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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 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 asutuse 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 24. novembri 2010. aasta 
määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)4, eriti selle artiklit 64,

– 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 

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 331, 15.12.2010, lk 48.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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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 majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 
tegevdirektori tegevusele asutuse 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse 
tegemise heakskiidu andmise kohta Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 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 Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 
tegevdirektorile, 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 Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 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 asutuse 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 24. novembri 2010. aasta 
määrust (EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ 
ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ)4, eriti selle artiklit 64,

– 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. 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 331, 15.12.2010, lk 48.
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 majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve tegevdirektorile, 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 Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2175(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust,

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

A. arvestades, et Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi 
„asutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni1 kohaselt oli asutuse 2019. aasta lõplik eelarve 
27 138 027,61 eurot, mis tähendab 2018. aastaga võrreldes 7,66 % kasvu; arvestades, et 
asutust rahastatakse liidu eelarvest (10 083 336 eurot, mis moodustab 37,16 %) ja 
liikmesriikide riiklike järelevalveasutuste osamaksetest (17 054 691,61 eurot, mis 
moodustab 62,84 %);

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

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 

1. väljendab heameelt selle üle, et 2019. aasta eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise 
määr 100 % ehk sama mis 2018. aastal; märgib peale selle, et maksete assigneeringute 
täitmise määr oli 85,63 %, mis oli 2018. aasta määrast 0,15 % võrra kõrgem;

2. võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et 2019. aasta eelarvedokumentides ei ole 
üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas liidu ja EFTA riikide pädevate asutuste osamaksed 
arvutati, ning et nende maksete eelarvestatud summat, millega liikmesriikide pädevad 
asutused osalesid tööandjapensioni skeemi sissemaksetes, ei korrigeeritud 2019. aastal 
vastavalt tegelikule summale ning seetõttu olid maksed vajalikust suuremad; võtab 
asutuse vastusest teadmiseks, et tema asutamismääruses (artiklis 62) on kindlaks 
määratud, kuidas eelarvet liidu toetusest ja liikmesriikide pädevate asutuste 
osamaksetest rahastatakse ning kuidas makseid vastavalt kindlaksmääratud 
kaalutegurile arvutatakse, ning et tegelikud pensioninäitajad selguvad alles detsembris, 
mistõttu aasta lõpuni jäävast ajast ei piisa, et koostada tegeliku summa arvesse 
võtmiseks eelarve muutmise ettepanek;

1 ELT C 391, 18.11.2019, lk 29.
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3. võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et liikmesriikide pädevate asutuste ja liidu 
maksete 2017. aasta osakaal (liit 37,16 % ja liikmesriikide pädevad asutused 62,84 %) 
ei ole kooskõlas sellega, kuidas 2017. eelarveülejääk 2019. aastal jaotati (ELile 40 % ja 
liikmesriikide pädevatele asutustele 60 %); võtab asutuse vastusest teadmiseks, et 
asutuse asutamismääruses on ette nähtud, et liit rahastab eelarvest 40 % ja liikmesriikide 
pädevad asutused 60 %, kuid 2017. ja 2019. aastal oli liikmesriikide pädevatelt 
asutustelt sisse nõutud summa koguprotsent valearvestuse tõttu suurem kui liidu oma; 
märgib, et asutus maksis kogu 2017. aasta eelarveülejäägi liidule tagasi ja liit maksis 
selle asutusele tagasi 2019. aastal, mil kohaldati algset rahastamisvalemit 40/60;

Tulemuslikkus

4. märgib rahuloluga, et asutus kasutab peamiste tulemusnäitajatena teatavaid suurusi, 
mille alusel hinnata oma tegevuse lisaväärtust ja muid eelarvehalduse parandamise 
meetmeid ning mille hulka kuuluvad näiteks tarbijakaitseteemadel üldsusega 
konsulteerimisel saadud keskmine vastuste arv ja 99 % eelarve täitmise määr;

5. märgib, et asutus saavutas eesmärgi kõikide peamiste tulemusnäitajate puhul;

6. märgib, et asutus asendab oma praeguse elektroonilise personalijuhtimise süsteemi 
komisjoni pakutava süsteemiga Sysper; märgib, et tänu sellele vähenevad asutuse kulud, 
kuid suurenevad tõhusus ja koostoime; märgib, et projekti suurusest tulenenud 
viivitused on lahendatud ja süsteem pidi kavakohaselt kasutusele võetama 2020. aastal; 
palub asutusel teatada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile, milliste tulemusteni on sellega seoses jõutud;

7. märgib rahuloluga, et asutus teeb Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee ja 
ühishangete kaudu ennetavalt kindlaks tõhususe ja koostoime võimalused teiste 
ametitega, eelkõige Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvega; võtab rõõmuga teadmiseks, et asutus on teinud teiste 
ametitega koostööd finantstehnoloogia, innovatsiooni ja kübervastupidavusvõimega 
seotud valdkondades;

Personalipoliitika

8. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 98,26 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 115 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 113 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 112); märgib, et 2019. aastal töötas asutuse heaks 
ka 36 lepingulist töötajat ja 17 lähetatud riiklikku eksperti;

9. märgib eelnenud aastat puudutanud kontrollikoja aruandega seoses, et asutus ei ole veel 
regulatiivsetelt ülesannetelt järelevalveülesannetele üle läinud ning ta peaks suurendama 
järelevalveülesannete täitmiseks vajalikke inimressursse; märgib, et 2021. aastal 
kavatseb asutus eraldada peamiste järelevalveülesannete täitmiseks 59,75 täistööaja 
ekvivalenti; palub, et asutus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile edusammudest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

10. võtab teadmiseks meetmed, mida asutus on juba võtnud, ja tema pideva töö 
läbipaistvuse tagamiseks, huvide konfliktide ennetamiseks ja haldamiseks ning 
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rikkumisest teatajate kaitseks; märgib, et asutus on oma veebisaidil avaldanud 
asutuseväliste sidusrühmadega toimuvate kohtumiste registri; märgib, et 2019. aastal ei 
uuritud ühtki huvide konflikti juhtumit; märgib, et mitte kõigi järelevalvenõukogu 
liikmete elulookirjeldus ei ole asutuse veebisaidil avaldatud;

11. märgib, et varasematel aastatel on esitatud märkusi pöördukse efektist tuleneva huvide 
konflikti probleemi kohta, ning rõhutab, et ametid peavad tegutsema ühtselt; märgib, et 
asutuse eetikaeeskiri vaadati läbi ja see on komisjonis heakskiitmisel;

Sisekontroll

12. märgib, et komisjoni siseauditi talitus avaldas auditiaruande „Personalijuhtimine ja 
eetika“, mille tulemusel esitati tegevuskava parandamiseks ja rakendamiseks kuus 
soovitust; märgib, et 2019. aasta lõpus oli neli olulist soovitust veel täitmata;

13. märgib, et juhatus võttis 2018. aasta novembris vastu asutuse uue 
sisekontrolliraamistiku, mida hakati kohaldama 2019. aasta jaanuaris;

14. märgib, et asutuse sisekontrolliüksus viis uue sisekontrolliraamistiku alusel esimest 
korda läbi kogu süsteemi iga-aastase hindamise ning jõudis järeldusele, et kõik 
komponendid ja põhimõtted on rakendatud ja toimivad eesmärgipäraselt; palub asutusel 
teada anda, kuidas on hindamisel arvesse võetud liidu ja EFTA riikide pädevate asutuste 
osamaksete kindlaksmääramisel tehtud arvutusvigu ning miks ei ole seetõttu tuvastatud 
12. ega 13. sisekontrollipõhimõttes puudusi;

Muud kommentaarid

15. märgib seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust, et asutus esitas 2019. aasta 
veebruaris soovitused, kuidas korraldada pärast väljaastumise kuupäeva täitmisele 
jäänud lepingutega seotud piiriülest tegevust, ning et asutus jätkas kindlustussektori 
arengu ning arvamuste ja soovituste järgimise tähelepanelikku jälgimist;

°

° °

16. 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.


