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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa GNSSi Agentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 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 agentuuri 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 22. septembri 2010. aasta määrust (EL) 
nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide 
juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EÜ) nr 683/2008)4, eriti selle artiklit 14,

– 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. 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. 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 276, 20.10.2010, lk 11.
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 eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa GNSSi Agentuuri tegevdirektori kohusetäitja tegevusele agentuuri 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 GNSSi Agentuuri 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 GNSSi Agentuuri 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa GNSSi Agentuuri 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 agentuuri 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 22. septembri 2010. aasta 
määrust (EL) nr 912/2010 (millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur, tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-
raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta ja muudetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 683/2008)4, eriti selle artiklit 14,

– 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. 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. 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 276, 20.10.2010, lk 11.
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 eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

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

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa GNSSi Agentuuri 
tegevdirektori kohusetäitjale, 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 GNSSi Agentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2168(DEC))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

A. arvestades, et Euroopa GNSSi Agentuuri (edaspidi „agentuur“) tulude ja kulude 
aruande1 kohaselt oli agentuuri 2019. aasta lõplik eelarve 33 589 862,79 eurot, mis 
tähendab 2018. aastaga võrreldes 4,22 % suurust kasvu; arvestades, et agentuuri eelarve 
koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest2;

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

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 

1. märgib rahuloluga, et 2019. aasta eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise määr 
100 % ehk sama mis 2018. aastal; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr 
oli 85,95 %, mis on 2018. aasta määrast 2,22 % võrra kõrgem;

2. märgib, et lisaks oma põhieelarvele jätkas agentuur 2018. aastal suure summa 
delegeeritud eelarve haldamist, et teenindada Euroopa Geostatsionaarset 
Navigatsioonilisasüsteemi (EGNOS) ning täita Galileo rahalist toetust käsitlevat 
lepingut, avaliku reguleeritud teenuse delegeerimise lepingut ja programmi „Horisont 
2020“ rahalist toetust käsitlevat lepingut; märgib, et delegeeritud eelarve 
assigneeringutest seoti 2019. aastal kulukohustustega kokku 290 696 766,98 eurot ja 
välja maksti 523 494 171,23 eurot;

Tulemuslikkus

3. märgib, et agentuur kasutab peamiste tulemusnäitajatena teatavaid suurusi, mille alusel 
hinnata oma tegevuse lisaväärtust ja muid eelarvehalduse parandamise meetmeid, mille 
hulka kuuluvad näiteks tulemuslike sõltumatute haavatavushindamiste osakaal ning 
kulukohustustega sidumise ja maksete määr ettenähtud aja jooksul;

4. peab kiiduväärseks, et 2015. aastast saadik tellib agentuur raamatupidamisteenuseid 

1 ELT C 430, 20.12.2019, lk 12
2 ELT C 430, 20.12.2019, lk 12
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komisjonilt ja agentuur jagab siseauditiüksust Euroopa Kemikaaliametiga; innustab 
agentuuri tegema liidu ametitega veel rohkem ja ulatuslikumat koostööd; 

5. märgib, et 2019. aasta juulis toimus agentuuris vahejuhtum, mille tõttu tekkis Galileo 
teenuste osutamisel kuuepäevane katkestus, mille kõrvaldamiseks hakati mõjutatud 
Galileo taristut kiiresti uuesti töökorda seadma; märgib, et agentuuri turvalisuse 
akrediteerimise nõukogu analüüsis 2018.–2019. aasta teenusekatkestuste kohta 
koostatud dokumentatsiooni ja pööras eritähelepanu 2019. aasta juuli katkestusele ning 
esitas mitu probleemi, mis tuleb süsteemi töökindluse suurendamiseks lahendada; palub 
agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 
aru selles küsimuses tehtud edusammudest;

6. märgib, et 2019. aasta veebruaris pandi tööle neli uut satelliiti;

7. võtab teadmiseks, et 2019. aastal toimus umbes 150 võistkonnaga MyGalileoAppi 
võistlus, kus kolme uue Galileo uuendusliku kasutusviisi eest anti rahaline auhind, 
millega toetati liidu idufirmasid ja noori innovaatoreid oma ettevõtluspotentsiaali 
suurendamisel; 

Personalipoliitika

8. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 92,81 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 139 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 129 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 128); märgib, et 2019. aastal töötas agentuuri 
heaks ka 55 lepingulist töötajat ja 3 lähetatud riiklikku eksperti; märgib, et lisaks ühele 
juba ette nähtud ametikohale eraldati agentuurile 2019. aasta ametikohtade loetelus veel 
kümme ametikohta;

Hanked

9. märgib seoses kontrollikoja eelmise aasta leidudega, et agentuuri vastu esitati Euroopa 
Liidu Kohtule hagi, milles vaidlustati selle hankemenetluse tulemus, mille eesmärk oli 
sõlmida Galileo satelliitsüsteemi rakendamiseks 2017.–2027. aastal raamleping, mille 
summa on 1,5 miljardit eurot; märgib, et Eutelsat loobus hagist ja kohus tühistas 
kohtuasja;

10. märgib seoses kontrollikoja varasema aasta leidudega, et e-riigihankemenetluste 
elektroonilise esitamise moodul ei vastanud agentuuri keerukatele hankevajadustele 
ning otsustati, et pakkumusi elektrooniliselt esitada ei saa ning seega komisjoni välja 
töötatud e-riigihangete IT-vahendeid ei kasutata; võtab agentuuri vastusest teadmiseks, 
et agentuur võtab komisjoniga uuesti ühendust, et hinnata võimalust kasutada 
elektroonilist hankemenetlust nende hangete puhul, mille puhul võib see olla kõige 
sobivam; palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile selles valdkonnas toimuvast aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus 

11. märgib, et mitte kõigi haldusnõukogu liikmete elulookirjeldusi ega majanduslike huvide 
deklaratsioone ei ole agentuuri veebisaidil avaldatud; palub agentuuril anda eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, mida on selles 
küsimuses ette võetud; märgib, et haldusnõukogu sekretariaat ja sisekontrolli 
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koordinaator tuletavad haldusnõukogu liikmetele meelde ja nõuavad, et nad esitaksid 
puuduvad dokumendid, ning et haldusnõukogu liikmete huvide deklaratsioonid 
salvestatakse agentuuri dokumendihaldussüsteemi;

12. märgib, et kõrgema juhtkonna elulookirjeldused ja majanduslike huvide deklaratsioonid 
on avaldatud agentuuri veebisaidil; märgib, et juhtivtöötajate elulookirjeldusi ega 
majanduslike huvide deklaratsioone ei ole agentuuri veebisaidil avaldatud; märgib, et 
juhtivtöötajate elulookirjelduste avaldamiseks veebisaidil ootab agentuur, et komisjon 
kiidaks huvide konflikti vältimise rakenduseeskirja ametlikult heaks;

Sisekontroll

13. võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et agentuur on sõlminud Euroopa 
Kosmoseagentuuriga (ESA) programmide EGNOS ja GALILEO rakendamise kohta 
koostöökokkulepped ning 2019. aastal maksis agentuur EGNOSe töökorra alusel 
55,5 miljonit eurot ja GALILEO töökorra alusel 223,7 miljonit eurot; võtab 
kontrollikoja aruandest teadmiseks, et on oht, et agentuuri maksed ESA-le võidakse 
arvutada ebatäpsete kulude alusel, sest puudub ammendav eel- ja järelkontrolli 
strateegia; võtab agentuuri vastusest teadmiseks, et eelkontrolli tehakse kinnitamaks, et 
maksetaotluste summad on kooskõlas töökorras ette nähtud maksekavade ja 
eelmaksetega, kuid järelkontroll ei ole kohaldatav, sest agentuuril on lepinguline 
maksekohustus; võtab agentuuri vastusest teadmiseks, et 2020.–2023. aastal teeb 
agentuur järelkontrolli, mille eesmärk on eelkõige veenduda, et kulud ja töö on 
väljamaksetaotlustega täielikult kooskõlas;

14. võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et agentuuril on tekkinud viivitused uue 
sisekontrolliraamistiku rakendamisel, mis pidi heaks kiidetama 2019. aastal, ja 
talitluspidevuse kava heakskiitmisel, mille kohta on kontrollikoda 2015. aastast saadik 
teavet nõudnud ja mis kiideti heaks alles 15. mail 2020, mis tähendab agentuuri 
töökorralduses suuri puudusi; võtab agentuuri vastusest teadmiseks, et ta kavatseb oma 
sisekontrolliraamistiku kasutusele võtta 2020. aastal;

15. märgib, et siseauditi talitus avaldas 2019. aasta novembris EGNOSe kasutamise kohta 
auditiaruande ning esitas selles viis olulist soovitust ja ühe arutamist vajava küsimuse; 
palub agentuuril anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile aru soovituste ja küsimusega seoses tehtud edusammudest;

16. märgib, et siseauditi üksus viis 2019. aastal läbi agentuuri töötajate suutlikkuse 
suurendamise auditi ja kuigi aruannet ei olnud 2019. aastal veel lõplikult vormistatud, 
oli kavas esitada selles üks väga oluline ja neli olulist soovitust; palub agentuuril anda 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru nende 
soovituste täitmisel tehtud edusammudest;

17. märgib, et 2019. aastal valis agentuur siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde 
peadirektoraadi (nüüd kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraat), EGNOSe, Galileo ja 
programmi „Horisont 2020“ toetustega seotud kolme rahalist toetust käsitleva lepingu 
raames 2018. aasta tegevuse kohta kolme tavapärase välisauditi tegemiseks 
audiitorühingu BDO, kes jõudis järeldusele, et kaitsetööstuse ja kosmose 
peadirektoraadi delegeeritud rahasummasid on kasutatud nõuetekohaselt; leiti küll 
teatavaid tehnilisi vigu, aga mitte suuri puudusi;
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18. märgib seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 
varasemate aastate kommentaaride alusel võetud järelmeetmetega, et siseauditi talitus 
auditeeris 2018. aastal agentuuri IT-haldust ning agentuur koostas tegevuskava, mis 
sisaldas võimalike paranduste tegemiseks kuut meedet; märgib, et 2020. aasta märtsis 
kinnitas siseauditi talitus, et kaks meedet on lõpule viidud, ja agentuur koostas kõik 
muud, ülejäänud meetmetega seotud dokumendid ning agentuur usub, et pärast 
koostatud paketi esitamist saab siseauditi talitus kinnitada, et enamik ülejäänud 
meetmetest või isegi need kõik on lõpule viidud; palub agentuuril anda eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles küsimuses 
tehtud edusammudest;

Muud kommentaarid

19. võttes arvesse eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 
märkusi ja tähelepanekuid, mis on seotud agentuuri püüdega vähendada 
Ühendkuningriigi liidust väljaastumise otsusega kaasnevat negatiivset mõju, märgib, et 
mõnede asjassepuutuvate lepingute täitmine määrati Ühendkuningriigi töövõtjate 
asemel ettevõtjatele, kes asuvad mõne liikmesriigi territooriumil, ning et oli ka 
lepinguid, mille kehtivusaeg sai enne väljaastumiskuupäeva läbi, ning et Galileo 
turvaseirekeskuse varuüksuse asukoht ei ole enam Ühendkuningriik, vaid Hispaania, 
mis tagab teenuste järjepidevuse;

o

o     o

20. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile3 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

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


