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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2020/2160(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 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 ameti 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 27. juuni 2002. aasta 
määrust (EÜ) nr 1406/2002 (millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet)4, eriti 
selle artiklit 19,

– 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 EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.



PE657.199v01-00 4/9 PR\1212423ET.docx

ET

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 transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 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 Meresõiduohutuse Ameti 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 Meresõiduohutuse Ameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2160(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 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 ameti 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 27. juuni 2002. aasta 
määrust (EÜ) nr 1406/2002 (millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet)4, eriti 
selle artiklit 19,

– 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 Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 

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 EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

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

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

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Meresõiduohutuse 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 Meresõiduohutuse Ameti 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2160(DEC))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni arvamust,

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

A. arvestades, et Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 96 792 026,82 eurot 
(2018. aasta eelarvest 9,35 % väiksem); arvestades, et ameti eelarve koosneb ainult liidu 
eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2019 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud 
piisava kinnituse ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 

1. märgib rahuloluga, et 2019. aastal tehtud eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise 
määr 99,22 % (veidi (0,20 % võrra) kõrgem kui 2018. aastal) ja maksete 
assigneeringute täitmise määr oli 96,44 % (3,60 % võrra kõrgem);

2. märgib, et võeti vastu ameti finantsreeglid; väljendab heameelt huvide konflikte 
käsitlevate uute sätete üle, mille kohaselt tuleb igal aastal avaldada kohustuste ja 
konfidentsiaalsuse deklaratsioonid;

3. võtab teadmiseks kontrollikoja aruandes esitatud tähelepaneku õigeaegsete maksete 
kohta ja asjaolu, et 2019. aastal tasus amet hilinenud maksetelt viivist 18 % juhtudest; 
märgib murega, et kontrollikoda täheldas 2018., 2017. ja 2016. aastal viivitusi 
samasugusel või kõrgemal määral; märgib, et enamik hilinenud makseid oli seotud 
seminaridel osalejate reisikulude hüvitamisega, kuigi hüvitiste kuhjumist püüti 
vähendada; võtab teadmiseks vastuse, mille amet kontrollikoja leiu kohta esitas; kordab, 
et hilinenud maksete olukord tuleb lahendada ning tuleb leevendada kontrollikoja 
kirjeldatud finants- ja maineriski; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 2021. aasta juuniks teada, milliste tulemusteni 
on hilinenud maksete vältimiseks võetud meetmetega jõutud;

1 ELT C 107, 9.11.2020, lk 229.



PE657.199v01-00 8/9 PR\1212423ET.docx

ET

Tulemuslikkus 

4. märgib, et amet võttis novembris haldusnõukogu 56. koosolekul vastu Euroopa 
Meresõiduohutuse Ameti 2020.–2024. aasta strateegia; väljendab heameelt selle üle, et 
strateegias käsitletakse merendussektori probleeme ja võimalusi, nagu nullsaaste, 
kestlikkus, digiteerimine, andmevahetus, ohutus ja julgeolek, nõuete järgimine ja tõhus 
nõuete täitmise tagamine, ning et see aitab kaasa Ursula von der Leyeni komisjoni 
peamiste eesmärkide saavutamisele;

5. võtab rahuloluga teadmiseks, et amet hindab iga-aastase tööprogrammi täitmist 
peamiste tulemusnäitajate varal; märgib, et ameti perioodiline hindamine on peamine 
vahend, millega hinnata ameti tegevusest tulenevat lisaväärtust;

6. peab kiiduväärseks halduskokkulepet, mis käsitleb koos Euroopa Liidu 
Lennundusohutusametiga mehitamata/kaugjuhitavate õhusõidukite teenuste loomist;

 

Personalipoliitika

7. märgib, et 31. detsembril 2019 oli ametikohtade loetelust täidetud 96,23 %, kusjuures 
liidu eelarves kinnitatud 212 ametnikust ja ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 
204 (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 212); märgib, et lisaks 30 lepingulisele 
töötajale, keda rahastati ameti eelarvest, töötas ameti heaks 2019. aastal 3 lepingulist 
töötajat, keda rahastati Copernicuse eelarvest, ja 14 lähetatud riiklikku eksperti;

8. võtab teadmiseks kontrollikoja aruandes esitatud järelduse, mis käsitleb ajutist tööd 
pakkuva agentuuriga sõlmitud raamlepingut, mille eesmärk oli pakkuda ajutist 
tööjõudu, ning eelkõige selle, et ajutiste töötajate töötasu agentuuris oli väiksem kui 
kõige väiksem võimalik töötasu, mida oleks tulnud maksta lepingulisele töötajale, kelle 
amet oleks sama ülesande täitmiseks palganud ise; võtab teadmiseks, et asi on praegu 
Euroopa Kohtus arutamisel; võtab teadmiseks ameti vastuse, mille kohaselt ajutist tööd 
pakkuva agentuuriga sõlmitud leping lõpetati ja 2020. aasta mais allkirjastati uus 
raamleping; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni Euroopa Kohtus pooleli oleva kohtuasja tulemustest ja 
võimalikest finantstagajärgedest;

Hanked

9. märgib, et 2019. aastal algatati 80 hankemenetlust, millest 65 kuulutati välja (36,93 % 
olid avatud hankemenetlused, 10,77 % läbirääkimistega erimenetlused ja 52,30 % 
läbirääkimistega hankemenetlused);

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus 

10. võtab teadmiseks kontrollikoja aruandes esitatud tähelepaneku, mis käsitleb huvide 
konfliktide haldamist ameti töölevõtmismenetlustes, ja asjaolu, et mitte kõik 
valimiskomisjoni liikmed ei deklareerinud isiklikke huve, mis tähendab, et nad ei 
pruukinud kandidaatide hindamisel olla sõltumatud; palub ametil vaadata huvide 
konflikte puudutavad suunised läbi, jälgida suuniste järgimist ja anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2021. aasta juuniks aru meetmetest, 
mida on võetud selliste olukordade vältimiseks;
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11. võtab teadmiseks, et amet on võtnud kasutusele ja avaldab oma haldusnõukogu ja 
kõrgema juhtkonna liikmete deklaratsioonid huvide konflikti puudumise kohta ning et 
amet on huvide konfliktide kohta avaldanud suunised ja kehtestanud rikkumisest 
teatamise korra, mis aitab avastada pettusi, korruptsiooni ja raskeid rikkumisi;

Sisekontroll

12. võtab teadmiseks, et amet tegi hindamise, mille tulemusel jõuti järeldusele, et kõik 
sisekontrolli põhimõtted ja komponendid on nõuetekohaselt rakendatud ja tõhusad ning 
vaja on vaid väiksemaid parandusi;

Muud kommentaarid

13. märgib, et amet hakkas 2019. aastal rakendama Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemi (EMAS), mille tulemusel peaks amet EMASis registreeritama, 
mis toetab ameti kohustust luua ja säilitada keskkonnahoidlik töökeskkond ning 
parandada üldiselt oma keskkonnatoimet; palub ametil anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile süsteemi rakendamise kohta 
2021. aasta juuniks aru;

o

o     o

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

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


