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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

BERECi (Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet) Tugiameti 
(BERECi Büroo) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) 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 11. detsembri 2018. aasta määrust (EL) 
2018/1971 (millega asutatakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste amet 
(BEREC) ja BERECi tugiamet (BERECi büroo) ja muudetakse määrust (EL) 
2015/2120 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1211/2009)4, eriti selle 
artiklit 28,

– 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,

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 321, 17.12.2018, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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– 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 eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) direktori tegevusele ameti 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) direktori 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, BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) direktorile, 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

BERECi (Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet) Tugiameti 
(BERECi Büroo) 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) 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 11. detsembri 2018. aasta määrust (EL) 
2018/1971 (millega asutatakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste amet 
(BEREC) ja BERECi tugiamet (BERECi büroo) ja muudetakse määrust (EL) 
2015/2120 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1211/2009)4, eriti selle 
artiklit 28,

– 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) 

1 ELT L 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 321, 17.12.2018, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.



PE657.205v01-00 6/10 PR\1212432ET.docx

ET

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 eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu BERECi Tugiameti (BERECi Büroo) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi BERECi Tugiameti (BERECi 
Büroo) 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus BERECi Tugiameti (BERECi 
Büroo) direktorile, 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 BERECi (Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste 
Amet) Tugiameti (BERECi Büroo) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist 
käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2178(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust BERECi Tugiameti 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 BERECi Tugiameti (edaspidi „BERECi Büroo“) tulude ja kulude 
eelarvestuse1 kohaselt oli tema 2019. aasta lõplik eelarve 5 653 185 eurot, mis tähendab 
2018. aastaga võrreldes 30,53 % suurust kasvu, mis on peamiselt tingitud personali arvu 
suurenemisest; arvestades, et BERECi Büroo eelarve koosneb ainult liidu eelarvest 
eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes BERECi Büroo eelarveaasta 2019 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava 
kindluse selle kohta, et BERECi Büroo 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 99,93 %, mis oli 0,07 % võrra kõrgem kui 2018. aastal; 
märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 82,68 %, mis oli 0,69 % võrra 
madalam kui 2018. aastal;

2. märgib murega, et BERECi Bürood mõjutas jätkuvalt suur tööjõu voolavus, mis kujutab 
endast tõsist ohtu BERECi Büroo tööprogrammi rakendamisele; märgib lisaks, et pärast 
uute ametikohtade loomist määrusega (EL) 2018/1971 kehtestatud uute volituste 
täitmiseks õnnestus BERECi Bürool tagada kolmeteistkümne uue töötaja (kolm ajutist 
teenistujat, seitse lepingulist töötajat ja kolm lähetatud riiklikku eksperti) kiire 
värbamine;

Tulemused

3. märgib, et BERECi Büroo kasutab oma tegevuse lisaväärtuse hindamiseks ja eelarve 
haldamise parandamiseks mitut liiki tulemuslikkuse põhinäitajaid, nagu täielikult 
personaliga varustatuse näitaja (kavandatud vs. tegelik personal), BERECi Büroole ja 
selle töörühmadele pakutava toetuse kvaliteet ning tugivahendite kättesaadavuse määr;

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 140.
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4. märgib murega, et BERECi Büroo sõnul ei jaga ta piiratud omavahendite tõttu ressursse 
teiste ametitega; märgib murega, et BERECi Büroo ei ole suutnud leida partnerit 
sisekontrolli koordinaatori ja turvaametniku ülesannete täitmiseks; märgib, et BERECi 
Büroo alustas 2019. aastal allkirjastatud ühisprojekti IT-taristu jagamiseks mitme 
ühisettevõttega;

Personalipoliitika

5. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 87,50 % ning 
liidu eelarve kohaselt tööle võtta lubatud 16 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 
14 (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 14); märgib, et 2019. aastal töötas BERECi 
Büroo heaks ka 18 lepingulist töötajat ja 6 lähetatud riiklikku eksperti;

6. märgib murega, et 2019. aastal oli keskmine BERECi Büroos töötatud aeg üksnes 
2,68 aastat (2018. aastal oli see 2,7 aastat); mõistab, et BERECi Bürool on probleeme 
spetsialistide ligitõmbamisega, muu hulgas vastuvõtva riigi suhteliselt madala palga 
paranduskoefitsiendi tõttu (2019. aastal 78,6 %, 2018. aastal 74,9 %); tunnistab, et 
BERECi Büroo teeb pidevat tööd oma personali teenistustingimuste parandamiseks ja 
kohaldab muid leevendusmeetmeid, ning palub BERECi Bürool anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud 
edusammudest; 

7. võtab kontrollikoja aruandest seoses eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
meetmetega teadmiseks, et BERECi Büroo sõltub mitmete teenuseliikide (nt kantselei- 
ja sekretariaaditugi, ürituste korraldamine, töötajate heaolu ja integreerimine) puhul 
endiselt organisatsioonivälistest ressurssidest ja eriti ühest konkreetsest ettevõtjast, mis 
seab ohtu talitluspidevuse;

Hanked

8. võtab kontrollikoja aruandest seoses 2019. aasta mais allkirjastatud teenuste 
raamlepinguga, mille hinnanguline maksumus oli 200 000 eurot, murega teadmiseks 
leitud puudused seoses menetlusega pakkumuste vastuvõtmiseks ja nende üksikasjade 
registreerimiseks, piisava dokumentatsiooniga pakkumuste hindamisel ning 
läbipaistvuse järgimisega hankemenetluses, et vältida huvide konflikte; võtab BERECi 
Büroo vastusest teadmiseks, et kõigile pakkujatele anti võimalus esitada tähelepanekud 
või kaebus, kuid kaebusi ei esitatud; eelarvevahendite käsutaja hindas uuesti fakte ja 
järeldas, et huvide konfliktide oht puudus;

9. võtab kontrollikoja aruande põhjal murega teadmiseks, et 2018. aasta detsembris ja 
2019. aasta jaanuaris allkirjastas BERECi Büroo keeleõppe pakkumiseks kaks 
raamlepingut, mille maksumus oli kokku kuni 200 000 eurot, kuid menetlus oli 
puudulik, kuna puudusid vajaduste analüüs ja turuanalüüs ning hindamiskomisjoni 
liikmete huvide konflikti puudumise deklaratsioonid; võtab BERECi Büroo vastusest 
teadmiseks, et asjaomane hankemenetlus toimus ajal, kui BERECi Büroo kasutas 
detsentraliseeritud hankemudelit, samas kui alates 1. juulist 2019 kehtestati 
tsentraliseeritud hankemenetlus;

10. võtab kontrollikoja aruandest seoses eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud 
meetmetega teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks oli BERECi Büroo teatud 
hankemenetluste jaoks kasutusele võtnud e-hanked, kuid ei olnud veel sisse viinud e-
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arveid ega dokumentide elektroonilise esitamise rakendust; võtab BERECi Büroo 
vastusest teadmiseks, et dokumentide elektrooniline esitamine viidi sisse 2019. aastal ja 
e-arvete kasutuselevõtt on käimas ning sõltub komisjoni teenuste kättesaadavusest;

11. märgib murega, et BERECi Bürool ei olnud võimalik käivitada viit 2019. aastaks 
kavandatud hankemenetlust, kuna nende haldamiseks puudus personal või kuna 
kavandamises ja vajadustes tehti muudatusi, mille tulemusel allkirjastati ainult 44 % 
hankekava kohastest lepingutest, mis on selgelt alla 90 % sihtmäära; võtab teadmiseks, 
et BERECi Büroo korraldas 2019. aastal sisekoolituse hankeprotsessi tehnilise 
kirjelduse selge kirjaliku vormistamise kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12. võtab teadmiseks BERECi Büroo kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille 
eesmärk on tagada läbipaistvus ning huvide konfliktide ennetamine ja haldamine; võtab 
teadmiseks, et enamiku haldusnõukogu liikmete elulookirjeldused on avaldatud büroo 
veebisaidil; juhib siiski murega tähelepanu sellele, et BERECi Büroo ei avalda oma 
veebisaidil endiselt kõigi haldusnõukogu liikmete elulookirjeldusi; 

13. märgib, et BERECi Büroo on kehtestanud uued eeskirjad haldusnõukogu liikmete 
huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta (otsus nr MB/2019/16) ning uute 
eeskirjade kohaselt peavad haldusnõukogu liikmed esitama oma elulookirjeldused koos 
huvide deklaratsioonidega, mis avaldatakse BERECi Büroo veebisaidil; märgib siiski, et 
mitte kõik haldusnõukogu liikmed ei järgi uusi eeskirju; kutsub BERECi Bürood üles 
võtma asjakohaseid meetmeid, et tagada sise-eeskirjade järgimine organisatsiooni kõigil 
tasanditel; 

Sisekontroll 

14. märgib, et 2019. aastal tegi BERECi Büroo siseanalüüsi oma sisekontrollisüsteemide 
hindamiseks, jõudes järeldusele, et neid on tulemuslikult rakendatud; võtab siiski 
murelikult teadmiseks kontrollikoja tuvastatud sisekontrolliga seotud puudused seoses 
hankemenetlustega, mida BERECi Büroo peab oma sisekontrollisüsteemi hindamisel 
samuti arvesse võtma;

15. märgib, et 2019. aastal avaldas komisjoni siseauditi talitus auditiaruande „Procurement, 
missions, and reimbursement of experts“ (Hanked, lähetused ja ekspertide kulude 
hüvitamine), millele järgnes parandusmeetmete kava eesmärgiga rakendada kõik 
soovitused 2020. ja 2021. aastal; 

Muud kommentaarid

16. võtab teadmiseks, et BERECi Büroo on analüüsinud Ühendkuningriigi liidust 
väljaastumise otsuse tõenäolist mõju ja määranud kindlaks vajalikud 
leevendusmeetmed; märgib, et BERECi Büroos ei ole töötajaid, kellel oleks ainult 
Ühendkuningriigi kodakondsus, ja seega ei põhjusta see inimressurssidega seotud riske; 

o

o     o
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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.


