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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab ELi ametite olulist rolli liidu poliitikasuundade ettevalmistamisel ja 
elluviimisel, eelkõige tehnilist, teaduslikku, tegevuslikku ja/või regulatiivset laadi 
ülesannete täitmisel; tunnustab sellega seoses tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni pädevusse 
kuuluva nelja ameti (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA ja ETF) tehtud töö tähtsust ja 
kvaliteeti;

2. väljendab rahulolu selle üle, et vastavalt Euroopa Kontrollikoja aastaaruandele ELi 
ametite eelarveaasta 2018 kohta väljastas kontrollikoda märkusteta auditiarvamused 
kõigi ametite raamatupidamisaruannete usaldusväärsuse kohta; märgib, et kontrollikoda 
väljastas märkusteta auditiarvamused kõigi ametite raamatupidamisaruannete aluseks 
olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; märgib ühtlasi, et kontrollikoda 
väljastas märkusteta auditiarvamused kõigi ametite, v.a EASO 
raamatupidamisaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

3. väljendab heameelt komisjoni (2019. aastal avaldatud) tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 
valdkonnas tegutsevate ELi ametite (EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ja EU-OSHA) 
hindamisaruande üle, milles käsitletakse ametite asjakohasust, tulemuslikkust, sidusust 
ja ELi lisaväärtust; rõhutab, et Euroopa Komisjon on teinud kindlaks mitu parandamist 
vajavat valdkonda, kuid üldiselt on tema hindamisaruanne väga positiivne ja selles 
sedastatakse, et ametid on täitnud oma ülesandeid suure lisaväärtusega ja 
kulutõhususega ning et nende töö on olnud sidusrühmade jaoks asjakohane ja kasulik;

4. tervitab ja julgustab ametitevahelist koostööd ELi ametite võrgustiku (EUAN) raames ja 
väljaspool seda, millel on oluline roll tõhususe suurendamise võimaluste 
kindlakstegemisel ja edendamisel, lisaväärtuse loomisel ning tõhusa teabevahetuse 
tagamisel ametite ja asjaomaste sidusrühmade vahel; hindab ja julgustab tihedat 
koostööd tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni pädevusse kuuluvate ametite vahel, et tagada 
koostoime, vastastikune täiendavus ja ressursside jagamine;

5. tunnustab sellega seoses ametite edusamme seoses teabevahetuse ja koostööga ning 
rõhutab vajadust täiendavate meetmete ja parema koostöö järele, et aidata vähendada 
kulusid, suurendada tõhusust ja saavutada ametite vahel tugevam koostoime; tunnustab 
asjaolu, et kõik tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni pädevusalasse kuuluvad ametid on oma 
eesmärgid ja tööprogrammid täitnud ning rõhutab, kui oluline on tagada piisav personal 
ja rahalised vahendid, mis võimaldaksid ametitel jätkata oma tööprogrammide 
rakendamist väga kõrge tegevuse lõpetamise määraga; kutsub ELi ametite võrgustikku 
üles töötama välja üldise poliitika selleks, et mitte asendada alalisi töötajaid 
väliskonsultantidega, kelle palkamine on kulukam;

6. soovitab kõigil ametitel võtta vastu ja rakendada komisjoni sisekontrolliraamistiku, mis 
tagab sisekontrollistandardite vastavuse kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele; 

7. märgib, et enamik tähelepanekuid, mille kontrollikoda tegi oma aastaaruandes ELi 
ametite eelarveaasta 2018 kohta, puudutavad puudusi hankemenetlustes, nagu see oli ka 
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varasematel aastatel; kutsub ameteid üles parandama veelgi oma avalike hangete 
menetlusi, tagades kohaldatavate eeskirjade täieliku järgimise ja parima hinna ja 
kvaliteediga hanked; märgib, et usaldusväärset finantsjuhtimist puudutavate 
tähelepanekute puhul viitab kontrollikoda liigsele sõltuvusele töövõtjatest, 
väliskonsultantidest ja ajutistest töötajatest;

8. tunnustab edusamme, mida ametid on teinud e-hangete kasutuselevõtmisel;

9. toetab kontrollikoja järeldust, et raamlepingute kasutamine ei tohi takistada õiglast ja 
konkurentsipõhist hankemenetlust ning et hinnakonkurents peab arvesse võtma kõiki 
peamisi hinnaelemente; on arvamusel, et ühised hankemenetlused või 
institutsioonidevahelised raamlepingud, mis põhinevad turuanalüüsil ja ühismenetluse 
teostatavuse tõenditel, võivad aidata ametitel saavutada suurema tõhususe ja 
mastaabisäästu ning võivad olla äsja asutatud ametite, näiteks Euroopa Tööjõuameti 
jaoks eriti kasulikud;

10. väljendab heameelt Euroopa Tööjõuameti (ELA) loomise üle, mille asutamismäärus 
esitati 2018. aasta märtsis ja mis alustas tegevust 2019. aasta oktoobris; juhib 
tähelepanu vajadusele reserveerida selle jaoks piisavad rahalised vahendid; toonitab, et 
see rahastamine ei saa toimuda teiste tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna ametite ja 
eelarveridade eraldiste ümberpaigutamise kaudu ning et ELA kui uus asutus vajab 
sujuvaks toimimiseks uusi vahendeid; rõhutab eelkõige, et ELA loomine ei tohi kaasa 
tuua EURESi vahendite ja võimekuse vähenemist, kuna viimasel on tähtis roll liidu 
kodanikest töötajate liikuvuse hõlbustamisel ning see pakub teenuseid ja partnerlust 
tööotsijatele ja tööandjatele, tööturuasutustele, sotsiaalpartneritele ja kohalikele 
omavalitsustele; rõhutab seetõttu vajadust säilitada nii ELA kui ka EURESi jaoks selged 
ja eraldi eelarveread;

11. juhib tähelepanu sellele, et ELA aitab tagada, et tööjõu liikuvust ja sotsiaalkindlustuse 
koordineerimist käsitlevaid ELi eeskirju jõustatakse tõhusalt ja õiglaselt, aitab riikide 
ametiasutustel teha koostööd nende eeskirjade jõustamisel ning lihtsustab kodanike ja 
ettevõtjate jaoks siseturust kasu saamist; on arvamusel, et kuigi neli ametit 
(EUROFOUND, CEDEFOP, ETF ja EU-OSHA) on peamiselt teaduskesksed, võiksid 
nad ELA tööd toetada ja sellesse panustada;

12. rõhutab, et läbipaistvus ja kodanike teadlikkus ametite olemasolust on nende 
demokraatliku vastutuse seisukohalt väga olulised; on seisukohal, et ametite ressursside 
ja andmete kasutatavus ning kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu, et 
hinnataks, kuidas andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja kättesaadavaks tehakse ning 
mil määral on kodanikel lihtne neid tuvastada, mõista ja kasutada;

13. soovitab kõigil ametitel keskenduda üldsuse teavitamisele ja avalikustamisele, kuna 
kodanikud ei tunnista sageli nende olemasolu ja tegevust;

14. soovitab ELi ametitel kaaluda võimalust võtta vastu põhiõiguste 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 asjaomase ameti põhiorganite kiire teavitamine 
selliste rikkumiste ohust; luua vajaduse korral põhiõiguste ametniku ametikoht 
(haldusnõukogu otseses alluvuses, et tagada teatav sõltumatus ülejäänud töötajatest), et 
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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 ametite ja nende 
välispartnerite koostööraamistiku oluliseks osaks, sealhulgas eelkõige riikide 
ametiasutuste puhul, kellega nad tegevuslikul tasandil koostööd teevad.
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