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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori 
tegevusele ameti 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori 
tegevusele ameti 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. märgib, et kontrollikoja aruande
kohaselt oli ameti 2010. aasta eelarve 50 
100 000 eurot, kuid ameti aruande 
kohaselt eraldati talle 2010. aastaks 
54 400 000 eurot kulukohustuste 
assigneeringutena ja 50 600 000 eurot 
maksete assigneeringutena; palub ametil ja 
kontrollikojal teatada eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile ameti 2010. aasta eelarve 
täpne summa ning selgitada, miks 
esinevad ameti ja kontrollikoja 
aruannetes vastuolulised andmed;

2. märgib, et ameti andmete kohaselt oli 
ameti 2010. aasta eelarve 53 400 000 eurot 
kulukohustuste assigneeringutena ja 50 600 
000 eurot maksete assigneeringutena;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Edit Herczog
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Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoja 
aruandes ameti 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruande kohta ei 
mainitud ülekantud ja tühistatud 
assigneeringuid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. tunnustab asjaolu, et parlamendi palvel 
on amet oma aastaaruandele lisanud 
üksikasjaliku teabe tagantjärele võetavate 
kohustuste kohta (s.o juriidilised 
kohustused, mis on võetud enne vastavaid 
eelarvelisi kulukohustusi); märgib ära 
ameti tehtud jõupingutused tagantjärele 
võetavate kohustuste vähendamiseks (üle 
20-lt 2007. aastal 5-ni 2010. aastal); kuid 
väljendab muret, et nimetatud kohustused 
kujutavad endast raamfinantsmääruse 
artikli 62 lõike 2 rikkumist ning et amet 
on seda teinud pidevalt alates 2006. 
aastast;

6. tunnustab asjaolu, et parlamendi palvel 
on amet oma aastaaruandele lisanud 
üksikasjaliku teabe tagantjärele võetavate 
kohustuste kohta (s.o juriidilised 
kohustused, mis on võetud enne vastavaid 
eelarvelisi kulukohustusi); märgib ära 
ameti tehtud jõupingutused tagantjärele 
võetavate kohustuste vähendamiseks (üle 
20-lt 2007. aastal 5-ni 2010. aastal);

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. nõuab tungivalt, et amet kohaldaks
hankemenetlusi nõuetekohaselt ja tagaks
piisavad andmed kavandatavate avalike 
hangete kohta oma iga-aastases 
tegevusprogrammis; väljendab eelkõige 
muret selle üle, et asutuste iga-aastastes 
tegevusprogrammides ei avalikustata
selgesõnaliselt kogu teavet, millele on 
viidatud finantsmääruses ja selle 
rakenduseeskirjades; tuletab ametile 
meelde, et kui alusandmed piisaval määral 
ei toeta kavandatavate tegevusega seotud 
hangete rahastamisotsust, võib see seada 
kahtluse alla ameti otsuste kehtivuse;
märgib ameti andmetel, et alates 2011. 
aastast on lõplikule tööprogrammile lisatud 
eraldi lisa, milles on ära toodud aasta 
jooksul hangeteks ette nähtud eelarveliste 
vahendite kogusumma, kavandatud 
lepingute orienteeruv arv ja tegevuste 
kaupa rühmitatud soovituslikud ajakavad;

8. palub ametil kohaldada hankemenetlusi 
nõuetekohaselt ja tagada piisavad andmed 
kavandatavate avalike hangete kohta oma 
iga-aastases tegevusprogrammis; väljendab 
eelkõige muret selle üle, et asutuste iga-
aastastes tegevusprogrammides ei ole 
avalikustatud selgesõnaliselt kogu teavet, 
millele on viidatud finantsmääruses ja selle 
rakenduseeskirjades; tuletab ametile 
meelde, et kui alusandmed piisaval määral 
ei toeta kavandatavate tegevusega seotud 
hangete rahastamisotsust, võib see seada 
kahtluse alla ameti otsuste kehtivuse;
märgib ameti andmetel, et alates 2011. 
aastast on lõplikule tööprogrammile lisatud 
eraldi lisa, milles on ära toodud aasta 
jooksul hangeteks ette nähtud eelarveliste 
vahendite kogusumma, kavandatud 
lepingute orienteeruv arv ja tegevuste 
kaupa rühmitatud soovituslikud ajakavad;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9. palub ametil tagada täpne ja õigeaegne 
aruandlus läbirääkimistega menetluste 
kohta haldusnõukogule; nendib asjaolu, et 
läbirääkimistega menetlusest, mida tuleks 
kohaldada rangelt määratletud 
tingimustel, ei anta tingimata alati aru 
haldusnõukogule;

9. palub ametil tagada täpne ja õigeaegne 
aruandlus läbirääkimistega menetluste 
kohta haldusnõukogule; märgib, et ameti 
andmetel on alates 2009. aastast ameti 
iga-aastasele tegevusaruandele lisatud 
eraldi lisa koos vajaliku teabega
läbirääkimistega menetluste kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 10
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10 – sissejuhatav osa

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. väljendab muret, et vastavalt raportile 
oli ameti peaarvepidaja sõltumatus 2010. 
aastal ohustatud; märgib, et eelmisel aastal:

10. märgib, et vastavalt raportile oli ameti 
peaarvepidaja sõltumatus 2010. aastal 
ohustatud; märgib, et eelmisel aastal:

Or. en

Muudatusettepanek 11
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. rõhutab siiski asjaolu, et ameti 
peaarvepidajaga on endiselt seotud 
mitmeid puudused, konkreetselt selles 
osas, mis puudutab tema kohustuste 
määratlemist ning hinnangu andmist tema 
tööülesannete täitmisele; nõuab seetõttu 
tungivalt, et amet lahendaks olukorra
kiiresti ja teavitaks korrapäraselt eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni konkreetsetest 
meetmetest ja tulemustest;

12. rõhutab siiski asjaolu, et ameti 
peaarvepidajaga on endiselt seotud 
mitmeid puudusi, konkreetselt selles osas, 
mis puudutab tema kohustuste 
määratlemist ning hinnangu andmist tema 
tööülesannete täitmisele; märgib, et amet
on võtnud nõutud meetmed varem 
mainitud olukorra lahendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. peab kahetsusväärseks, et 
kontrollikoja 2010. aasta aruandes ei ole 
sõnagagi mainitud ameti eelarves tehtud 
ümberpaigutusi; märgib, et suur hulk 
ümberpaigutusi ameti eelarves on 
eelnevatel aastatel parlamendile muret 
valmistanud (2009. aastal 49, 2008. aastal 
52 ja 2007. aastal 32); palub seetõttu, et 
kontrollikoda teavitaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni viivitamatult sellest, milline 
oli olukord eelarves tehtud 
ümberpaigutustega 2010. aastal;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 13
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. tunnistab, et ametil on veel täitmata 15 
„väga olulist” siseauditi talituse soovitust; 
väljendab muret, et neist „väga olulistest” 
soovitustest 8 täitmisega on hiljaks jäädud 
6–12 kuud ning üks on tagasi lükatud; 
märgib, et neist „väga olulistest” 
soovitustest puudutavad 11 esimest 
õiguslikku ja finantsalast otsustusprotsessi, 
personalijuhtimist ja 
sisekontrollistandardeid; märgib ühtlasi, et 
tagasilükatud soovitus puudutab kohustust 
anda hinnang peaarvepidaja tööülesannete 
täitmisele; nõuab seepärast tungivalt, et 
amet teavitaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni tagasilükkamise põhjustest, ja 
palub ametil võtta meetmeid soovituste 
suhtes, millega on viivitatud;

16. tunnistab, et ametil on veel täitmata 15 
„väga olulist” siseauditi talituse soovitust; 
väljendab muret, et neist „väga olulistest” 
soovitustest 8 täitmisega on hiljaks jäädud 
6–12 kuud ning üks on tagasi lükatud; 
märgib, et neist „väga olulistest” 
soovitustest puudutavad 11 esimest 
õiguslikku ja finantsalast otsustusprotsessi, 
personalijuhtimist ja 
sisekontrollistandardeid; märgib ühtlasi, et 
tagasilükatud soovitus puudutab kohustust 
anda hinnang peaarvepidaja tööülesannete 
täitmisele; nõuab seepärast tungivalt, et 
amet teavitaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni tagasilükkamise põhjustest, ja 
palub ametil võtta meetmeid soovituste 
suhtes, millega on viivitatud; märgib, et 
ameti kinnitusel lükati üks siseauditi 
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talituse soovitus (kohustus anda hinnang 
peaarvepidaja tööülesannete täitmisele) 
tagasi personalieeskirjade erineva 
õigusliku tõlgenduse tõttu; rõhutab siiski, 
et pärast siseauditi talituse ja ameti 
vastastikust kokkulepet on amet siseauditi 
talituse mainitud soovituse täielikult 
täitnud ning võtnud vahepeal vastu ka 
spetsiaalse rakenduseeskirja;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 – lõik 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

palub seetõttu, et amet teavitaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni siseauditi üksuse 
antud soovituste konkreetsetest 
tulemustest;

võtab teadmiseks ameti teadaande, et 
talitluspidevuse kava merealastele 
rakendustele, talitluspidevuse kava 
toetustegevustele ning erandite 
registreerimise menetluskord on vastu 
võetud;

Or. en


