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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 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 11. mai 2016. aasta 
määrust (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit 
(Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 
2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK4, eriti 
selle artiklit 60,

– 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,

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 135, 24.5.2016, lk 53.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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– 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 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 Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevdirektori 
tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu 
andmise kohta Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevdirektori 
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 Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 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 Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 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 11. mai 2016. aasta 
määrust (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit 
(Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 
2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK4, eriti 
selle artiklit 60,

– 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 135, 24.5.2016, lk 53.
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 kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ameti (Europol) 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ameti (Europol) 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 Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2172(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) 
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 Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) (edaspidi „amet“) 
tulude ja kulude aruande1 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 
141 620 456 eurot, st 2018. aasta eelarvest 4,33 % suurem; arvestades, et ameti eelarve 
koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ameti (Europol) eelarveaasta 2019 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi 
„kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud 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 eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise 
määr 99,42 %, mis on 2018. aasta määrast 3,31 % võrra kõrgem; märgib, et maksete 
assigneeringute täitmise määr oli 86,61 %, mis on 2018. aasta määrast 0,31 % võrra 
madalam;

2. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei teinud amet 2019. aastal sageli makseid 
ettenähtud tingimustel, mis seadis ohtu ameti maine; märgib, et ameti vastuse kohaselt 
oli ametil 2019. aastal liiga vähe töötajaid, mis mõjutas finantsjuhtimist, kuid amet on 
makseviivituste riskiprofiilist teadlik ja jälgib maksete summasid iga kuu hoolikalt ning 
on võtnud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks parandusmeetmeid; 
märgib, et ameti vastuse kohaselt oli hilinenud arvete kogusumma 2019. aastal 
ligikaudu 6,6 miljonit eurot, mis moodustab tehtud maksetest 4,6 %;

Tulemuslikkus

3. märgib rahuloluga, et amet kasutab peamiste tulemusnäitajatena teatavaid suurusi, mille 
alusel hinnata oma tegevuse lisaväärtust ja muid eelarvehalduse parandamise meetmeid 
ning mille hulka kuuluvad näiteks eelarve täitmise määr, tööprogrammi eesmärkide 

1 ELT C 184, 28.5.2019, lk 1
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täitmise määr ja rahulolu ameti mainega;

4. märgib, et amet täitis 79 % tööprogrammi eesmärkidest ja viis ellu 75 % 2019. aasta 
tööprogrammis sisalduvatest meetmetest;

5. märgib rahuloluga, et amet jätkas 2019. aastal ühistegevust ja teenuste jagamist teiste 
liidu ametitega, sealhulgas Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ametiga, ning 
et amet osales 21 institutsioonidevahelises hankemenetluses;

6. märgib, et haldusnõukogu hinnangu kohaselt arvati mitu olulist projekti ja tegevust 
prioriteetide hulgast välja ning neid ei saanud ellu viia, sest ametile 2019. aastaks 
eraldatud eelarve ja ametikohtade loetelu olid esialgsest eelarvestusest palju väiksemad 
ning iga-aastane tööprogramm tuli põhjalikult läbi vaadata;

Personalipoliitika

7. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 92,89 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 591 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 549 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 576); märgib peale selle, et 2019. aastal töötas 
ameti heaks ka 196 lepingulist töötajat ja 66 lähetatud riiklikku eksperti; 

Riigihanked

8. võtab murega teadmiseks kontrollikoja järelduse, mis on seotud ka eelmise aasta 
leidude järelmeetmetega ja mille kohaselt pikendas amet ametisõiduteenuste 
raamlepingu kestust eeskirjavastaselt, sest allkirjastas 2018. ja 2019. aastal lepingu 
muudatused, kuigi leping oli selleks ajaks lõppenud, mis tähendab, et nii muudatused 
kui ka nendega seotud maksed olid eeskirjavastased; võtab teadmiseks ameti vastuse, 
mille kohaselt otsustati lepingut 2019. aastal pikendada teadlikult, mitte puuduliku 
eelkontrolli tõttu, ning et 2020. aasta neljandas kvartalis pidi algama siseaudit, mille 
eesmärk on saada lisakinnitus viisi kohta, kuidas amet lepinguid haldab; kutsub ametit 
üles lepinguhaldust ja eelkontrolle seetõttu tugevdama;

9. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt ei olnud mööbli, tarvikute ja asjaomaste 
teenuste hangetega seotud dokumentides sätestatud tingimused piisavalt täpsed, mis 
vähendas hankemenetlusel konkurentsi; märgib peale selle, et enne töövõtjale 
tellimiskirja esitamist ei kontrollinud amet piisavalt aluseks olevate hindade täpsust ega 
mittestandardsete artiklite suhtes kohaldatud allahindluste arvutamist; märgib, et ameti 
vastuse kohaselt sisaldasid hankedokumendid hanke eset ning kohaldatavaid välistamis-
, valiku- ja hindamiskriteeriumeid, millega loodi konkurentsiks vajalikud tingimused, 
ning mis puudutab töövõtja tehtud allahindlust, siis oli see suurem kui lepingus 
sätestatud standardmäär, ja amet tegutses seega kooskõlas lepingu sätetega 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete kohaselt;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus 

10. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja pidevad pingutused, mille eesmärk on 
tagada läbipaistvus, vältida ja hallata huvide konflikte, kaitsta rikkumisest teatajaid ja 
võidelda ahistamise vastu; märgib, et 2019. aastal teatati kahest väidetavast 
psühholoogilise ahistamise ja sellega seotud sobimatu käitumise juhtumist, mida 
seejärel uuriti ametliku haldusjuurdluse käigus, ning 2020. aastal tuli võtta vastu otsus 
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juurdlustulemuste kohta; märgib, et teatavate ameti haldusnõukogu liikmete 
elulookirjeldust ega majanduslike huvide deklaratsiooni ei ole ameti veebisaidil 
avaldatud;

Sisekontroll

11. võttes arvesse märkusi ja tähelepanekuid, mille eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutav institutsioon on esitanud auditi kohta, mille komisjoni siseauditi talitus 
tegi ameti personalihalduse ja eetika kohta, märgib, et esitati kolm olulist soovitust, 
millest kaks rakendati 2019. aastal, ning kolmas, mis puudutab haldusjuurdluse ja 
distsiplinaarmenetluse kirjelduse ajakohastamist, oli kavas rakendada 2020. aasta 
lõpuks; 

12. märgib et siseauditi üksus viis lõpule järgmised auditiülesanded: tegevusanalüüs, 
toetuste haldamise protsess, ABACis kasutajale antud juurdepääsuõiguste kinnitamine 
ja ameti kohtuekspertiisilabori audit standardi ISO 17020:2012 alusel; märgib, et kuigi 
siseauditi üksus jõudis järeldusele, et sisekontroll toimub ja on tõhus, esitati 2019. aastal 
41 uut soovitust, millest täideti 75 % kriitilise tähtsusega ja väga olulistest soovitustest, 
mis tuli ellu rakendada 2019. aastal;

13. märgib, et haldusnõukogu võttis 2018. aasta detsembris vastu ameti 
sisekontrolliraamistiku ning 2019. aasta jooksul jõudis amet järeldusele, et 
sisekontrolliraamistiku komponendid on olemas ja toimivad, kuid neid on vaja veidi 
parandada;

Muud märkused

14. märgib, et kuna Ühendkuningriigi väljaastumine liidust tekitas endiselt ebakindlust, 
uuris amet 2019. aasta esimeses kvartalis kõiki võimalusi, kuidas säilitada 
Ühendkuningriigi kui kolmanda riigiga tõhusad operatiivsuhted;

o

o     o

15. 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.


