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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2020/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 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 ... 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 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/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 

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 84.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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määruse (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse 
Euroopa 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 Väärtpaberiturujärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 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 Väärtpaberiturujärelevalve 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 Väärtpaberiturujärelevalve 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise 
kohta
(2020/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 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 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/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 

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 84.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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Euroopa 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 Väärtpaberiturujärelevalve 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve 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 Väärtpaberiturujärelevalve 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 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 Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „asutus“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni1 kohaselt oli asutuse 2019. aasta lõplik eelarve 47 379 354 eurot, mis 
tähendab 2018. aastaga võrreldes 7,21 % suurust kasvu; arvestades, et asutust 
rahastatakse liidu toetusest (28,73 %), liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste 
osamaksust (45,76 %) ja järelevalve alla kuuluvate üksuste tasudest (24,33 %);

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 
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 rahuloluga, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 99,95 %, mis on 2018. aastaga võrreldes veidi (0,03 %) 
madalam; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 88,77 %, mis on 
eelnenud aastaga võrreldes 0,11 % madalam;

2. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt võtab asutus kooskõlas tasusid käsitleva 
määrusega reitinguagentuuridelt ja kauplemisteabehoidlatelt tasu ning et tasusummadest 
tuleks katta üksnes asutuse kulusid, mis on seotud võetavate tasudega; märgib siiski, et 
kontrollikoda leidis, et võetud tasud ületasid seotud kulusid, tekitades seega ülejäägi; 
täheldab, et ehkki asutus järgis komisjoni sellekohaseid juhiseid, võivad üle- ja 
puudujäägid põhjustada tegevuste iga-aastast ristfinantseerimist; võtab asutuse vastuse 
põhjal teadmiseks, et see ei toonud asutuse eelarves kaasa märkimisväärset korduvat 
ristfinantseerimist ning et 2019. aastal oli järelevalvekulude erinevus 
reitinguagentuuride puhul 2,8 % ja kauplemisteabehoidlate puhul 1,8 %; kutsub asutust 
üles jätkama sellise ristfinantseerimise piiramist;

3. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et asutuse eelarve hõlmab 2019. aastal 

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 233
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liikmesriikide pädevate asutuste osamakseid summas 1 363 258 eurot, mis põhines 
hinnangulistel näitajatel ja mida ei kohandatud kunagi tegelikele näitajatele vastavaks; 
võtab asutuse vastuse põhjal teadmiseks, et nii hinnangulised kui ka tegelikud summad 
on arvutatud, kuid komisjoni juhistest (Ares(2016)2772696) pensionimaksete kohta 
nähtub, et asutused ei peaks riiklike pädevate asutuste pensionimaksete osakaalu 
tegelikule tasemele kohandama ning et riiklike pädevate asutuste pensionimaksete 
tegelike ja hinnanguliste summade erinevus oli 2019. aastal ebaoluline ehk 27 888 
eurot;

4. märgib kontrollikoja aruande põhjal, et reitinguagentuuridelt tasusid käsitleva määruse 
alusel võetavad tasud põhinevad tulul, mida reitinguagentuurid saavad juriidilise 
isikuna, mitte kontserni või sellega seotud üksuste rühmade käibel, ning sellega luuakse 
võimalus tasusid vähendada või vältida, kuna liidu jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt 
reitinguagentuuridelt saadud tulu saab kanda nendega seotud üksustele väljaspool liitu, 
ning kirjeldatud õiguslünga tõenäoline finantsmõju ei ole teada; võtab kontrollikoja 
aruande põhjal teadmiseks, et ehkki asutus on tasusid käsitlevat määrust nõuetekohaselt 
kohaldanud, avastas kontrollikoda nimetatud riski ja andis selle komisjonile 
lahendamiseks; võtab asutuse vastuse põhjal teadmiseks, et asutus osaleb aktiivselt 
kõigis algatustes, mille eesmärk on vältida tasusid käsitlevas määruses esineda võivaid 
õiguslünki;

5. märgib kontrollikoja aruande põhjal, et kauplemisteabehoidlate tasude arvutamiseks 
esitas asutus sõltumatute audiitorite arvamused selle kohta, et nende 2018. aasta 
finantsaruanded andsid õige ja õiglase ülevaate, kuid teabe, mille nad esitasid 
kauplemisteabehoidlatele 2018. aastal teatatud tehingute arvu ja 31. detsembri 
2018. aasta seisuga registreeritud avatud positsioonide arvu kohta, vaatasid sõltumatud 
audiitorid läbi vaid piiratud määral; võtab asutuse vastuse põhjal teadmiseks, et tal ei 
ole õiguslikku alust nõuda kauplemisteabehoidlatelt nende arvude kohta sõltumatuid 
auditi läbivaatamisi ning et asutus on teinud komisjonile ettepaneku 
kauplemisteabehoidlate tasusid käsitleva delegeeritud määruse muutmiseks, et 
ühtlustada arvutussüsteem kooskõlas siseauditi talituse soovitustega; võtab asutuse 
vastuse põhjal teadmiseks, et 2019. aastal esitas suurim kauplemisteabehoidla kõigi 
arvutustes kasutatud kriteeriumide kohta sõltumatu audiitori kinnituse vabatahtlikult;

Tulemuslikkus

6. märgib rahuloluga, et asutus kasutab peamiste tulemusnäitajatena teatavaid suurusi, 
mille alusel hinnata oma tegevuse lisaväärtust ja muid eelarvehalduse parandamise 
meetmeid ning mille hulka kuuluvad näiteks tehtud vastastikuste hindamiste arv, 
analüüsitud riskiteemade arv ja eelarve täitmise määr;

7. märgib, et asutus viis 2019. aastal lõpule 95 % oma iga-aastases tööprogrammis ette 
nähtud tegevustest, mis tähendab 2018. aastaga võrreldes 5 % suurust kasvu;

8. märgib, et asutus kuulub koos Euroopa Pangandusjärelevalve ning Euroopa Kindlustus- 
ja Tööandjapensionide Järelevalvega ühiskomiteesse, mille eesmärk on tagada 
valdkonnaülene järjepidevus ning ühised seisukohad finantskonglomeraatide järelevalve 
ja muude sektoriüleste küsimuste vallas, ning tal on Euroopa Liidu Raudteeametiga 
ühine pearaamatupidaja ja ta on osalenud paljudes ühishangetes teiste asutustega, 
püüdes alati koostöö kaudu tõhusust saavutada; 
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Personalipoliitika

9. märgib, et 31. detsembril 2019 oli ametikohtade loetelust täidetud 73,81 %, kusjuures 
liidu eelarves kinnitatud 210 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 155 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 156); märgib, et ametikohtade loetelu suhteliselt 
madal täitmise määr on seletatav sellega, et Euroopa järelevalveasutuse 
asutamismääruse läbivaadatud versioon ja Euroopa turu infrastruktuuri määrus, mis 
oleksid andnud loa asutuse lisatöötajate töölevõtmiseks, võeti vastu oodatust hiljem; 
märgib, et 2019. aastal töötas asutuse heaks ka 68 lepingulist töötajat ja 10 lähetatud 
riiklikku eksperti;

10. märgib, et tööjõu voolavus oli 2019. aastal 5 %, millega täideti asutuse eesmärk 
(voolavus alla 10 %);

Hanked

11. märgib kontrollikoja varasemate aastate leidude järelmeetmena, et asutus kasutab IT-
ettevõtjatega sõlmitud lepinguid, mis on sõnastatud viisil, mis võib selgelt kindlaks 
määratud IT-teenuste ja -toodete pakkumise asemel tähendada ajutiste töötajate 
kasutamist; märgib, et IT-teenuslepingute kasutamine töötajate leidmiseks ei vasta liidu 
sotsiaal- ja tööhõive-eeskirjadele ning toob asutusele kaasa õiguslikud ja maineriskid; 
võtab asutuse vastuse põhjal teadmiseks, et sellega seotud võimalikud riskid olid 
piiratud, ning et asutus on võtnud kasutusele kõik vajalikud menetlused, et vältida 
lepingutes võimalikku segadust IT-teenuste hangete ja ajutiste töötajate määramise 
vahel; 

12. märgib, et asutus teeb jõupingutusi tõhususe suurendamiseks ning on ühendanud selleks 
hankemenetlused teiste asutustega; märgib, et asutus allkirjastas 2019. aastal koos 
Euroopa Pangandusjärelevalvega raamlepingu nõustamisteenuste kohta hoonehalduse 
valdkonnas ning juhib nüüd koos kolme teise asutusega, mille peakorter asub 
Prantsusmaal, hankemenetlust ajutiste töötajate teenuste osutamiseks;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

13. märgib, et 25,41 % asutuse eelarvetuludest saadi järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt 
võetud tasudest; märgib, et huvide konfliktide ärahoidmiseks on rakendatud meetmeid 
ning et liidu organid ja välisaudiitorid on selliseid struktuure ja menetlusi ka 
auditeerinud; palub asutusel eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile huvide konfliktide vältimiseks võetud meetmetest ka edaspidi aru anda; 
võtab peale selle teadmiseks asutuse seisukoha, et tasude kogumine komisjoni poolt 
oleks ebatõhus ning suureneks ebatäpsuse ja arvutusvigade oht, mis omakorda 
kahjustaks mainet;

14. 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;

15. märgib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni poolt eelneva 
aasta aruandes esitatud märkusi ja tähelepanekuid pöördukse efektist tuleneva huvide 
konflikti probleemi kohta ning rõhutab, et asutused peavad tegutsema ühtselt; palub, et 
asutus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 
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edusammudest aru;

Sisekontroll

16. märgib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni märkuste ja 
tähelepanekute põhjal, mis on seotud komisjoni siseauditi talituse (IAS) aruandega 
teemal „Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve tulud ja tegevuspõhine juhtimine“, et 
kokku lepitud seotud meetmed on võetud; 

17. märgib, et siseauditi talitus avaldas 2019. aastal auditiaruande IT-turvalisuse ja sellega 
seotud juhtimisprotsesside kohta ning asutus on koostanud parandamist vajavate 
valdkondade käsitlemiseks tegevuskava; palub asutusel anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas võetud 
meetmetest aru; 

18. märgib, et asutuse juhatus võttis 2018. aasta novembris vastu uue 
sisekontrolliraamistiku; märgib, et asutus viis 2020. aasta esimeses kvartalis läbi 
sisekontrolli põhimõtete rakendamise tulemuslikkuse esimese iga-aastase hindamise ja 
jõudis järeldusele, et sisekontrollisüsteem toimib hästi; märgib, et tuvastati 24 puudust, 
millest enamik olid väikesed ja millest ükski ei seadnud põhimõtete olemasolu ja 
nõuetekohast toimimist kahtluse alla, ning et need olid peamiselt seotud 
kontrollikeskkonna ja kontrollitoimingute komponentidega, samuti info ja teabeedastuse 
komponentidega; 

Muud märkused

19. märgib, et Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega seoses kestnud ebakindluse tõttu 
jätkas asutus kokkuleppeta stsenaariumi jaoks praktiliste ettevalmistavate meetmete 
võtmist, avaldades ajakohastatud aruandeid ja meetmeid IT-rakenduste ja andmebaaside 
kohta;

20. märgib, et 2019. aasta novembris kolis asutus Pariisis uutesse ruumidesse hoones iBox, 
millel on kõrgekvaliteediline keskkonnasertifikaat ja mille ruutmeetri hind on vanade 
hoonetega võrreldes odavam; 

°

° °

xx. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile2 asutuste tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

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


