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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 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 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 
nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)4, eriti selle artiklit 21,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 
2019/881 (mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus))5, eriti selle artiklit 31,

– 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 165, 18.6.2013, lk 41.
5 ELT L 151, 7.6.2019, lk 15.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 706, 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)7 artikleid 32 
ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

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

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

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2020/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 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 21. mai 2013. aasta määrust (EL) 
nr 526/2013 (mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004)4, eriti selle artiklit 21,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 
2019/881 (mis käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus))5, eriti selle artiklit 31,

– 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 165, 18.6.2013, lk 41.
5 ELT L 151, 7.6.2019, lk 15.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 706, 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)7 artikleid 32 
ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Liidu Küberturvalisuse 
Ameti (ENISA) 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Küberturvalisuse 
Ameti (ENISA) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning 
korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
7 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2164(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) 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 Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) (edaspidi „amet“) tulude 
ja kulude eelarvestuse1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 16 932 952 eurot, 
mis tähendab 2018. aastaga võrreldes 47,58 % suurust kasvu; arvestades, et see kasv 
tuleneb peamiselt personali, IKT põhitegevusega seotud kulude suurenemisest seoses 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/881 (mis 
käsitleb ENISAt (Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (küberturvalisuse määrus))2 vastuvõtmisega; 
arvestades, et ameti eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

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

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve 
täitmise määr 96,80 %, mis on 2018. aastaga võrreldes 3,18 % madalam; märgib ka, et 
maksete assigneeringute täitmise määr oli 70,12 %, mis on 2018. aastaga võrreldes 
18,44 % madalam; 

Tulemused

2. märgib, et amet kasutab teatavaid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et 
mõõta oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist, märgib, et 
tegevuse mõju tõhusamaks mõõtmiseks on amet võtnud kasutusele kvantitatiivsed ja 
kvalitatiivsed võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad, ning et ta rakendab 
konkreetseid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid ka sidusrühmade ootuste 
jälgimiseks; väljendab heameelt küberturvalisuse määrusega antud uue mandaadiga 

1 ELT C 120, 29.3.2019, lk 67.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/881, mis käsitleb ENISAt (Euroopa 
Liidu Küberturvalisuse Amet) ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist ja 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 (ELT L 151, 7.6.2019, lk 15).
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seotud konkreetsete võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate lisamise üle;

3. märgib, et amet on sõlminud teenustaseme kokkuleppe Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskusega, et saavutada teenuste jagamise, teadmiste jagamise ja parimate 
tavade vahetamise kaudu suurem tõhusus, eelkõige järgmistes valdkondades: IT-
vahendid, personalijuhtimine, hanked ja talitluspidevus;

Personalipoliitika

4. märgib murega, et 31. detsembril 2019 oli ametikohtade loetelust täidetud 79,66 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 59 (2018. aastal 48) ajutisest teenistujast oli ametisse 
nimetatud 47; märgib, et 2019. aastal töötas ameti heaks ka 26 lepingulist töötajat ja 
kaks lähetatud riiklikku eksperti; märgib, et ametikohtade arvu suurenemine on tingitud 
ameti uuest mandaadist, millega pärast küberturvalisuse määruse vastuvõtmist anti talle 
suuremad pädevused ja vahendid;

5. märgib, et ametil on teatavaid raskusi sobiva kvalifikatsiooniga töötajate värbamisel, 
ligimeelitamisel ja tööl hoidmisel, peamiselt töötajate palkadele kohaldatavate madalate 
paranduskoefitsientide tõttu Kreekas ja spetsialistide nappuse tõttu liidu IT-turbe turul; 
väljendab heameelt ameti sotsiaalmeetmete üle, mida on rakendatud atraktiivsuse 
suurendamiseks, ning märgib, et ameti uus ametikohtade loetelu võimaldab pakkuda 
kõrgemaid lepingulisi ametikohti;

6. märgib, et praegu vaadatakse läbi ülesannete uutele töötajatele üleandmise korda; 
märgib samuti, et kaalutakse üleandmise korra lisamist tundlike ametikohtade 
poliitikasse; palub ametil anda aru tulevase arengu ja tundlike ametikohtade poliitika 
vastuvõtmise kohta;

7. võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et amet kasutas oma ülesannete täitmiseks 
ajutisi töötajaid, need töötajad moodustavad 29 % kogu tööjõust, mis on rohkem kui 
eelmisel aastal, ning kontrollikoja andmetel näitab see arv suurenenud sõltuvust 
ajutistest töötajatest; märgib, et 2019. aastal maksis amet nende teenuste eest ligikaudu 
923 000 eurot, mis moodustab 5,60 % ameti eelarvest; märgib lisaks, et kontrollikoda ei 
esitanud tähelepanekuid seoses renditööd käsitleva direktiivi 2008/104/EÜ3 
kohaldamisega liidu ametite suhtes, kuna Euroopa Kohtus on pooleli kohtuasi;

Hanked

8. võtab kontrollikoja aruandest murega teadmiseks täheldatud puudused 
hankemenetlustes, kus neljast auditeeritud juhtumist kolme puhul täheldati valiku- ja 
lepingu sõlmimise kriteeriumide kattumist ning lahususe puudumist, mis kujutab endast 
menetluslikku viga, mistõttu võidakse ameti hankemenetlused tühistada; märgib lisaks, 
et amet ei pidanud kinni finantsmääruses sätestatud tähtaegadest lepingu sõlmimise 
teate avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas;

9. võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et neljast auditeeritud teenuste raamlepingust 
kahe puhul ei esitatud hankedokumentides täpset teavet finantspakkumuste võrdlemise 
meetodi kohta juhtumistsenaariumide alusel, mis ei taganud kõige ökonoomsemat 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT 
L 327, 5.12.2008, lk 9).
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rakendamist; võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et arvestades lepingute ulatust ja 
maksumust, on amet kolme lepingu jaoks kehtestanud vale piirsumma ning ei ole 
hinnanud riske, mis on seotud tegeliku rakendamisega ja finantssõltuvusega ametist, 
mis on seotud lepingu jaoks pakutud kindla summaga;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja jätkuvad püüdlused tagada läbipaistvus, 
huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning märgib, et haldusnõukogu liikmete 
elulookirjeldused ja huvide konfliktide deklaratsioonid avaldatakse ameti veebisaidil; 
märgib, et amet ei avalda oma veebisaidil kõrgema juhtkonna huvide konfliktide 
deklaratsioone ega elulookirjeldusi, välja arvatud tegevdirektori omad; palub ametil 
anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada, 
milliseid meetmeid on selles küsimuses võetud;

Sisekontroll

11. märgib, et ametil on kavas võtta 2020. aastal vastu uus tundlike ametikohtade poliitika; 

12. märgib seoses komisjoni siseauditi talituse auditiga „Sidusrühmade osalemine ENISA 
väljundite koostamisel“, et üks oluline soovitus on veel täitmata;

13. märgib, et siseauditi talitus avaldas 2019. aastal aruande personalihalduse ja eetika 
kohta ning selles anti neli olulist ja kolm väga olulist soovitust; märgib, et siseauditi 
talitusega on kokku lepitud soovituste täitmise tegevuskavas, ning palub ametil anda aru 
nende rakendamise seisu kohta;

Muud märkused

14. märgib murega, et amet ei ole veel välja töötanud ametlikku ja terviklikku 
keskkonnajuhtimise poliitikat, et tagada keskkonnasõbralik töökeskkond; palub ametil 
selles suhtes meetmeid võtta;

15. märgib, et amet on koostanud 55 aruannet ja on aktiivselt suurendanud teadlikkust 
küberturvalisusega seotud küsimustest;

o

o     o

16. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile4 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

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


