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ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. toonitab Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuurile antud ülesannete tähtsust ja avaldab 
heameelt agentuuri tõhusa ja tulemusliku tegevuse üle, mida kalanduskomisjonil oli 
võimalus näha 2010. aasta juunis agentuuri tehtud külaskäigu ajal ning mida ta kontrollib 
uuesti järgmise külaskäigu ajal 2012. aastal; 

2. juhib tähelepanu kontrollikoja kinnitusele, mille kohaselt annab 11 000 000 euro suuruse 
eelarvega agentuuri raamatupidamise aastaaruanne tõepärase pildi agentuuri 
finantsolukorrast 31. detsembri 2010. aasta seisuga ning et agentuuri tegevuse tulemused 
ja rahavood sellel kuupäeval lõppenud aastal on agentuuri finantseeskirjadega kooskõlas;

3. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas agentuuri 31. detsembril 2010 
lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis 
olulistes punktides seaduslikeks ja korrektseteks;

4. tunneb heameelt selle üle, et siseauditi süsteemi soovitusi arvestatakse asjakohaselt ja 
nendega tegeldakse; märgib rahuloluga, et siseauditi üksust jagatakse majanduslikult 
efektiivselt Euroopa Meresõiduohutuse Ametiga, mis võiks olla teistele ametitele parima 
tava näiteks;

5. palub kontrollikojal siiski jätkata agentuuri personalivaliku- ja hankemenetluste 
kontrollimist; juhib sellega seoses agentuuri tähelepanu Euroopa Parlamendi 10. mai 
2011. aasta resolutsioonis 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: ELi 
ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll1 lõigetes 5 kuni 10 (seoses mitme ameti 
hankemenetluse puudustega) ning 12 kuni 14 (personalivalikumenetlustega seoses) 
esitatud tähelepanekutele;

6. teeb ettepaneku anda heakskiit Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri tegevdirektori 
tegevusele agentuuri 2010. aasta eelarve täitmisel.

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0163.
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