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Paranduseelarve projekt nr 4/2013 – Euroopa GNSSi Agentuuri (GSA) 

ametikohtade loetelu – Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 

Täitevasutuse (EACEA) ametikohtade loetelu – Euroopa Liidu Kohtu 

ametikohtade loetelu 

Euroopa Parlamendi 11. septembri 2013. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu 

seisukohta Euroopa Liidu 2013. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2013 kohta, III jagu 

– Komisjon ja IV jagu – Euroopa Liidu Kohus (11696/2013 – C7-0247/2013 – 

2013/2084(BUD)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314 ja Euroopa 

Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 

Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 

1605/2002)1, eriti selle artiklit 41, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 

12. detsembril 2012. aastal2, 

– võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta3, 

– võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa 

ühenduste omavahendite süsteemi kohta4, 

– võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 4/2013, mille komisjon esitas 29. aprillil 

2013. aastal (COM(2013)0254), 

– võttes arvesse nõukogu 15. juuli 2013. aasta seisukohta paranduseelarve projekti nr 

4/2013 kohta (11696/2013 – C7-0247/2013), 

– võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e, 

– võttes arvesse kultuurikomisjoni kirja, 

– võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0285/2013), 

A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 4/2013 eesmärk on muuta Euroopa GNSSi 
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agentuuri ametikohtade loetelu, lisades sellele 20 ametikohta seoses agentuurile 

delegeeritud uute ülesannetega, muuta Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 

Täitevasutuse (EACEA) ametikohtade loetelu, lisades 2 ajutist töötajat ja 13 lepingulist 

töötajat seoses täitevasutuse volituste laiendamisega, ning muuta Euroopa Liidu Kohtu 

ametikohtade loetelu, lisades 7 ametikohta seoses Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristi 

ametikohtade lisandumisega; 

B. arvestades, et kavandatavad lisavahendid esitatakse eelarveneutraalsetena, kuna 

kavakohaselt tasakaalustavad neid täielikult vastavad vähendamised komisjoni 

eelarvejaos ja Euroopa Liidu Kohtu puhul olemasolevad assigneeringud kohtu 

eelarvejaos; 

C. arvestades, et Euroopa GNSSi agentuuri 20 uue ametikoha täitmine on kiireloomuline 

küsimus, et agentuuril oleks võimalik valmistuda oma uute ülesannete täitmiseks alates 

2014. aasta jaanuarist; 

D. arvestades, et käesolev paranduseelarve projekt sisaldab vaid osaliselt deklaratsioonil nr 

38 (mis on lisatud Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi 

lõppaktile) põhinevat Euroopa Liidu Kohtu esialgset taotlust ja sellest on jäetud välja 

Euroopa Liidu Kohtu taotletud 9 kohtuametniku ametikohta; 

E. arvestades, et täiendavad kohtuametnikud võiksid leevendada Euroopa Lidu Kohtu 

halduskoormust, mis on põhjustatud sellest, et nõukogu ei ole kuni tänaseni jõudnud 

kokkuleppele süsteemis, kuidas luua täiendavaid kohtuniku ametikohti Üldkohtus 

(vaatamata sellele, et sellise reformi vajadust pole kahtluse alla seatud), ning arvestades, 

et sellised ametikohad sisalduvad ka juba komisjoni esitatud 2014. aasta 

eelarveprojektis; 

1. võtab teadmiseks komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 4/2013 ja nõukogu 

seisukoha selle suhtes; 

2. märgib seoses töökohtade arvu suurendamisega Euroopa GNSSi agentuuris, et 

tasakaalustavad töökohtade vähendused komisjonis ei toimu kohe 2013. aastal, vaid 

viiakse täielikult läbi alles järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul; 

3. tunneb muret personalikulude kokkuhoiu eksitava esitamise üle komisjoni ametikohtade 

loeteluga seoses; märgib, et komisjoni otsestest talitustest vabastatakse 13 lepingulist 

töötajat ja 2 ametikohta, kuid need lisatakse EACEA ametikohtade loetellu; kuna kõik 

rakendusametid kuuluvad komisjoni haldusaparaadi hulka, ei ole võimalik täheldada 

mingit komisjoni eelarve vähenemist; on teadlik, et rakendusametite personalile 

makstakse täies ulatuses rakendusfondidest; 

4. väljendab kavatsust toetada 2014. aasta eelarvemenetluse raames nende täiendavate 

ametikohtade eraldamist Euroopa Liidu Kohtule, mille komisjon on käesolevast 

projektist välja jätnud; 

5. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 4/2013 kohta heaks; 

6. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 4/2013 lõplikult 

vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;  



7. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide parlamentidele. 


