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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2019/2085(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 
eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (00000/2020 – C9-0000/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– 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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)4, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrust (EL) 
2019/473 Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta5, eriti selle artiklit 45,

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005 (millega 
moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 
2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem)6, 
eriti selle artiklit 36,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud 

1 ELT C 340, 8.10.2019, lk 1.
2 ELT C 340, 8.10.2019, lk 7.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 83, 25.3.2019.
6 ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.
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määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)7, eriti 
selle artiklit 108,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2019),

1. annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2018. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Kalanduskontrolli Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2018. 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).

7 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2019/2085(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 
eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2020. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (00000/2020 – C9-0000/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– 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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)4, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 2005. aasta määrust (EÜ) nr 768/2005 (millega 
moodustatakse Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuur ja muudetakse määrust (EMÜ) nr 
2847/93, millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem)5, 
eriti selle artiklit 36,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2019. aasta määrust (EL) 
2019/473 Euroopa Kalanduskontrolli Ameti kohta6, eriti selle artiklit 45,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud 
määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse 

1 ELT C 340, 8.10.2019, lk 1.
2 ELT C 340, 8.10.2019, lk 7.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 128, 21.5.2005, lk 1.
6 ELT L 83, 25.3.2019.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)7, eriti 
selle artiklit 108,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2019),

1. annab heakskiidu Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 
2018. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

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

7 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2019/2085(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2019),

A. arvestades, et Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni1 kohaselt oli ameti eelarveaasta 2018 lõplik eelarve 17 408 849 eurot, 
mis tähendab 2017. aastaga võrreldes 1,73 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve 
koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest2;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 
2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad 
tehingud seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 99,74 %, mis on 2017. aastaga võrreldes 0,83 % kõrgem; 
märgib rahuloluga, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 87,62 % ehk 13,81 % 
kõrgem kui 2017. aastal;

Tulemuslikkus

2. võtab teadmiseks, et amet kasutas oma mitmeaastaste strateegiliste eesmärkide 
toetamiseks ja oma tegevuse lisaväärtuse hindamiseks mitmeid tulemuslikkuse 
põhinäitajaid;

3. märgib, et amet viis 98 % oma tegevustest ellu õigeaegselt ja et ta viis ellu 100 % oma 
iga-aastasest kommunikatsioonistrateegia kavast;

4. märgib, et amet, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet ning Euroopa Meresõiduohutuse 
Amet võtsid vastu kolmepoolse töökorra, milles määratakse kindlaks nende asutuste 
vaheline koostöö ja koostöö rannikuvalve ülesandeid täitvate riiklike asutustega 
teenuste, teabe, seadmete ja koolituse pakkumisel ning mitmeotstarbeliste 
operatsioonide kooskõlastamisel;

1 ELT C 416/10, 15.11.2018, lk 45.
2 ELT C 416/10, 15.11.2018, lk 44. 
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5. võtab teadmiseks, et 2017. aastal tutvustati ameti teise viieaastase (2012–2016) 
sõltumatu välishindamise tulemusi; märgib rahuloluga, et 2018. aasta lõpus oli üks 
antud soovitustest täidetud ja kümne soovituse täitmine edenes haldusnõukogule 
esitatud tegevuskava kohaselt;

Personalipoliitika

6. märgib, et 31. detsembril 2018 oli ametikohtade loetelust täidetud 98,36 %, kusjuures 
liidu eelarves kinnitatud 61 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 60 (2017. aastal 
oli kinnitatud ametikohti 61); märgib, et 2018. aastal töötas ameti heaks ka 11 
lepingulist töötajat ja kuus lähetatud riiklikku eksperti; 

Hanked

7. juhib tähelepanu sellele, et 2018. aastal oli peamine hanketegevus suunatud kahe avatud 
projektikonkursi käivitamisele, millest ühega tahetakse osta ametile ja Euroopa Liidu 
tööohutuse ja töötervishoiu teabeagentuurile (EU-OSHA) reisibüroode ja ürituste 
korraldamise teenuseid ning teisega osta tehniliste seadmete energia- ja 
hooldusteenuseid;

8. märgib, et liidu ametite hankealaste jõupingutuste jagamise eesmärki järgides algatas 
amet 2018. aastal teise institutsioonidevahelise avatud hankemenetluse ning et selle 
hankemenetlusega ühines veel kaks ametit; palub ametil anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru ühiste hankemenetluste alastest 
edasistest arengutest;

9. võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et amet ei võrrelnud süstemaatiliselt hindu ja 
vahendustasusid tarnijate hinnapakkumiste ja raamlepingu sõlminud töövõtjale 
tarkvaralitsentside soetamise eest esitatud arvetega; võtab ameti vastuse põhjal 
teadmiseks, et ametil ei ole võimalik muuta komisjoni allkirjastatud raamlepingu 
tingimusi ja sätteid ning et amet rakendab vana lepinguga seoses tõstatatud küsimuste 
lahendamiseks uut raamlepingut;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuva tegevuse, mille eesmärk on 
tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest 
teatajate kaitse; märgib rahuloluga, et ekspertidel, kes ei allkirjasta huvide 
deklaratsiooni, ei lubata erilepingu alusel töötada ning et amet jälgib korrapäraselt 
deklaratsioonide esitamist;

11. märgib, et komisjoni siseauditi talitus avaldas 2018. aastal auditiaruande „Planeerimine, 
eelarvestamine ja järelevalve Kalanduskontrolli Ametis“ ning et lepiti kokku 
võimalikke parendamist vajavaid valdkondi puudutavas tegevuskavas; palub ametil 
teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile võetud 
meetmetest;

Muud märkused

12. märgib, et amet on algatanud menetluse tema sertifitseerimiseks ELi 
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keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning on võtnud mitmeid 
meetmeid oma üldise keskkonnamõju vähendamiseks; juhib siiski tähelepanu sellele, et 
amet ei ole võtnud täiendavaid meetmeid CO2-heite vähendamiseks või 
kompenseerimiseks;

o

o   o

13. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... märtsi 2020. aasta resolutsioonile ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta3.

3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0000.


