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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2020/2152(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste 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 nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega 
asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)4, eriti selle artiklit 21,

– 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 

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 53, 22.2.2007, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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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 kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori tegevusele ameti 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 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, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 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

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2152(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste 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 nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrust (EÜ) nr 168/2007 (millega 
asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet)4, eriti selle artiklit 21,

– 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 artikleid 32 ja 

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 53, 22.2.2007, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

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

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

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 
direktorile, 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 Liidu Põhiõiguste Ameti 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2152(DEC))

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

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

A. arvestades, et Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 22 871 576,30 eurot, st 
2018. aasta eelarvega võrreldes veidi (0,39 %) väiksem; arvestades, et ameti eelarve 
koosneb peaaegu eranditult 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 tunnustavalt, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 100 % ehk sama mis 2018. aastal; märgib, et maksete 
assigneeringute täitmise määr oli 78,70 %, mis on 2018. aasta määrast 2,51 % võrra 
kõrgem;

2. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oli tegevuskulude kulukohustuste 
assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmine ulatuslik, mis tuleneb peamiselt ameti 
tegevuse laadist, kuna see hõlmab mitu kuud kestvate ja sageli järgmisse aastasse 
ulatuvate uuringute rahastamist; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on ameti 
eesmärk olnud parandada planeerimismenetlusi, et paremini jälgida viivitusi lepingute 
sõlmimise, tarnete ja maksete vahel; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt seoti 
28 % III jaotise ülekandmistest 2020. aastasse kulukohustustega 2019. aasta detsembris, 
sama tehti 2018. aastast üle kantud maksetega; märgib, et ameti vastuse kohaselt toimub 
haldusnõukogu teine koosolek detsembris ning ameti põhitegevuse lõpule viimine 
eeldab aega ja projekte võidakse liidu institutsioonidelt taotleda kogu aasta jooksul; 
märgib, et ameti vastuse kohaselt alustas amet uue seiretarkvara rakenduse 
väljatöötamist, mis parandab eelarve planeerimise järelevalvet; märgib, et kontrollikoja 
aruande kohaselt osutab see leid struktuursele probleemile, ning palub ametil parandada 
oma eelarve planeerimise ja täitmise tsüklit ning anda eelarve täitmisele heakskiidu 

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 210.
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andmise eest vastutavale institutsioonile võetud meetmetest aru;

Tulemused

3. võtab teadmiseks, et amet kasutab oma tulemuslikkuse mõõtmise raamistiku osana 31 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat, et hinnata oma tegevuse tulemusi ja mõju, 
ning lisaks viit võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat eelarve haldamise 
parandamiseks; märgib, et 2020. aastal pidi lõpule viidama tulemuslikkuse mõõtmise 
raamistiku reform;

4. väljendab heameelt, et ühiste poliitiliste eesmärkide saavutamiseks teeb amet koostööd 
teiste ametitega, eelkõige Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi, Euroopa 
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti, Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi, Vabadusel, 
Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Liidu Ameti, Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti, Euroopa 
Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametiga; 
väljendab heameelt asjaolu üle, et lisaks toetab amet korrapäraselt teisi liidu ameteid, et 
kajastada nende töös Euroopa Liidu põhiõiguste hartast tulenevaid kohustusi; märgib, et 
2019. aastal juhatas amet ELi ametite teadusnõustamise võrgustikku; innustab ametit 
jätkuvalt uurima, kuidas saaks kattuvate ülesannete täitmisel jagada ressursse ja 
personali teiste ametitega, kellel on sarnane tegevus; 

Personalipoliitika

5. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 98,61 %, 
kusjuures liidu eelarve kohaselt tööle võtta lubatud 72 ajutisest teenistujast oli ametisse 
nimetatud 71 (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 72); märgib, et 2019. aastal töötas 
ameti heaks ka 30 lepingulist töötajat ja 8 liikmesriikide lähetatud eksperti;

6. märgib, et ametil on käimas mitu õiguslikku menetlust seoses nõukogu määruses (EMÜ, 
Euratom, ESTÜ) nr 259/68 sätestatud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ja 
Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste2 ja hea halduse õiguse väidetava 
rikkumisega; märgib, et kaks kohtuasja3 lükati põhjendamatuse tõttu tagasi ja et 
ülejäänud kaks kohtuasja4, milles Üldkohus tegi esimeses astmes otsuse ameti kasuks5, 
on apellatsioonietapis;

Hanked

7. märgib, et kasutusele on võetud e-riigihanke vahendid, välja arvatud pakkumuste 
elektrooniline esitamine; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile aru selles osas tehtud edusammudest;

8. märgib, et amet on investeerinud 14 374 eurot, et kontrollida üheksat hankemenetlust 
kogumaksumusega 5 437 000 eurot, mis teeb iga menetluse kontrollimise maksumuseks 
1 594 eurot (0,26 % lepingu hinnangulisest kogumaksumusest);

2 ELT L 56, 4.3.1968, lk 1.
3 C-682/19 P - BP vs. FRA ja T-31/19 AF vs. FRA.
4 C-669/19 P - B vs. FRA ja C-601/19 P - BP vs. FRA.
5 T-888/16 - BP vs. FRA ja T-838/16 BP vs. FRA.



PR\1212441ET.docx 9/10 PE657.213v01-00

ET

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

9. väljendab heameelt seoses ameti praeguste meetmete ja jätkuvate pingutustega 
läbipaistvuse tagamise, huvide konfliktide ennetamise ja ohjamise ning rikkumisest 
teatajate kaitse valdkonnas; märgib, et 2019. aastal hinnati ja maandati mitut võimaliku 
ja tajutud huvide konflikti juhtumit ning ühestki juhtumist ei teatatud; märgib 
rahuloluga, et peaaegu kõigi haldusnõukogu ja kõrgema juhtkonna liikmete 
elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid on ameti veebisaidil avaldatud; palub ametil 
avaldada ülejäänud elulookirjeldused ja huvide deklaratsioonid ning väljendab heameelt 
riski vähendamiseks juba võetud meetmete üle;

Sisekontroll

10. märgib, et 2019. aastal auditeeris siseauditi talitus teadusprojektide kavandamist ja 
rakendamist, sealhulgas hankeid; märgib, et ameti andmetel ei tuvastatud ühtegi 
kriitilise tähtsusega riski; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile aru auditi tulemustest ja ameti võetud järelmeetmetest;

11. märgib, et siseauditi talitus avaldas 2018. aastal eetikat ja juhtimist käsitleva 
auditiaruande, milles hinnati ameti juhtimis- ja kontrolliraamistiku ülesehitust ja 
tulemuslikku rakendamist eetika valdkonnas ning jõuti järeldusele, et üldiselt olid need 
piisavalt kavandatud ja kõik soovitused täideti, välja arvatud üks, mille kohta esitati 
siseauditi talitusele lõpetamiseks vajalikud tõendid; 

12. märgib , et amet on võtnud vastu rahvusvahelistel headel tavadel põhineva 
sisekontrolliraamistiku, et tagada oma poliitika ja juhtimiseesmärkide saavutamine; 
märgib, et amet alustas 2019. aastal sisehindamist uue sisekontrolliraamistiku 
rakendamise taseme kohta ja jõudis järeldusele, et kõik sisekontrolliraamistiku 
komponendid on olemas ja toimivad koos integreeritud moel;

Muud kommentaarid

13. märgib, et amet kasutas komisjoni pakutavat turvalist e-posti lahendust (SECEM), et 
tagada salastamata tundliku teabe turvaline edastamine; märgib lisaks, et amet järgis 
kõiki DIGITi ja CERT-EU julgeolekualaseid soovitusi seoses ameti veebisaidi jaoks 
kasutatava tehnoloogia DRUPAL kasutamisega;

14. märgib, et amet levitas 99 941 trükiväljaannet ja oli Euroopa Liidu Väljaannete Talituse 
andmetel väljaannete tellimise osas üks juhtivaid ameteid; märgib, et amet on 
sotsiaalmeedias hästi esindatud; ergutab ametit saavutatud tulemusi hoidma;

15. võtab rahuloluga teadmiseks ameti saavutused kulutõhusa ja keskkonnasõbraliku 
töökeskkonna ja strateegia tagamisel ning julgustab ametit jätkama parimate tavade 
kasutamist ja täiustama neid veelgi;

o

o     o

16. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
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tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile6 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

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


