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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (enne 
4. juulit 2019: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet) 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö 
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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)4, 
eriti selle artiklit 24,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta 
määrust (EL) 2019/942 (millega asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet)5, eriti selle artiklit 35,

– 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. 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 211, 14.8.2009, lk 1.
5 ELT L 158, 14.6.2019, lk 22.
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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 Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö 
Ameti direktori tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse 
tegemise heakskiidu andmise kohta Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate 
Asutuste Koostöö 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 Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö 
Ameti direktorile, 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 Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (enne 
4. juulit 2019: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö 
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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 
713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)4, 
eriti selle artiklit 24,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta 
määrust (EL) 2019/942 (millega asutatakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet)5, eriti selle artiklit 35,

– 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. 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 211, 14.8.2009, lk 1.
5 ELT L 158, 14.6.2019, lk 22.
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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 Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö 
Ameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Liidu 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Energeetikasektorit 
Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti direktorile, 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 Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostöö Ameti (enne 4. juulit 2019: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostööamet) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse 
lahutamatu osa
(2020/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste 
Koostöö Ameti 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 Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (edaspidi 
„amet“) tulude ja kulude aruande1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 
16 147 153 eurot, mis oli 2018. aasta eelarvest 19,06 % suurem, ning arvestades, et 
ameti eelarve koosneb ainult 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 tunnustavalt, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 99,50 %, millega ületati ameti enda seatud eesmärk (95 %) ja 
mis on 2018. aasta määrast 0,25 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute 
täitmise määr oli 81,35 %, mis on 2018. aasta määrast 1,62 % võrra kõrgem;

Tulemuslikkus

2. märgib, et amet kasutab endiselt teatavaid meetmeid tulemuslikkuse põhinäitajatena, et 
hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, eelkõige selleks, et hinnata 
võrgueeskirjade mõju, jälgida kõiki määratud rahatrahve ja parandada oma eelarve 
haldamist;

3. märgib, et ametil õnnestus võtta liidu elektri- ja gaasiturgudel vastu olulisi otsuseid, 
arvamusi ja soovitusi, mis tulenevad määruse (EL) nr 1227/2011 (energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta)2 vastuvõtmisest; märgib, et 
mõnesid ülesandeid peeti vähemtähtsaks või neid ei täidetud vahendite puudumise tõttu;

1 ELT C 120, 29.3.2019, lk 139.
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru 
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).
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4. väljendab rahulolu selle üle, et amet tellib jätkuvalt raamatupidamisteenuseid 
komisjonilt ja jagab teiste ametitega vahendeid personalihalduse, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia halduse, eelarve ja rahanduse, hangete ja vahendite 
haldamise valdkonnas;

Personalipoliitika

5. märgib, et 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust täidetud 100 % 
ja liidu eelarves kinnitatud 67 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 67 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 67); märgib, et 2019. aastal töötas ameti heaks ka 
26 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti;

6. märgib, et amet kasutas ajutisi töötajaid pikaajaliste ülesannete täitmiseks, et korvata 
otse palgatud töötajate nappust;

Hanked

7. märgib, et 2019. aastaks kavandatud 47 hankemenetlusest viidi lõpule 67; märgib, et 
pärast kontrollikoja tähelepanekut e-hangete kasutamise kohta rakendas amet 
2019. aastal e-hankeid, ning võtab teadmiseks, et dokumentide elektroonilist esitamist 
rakendatakse 2020. aastal;

8. märgib, et kontrollikoda esitas raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta märkustega arvamuse, kusjuures eeskirjadevastaselt 
makstud kogusumma oli 988 138,00 eurot, mis moodustab 6,3 % kõigist ameti 
2019. aastal tehtud maksetest; märgib, et tuvastatud eeskirjadevastased maksed olid 
seotud kahe eeskirjadevastase hankemenetlusega, mida ei viidud läbi vastavalt 
konkurentsipõhise menetluse eeskirjadele;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

9. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja tehtavad jõupingutused, mille eesmärk 
on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest 
teatajate kaitse; märgib, et 2019. aastal tuvastati huvide konflikti juhtum, mille 
tulemusel tegid reguleerivate asutuste nõukogu ja personaliüksus hindamise ning 
otsustasid lisameetmeid mitte võtta;

10. märgib, et amet võtab jätkuvalt meetmeid oma tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks, 
näiteks annab ta aru ameti töötajate kohtumistest väliste sidusrühmadega, eriti direktori 
kohtumistest organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjatega, ning selle teabega on 
võimalik tutvuda ameti veebisaidil;

11. võtab murelikult teadmiseks kontrollikoja leiu, et töölevõtmismenetlusi ei kohaldatud 
valikumenetluses nõuetekohaselt, mistõttu amet ei järginud võrdse kohtlemise 
põhimõtet ega kohaldanud tõhusat sisekontrolli;

Sisekontroll

12. märgib, et amet teatas, et tema sisekontrolliraamistik on tõhus ja selle rakendamise iga-
aastasel hindamisel ei tuvastatud puudusi, välja arvatud üks väike puudus, mis on 
seotud puuduvate kannetega erandite registris; võtab murelikult teadmiseks, et 
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kontrollikoja hinnangul ei ole erandite registrit nõuetekohaselt täidetud; soovitab ametil 
registreerida registris kõik erandid ja nõuetele mittevastavad sündmused ning võtta neid 
sisekontrolli raamistiku iga-aastasel hindamisel nõuetekohaselt arvesse; 

13. märgib, et ameti 2017.–2019. aasta strateegiline auditikava viidi täielikult ellu ja 
siseauditi talitus määras kindlaks järgmise planeerimisperioodi audititeemad;

14. märgib, et siseauditi talituse riskianalüüsist tulenevast viiest meetmest rakendati 
täielikult kolm meedet talitluspidevuse, dokumendihalduse ja võrgueeskirjade 
rakendamise järelevalve valdkonnas; palub ametil anda eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile aru käimasolevate IT-juhtimise ning energia 
hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse kohaste turujärelevalve meetmete 
arengust; 

Muud märkused

15. märgib, et amet otsis täiustamist vajavaid valdkondi seoses teabe jagamise ja 
küberturvalisusega ning lõi mehhanismi standardite ja suuniste iga-aastaseks 
läbivaatamiseks; võtab teadmiseks, et kolmas isik on loonud auditifunktsiooni, et 
hinnata ametite protsesse küberturvalisuse seisukohast;

o

o     o

xx. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile3 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

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


