
PR\1212425ET.docx PE657.201v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Eelarvekontrollikomisjon

2020/2161(DEC)

11.1.2021

RAPORTI PROJEKT
Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2161(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Joachim Stanisław Brudziński



PE657.201v01-00 2/10 PR\1212425ET.docx

ET

PR_DEC_Agencies

SISUKORD

lk

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS................................3

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS................................5

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK..........................................7



PR\1212425ET.docx 3/10 PE657.201v01-00

ET

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2020/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 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 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 
2018/1139 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse 
Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 
376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 
552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91)4, eriti selle 
artiklit 121,

– 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 

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 212, 22.8.2018, lk 1.
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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 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 Liidu Lennundusohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Lennundusohutusameti 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 Liidu Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, 
komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu 
Teatajas (L-seerias).

5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Lennundusohutusameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 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 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 
2018/1139 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse 
Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 
376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 
552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91)4, eriti selle 
artiklit 121,

– 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 

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 212, 22.8.2018, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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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 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 Liidu Lennundusohutusameti 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Liidu 
Lennundusohutusameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu 
Lennundusohutusameti 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 Liidu Lennundusohutusameti 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2161(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Lennundusohutusameti 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 Liidu Lennundusohutusameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 196 411 375 eurot, mis 
tähendab 2018. aastaga võrreldes 0,74 % suurust vähenemist; arvestades, et ameti 
eelarve koosneb 37 643 000 euro ulatuses liidu eelarvest eraldatud vahenditest ning 
103 214 000 eurot on saadud lõivudest ja tasudest2;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Lennundusohutusameti 
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, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve 
täitmise määr 96,69 %, mis on 2018. aastaga võrreldes 1,62 % madalam; tunneb muret, 
et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,06 %, mis oli 2018. aastaga võrreldes 
1,20 % võrra madalam;

Tulemused

2. märgib, et amet kasutab peamiste tulemusnäitajatena teatavaid suurusi, mille alusel 
hinnata oma tegevuse lisaväärtust ja muid meetmeid, millega parandatakse 
eelarvehaldust, nagu juhtumiaruannete õigeaegne menetlemine, organisatsiooni 
järjepidevuse õigeaegne kinnitamine ja kahepoolsete kokkulepete õigeaegne edenemine;

3. võtab teadmiseks, et amet kutsus 13.–15. mail 2019 Brüsselis kokku 
lennunduskogukonna esimese Euroopa lennundusohutuse foorumi (SAFE 360°), kuhu 
kogunes ligikaudu 250 inimest kogu Euroopa lennundusohutuskogukonnast, et jagada 
kogemusi ja arutada laiemat arusaama ohutusega seotud riskide koosmõjust;

4. võtab teadmiseks, et ameti programm Data4Safety, mis pakub suurandmete platvormi ja 

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 60.
2 ELT C 107, 31.3.2020, lk 60.



PE657.201v01-00 8/10 PR\1212425ET.docx

ET

paremat analüüsisuutlikkust Euroopa tasandil, oli 2019. aastal edukas ning 
kontseptsiooni tõestamise etapis jõuti kokkuleppele ja otsustati alustada rakendusetappi;

5. märgib, et amet jagab kattuvate ülesannete täitmisel uuringute, e-õppe, pilveteenuste ja 
LinkedIni ning keskkonnaalase teadlikkuse koolituste valdkonnas vahendeid teiste 
ametitega, eelkõige Euroopa Toiduohutusameti, Euroopa Koolitusfondi ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvega;

Personalipoliitika 

6. märgib, et 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust täidetud 94,56 % 
ning liidu eelarve kohaselt tööle võtta lubatud 680 ajutisest teenistujast oli ametisse 
nimetatud 643 (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 680); märgib, et 2019. aastal 
töötas ameti heaks ka 86 lepingulist töötajat ja 17 liikmesriikide lähetatud eksperti;

7. võtab teadmiseks, et ameti haldusnõukogu esimeheks sai 2019. aasta detsembris Pekka 
Henttu (Soome) asemel Piotr Samson (Poola); märgib, et haldusnõukogu aseesimeheks 
sai 2019. aasta detsembris Rob Huyseri (Madalmaad) asemel Johann Friedrich Colsman 
(Saksamaa); 

Hanked

8. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et neljast auditeeritud hankemenetlusest 
kolme puhul ei avaldanud amet lepingu hinnangulist mahtu, nagu on nõutud 
finantsmääruses; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet avaldas kõigi nelja 
menetluse mahud, kuid neist kolme puhul ainult tehnilises kirjelduses, ning amet tagab 
edaspidi selle, et ta kas lisab hanketeatesse endasse märke mahu kohta või viitab 
hanketeates tehnilise kirjelduse osale, kus maht on kindlaks määratud, suurendades 
sellega läbipaistvust;

9. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et IT-teenuste hankemenetluse puhul , 
mille maksumus oli kuni 3,5 miljonit eurot, nõudis amet potentsiaalsetelt pakkujatelt 
tõendite esitamist selle kohta, et nende minimaalne aastakäive ületas finantsmäärusega 
lubatud ülempiiri; võtab ameti vastuse põhjal teadmiseks, et amet teeb edaspidi 
konkreetset seiret ja kontrollib, et selle kriteeriumi kohaldamine oleks tulevikus 
finantsmäärusega kooskõlas;

10. võtab varasemate aastate tähelepanekutega seotud järelmeetmete osas kontrollikoja 
aruande põhjal teadmiseks, et 2018. aastal ei olnud ühe ettevõtjaga sõlmitud 
raamlepingus kohaldatud tingimused piisavalt konkreetsed, et võimaldada ausat 
konkurentsi, ega taganud kulutustele vastavat tulu, ning et kontrollikoda tuvastas sama 
probleemi ka 2019. aastal; võtab teadmiseks ameti vastuse ja kutsub ametit üles 
kavandama raamlepinguid viisil, mis võimaldab ausat konkurentsi ja tagab kulutustele 
vastava tulu;

11. võtab varasemate aastate tähelepanekutega seotud järelmeetmete osas kontrollikoja 
aruande põhjal teadmiseks, et amet eraldas vahendid komisjoniga arhiveerimisteenuste 
lepingu sõlmimiseks umbes kaheksa kuud pärast lepingu pikendamist 2018. aastal; 
märgib, et finantsmääruse kohaselt tuleks kulukohustus võtta enne juriidilise kohustuse 
võtmist; võtab teadmiseks ameti vastuse IT-süsteemi rakendamise kohta, mille abil 
hoitakse ära oht, et juriidilised kohustused võetakse enne eelarvelisi kulukohustusi;
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12. võtab varasemate aastate tähelepanekutega seotud järelmeetmete osas teadmiseks, et 
alates 2018. aasta jaanuarist on amet andnud kõikidele tarnijatele võimaluse esitada 
elektroonilisi arveid; märgib siiski, et 2019. aastal töödeldi elektrooniliselt saadud 
arveid ja kodeeriti arvete andmeid endiselt käsitsi;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus 

13. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ning pidevad pingutused läbipaistvuse 
tagamiseks, huvide konfliktide ennetamiseks ja ohjamiseks ning rikkumistest teatajate 
kaitsmiseks; märgib, et amet selgitas 2019. aastal välja mitu võimalikku huvide konflikti 
juhtumit, kuid enamikul juhtudel lahendati huvide konflikti oht konkreetsete 
leevendusmeetmete kohaldamisega ning ülejäänud juhtudel ei olnud vaja võtta ühtegi 
leevendusmeedet; võtab teadmiseks, et enamiku nõukogu liikmete elulookirjeldused ja 
huvide deklaratsioonid on avaldatud ameti veebisaidil, kuid juhib siiski tähelepanu 
sellele, et amet ei avaldanud oma veebisaidil kõigi nõukogu liikmete elulookirjeldusi ja 
huvide deklaratsioone;

14. märgib, et amet vaatas läbi töötajate ja apellatsiooninõukogu liikmete huvide konflikti 
käsitleva olemasoleva raamistiku, võttes arvesse soovitusi, mis esitati 2018. aasta lõpus 
tehtud siseauditi talituse auditiaruandes eetika, pettuste ennetamise ja huvide konflikti 
kohta, ning amet on veelgi parandanud oma mehhanismi töötajatele ja juhtivtöötajatele 
mõeldud suuniste väljatöötamisel, mille eesmärk on ühtlustada rakendatavaid 
leevendusmeetmeid; märgib, et amet alustas 2019. aastal alustas tööd siseauditi talituse 
audiitorite soovitustega, mida rakendatakse 2020. aastal;

15. märgib, et 72 % ameti tuludest moodustavad tasud; võtab teadmiseks ameti seisukoha, 
mille kohaselt asjaoluga, et taotlejad maksavad tasusid, ei kaasne tingimata huvide 
konflikt; 

Sisekontroll

16. võtab teadmiseks, et 2019. aastal auditeeris siseauditi talitus allhankeid, 
partnerluslepinguid ja taotlejate teenuseid ning lõplik auditiaruanne esitati 2020. aasta 
alguses ning amet võtab praegu esitatud soovituste põhjal meetmeid;

17. märgib, et siseauditi üksus korraldas 2019. aastal viis kindluse andmise menetlust, et 
hinnata, kas on järgitud asjaomaseid määruseid, kas protsessi eesmärgid on saavutatud 
ja peamised riskid nõuetekohaselt maandatud; märgib, et kindlus oli tagatud iga 
läbivaatamise puhul, ja esitati soovitusi, et parandada veelgi kas kontrollikeskkonda või 
protsesside üldist tõhusust; võtab ühtlasi teadmiseks, et 2018. aastal tehtud kolmes 
järelauditis vähendati ühel juhul jääkriske vastuvõetavale tasemele ning ülejäänud kahe 
valdkonna puhul hinnatakse ülejäänud meetmete rakendamist 2020. aastal; 

18. märgib, et 2019. aastal sertifitseeriti ameti integreeritud juhtimissüsteem uuesti ISO 
9001:2015 standardiga ja audiitorid ei tuvastanud nõuetele mittevastavust; 

19. märgib, et ameti juhtkond vaatas juhtimise läbivaatamise koosolekul 2019. aastal läbi 
juhtimissüsteemi mõjususe ja jõudis järeldusele, et sisekontrollisüsteem vastab täielikult 
ameti juhtimisstandarditele;

Muud kommentaarid
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20. võtab teadmiseks ameti võetud meetmed, et leevendada kõiki riske, mis on seotud 
Ühendkuningriigi otsusega Euroopa Liidust välja astuda; märgib, et amet tegi 
Ühendkuningriigiga peetud läbirääkimistel tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga ning 
pärast väljaastumislepingu sõlmimist 31. jaanuaril 2019 kadus lennutegevuse katkemise 
oht; märgib, et amet hindas Ühendkuningriigi liidust väljaastumise mõju 
inimressurssidele ja jõudis järeldusele, et see võib mõjutada vaid suhteliselt väikest arvu 
töötajaid (alla 10);

21. märgib, et amet võttis 2019. aastal palju meetmeid, et suurendada oma küberturvalisust 
ja kaitsta tema valduses olevaid digitaalseid kirjeid;

o

o     o

22. 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.


