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ETTEPANEKUD 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Meresõiduohutuse 

Ameti (edaspidi „amet”) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad 

tehingud korrektsed; 

2. märgib, et ameti 2014. aasta eelarve koos järgmisse eelarveaastasse ülekantud 

assigneeringutega hõlmas 52,4 miljonit eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 52,07 

miljonit eurot maksete assigneeringuid, mille täitmise määrad olid vastavalt 94,78 % ja 

95,52 %; 

3. peab eelkõige ameti uut õigusraamistikku silmas pidades kahetsusväärseks seda, et 

kulukohustuste täitmismäär jäi 2014. aastal alla komisjoni 95 % eesmärgi, mistõttu 

komisjon kohaldas 2016. aasta eelarveprojektiga seoses sanktsioone; palub ametil 

põhjendada, miks 95% eesmärk täitmata jäi; nõuab tungivalt, et amet parandaks eelarve 

täitmist ja vähendaks asjaomast määra komisjoni poolt paika pandud ülemmäärani; 

4. rõhutab ameti poolt Euroopa meresõiduohutuse tagamisse ja laevade põhjustatud reostuse 

vältimisse antavat panust ning liikmesriikidele ja komisjonile rahvusvahelise ja liidu 

õiguse kohaselt antavat abi; taunib asjaolu, et kuigi pärast ameti muudetud alusmääruse 

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 100/2013, 

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa 

Meresõiduohutuse Amet) jõustumist 2013. aasta veebruaris laiendati ameti pädevusi, 

andes talle uusi põhi- ja lisaülesandeid, vähendati 2014. aastal ameti töötajate arvu ja 

kärbiti eelarvet; väljendab heameelt selle üle, et amet teeb pagulaskriisi küsimuses 

koostööd teiste Euroopa ametitega, julgustab koostööd jätkama ning kinnitab, et ametile 

tuleb anda vajalikud rahalised, materiaalsed ja inimressursid, et ta saaks oma ülesandeid 

tõhusalt täita, sealhulgas juhul, kui tegemist on tema volituste välise kriitiliselt tähtsa 

tegevusega (nt ameti oskusteabe, operatiivtoe ja töötajate kasutamine põgenikekriisi 

lahendamiseks); 

5. võtab teadmiseks ameti ametikohtade esimese võrdlusanalüüsi tulemused, mille kohaselt 

on 20,3 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 70,8 % põhitegevusega 

ning 6,6 % kontrolli- ja finantsalaste ülesannetega;  

6. tunneb heameelt asjaolu üle, et amet on välja töötamas keskpika perspektiivi eesmärke ja 

tegevuskavu, et parandada oma tulemusi, saavutamaks haldusnõukogu poolt 2013. aastal 

vastu võetud viieaastase strateegia strateegilisi eesmärke; peab sellega seoses 

kahetsusväärseks, et ELi mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020, mis on 

selgelt vastuolus määruses (EL) nr 100/2013 esitatud ameti uue õiguspädevusega, võib 

tingida ameti strateegia kohandamise finantspiirangute tõttu; 

7. rõhutab, et ameti oskusteave ja sisemine suutlikkus annavad võimaluse viia ameti tegevust 

ja teenuste osutamist globaalsemale tasandile, aidates seeläbi laiendada liidu 

õigusraamistike ning ohutus- ja keskkonnastandardite ulatust;  
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8. taunib seda, et endiselt pole lõpule viidud parandusmeedet, mida nõuti kontrollikoja 

2012. aastal esitatud kommentaaris raamatupidamiskorra ja teabe kohta, mis on seotud 

ameti loodud immateriaalse põhivaraga; palub ametil parandusmeetme puudumist 

põhjendada ja astuda kõik vajalikud sammud suurima läbipaistvuse tagamiseks; 

9. väljendab heameelt tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna lühikeste elulookirjelduste 

avaldamise üle ameti veebisaidil; peab siiski kahetsusväärseks, et avaldatud ei ole 

haldusnõukogu liikmete, tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioone ega 

haldusnõukogu liikmete elulookirjeldusi, nii nagu seda palus Euroopa Parlament ja 

soovitas kontrollikoda; 

10. väljendab heameelt selle üle, et ameti poolt 2014. aastal tellitud sidusrühmade uuringu 

kohaselt tajutakse ametit väga professionaalsena ja selle töötajatel arvatakse olevat ameti 

ülesannete täitmiseks kõrged tehnilised oskused; märgib murelikult, et nimetatud uuringus 

peetakse puudulikuks läbipaistvust, ning palub ametil teha tööd selleks, et sidusrühmade 

sellekohane mulje muutuks; 

11. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda ei esitanud ameti 2014. aasta finantsjuhtimise 

kohta mitte ühtegi kommentaari; väljendab heameelt asjaolu üle, et amet on läbi viinud 

haldustegevuses kasutatavate seadmete füüsilise inventuuri ja palub ametil kiirendada 

tööd selleks, et parandada raamatupidamiskorda ja teavet kulude kohta ameti loodud 

immateriaalse põhivara puhul; 

12. soovitab Euroopa Parlamendil anda Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori 

tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel heakskiidu. 
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