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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(C7-0320/2013 – 2013/2232(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 
2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05249/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005, millega 
moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur4, eriti selle artiklit 36,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 113.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A7-
0233/2014),

1. annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2012. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektorile, nõukogule, 
komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu 
Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(C7-0320/2013 – 2013/2232(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 
2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05249/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005, millega 
moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur4, eriti selle artiklit 36,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A7-

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 113.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.
5 ELT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.



PE521.658v02-00 6/14 RR\1024258ET.doc

ET

0233/2014),

1. annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 
tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa
(C7-0320/2013 – 2013/2232(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 
2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05249/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005, millega 
moodustatakse Euroopa Kalanduskontrolli Amet4, eriti selle artiklit 36,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108, 

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 113.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid 
otsuseid ja resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kalanduskomisjoni arvamust (A7-
0233/2014),

A. arvestades, et Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete 
kohaselt oli ameti 2012. aasta lõplik eelarve 9 216 900 eurot ehk 28,27 % väiksem kui 
2011. aastal;

B. arvestades, et ameti finantsaruannete kohaselt oli ameti eelarvesse 2012. aastaks ette 
nähtud liidu esialgse rahalise toetuse kogusumma 10 216 900 eurot, mis on 13,78 % 
väiksem kui 2011. aastal;

C. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri 
2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad 
tehingud seaduslikud ja korrektsed;

1. tunnistab ameti täidetavate ülesannete tähtsust; avaldab ametile tunnustust ülesannete 
tõhusa täitmise eest;

2. rõhutab, kui tähtsat rolli täidab amet ühise kalanduspoliitika reformi vastuvõtmisel ja 
elluviimisel; toonitab, et amet aitab märkimisväärselt kaasa ühise kalanduspoliitika 
ambitsioonikate eesmärkide elluviimisele, eriti seoses kasvanud nõudmistega 
püügitegevuse jälgimise, kontrolli ja järelevalve osas; toonitab kontrolli tulevast tähtsust, 
mida toetab suur eelarve, mille eesmärk on täiendavate rahaliste pingutuste toetamine 
selles valdkonnas; väljendab oma valmisolekut (mida ta jagab ametiga) tagada sellist liiki 
tegevuse asjakohane koordineerimine ja struktureerimine kõigis liikmesriikides;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et ühise kalanduspoliitika reformi poliitilised eesmärgid 
tähendavad, et tulevikus on kontrolli osatähtsus äärmiselt suur ning et seetõttu on 
eelolevatel aastatel tähtis suurendada ameti käsutuses olevaid finants- ja inimressursse 
ning tagada, et tulevastesse eelarvetesse kirjendatavad summad oleksid vastavuses 
püügitegevuse kontrolli ja järelevalve alaste suurenevate nõudmistega, mida reformitud 
ühise kalanduspoliitikaga toetatakse;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

4. võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et

 amet on parandanud hankemenetlusi, dokumenteerides ja arhiveerides süsteemselt 
lepingute maksumuse hinnanguid ning kasutades võimalikult üksikasjalikke 
hindamiskriteeriume; amet on samuti loonud ja rakendanud immateriaalse vara 
menetluse;
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 ameti vabade ametikohtade teated sisaldavad nüüd teavet apellatsiooniprotsessi kohta 
ning amet on teinud vajalikud muudatused valikukomisjoni koosolekute 
dokumenteerimisse;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

5. märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemuseks oli 
96 % eelarve täimise määr ja et maksete assigneeringute täitmise määr oli 83 %;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

6. võtab teadmiseks, et kulukohustustega seotud assigneeringute osakaal eelarvejaotistes 
moodustas 94–99 % koguassigneeringutest, mis näitab, et juriidilised kohustused olid 
allkirjastatud õigeaegselt;

7. märgib siiski, et 2013. aastasse tehtud kulukohustustega seotud assigneeringute 
ülekandmised moodustasid II jaotises (halduskulud) 35 % ning III jaotises (tegevuskulud) 
46 %; võtab teadmiseks, et II jaotises põhjustasid selle suurel määral väljaspool ameti 
kontrolli olevad asjaolud – näiteks esitasid Hispaania ametiasutused 2012. aasta 
üürikulude eest arved liiga hilja; märgib lisaks, et amet tellis oma põhitegevuse 
suurenenud vajaduste rahuldamiseks 2012. aasta viimases kvartalis suures koguses kaupu 
ja teenuseid, mida ei olnud aasta lõpu seisuga veel tarnitud; võtab teadmiseks, et 
III jaotises oli kõrge ülekandmiste määra üheks peamiseks põhjuseks 2012. aastal 
alustatud või töös olnud suurest arvust IT-projektidest tulenenud märkimisväärne 
töökoormus ning see töökoormus mõjutas kahe 2012. aastal alustatud IT-projekti 
hankemenetluste õigeaegsust; võtab samuti teadmiseks, et töötajate ja ekspertide 
2012. aasta viimase kvartali koolituste ning lähetuste kulud hüvitatakse alles 2013. aasta 
alguses; 

Ümberpaigutused

8. märgib rahuloluga, et iga-aastase tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt 
jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud 
piiridesse, ning tunnustab ametit eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9. võtab teadmiseks, et vastuseks kontrollikoja 2011. aasta aruandele võttis amet 2012. aasta 
juunis meetmeid värbamismenetluste läbipaistvuse parandamiseks; märgib murelikult, et 
kontrollikoda leidis 2012. aastal enne kontrollikoja 2011. aasta aruannet alustatud kolme 
auditeeritud töölevõtmismenetluse puhul läbipaistvust ja võrdset kohtlemist mõjutavaid 
puudusi: vabade ametikohtade kohta avaldatud teated ei sisaldanud teavet kaebuste 
esitamise ja apellatsioonimenetluste kohta, kandidaatidele anti punkte kokku, mitte iga 
valikukriteeriumi kohta eraldi, ning puudusid tõendid selle kohta, et vestluste ja kirjalike 



PE521.658v02-00 10/14 RR\1024258ET.doc

ET

testide küsimused oleksid olnud paika pandud enne avalduste läbivaatamist; avaldab 
heameelt asjaolu üle, et kõik kontrollikoja soovitused on täidetud;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10. võtab teadmiseks, et amet hindab oma huvide konfliktide ennetamise ja haldamise 
poliitikat vastavalt komisjoni suunistele huvide konflikti ennetamise ja haldamise kohta 
ELi detsentraliseeritud asutustes; palub, et amet teavitaks eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni hindamise tulemustest, kui need on selgunud;

11. märgib, et haldusnõukogu ja nõuandekogu liikmete elulookirjeldused ja huvide 
deklaratsioonid ning tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonid ei ole 
avalikult kättesaadavad; palub ametil need puudused kiiresti kõrvaldada;

Siseaudit

12. võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et siseauditi talituse (IAS) varasematest 
auditiaruannetest ei olnud täitmata ühtegi kriitilise tähtsusega ega väga olulist soovitust 
ning et IASi 2011. aasta suutlikkuse suurendamise auditi raames antud soovituste 
järelkontroll lubas IASil järeldada, et soovitused on nõuetekohaselt täidetud;

13. võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et amet jätkas 2012. aastal oma 
peamiste tulemusnäitajate täpsustamist ning et ameti 2012. aasta aruanne sisaldab 
üksikasjalikke peamisi tulemusnäitajaid põhitegevuse kohta; märgib, et ameti siseauditi 
üksus viis läbi piiratud auditi inimressursside tegevuse kohta, mille tulemusena esitati 
mõned soovitused, ning amet on võtnud meetmeid tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks; 
on rahul, et siseauditi üksus viis samuti läbi maksetsüklit käsitleva auditi (mis ei toonud 
kaasa ühtegi kriitilise tähtsusega ega väga olulist soovitust) ning vaatas täielikult läbi 
sisekontrollistandardite rakendamise ametis;

Tulemused
14. nõuab, et amet edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avalduvat mõju 

käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o

o o

15. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile1 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014)…
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23.1.2014

KALANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0320/2013 – 2013/2232(DEC))

Arvamuse koostaja: Gabriel Mato Adrover

ETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) täidetavate ülesannete tähtsust; 
avaldab talle tunnustust ülesannete tõhusa täitmise eest;

2. toonitab EFCA tähtsust ühise kalanduspoliitika reformi vastuvõtmisel ja elluviimisel; 
toonitab, et amet aitab märkimisväärselt kaasa ühise kalanduspoliitika ambitsioonikate 
eesmärkide elluviimisele, eriti seoses kasvanud nõudmistega püügitegevuse jälgimise, 
kontrolli ja järelevalve osas; toonitab kontrolli tulevast tähtsust, mida toetab suur eelarve, 
mille eesmärk on täiendavate rahaliste pingutuste toetamine selles valdkonnas; väljendab 
oma valmisolekut (mida ta jagab EFCAga) tagada sellist liiki tegevuse asjakohane 
koordineerimine ja struktureerimine kõigis liikmesriikides;

3. juhib tähelepanu asjaolule, et ühise kalanduspoliitika reformi poliitilised eesmärgid 
tähendavad, et tulevikus on kontrolli osatähtsus äärmiselt suur ning seetõttu on eelolevatel 
aastatel tähtis suurendada EFCA käsutuses olevaid finants- ja inimressursse ja tagada, et 
tulevastesse eelarvetesse kirjendatavad summad oleksid vastavuses püügitegevuse 
kontrolli ja järelevalve alaste suurenevate nõudmistega, mida reformitud ühise 
kalanduspoliitikaga toetatakse;

4. võtab teadmiseks kontrollikoja 2012. aasta aruande EFCA kohta ja ameti aasta 
tegevusaruande; 

5. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda tunnistas ameti 2012. aasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikuks ja korrektseks;
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6. tõstab esile head täitmismäära nii kulukohustuste assigneeringute (95,98 %) kui ka 
maksete assigneeringute (83,27 %) osas; julgustab ametit jätkuvalt pingutama, et tagada 
eraldatud assigneeringute optimaalne kasutus; 

7. võtab teadmiseks EFCA pingutused menetluste parandamiseks, eriti hangete ja 
töölevõtmismenetluste osas; avaldab heameelt asjaolu üle, et kõik kontrollikoja soovitused 
on täidetud;

8. teeb ettepaneku anda heakskiit Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori 
tegevusele ameti 2012. aasta eelarve täitmisel.
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