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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 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 Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 68,

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ (millega 
kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri)4, eriti selle lisa artiklit 8,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

1. annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euratomi Tarneagentuuri peadirektori tegevusele agentuuri 2019. aasta eelarve 
täitmisel;

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 41, 15.2.2008, lk 15.
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2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euratomi Tarneagentuuri peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euratomi Tarneagentuuri 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 Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 68,

– võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2008. aasta otsust 2008/114/EÜ (millega 
kehtestatakse Euratomi Tarneagentuuri põhikiri)4, eriti selle lisa artiklit 8,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

1. annab heakskiidu Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele / lükkab edasi Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euratomi Tarneagentuuri 
peadirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 

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 41, 15.2.2008, lk 15.
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avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euratomi Tarneagentuuri 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2171(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euratomi Tarneagentuuri 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 Euratomi Tarneagentuuri (edaspidi „agentuur“) tulude ja kulude aruande 
kohaselt oli agentuuri 2019. aasta lõplik eelarve 223 000 eurot, mis tähendab 
2018. aastaga võrreldes 81,30 % suurust kasvu, mis on tingitud IT-teenuste lepingute 
täitmisest, milleks agentuur sai komisjonilt 2019. aasta lõpus lisatoetust; arvestades, et 
agentuuri eelarve koosneb ainult liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

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 tunnustavalt, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise pingutuste tulemusel oli 
kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 99,86 %, mis on 2018. aasta määrast 
2,02 % võrra kõrgem; peab siiski kahetsusväärseks, et maksete assigneeringute täitmise 
määr oli 41,05 %, mis oli 2018. aasta määrast 31,85 % võrra madalam; arvestades, et 
see vähenemine on tingitud täitmata kulukohustuste ülekandmisest järgmisse 
eelarveaastasse summas 131 137,56 eurot ehk 59 % sõlmitud, aga aasta lõpuks veel 
täitmata IT-teenuste lepingute jaoks eraldatud summadest;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2. võtab kontrollikoja 2018. aasta leidude suhtes võetud järelmeetmete osas teadmiseks, et 
2018. aastast 2019. aastasse üle kantud eelarveassigneeringute tühistamise määr oli 
17 %, mis näitab põhjendamatuid kulukohustusi 2018. aastal; palub, et agentuur 
kannaks eelarveassigneeringuid üle ainult põhjendatud juhtudel;

Tulemuslikkus

3. märgib, et agentuur määras 2019. aastal asutamislepingu artikli 52 kohase tegevuse 
raames 178 uut registreerimisviidet, mis vastavad uutele lepingutele ja olemasolevate 
lepingute muudatustele või täiendustele, ning asutamislepingu artiklite 75 ja 74 kohase 
tegevuse raames määras agentuur 139 uut registreerimisviidet tehingutele, mis on 
seotud väikestes kogustes tuumamaterjalidega varustamise teenuste osutamisega; 
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tunnustab agentuuri jätkuvaid jõupingutusi tarneallikate mitmekesistamiseks;

4. innustab agentuuri jätkama oma teenuste digiteerimist;

Personalipoliitika

5. märgib, et 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust täidetud 100 % 
ja ametikohtade loetelus kinnitatud 17 ametikohale oli ametisse nimetatud 17 komisjoni 
ametnikku (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 25);

Sisekontroll

6. märgib, et agentuur kohaldas 2019. aastal komisjoni sisekontrollistandardeid tõhusa 
juhtimise tagamiseks kooskõlas komisjoni 2007. aasta oktoobri teatisega 
sisekontrollistandardite läbivaatamise kohta; märgib, et agentuur tegi 2019. aastal 
riskihindamise, mille käigus keskenduti eelkõige rahandusele ja infotehnoloogiale; 

7. märgib, et 2019. aastal hakkas agentuur välja töötama uut sisekontrolliraamistikku, mis 
kehtib alates 2020. aastast; ergutab agentuuri seda teed jätkama ja teavitama eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni tehtud edusammudest;

Muud märkused

8. märgib seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega, et ühises poliitilises 
deklaratsioonis on sätestatud, et tulevased suhted peaksid hõlmama agentuuri ja 
Ühendkuningriigi vahelist laiaulatuslikku tuumakoostöölepingut tuumaenergia 
rahuotstarbelise kasutamise kohta ning osalised lepivad kokku teabevahetuse kaudu 
koostöö tegemises meditsiinis kasutatavate radioisotoopide tarne alal; palub agentuuril 
tagada, et ta jälgib ka edaspidi Ühendkuningriigi liidust väljaastumise tagajärgi ja teatab 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas 
toimuvatest muutustest;

9. märgib, et agentuuril oli 2019. aasta jaanuarist märtsini peadirektori kohusetäitja ja 
pärast komisjoni poolt ametisse nimetamist on alates 2019. aasta aprillist ametis uus 
peadirektor;

10. kutsub agentuuri üles pöörama tähelepanu oma teadusuuringute ja tegevuse tulemuste 
levitamisele üldsuse seas ning suhtlema avalikkusega sotsiaalmeedia ja muude 
meediakanalite kaudu;

o

o     o

11. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile1 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

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


