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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) (enne 12. detsembrit 
2019: Eurojust) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
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 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega 
moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)4, eriti selle 
artiklit 36,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrust 
(EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta 
ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK5, eriti 
selle artiklit 63,

– 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 EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.
5 ELT L 295, 21.11.2018, lk 138.
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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 kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
haldusdirektori tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse 
tegemise heakskiidu andmise kohta Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti 
(Eurojust) haldusdirektori 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 Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
haldusdirektorile, 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.



PR\1212450ET.docx 5/9 PE657.215v01-00

ET

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) (enne 12. detsembrit 
2019: Eurojust) 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
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 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK (millega 
moodustatakse Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu)4, eriti selle 
artiklit 36,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrust 
(EL) 2018/1727 Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta 
ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK5, eriti 
selle artiklit 63,

– 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 EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1.
5 ELT L 295, 21.11.2018, lk 138.



PE657.215v01-00 6/9 PR\1212450ET.docx

ET

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 kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu 
Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) haldusdirektorile, 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 Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
(enne 12. detsembrit 2019: Eurojust) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist 
käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2158(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) 
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 Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) (edaspidi 
„amet“) tulude ja kulude aruande1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 
38 954 265 eurot, s.o 2018. aasta eelarvest 0,90 % suurem; arvestades, et ameti eelarve 
koosneb peaaegu eranditult liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „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 rahuloluga, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 99,88 %, mis oli 2018. aastaga võrreldes veidi (0,05 %) 
madalam; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 90,61 %, mis on 2018. 
aasta näitajast 3,70 % suurem;

Tulemused

2. märgib, et amet kasutab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatena teatavaid 
suurusi, mille alusel hinnata oma tegevuse lisaväärtust ja muid eelarve haldamise 
parandamise vahendeid, näiteks ameti kohta liidu dokumentides tehtud viidete arvu 
suurenemine, liidu institutsioonide poolt vastu võetud liidu õigusaktide eelnõudesse 
tehtud kirjalike ametlike ja mitteametlike panuste osakaal ning eelarve täitmine; märgib, 
et amet määras 2019. aasta tööprogrammis kindlaks 90 võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajat, s.o 24 % vähem võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid kui 2018. 
aasta tööprogrammis; märgib, et 65 võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat, mis 
olid asjakohased, mõõdetavad ja mida oli võimalik hinnata, saavutati 71 % ulatuses 
ning ülejäänud 31 % jäi saavutamata ametist mitteolenevatel põhjustel, mistõttu 
hinnatakse nende võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kasutamist tulevastes 

1 ELT C 430, 20.12.2019, lk 1.
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iga-aastastes tööprogrammides uuesti; 

3. märgib, et 12. detsembril 2019, mil alustati määruse (EL) 2018/1727 kui ameti uue 
õigusliku aluse kohaldamist, sai ametist ametlikult Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase 
Koostöö Amet (Eurojust) ning et kogu 2019. aasta jooksul tagas amet, et kõik uue 
õigusraamistikuga kaasnevad olulist mõju omavad muutused viidi ellu õigeaegselt;

4. märgib, et 2019. aasta jaanuaris viidi lõpule ameti organisatsioonilise restruktureerimise 
teine etapp ning et 2019. aasta jooksul tugevdas amet uut struktuuri, pakkudes 
töötajatele koolitust nende uute ülesannete täitmiseks ja soodustades seminaride 
korraldamist, et aidata uutel üksustel oma eesmärke kindlaks määrata;

5. tuletab meelde, et ameti käsitletavate juhtumite arv on aastate jooksul märkimisväärselt 
kasvanud ja ühtlasi on juhtumid ka keerukamaks muutunud ning see kasv peaks 
lähiaastatel jätkuma; rõhutab, et ametil on liidu julgeolekuahelas väga tähtis roll ning 
tema eelarve peaks vastama ülesannetele ja prioriteetidele ning võimaldama tal oma 
volitusi täita; märgib, et komisjoni esimene ettepanek 2020. aasta eelarve kohta osutab 
märkimisväärsele puudujäägile võrreldes ameti prognoositavate vajadustega; toetab 
ameti nõudmist eraldada talle vajalikud ressursid, et ta saaks täita oma ülesandeid 
julgeolekuahelas;

6. märgib, et amet jätkab tiheda operatiivkoostöö arendamist Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoostöö Ametiga (Europol) ning teiste justiits- ja siseküsimuste partnerite ja 
kolmandate riikidega; märgib, et amet tegi pooleliolevate juhtumite puhul koostööd ka 
Euroopa Pettustevastase Ameti ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga; märgib, 
et amet osales ka ühistes hankemenetlustes Europoli ja Euroopa Ravimiametiga;

Personalipoliitika 

7. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 98,08 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 208 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 204 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 209); märgib, et 2019. aastal töötas ameti heaks 
ka 17 lepingulist töötajat ja 16,5 liikmesriikide lähetatud eksperti 21st täistööajale 
taandatud töötajast; 

8. võtab teadmiseks, et 2019. aastal pöördus usaldusnõuniku poole nõu saamiseks 12 
töötajat ja selle tulemusel algatati kaks mitteametlikku menetlust; märgib, et 2019. 
aastal teatati kahest väidetavast ahistamisjuhtumist ilma usaldusnõuniku eelneva 
kaasamiseta ning et uurimine viiakse lõpule 2020. aastal;

Hanked 

9. märgib kontrollikoja eelneva aasta leidude järelmeetmete kohta, et amet allkirjastas IT-
raamlepingu ettevõttega, kes oli sama teenust osutanud eelmise raamlepingu alusel, 
ilma et läbirääkimistega hankemenetluse käigus oleks eelnevalt avaldatud hanketeadet; 
märgib, et kõik selle raamlepingu ja sellega seotud erilepingute alusel tehtud maksed on 
tehtud eeskirjadevastaselt ning et lihtsustatud menetlus on lubatud ainult konkreetsetel 
asjaoludel, mida amet ei ole tõendanud; märgib, et amet tunnistas, et lepingu tõendavad 
dokumendid ei põhjendanud piisavalt kõnealuse menetluse kasutamist, ning et amet on 
võtnud endale kohustuse tagada, et edaspidi oleksid kõik sarnased menetlused 
tugevamalt põhjendatud; 
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Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus 

10. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja tehtavad jõupingutused, mille eesmärk 
on tagada läbipaistvus ning huvide konfliktide ennetamine ja haldamine; märgib, et 
juhatus võttis 15. juunil 2020 vastu otsuse 2020-07, mis puudutas ameti pettustevastase 
strateegia ajakohastamist ning milles rõhutatakse vajadust suurendada teadlikkust ameti 
sise-eeskirjadest eetika ja eelkõige huvide konfliktide kohta; märgib, et ameti 
kolleegium muutis 2019. aasta jaanuaris ameti rikkumisest teatamise suuniseid ning et 
nende suuniste läbivaatamine on käimas ja eeldatavasti viiakse see lõpule 2020. aastal; 
märgib, et kolleegiumi 15. detsembri 2020. aasta otsusega 2020-09 võeti vastu 
kolleegiumi ja juhatuse liikmete eetikakoodeks;

Sisekontroll

11. märgib, et ameti kolleegiumi 10. detsembri 2019. aasta otsusega 2019-16 võeti vastu 
ameti sisekontrolli läbivaadatud raamistik; märgib, et amet hindas 2019. aastal oma 
sisekontrollistandardite rakendamist ja selle tulemused sisaldasid ametisiseseid 
soovitusi tuvastatud puuduste kohta, mida võeti arvesse sisekontrolli olukorra 
hindamisel 2019. aastal;

12. märgib, et siseauditi talitus esitas pärast Europoliga tehtavat koostööd käsitlevat auditit 
seitse soovitust, millest ühtegi ei peetud kriitiliseks, ning et soovituste rakendamise 
tegevuskava esitati siseauditi talitusele 2019. aasta juulis ja selle täitmist on jälgitud 
kord kvartalis; märgib, et ametil on seoses tegevuspõhise juhtimise auditiga kaks 
siseauditi talituse soovitust täitmata; märgib, et amet on esitanud siseauditi talitusele 
ajakohastatud teavet tehtud edusammude kohta, märkides üheksast täitmata soovitusest 
8 puhul, et need on ellu viidud ja siseauditi talituse poolseks hindamiseks ja lõplikuks 
sulgemiseks valmis; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru;

Muud märkused

13. märgib, et Ühendkuningriigiga pärast väljaastumislepingu jõustumist tehtava koostööga 
seoses jälgis amet läbirääkimisi ning tegi kindlaks, milliseid valdkondi see mõjutab ja 
millised on võimalikud stsenaariumid; märgib, et juhtumite arvu poolest oli 
Ühendkuningriik ametilt kõige enam abi saanud riikide hulgas viiendal kohal;

o

o     o

14. 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.


