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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– 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)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) 
nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
komisjoni otsus 2009/78/EÜ)4, eriti selle artiklit 64,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

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

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 artikleid 32 
ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 2019. aasta eelarve 
täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile 
ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-
seerias).

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

Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust asutuse tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– 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)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) 
nr 1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
komisjoni otsus 2009/78/EÜ)4, eriti selle artiklit 64,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

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

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 artikleid 32 
ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

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

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

tähelepanekutega, mis on Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2174(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Pangandusjärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni1 kohaselt oli asutuse 2019. aasta lõplik eelarve 45 326 900 eurot, mis 
tähendab 2018. aastaga võrreldes 6,44 % suurust kasvu; arvestades, et asutust 
rahastatakse liidu eelarvest (17 394 600 eurot ehk 38,38 %) ning liikmesriikide riiklike 
järelevalveasutuste ja vaatlejate osamaksudest (27 160 689,50 eurot ehk 59,92 %);

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Pangandusjärelevalve 
eelarveaasta 2019 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja 
aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse raamatupidamise 
aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja 
korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve 
täitmise määr 97,29 %, mis on 2018. aastaga võrreldes 2,56 % madalam; märgib 
murega, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 85,88 %, mis on eelnenud aasta 
määrast 2,35 % võrra väiksem;

2. märgib, et kontrollikoja aruandes on rõhutatud asjaolu, et asutuse Londoni büroo 
rendilepinguga on seotud 10,1 miljoni euro suurune eraldis; märgib eelkõige, et osa 
eraldisest puudutab Londoni büroo algses seisukorras üleandmise kulusid, mille summa 
on 3,4 miljonit eurot;

3. võtab murega teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et asutuse 2019. aasta muudetud 
eelarve ja 2020. aasta eelarve ei sisalda piisavat teavet uue vastuvõtva liikmesriigi 
osamaksude kohta asutuse jooksvate kulude katmiseks; palub asutusel see puudus 
kõrvaldada või teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni selle teabe esitamatajätmise põhjustest;

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 221.



PE657.194v01-00 8/10 PR\1212418ET.docx

ET

Tulemused

4. märgib, et asutus kasutab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatena teatavaid 
suurusi, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, ning kasutab eelarve 
haldamise parandamiseks ka muid meetmeid, nagu kolleegiumide iga-aastaste 
hindamiste läbiviimise protsent, seminaridel osalejatelt saadud tagasiside koolituse 
kohta ja eelarve täitmine;

5. märgib, et asutuse, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve haldustöötajad kohtuvad korrapäraselt, et arutada ühist 
huvi pakkuvaid küsimusi, ja selle tulemuseks on tavade ja vormide jagamine, mis 
suurendab tõhusust;

6. märgib, et 2019. aastal viis asutus oma asukoha Londonist üle Pariisi ning et sellega 
seotud tegevused, nagu üleminek uute andmekeskuste kasutamisele, uute suhete 
loomine teenuseosutajatega ja muude ülesannete täitmine, viidi kogu aasta jooksul ellu 
asutuse volitustest tulenevate kohustuste kõrvalt; võtab teadmiseks selle protsessiga 
seoses asutuse ees seisvad probleemid, nagu töötajate ja oskusteabe kaotamine ning 
kolimisprojektile eraldatud piiratud ressursid;

7. märgib, et asutuse jaoks iseloomustas 2019. aastat ka Euroopa järelevalveasutuste 
ülesannete, volituste ja juhtimise põhjalik läbivaatamine, mille tulemusel muudeti 
asutuse asutamismäärust ja tugevdati asutuse rolli rahapesuvastase võitluse, terrorismi 
rahastamise tõkestamise, tarbijakaitse ja kolmandate riikidega suhtlemise valdkonnas;

8. märgib, et asutus viis oma 2019. aasta tööprogrammi 30st tegevusest ellu 19; märgib, et 
asutuse iga-aastases tegevusaruandes esitatud ülevaade asutuse 2019. aasta 
tööprogrammiga seotud poliitilistest saavutustest ei anna täielikku ülevaadet asutuse 
tegevusest, kuna käimasolevate tegevuste tulemusi ei ole kirjeldatud; märgib, et iga-
aastases tegevusaruandes kirjeldatud 21st tegevusest 17 olid (osaliselt) ellu viidud ning 
et asutus viis üheksa tegevuse puhul läbi täiendavaid alltegevusi, seitse alltegevust 
lükati edasi, viis alltegevust hilines, neli alltegevust tühistati ja üks on veel pooleli;

Personalipoliitika

9. märgib, et 31. detsembril 2019 oli ametikohtade loetelust täidetud 99,31 %, kusjuures 
asutuses töötas 144 ajutist teenistujat (liidu eelarves oli kinnitatud 145 ametikohta; 
2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 145); märgib, et 2019. aastal töötas asutuse heaks 
ka 42 lepingulist töötajat (kinnitatud ametikohti oli 49) ja 16 lähetatud riiklikku eksperti 
(kinnitatud ametikohti oli 17); märgib, et tööjõu voolavus ajutiste teenistujate, 
lepinguliste töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide hulgas vähenes 12,1 %-lt 9,0 %-le;

10. võtab teadmiseks, et asutus on teinud muudatusi oma tippjuhtkonnas pärast uue esimehe 
ametisse nimetamist 2019. aasta märtsis ja tegevdirektori tagasiastumist 2019. aasta 
augustis;

11. märgib rahuloluga, et asutuses oli kolimise tõttu vähem ametist lahkumisi, kui oli 
eeldatud, ja et asutuse põhitegevust suudeti kogu kolimisperioodi jooksul peaaegu 
tavapäraselt jätkata; tunnistab asutuse töötajate erakordset pühendumust;
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12. märgib, et asutuse teatel töötab selles 28 riigi kodanikke, kellest asutuse teatel on 49 % 
naised ja 51 % mehed; märgib, et kõrgema juhtkonna hulgas on mehi 83 % ja naisi 17 
%;

Hanked

13. märgib, et asutus viis läbi neli hankemenetlust, mis ületasid asjaomases direktiivis 
osutatud piirmäära, ning et asutus sõlmis ka 14 lepingut, mis tulenesid 15 000 eurot 
ületavatest läbirääkimistega hankemenetlustest;

14. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et asutus kasutas IT-ettevõtjaga sõlmitud 
raamlepingut IT-konsultantide leidmiseks ning et asutus andis mõnele neist IT-
konsultantidest tööjuhiseid otse, mis võis hägustada piire asutuse töötajate ja 
konsultantide vahel; võtab teadmiseks asutuse vastuse, et see tulenes uue IT-teenuse 
mudeli ja sellega seotud raamlepingu rakendamisest ning et asutus töötab selle nimel, et 
panna paika kolmanda osapoole teenuste integreerimise juhtimine; kutsub asutust üles 
teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni IT-
teenuste teenusepõhise tarbimise parandamise ja kinnistamise protsessist;

15. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, mille kohaselt asutus võtab õiguslikke ja 
mainega seotud riske, kui kasutab IT-ettevõtjat, kelle asukoht ei ole asutuse 
asukohariigis, et pakkuda asutusele tema ruumides töötavaid IT-konsultante, kes 
vastavad töötajate lähetamise direktiivi2 ja jõustamisdirektiivi3 ülevõtmist käsitlevate 
Prantsusmaa õigusnormide alusel lähetatud töötaja staatuse saamise tingimustele, ning 
ei kontrolli kinnitust töövõtja vastavuse kohta liidu ja siseriiklikule õigusele;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16. väljendab heameelt edasiste sammude üle, mida on astutud asutuse tegevuse 
läbipaistvuse suurendamiseks teabe andmisega asutuse töötajate kohtumiste kohta 
väliste sidusrühmadega ning võimaluse üle selle teabega asutuse veebisaidil tutvuda;

17. väljendab heameelt huvide konfliktide ulatuse laiendamise üle mittekoosseisulistele 
töötajatele väljaspool järelevalvenõukogu ja juhatust, et hõlmata rahapesu tõkestamise 
alalist komiteed, kriisilahenduskomiteed ja sõltumatuid töökondi, sealhulgas liidu 
õiguse rikkumisi uurivaid töökondi;

18. võtab teadmiseks, et asutus võttis 2020. aasta jaanuaris vastu 2019. aasta pettustevastase 
strateegia, mis kajastab komisjoni pettustevastase strateegia ajakohastamist, et tagada 
täielik kooskõla; märgib, et asutuse kolimise ja eelmise hindamise hilise lõpuleviimise 
tõttu ei tehtud 2019. aastal kõige värskemat pettuseriski hindamist, mis on komisjoni 
pettustevastase võitluse strateegia kohaselt keskne vahend pettustevastaste meetmete 
kohandamiseks; kutsub asutust üles jätkama pettuseriski iga-aastast hindamist ja 
vajaduse korral kohandama asutuse pettustevastast strateegiat;

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ 
(töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 
1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 
28.5.2014, lk 11).
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19. võtab teadmiseks ombudsmani uurimise, mis järgnes asutuse otsusele mitte keelata 
asutuse endisel tegevdirektoril asuda tegutsema finantssektori lobitöös, ning uurimise 
järelduse, et tegemist oli asutuse haldusomavoliga, kuna ta ei võtnud kohe oma 
tegevdirektorilt ära konfidentsiaalsele teabele juurdepääsu; võtab teadmiseks 
ombudsmani soovitused ja asutuse vastuse, et uues personalipoliitikas võetakse neid 
soovitusi arvesse;

Sisekontroll

20. märgib, et asutus võttis 2020. aasta jaanuaris vastu muudetud sisekontrolliraamistiku ja 
rakendas seda; märgib, et 2019. aastal ei viidud läbi sisekontrolliraamistiku iga-aastast 
hindamist; palub asutusel teha iga-aastane hindamine ja anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse raames eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile oma tulemustest aru; 

Muud märkused

21. väljendab heameelt asutuse võetud kohustuse üle registreerida oma bürooruumid liidu 
keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis;

°

° °

22. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile4 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2021)0000.


