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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 
Lennundusohutusameti (edaspidi „amet“) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne 
kõigis olulistes aspektides seaduslik ja korrektne;

2. märgib, et ameti 2017. aasta eelarve oli 191,6 miljonit eurot, millest 37,8 miljonit 
eurot tuli ELi toetustest, 103,5 miljonit eurot lõivudest ja tasudest ning 2,1 miljonit 
eurot kolmandate riikide rahalisest osalusest; tunneb heameelt selle üle, et amet oli 
väga lähedal eelarve täielikule täitmisele, kuna eelarve täitmise määr oli 99 %, mis on 
tunduvalt suurem kui komisjoni seatud eesmärk 95 %; tunneb heameelt selle üle, et 
ameti lõivude ja tasude osas on olukord tasakaalus ning et need summad on 2016. 
aastaga võrreldes kasvanud; märgib, et amet lõpetas 2017. aasta 2,7 miljoni euro 
suuruse ülejäägiga, mis teeb kumuleerunud ülejäägi suuruseks 54,9 miljonit eurot; 
märgib samuti, et 2017. aastal täideti ülekandmiste tühistamise eesmärk, mis oli 5 % 
(3,7 %);

3. ergutab ametit tagama peaarvepidaja sõltumatuse nii, et ta alluks otse ameti direktorile 
(haldusülesanded) ja juhatusele (põhitegevus), nagu on toonitanud kontrollikoda; 

4. peab kahetsusväärseks, et riigihangete valdkonnas tuvastati puudusi, mis olid 
põhiliselt seotud teenustega ja mis seadsid ohtu kulutustele vastava tulu saamise; 
soovitab selle ohuga tegeledes alustada pigem uuesti konkurssi kui sõlmida astmelisi 
raamlepinguid; märgib, et kuigi ameti finantsmääruses nõutakse, et ameti 
haldusnõukogu peab hanked heaks kiitma kas ameti iga-aastases tööprogrammis või 
ad hoc rahastamisotsusega, korraldati hange ja allkirjastati üks IT-raamleping 
maksimumsummas 15 miljonit eurot, kuigi rahastamisotsus hõlmas üksnes 5 miljoni 
euro suurust summat; kutsub ametit üles järgima rangelt oma menetlust ja kehtestama 
täiendava kontrollimehhanismi, et tagada hankemenetluste järgimine; märgib, et 2017. 
aasta lõpuks oli amet küll teatud menetluste jaoks kasutusele võtnud e-hanked ja 
hankedokumentide elektroonilise esitamise, kuid mitte e-arvete rakendust; märgib 
samuti, et e-arvete osas valmis 2017. aastal tegevuse kirjeldus; ergutab ametit võtma 
kasutusele IT-lahendused e-arvete jaoks;

5. märgib, et ameti juhtimisstandardite iga-aastases hindamises, mis põhineb ISO 
standardite uusimal versioonil ja uuel sisekontrolliraamistikul, tõdeti, et ameti 
juhtimissüsteem on kooskõlas juhtimisstandarditega tänu rangele 
järelevalvesüsteemile, mis toimib nii juhtimise kui ka protsessi tasandil;

6. väljendab heameelt selle üle, et amet laiendas 2017. aastal Euroopa Parlamendi 
soovituse alusel huvide deklaratsiooni kohaldamisala kõikidele ameti töötajatele (mitte 
ainult juhtidele ja tundlikele ametikohtadele), sealhulgas pikaajalistele konsultantidele, 
ajutistele töötajatele ja praktikantidele; väljendab heameelt asjaolu üle, et huvide 
deklaratsiooni hindamist on lihtsustatud ja nüüd on seda võimalik teha elektrooniliselt; 
tunneb heameelt selle üle, et kasutusele on võetud spetsiaalne ameti välisekspertide 
tegevusjuhend, milles sätestatakse välisekspertide erapooletuse, sõltumatuse ja 
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konfidentsiaalsuse põhimõtted; rõhutab veel kord vajadust tagada ameti töötajate ja 
välisekspertide sõltumatus ning huvide konflikti puudumine; märgib, et läbipaistvuse 
ja avalikustamise tagamiseks ning selleks, et võimaldada võimalikel kandidaatidel 
vabade ametikohtadega tutvuda, tuleks teave avaldada mitte ainult ameti veebisaidil ja 
sotsiaalmeedias, vaid ka Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil;

7. võtab teadmiseks ameti ametikohtade neljanda võrdlusanalüüsi tulemused, mis 
näitasid ametikohtade üleviimist halduskategooriatest tegevuskategooriatesse 
(+ 0,5 %);

8. märgib, et ameti läbivaadatud alusmäärus1 ei jõustunud 2017. aastal, nagu algselt 
kavandati, ja seetõttu eemaldati 2. paranduseelarvega toetusest 1,1 miljoni euro 
suurused kavandatud täiendavad inim- ja finantsressursid, mis olid algselt lisatud ELi 
toetusele, et täita komisjoni ettepanekus esitatud uusi ülesandeid; märgib, et 5 
ametikohta 2017. aasta esialgses ametikohtade loetelus olid seotud kõnealuse määruse 
jõustumisega ja nendele kohtadele värbamine lükati edasi; tuletab meelde, et ameti uus 
algmäärus, millega antakse ametile uued kohustused, jõustus septembris 2018, ning 
kordab, kui oluline on eraldada ametile täiendavaid rahalisi vahendeid, et tagada uute 
ülesannete edukas täitmine, ning eraldada uute ülesannete täitmiseks ka piisaval arvul 
kvalifitseeritud töötajaid;

9. märgib, et 11. septembril 2018 jõustus määrus (EL) nr 2018/1139, mis sisaldab uut 
jagu mehitamata õhusõidukite kohta ja uusi volitusi, millega sõnastatakse ümber ameti 
pädevused; märgib samuti, et kõnealuse määrusega antakse ametile õigus soovitada 
komisjonile tehnilist õigusteavet, et reguleerida igas suuruses mehitamata 
õhusõidukeid, kaasa arvatud väikseid õhusõidukeid;

10. märgib, et 2017. aastal suurendas amet märkimisväärselt sihtotstarbeliste projektide 
haldamist, mille maht kokku on 11,3 miljonit eurot (2016. aastal 7,3 miljonit eurot); 
väljendab heameelt selle üle, et nende projektide eesmärk on parandada riiklike ja 
piirkondlike lennuametite regulatiivset ja järelevalvealast suutlikkust kogu maailmas 
ning toetada teadusprojekte ülemaailmse lennuohutuse parandamiseks ja ELi 
standardite edendamiseks;

11. nõuab tungivalt, 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;

12. 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;

13. märgib, et amet viis läbi oma iga-aastase riskihindamise kooskõlas ELi 

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse 
valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 
376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 3922/91 (ELT L 212, 22.8.2018, lk 1).
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organisatsioonidele väljatöötatud metoodikaga; märgib, et lisaks võimalike riskide 
kindlakstegemisele ei realiseerunud 2017. aastal ühtegi olulist riski;

14. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2017. aasta eelarve täitmisel.
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