige kiirema kasvuga LinkedIn, kus 2019. aastal kasvas jälgijate arv 54 % võrra, 
jõudes 2019. aasta lõpuks 14 500 jälgijani; märgib, et sellise kanalite kombinatsiooni 
abil jõuab komitee jälgijate hästi tasakaalustatud rühmani;

Sisemine juhtimine, sisekontroll, finantsvaldkond

30. väljendab heameelt kriisiohjamise ja talitluspidevusega seotud jõupingutuste üle luua 
veebisait, kus on kogu teave, mis on vajalik talitluspidevuse toiminguteks, sealhulgas 
ajakohastatud kriisiohjamise / talitluspidevuse haldamise dokumendid ning eri 
sekkumisrühmade ajakohastatud kirjeldus, nende koosseis ja nende roll; rõhutab, et 
2019. aasta septembris toimus liikmete repatrieerimisrühma esimene täieulatuslik 
õppus, mis põhines neljal stsenaariumil, ja et õppuse järelduste suhtes võetakse 
süstemaatiliselt järelmeetmeid; 

31. tunnistab, et komitee on kõigi oma haldusalade jaoks välja töötanud palju 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, millest mõned mõõdavad tulemuslikkuse 
taset (nt maksete tegemise aeg), teised aga tootmistaset (nt tootmismaht); palub 
komiteel esitada lisaks nendele väga üksikasjalikele andmetele järgmises iga-aastases 
tegevusaruandes ka peamiste eesmärkide ja saavutatud tulemuste konsolideeritud 
versiooni; 

32. märgib, et 2019. aastal toimus sisekontrollistandarditele vastavuse hindamine, mis 
näitas paranemist võrreldes 2018. aastaga; märgib siiski, et kõiki standardeid ei 
rakendatud täielikult ja määrati kindlaks järelmeetmed, näiteks tundlike toimingute 
ametlik hindamine ja mitmeaastase sisekommunikatsioonistrateegia rakendamine, et 
veelgi parandada kontrollistandarditele vastavust; 

33. kutsub komiteed üles looma ühtlustatud kirjaliku dokumentatsiooni tagamiseks 
protsesside ja menetluste keskregistri; kordab, et see lähenemisviis aitab tõhustada 
olemasolevate protsesside ja menetluste järgimist, ning toetab kõikide põhitegevuste 
menetlusega hõlmamist;

34. tuletab meelde, et 2019. aastal viis siseauditi talitus (IAS) lõpule kaks auditit, st ühe 
institutsioonilistest tähtaegadest kinnipidamise kohta ja teise suulise tõlke kohta; 
märgib, et esimeses auditis on tehtud ettepank, et institutsioonilised tähtajad peaksid 
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komitee poolt kasutatavates dokumentides selgelt silma paistma, et komitee saaks oma 
tööd paremini korraldada, ja et komitee tähtaegadest kinnipidamise kohta koostataks 
järjepidevat statistikat; võtab teadmiseks suulise tõlke auditi tähtsuse nii märkimisväärse 
eelarvekärpe kui ka suulise tõlkega seotud suuremate kulude tõttu, kuna praegu saab 
komitee endale lubada suulist tõlget ainult umbes 75 % ulatuses sellest, mida ta sai 
endale lubada 2014. aastal; märgib, et selle tegevusauditi eesmärk on uurida 
protseduure, eelkõige seda, kas kulusid on võimalik kokku hoida, ilma et see kahjustaks 
pakutava tõlke kogust ja kvaliteeti; märgib, et valitud juhtumite analüüs näitas, et 
suulise tõlke teenuse osutamise protseduurid olid hästi toimivad ja et suulist tõlget tehti 
taotluse alusel; märgib, et lõppkasutajad on üldiselt väga rahul;

35. märgib, et eetika ja tööheaolu audit kavandati 2019. aasta tööprogrammis, kuid see 
lükati edasi 2020. aasta tööprogrammi; märgib, et audit algas 2019. aastal, kuid 
lähenemisviisi muudeti 19. juulil 2019. aastal avaldatud kontrollikoja eetika eriaruande 
alusel; märgib, et siseauditi talitus kavatseb komitees loodud eetikaraamistiku 
hindamisel järgida kontrollikoja valitud lähenemisviisi; 

36. väljendab heameelt asjaolu üle, et komiteele 2019. aastal laekunud arvetest olid 11 500 
(79 %) elektroonilised, mis on kooskõlas direktiivi 2014/55/EL1 sätetega; avaldab 
komiteele tunnustust selle eest, et 2019. aastal kasutas ta kõigist liidu organitest e-arveid 
kõige rohkem, nii absoluut- kui suhtarvudes;

37. rõhutab, et 2019. aastal ajakohastas riigihangete osakond kirjalikke juhiseid ja vorme 
ning pakkus jätkuvalt kõikidele asjaomastele finantsjuhtimises osalejatele suuniseid ja 
nõu; väljendab heameelt, et vormide kasutamine koos ekspertide juhistega on 
hankemenetluste kvaliteeti oluliselt tõstnud ja vähendanud eelkontrollide käigus 
avastatud vigu; tunnistab, et kontrollide tõhususe ja tulemuslikkuse parandamiseks teeb 
komitee kontrolliosakond tihedat koostööd riigihangete osakonnaga;

Inimressursid

38. märgib, et ametikohtade loetelus on 2019. aastal märgitud 668 ametikohta, sama palju 
kui 2018. aastal; märgib, et personali hulgas ei ole muudatusi ja et töötajate koguarv 
(ametnikud, ajutised teenistujad, lepingulised töötajad, lähetatud riiklikud eksperdid ja 
meditsiiniline nõustaja) oli 31. detsembril 2019. aastal 702 (võrreldes 705 töötajaga 
2018. aastal);

39. on teadlik, et komitee jätkab võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse tegevuskava 
aastateks 2017–2020 rakendamist; märgib, et sooline tasakaal komitee juhtivtöötajate 
seas saavutas pariteedi juba 2018. aastal ja on suhteliselt stabiilne; väljendab heameelt 
konverentsi „Ühinenud mitmekesisuses“ üle, mis käsitleb mitmekultuurilises 
keskkonnas suhtlemist ja mille eesmärk on edendada lugupidavaid suhteid tööl, võttes 
samas arvesse mitmekesisust; märgib geograafilise tasakaalu kerget paranemist 
võrreldes 2018. aastaga, kusjuures 19 % praegustest komitee juhtidest on pärit 
liikmesriikidest, kes liitusid liiduga pärast 2004. aastat (võrreldes sellega, et 2017. aastal 
oli neid 16 % ja 2018. aastal 18,5 %);

40. peab kiiduväärseks, et spetsialiseeritud ametikohtade (ametikohad, mida liikuvuskava ei 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/55/EL, mis 
käsitleb e-arveldamist riigihangete puhul (ELT L 133, 6.5.2014, lk 1).
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hõlma) registri loomine viidi lõpule pärast põhjalikku analüüsi 2019. aastal ja et sellist 
loetelu varem ei olnud; märgib, et kõigi eranditega spetsialiseeritud ametikohtade lõplik 
loetelu tehti teatavaks kõikidele töötajatele ja loetelu hõlmab nii õigustalituse juhatajat 
kui ka kõiki komitee juriste; 

41. võtab teadmiseks meetmed, mida on võetud heaolu valdkonnas, näiteks uute töötajate 
mentorlussüsteemi taaskäivitamine, mis on psühhosotsiaalsete riskide juhtimise 
ennetusliku lähenemisviisi osa; märgib, et parimate tavade vahetamine aitab süsteemi 
pidevalt parandada; märgib niisuguste kaugtöö reeglite ulatuslikku ajakohastamist, 
millega pakutakse kaugtöötajatele suuremat paindlikkust; 

Läbipaistvus

42. väljendab heameelt asjaolu üle, et komitee edendab jätkuvalt lugupidamist töökohal 
eesmärgiga tagada, et kõik töötajad tunneksid praegust eetikaraamistikku; märgib, et 
2019. aastal algas laiaulatuslik teadlikkuse suurendamise kampaania (respect@work), 
milles võetakse arvesse mitmeid ettepanekuid, mis on esitatud Euroopa Ombudsmani 
aruandes väärikuse kohta ELi institutsioonides ja ametites töötamisel (SI/2/2018/AMF); 
väljendab heameelt asjaolu üle, et suurendati usaldusnõunike võrgustikku; märgib, et 
pärast Euroopa Ombudsmani otsust võttis komitee vastu suunised töötajate huvide 
konfliktide lahendamiseks nende tööülesannete täitmisel ja esitas personalile asjakohase 
teabe; märgib, et suunised on mõeldud personalile praktiliseks käsiraamatuks juhul, kui 
neil on vaja täita kattuvaid ülesandeid, näiteks juhtimisülesanded paralleelselt personali 
esindamise ülesannetega;

43. nõuab, et komitee esitaks aruande Euroopa Ombudsmani soovitusega seotud saavutuste 
kohta, näiteks välistegevuse suunised; märgib, et 2019. aastal avaldas Euroopa 
Ombudsman aruande endiseid kõrgemaid ametnikke käsitleva teabe avaldamise kohta, 
et rakendada üheaastast lobi- või nõustamistegevusega tegelemise keeldu 
(SI/2/2017/NF), ning et komitee uuris võimalust muuta oma välistegevust käsitlevat 
otsust;

44. väljendab muret Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolt 2019. aastal ellu viidud 
uurimiste pärast; märgib, et lõpetati kaks juhtumit, mis olid seotud liikmetega ja liidu 
vahendite omastamisega; võtab teadmiseks, et komitee on summad tagasi nõudnud; 
märgib, et algatati kaks juhtumit (üks liikme ja teine isikkoosseisu liikme suhtes) ning et 
esimene juhtum on pooleli ja teise juhtumi menetlemine lõpetati 2020. aastal, sest 
rikkumist ei tuvastatud; märgib, et 2020. aastal lõpetati juhtum, mis algatati 2018. aastal 
ja mille uurimisel leidis kinnitust liikme poolt toime pandud pettus; märgib, et ühe 
liikme suhtes on algatatud veel üks juhtum ja see on veel pooleli; märgib, et komiteele 
teadaolevalt on praegu OLAFi poolt algatatud kaks uurimist, mis mõlemad käsitlevad 
liikmeid, kuid ei ole seotud ahistamisega; 

45. märgib, et komitee praegune lähenemisviis, mida kasutatakse liikmete koosolekutel 
kohaloleku kinnitamiseks, on kooskõlas teiste ELi organite (nt Euroopa Parlament ja 
RK) parimate tavadega; märgib, et süsteem nõuab ühtset allkirjastamist ja 
deklaratsiooni koosolekul osalemise kohta; märgib, et liikmete finantseeskirja artikli 4 
punktis a on sätestatud, et „hüvitiste või päevaraha saamiseks käesolevate meetmete 
alusel peab õigustatud isik: a) andma koosolekul allkirja kohalolijate nimekirja, kui 
selline nimekiri on ette nähtud, b) täitma koosoleku iga päeva kohta kuluaruande vormi 
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ja c) esitama tõendavad dokumendid“; 

46. palub, et komitee annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile teada menetlustest ja protsessidest, mida komitee rakendab või kavatseb 
rakendada, et ahistamisjuhtumeid või sarnaseid töötajatega seotud probleeme tulevikus 
vältida ning tagada, et samasuguseid komitee mainet kahjustavaid ja negatiivset 
tähelepanu pälvivaid kahetsusväärseid juhtumeid enam ette ei tuleks;

2018. aastal eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keeldumine, huvide konflikt, 
ahistamine, rikkumisest teatamine

47. tuletab meelde, et mitu töötajat on komitee toonase I rühma esimehe tõttu pidanud 
taluma kaua psühholoogilist ahistamist; peab kahetsusväärseks, et kuna asjaomase 
liikme puhul oli tegemist kõrgema ametnikuga, ei suudetud komitee ahistamisvastaste 
meetmetega seda juhtumit varem lahendada ja heastada; peab kahetsusväärseks, et 
ohvrite kaitseks kuni OLAFi uurimise lõpuni võetud meetmed näivad olevat 
improviseeritud ja ebapiisavad, eriti arvestades Avaliku Teenistuse Kohtu 12. mai 
2016. aasta otsust kohtuasjas F-50/152: FS vs. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
(EMSK), mis oleks pidanud olema komiteele õppetunniks; märgib murega, et komitee 
administratsioon jättis sisemenetluste vajakajäämiste tõttu meetmed võtmata ning rikkus 
sellega hoolsuskohustust ja kohustust pöörduda OLAFi poole; peab kahetsusväärseks, et 
komiteel läks nii kaua enne, kui ta võttis vajalikud meetmed komitee kodukorra ja 
käitumisjuhendi kohandamiseks, et tulevikus sellist olukorda vältida;

48. juhib tähelepanu asjaolule, et komitee eksimused selle juhtumi puhul on põhjustanud 
avaliku sektori eelarves suuri kulutusi (õigusabikulud, haiguslehed, ohvrikaitse, 
vähenenud tulemuslikkus, juhatuse ja teiste organite koosolekud jne); on seisukohal, et 
seetõttu on see ka vastutuse, eelarvekontrolli ning liidu institutsioonide, organite, 
asutuste ja ametite inimressursside hea juhtimise seisukohast murettekitav küsimus; 
kordab sellega seoses, et kontrollikoda märkis oma eriaruandes nr 13/2019 
„Auditeeritud ELi institutsioonide eetikaraamistikud: on veel arenemisruumi“, et 
eetiline käitumine avalikus halduses aitab saavutada usaldusväärsemat finantsjuhtimist 
ja suurendada avalikkuse usaldust ning et liidu institutsioonide ja organite töötajate ja 
liikmete ebaeetiline käitumine püüab suurt avalikku huvi ning vähendab usaldust liidu 
institutsioonide vastu; 

49. tunnistab, et komitee on hästi teadlik 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmisest keeldumise poliitilisest mõjust ja püüab veelgi suurendada oma võimet 
ahistamisolukordasid lahendada; märgib, et üksikasjalik tegevuskava kinnitatakse 
hiljemalt 2020. aasta lõpuks; nõustub, et komitee jätkab personali ja juhtkonna 
teadlikkuse suurendamist sihipärasema sisekommunikatsiooni kaudu;

50. rõhutab, et parlamendi eelarvekontrollikomisjoni tähelepanekute, OLAFi aruande ja 
komitee liikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee arutelude põhjal 
moodustas komitee eetikaraamistiku ühise sisetöörühma, mille ülesandeks on vaadata 
läbi kõik praeguse raamistiku võimalikud lüngad, et soovitada parandusi; märgib, et 
nõuandekomiteel on võimalus teha koostööd ka ühise sisetöörühmaga, et tagada 

2 Kohtuotsus, Avaliku Teenistuse Kohus (kolmas koda), 12. mai 2016, FS vs. Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), F-50/15, ECLI:EU:F:2016:119.
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komitees üldise eetikaraamistiku ühtsus ja uurida sünergia loomise võimalusi;

51. kutsub komiteed üles andma aru komitee muudetud käitumisjuhendi ja kodukorra 
rakendamisest pärast OLAFi 2018. aasta uurimist; märgib, et juhatus on otsustanud 
kodukorra osalise ja vähese muutmise ning käitumisjuhendi põhjalikuma muutmise 
kasuks, pidades eelkõige silmas sanktsioonide karmistamist; märgib, et muudetud 
käitumisjuhend peaks olema valmis 2020. aasta detsembriks;

52. märgib, et käitumisjuhendi muutmise ettepanek peaks sisaldama rangemaid 
sanktsioone, ohvrite toetusmehhanisme, nõukogu ja komisjoni automaatset teavitamist 
komitee niisuguste liikmete nimedest, kelle puhul on tuvastatud, et nad on rikkunud 
käitumisjuhendit, ning käitumisjuhendi toimivuse iga-aastast läbivaatamist; märgib, et 
otsust ahistamise kohta ja haldusuurimise otsust vaadatakse praegu läbi, et veelgi 
täiustada mehhanisme, mis võimaldavad personalil esitada ametlikke ahistamiskaebusi; 
märgib seoses mitteametliku menetlusega ja võimalusega, mida töötajad saavad 
kasutada selleks, et jagada oma muret mis tahes tajutud ahistamisolukorra pärast, 
asjaolu, et usaldusnõunike arvu on suurendatud ning kogu usaldusnõunike võrgustik 
saab korrapärase järelevalve ja koolituse kaudu pidevat tuge; märgib, et 
usaldusnõunikud kuuluvad institutsioonidevahelisse võrgustikku, mis võimaldab 
vahetada parimaid tavasid;

53. hindab komitee pühendumust töökeskkonnas ahistamise vastu võitlemisele ja 
ahistamise suhtes täisleppimatuse kultuuri edendamisele, tehes tööd eetika- ja 
usaldusväärsuse raamistiku muutmiseks ning ahistamist, rikkumisest teavitamist ja 
haldusuurimist käsitlevate komitee otsuste muutmiseks; väljendab heameelt asjaolu üle, 
et 2020. aasta lõpuks peaks kinnitatama sellega seotud üksikasjalik tegevuskava, mis 
hõlmab arvukaid meetmeid, näiteks liikmete käitumisjuhendi muutmine, sõltumatu 
siseombudsmani funktsiooni võimalik loomine, brošüür, milles keskendutakse austusele 
ja väärikusele töökohal, niisuguse spetsiaalse kohustusliku õpitee loomine, mis tuleb 
läbida enne personalijuhtimisega seotud ülesannete usaldamist nii komitee juhtidele kui 
ka liikmetele, ning korrapärased teadlikkuse suurendamise meetmed; peab 
kiiduväärseks, et eetika ja usaldusväärsuse siseaudit toimub kaardistamise vormis, 
millele järgneb analüüs, mille eesmärk on koostada terviklik ülevaade eetika ja 
usaldusväärsusega seotud reeglitest, standarditest ja meetmetest; märgib, et auditis 
käsitletakse ka selliseid küsimusi nagu kingitused ja meelelahutus, tööväline tegevus ja 
töövälised ülesanded, huvide konfliktid ja liiduga töösuhte lõppemise järgne töö;

54. tunneb heameelt 2019. aasta juulis OLAFiga toimunud kohtumise üle, mille eesmärk oli 
täpsustada OLAFi ja komitee vahelise halduskokkuleppe tõlgendamist, et liikmetega 
seotud võimalikke ahistamisjuhtumeid peetaks esmatähtsaks; märgib, et praeguses 
etapis ei saa komitee ahistamisjuhtumite puhul tugineda sõltumatule 
välisuurimisüksusele (välja arvatud OLAF); märgib, et kontaktid ametite võrgustiku ja 
komisjoni distsiplinaarametiga ei ole seni olnud tulemuslikud; peab kiiduväärseks, et ka 
seda küsimust käsitletakse praegu haldusuurimise otsuse muutmise raames; 

55. rõhutab seoses OLAFi järeldustega, mis puudutavad ühe komitee liikmega seotud 
ahistamisjuhtumit, ja vastavalt komitee juhatuse 9. juuni 2020. aasta otsusele, et 
kõnealune liige on täielikult vabastatud kõigist I rühma kuuluva sekretariaadi personali 
juhtimise ja haldamisega seotud tööülesannetest; märgib, et alates 7. septembrist 2020 ei 
ole see liige enam komitee eestseisuse kandidaat; tunneb muret asjaolu pärast, et see 
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isik on liikmena määratud täitma uut mandaati; 

56. märgib, et eespool nimetatud liikme poolt Üldkohtusse esitatud ajutiste meetmete 
kohaldamise taotluse (KN vs. EMSK, T-377/20), mille eesmärk oli peatada komitee 
juhatuse 9. juuni 2020. aasta otsuse täitmine, lükkas Üldkohus tagasi, kuna see ei 
vastanud kiireloomulisuse tingimusele; märgib, et kõnealuse juhtumiga seotud 
põhikohtuasja menetlus eespool nimetatud otsuse tühistamiseks on pooleli; 

57. märgib, et komitee 15.–16. juulil 2020. aastal toimunud täiskogu istungjärgul kinnitati 
juhatuse 9. juuni 2020. aasta otsus osaleda tsiviilhagejana menetluses, mille Brüsseli 
tööinspektor-uurija algatab Brüsseli kriminaalkohtus; märgib, et Brüsseli tööinspektor-
uurijat on teavitatud liikmelt puutumatuse äravõtmisest, kuid menetluse kohta ei ole 
siiani rohkem teavet saadud. 


