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 ET 

ETTEPANEKUD 

 

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

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

Ameti (edaspidi „amet“) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

aspektides seaduslik ja korrektne; 

2. märgib, et ameti 2016. aasta eelarve oli 193,4 miljonit eurot, millest 36,4 miljonit eurot 

tuli ELi toetustest, 95,9 miljonit eurot lõivudest ja tasudest ning 2,1 miljonit eurot 

kolmandate riikide rahalisest osalusest; väljendab heameelt selle üle, et amet on 

saavutanud kõigi aegade kõrgeima eelarve täitmise määra – 99 %; märgib, et eelarve 

seisukohast lõpetas amet 2016. majandusaasta 9,3 miljoni eurose kahjumiga, millest 1,6 

miljonit eurot on seotud ELi toetusega kaetud tegevuste ja 7,7 miljonit eurot tasudest ja 

lõivudest kaetud tegevustega; märgib lisaks, et amet kattis 7,7 miljoni eurose puudujäägi 

kumuleerunud ülejäägist, mille tõttu viimatinimetatu vähenes 59,9 miljonilt eurolt 52,3 

miljoni euroni, ning ootab komisjoni juhiseid, kuidas toimida toetustega seotud 

puudujäägiga, mis moodustab 1,6 miljonit eurot;  

3. märgib, et 6,8 miljonist eurost, mis kanti üle 2016. aastasse, maksti välja 96 %, mis ületab 

komisjoni seatud sihttaset 95 %; 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud summa oli 81,5 

miljonit eurot, millest 9,2 miljonit eurot moodustasid automaatselt ülekantavad summad ja 

72,3 miljonit eurot oli seotud sertifitseerimistegevusega, mida saab käsitleda 

sihtotstarbelise tuluna; 

4. märgib, et 2016. aastal teostati 18 järelkontrolli, mis hõlmasid iga-aastaste koolituskulude 

järelmaksete, välisekspertide lähetushüvitiste, lõpetatud hankemenetluste ning 

lähetuskulude hüvitamise valdkondi; väljendab heameelt asjaolu üle, et kõik kontrollitud 

tehingud oli seaduslikud ja korrektsed; 

5. rõhutab veel kord vajadust tagada ameti töötajate ja välisekspertide sõltumatus; tervitab 

sellega seoses ameti jõupingutusi huvide konfliktide nõuetekohaseks ennetamiseks ja 

haldamiseks, võttes arvesse Euroopa Parlamendi märkusi; märgib, et amet korraldas oma 

töötajatele asjakohase koolituse, omab huvide konflikti registrit ning jätkab oma „Poliitika 

erapooletuse ja sõltumatuse kohta: huvikonfliktide ärahoidmine ja leevendamine“ 

läbivaatamist, et veelgi parandada ameti töötajate huvide deklaratsioonide täitmise, 

läbivaatamise ja ajakohastamise protsessi; väljendab heameelt selle üle, et pettusevastastes 

küsimustes oli 2016. aasta lõpuks koolitust saanud rohkem kui 80 % ameti töötajatest, 

ning kutsub ametit üles seadma eesmärgiks, et koolitust oleksid ameti töötajatest saanud 

kõik; märgib ühtlasi, et amet koostas oma välisekspertide jaoks käitumisjuhendi, mis 

hõlmab huvide konflikti puudutavat poliitikat, ja huvide deklaratsiooni ning tänu 

käitumisjuhendile on ameti töö kvaliteet paranenud ja amet saab oma kohustusi paremini 

täita;  

6. võtab teadmiseks ameti ametikohtade kolmanda võrdlusanalüüsi tulemused, mille 

kohaselt on 12,5 % ametikohtadest seotud haldustoe ja koordineerimisega, 81,0 % 
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põhitegevusega ning 6,4 % neutraalsete (rahastamise/kontrolli ja keeleliste) 

ülesannetega; väljendab heameelt selle üle, et 2016. aasta aruandele on lisatud 

ametikohtade jaotus kategooriate ja sektorite ning tegevuse rahastamise allikate kaupa 

(tasud ja lõivud vs liidu toetus), millest ilmneb, et 60,4 % (sh 50,1 % põhitegevusega 

seotud) ametikohtadest rahastatakse tasudest ja lõivudest ning 33,8 % ametikohtadest 

rahastatakse liidu toetusest; märgib, et teist aastat järjest on amet suutnud täita kõik 

ametikohad vastavalt kehtestatud plaanile; märgib, et ametikohtade loetlus ei ole eri AD 

ja AST ametikohad, mis on ELi eelarves heaks kiidetud, tegelikult täidetud 

ametikohtadega vastavuses, ning palub ametil vastavus tagada; 

7. rõhutab veelkord, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/20081 

muutmisega nähakse ette ameti pädevusvaldkonna laiendamine ja et uute volituste 

andmisel tuleb täielikult arvesse võtta uue tehnoloogia, näiteks kaugjuhitavate 

õhusõidukite süsteemide rolli; rõhutab, kui oluline on eraldada ametile piisavalt rahalisi 

vahendeid, et tagada nende uute vastutusalade edukas ülevõtmine ja ka piisav vajaliku 

kvalifikatsiooniga töötajate arv lisaülesannete täitmiseks; 

8. loodab, et droone puudutavad ELi eeskirjad jõustatakse kiiremini; rõhutab, et ametil on 

kogu Euroopas maksimaalse lennundusohutuse tagamisel väga suur roll; rõhutab, et 

võttes arvesse tsiviillennundussektori kiiret arengut, mida muu hulgas näitab aina 

laiemalt leviv droonide kasutamine, tuleks ametile anda rahalised, materiaalsed ja 

inimressursid, mida ta vajab ohutuse ja keskkonnakaitse valdkonnas täidesaatvate ja 

reguleerivate ülesannete edukaks täitmiseks, seadmata ohtu oma sõltumatust ja 

erapooletust; 

9. tunneb heameelt selle üle, et 2017. aasta novembris saavutasid Euroopa Parlament, 

nõukogu ja komisjon poliitilise kokkulepe, et tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju 

muudetakse ja luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet2; nõuab, et komisjon ja 

liikmesriigid eraldaksid vahendid, mida on vaja uute ja mahukamate ülesannete 

täitmiseks, mille hulka kuuluvad ohud, mida tsiviillennundusele tekitavad 

konfliktipiirkonnad, keskkonnaküsimused ning mehitamata õhusõidukite 

sertifitseerimine ja registreerimine; 

10. väljendab heameelt selle üle, et amet on olnud programmi „Horisont 2020“ raames 

korraldatud projektikonkurssidel aktiivne; nõuab tungivalt, et amet oleks teadus- ja 

arendustegevuse valdkonnas aktiivne ka edaspidi; 

11. toetab ideed luua töörühm, kes uuriks Brexiti võimalikku mõju ja võimalikke ohte; 

soovitab ametil teha selles küsimuses teiste Euroopa Liidu institutsioonidega tihedat 

koostööd; palub, et amet esitaks Euroopa Parlamendile aegsasti töörühma töö 

tulemused; 

12. märgib, et Euroopa Lennundusohutusameti asukohaleping allkirjastati lõpuks ameti ja 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb 

tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (ELT L 79, 

19.3.2008, lk 1). 
2 COM(2015) 613: ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb tsiviillennunduse 

valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 216/2008. 
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Saksa valitsuse vahel detsembris 2016; väljendab heameelt seoses ameti kolimisega 

uutesse, konkreetseks otstarbeks ettenähtud ruumidesse 2016. aastal; märgib, et uue hoone 

remondi ja sinna kolimise kulude (12,4 miljonit eurot) katteks kulutas amet ajavahemikul 

2014–2016 9,4 miljonit eurot (2016. aastal 4,4 miljonit eurot) oma kumuleerunud 

ülejäägist ning 3 miljonit eurot ELi toetusest; 

13. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiit ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2016. 

aasta eelarve täitmisel.
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