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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2153(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 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 keskuse 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 12. detsembri 2006. aasta 
määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 
kohta4, eriti selle artiklit 15,

– 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 

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 376, 27.12.2006, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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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 Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktori 
tegevusele keskuse 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise 
heakskiidu andmise kohta Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 
direktori tegevusele keskuse 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 Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 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 Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2153(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 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 keskuse 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 12. detsembri 2006. aasta 
määrust (EÜ) nr 1920/2006 Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 
kohta4, eriti selle artiklit 15,

– 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 

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 376, 27.12.2006, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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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 Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Narkootikumide ja 
Narkomaania Seirekeskuse 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Narkootikumide ja 
Narkomaania Seirekeskuse direktorile, 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 Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 
2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2153(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 
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 Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (edaspidi 
„keskus“) tulude ja kulude aruande1 kohaselt oli keskuse 2019. aasta lõplik eelarve 
18 178 352,57 eurot, mis on 12,39 % suurem kui 2018. aastal; arvestades, et eelarve 
suurenemine on seletatav eelkõige uue, seitsmenda ühinemiseelse abi 
rahastamisvahendi (IPA 7) kasutuselevõtuga; arvestades, et keskuse eelarve koosneb 
peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) on oma aruandes 
keskuse eelarveaasta 2019 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja 
aruanne“) märkinud, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse 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 100 % ehk sama mis 2018. aastal; võtab rahuloluga 
teadmiseks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 98,29 %, mis on eelnenud 
aasta omast 0,28 % võrra kõrgem;

Tulemuslikkus

2. märgib, et keskus kehtestas 2019. aastal uue tulemuslikkuse mõõtmise mudeli, milles 
kasutatakse kümmet võtmetähtsusega tulemuslikkuse koondpõhinäitajat, et mõõta 
väljundite saavutamise tulemuslikkust ja ressursside kasutamise tõhusust; märgib, et 
need kümme võtmetähtsusega tulemuslikkuse koondpõhinäitajat jagunevad 
43 spetsiifilisemaks tulemusnäitajaks, mille jaoks on kindlaks määratud iga-aastased 
sihtväärtused; väljendab heameelt asjaolu üle, et keskus on 43 sihtväärtusest 
saavutanud 39 ning ülejäänud kolm on osaliselt saavutatud ja üks ei olnud kohaldatav;

3. märgib, et keskus saavutas ühe töötaja kohta ette nähtud koolituspäevade arvu 

1 ELT C 143, 30.4.2020, lk 17.
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sihtväärtuse osaliselt (sihtväärtus oli 3 päeva, aga saavutati 2,4 päeva), kuna koolituseks 
ette nähtud eelarveeraldisi vähendati; 

4. märgib, et keskus saavutas oma kommunaalkulude sihtväärtuse osaliselt, olgugi et 
veetarbimine vähenes (- 20 %); märgib, et elektrienergia (+ 19,6 %) ja gaasi (+ 44 %) 
kommunaalkulud suurenesid kliimaseadmete ulatuslikuma kasutamise tõttu, mis oli 
tingitud Lissaboni, st keskuse asukoha ilmastikuoludest; soovitab keskusel keskenduda 
energia säästmisele ja hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni selles valdkonnas saavutatuga kursis;

5. märgib, et keskus saavutas sihtväärtuse, mis oli määratud 14 suurel teaduslikul ja 
tegeliku eluga seotud narkootikumidealasel üritusel osalemiseks, osaliselt, kuna osa 
töötajaid tuli suunata täitma muid esmatähtsaid ülesandeid; julgustab keskust sellistel 
üritustel ka tulevikus osalema, sest need on olulised vahendid, mille abil levitada 
keskuse teadmisi ka laiemale üldsusele;

6. märgib, et komisjoni 14. mai 2019. aasta aruandes keskuse hindamise kohta2 jõuti 
järeldusele, et keskus toimib hästi; tunneb heameelt ka aruande muude järelduste üle, et 
keskust tunnustatakse nii Euroopa kui ka rahvusvahelise tasandi tippkeskusena, keskuse 
koostatud teave on faktitäpne, objektiivne, usaldusväärne ja kindel, keskuse tegevus on 
asjakohane liidu ja erineval määral ka liikmesriikide tasandil, keskuse töö on sidus liidu 
institutsioonide, muude liidu ametite ja rahvusvaheliste organisatsioonide tööga ning 
keskuse töö liidu lisaväärtus on suur; võtab teadmiseks aruandes esitatud soovitused ja 
keskuse kehtestatud tegevuskava; palub keskusel hoida eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni soovituste rakendamisega kursis;

Personalipoliitika

7. märgib, et 31. detsembril 2019 oli ametikohtade loetelust täidetud 94,74 %, kusjuures 
liidu eelarves kinnitatud 10 ametnikust ja 66 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 
9 ametnikku ja 63 ajutist teenistujat (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 76); märgib, 
et 2019. aastal töötas keskuse heaks ka 34 lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik 
ekspert;

Hanked

8. tunneb heameelt asjaolu üle, et keskus koostas kooskõlas oma juhtimiskavaga ka 
hankekava, mis täideti edukalt; märgib, et keskus kasutab läbirääkimistega menetlust 
eelkõige madala maksumusega lepingute puhul; rõhutab läbirääkimistega menetluse 
kasutamisega seotud olemuslikke riske; kutsub keskust üles jätkama sõlmitud lepingute 
tähelepanelikku jälgimist; tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda ei esitanud 
märkusi keskuse hankelepingute sõlmimise korra kohaldamise kohta;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9. võtab teadmiseks keskuse kehtestatud meetmed ja tehtavad jõupingutused, mille 
eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning 
rikkumisest teatajate kaitse; märgib rahuloluga, et haldusnõukogu liikmete ja 
asendusliikmete, direktori ja teaduskomitee liikmete huvide deklaratsioonid on 

2 COM(2019)0228.
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avaldatud keskuse veebisaidil; märgib, et keskuse veebisaidil on avaldatud ka direktori 
ja teaduskomitee liikmete elulookirjelduste lühikokkuvõtted;

Sisekontroll

10. peab kahetsusväärseks asjaolu, et kaks pikka aega täitmata soovitust, mis esitati 
siseauditi talituse 2015. aasta auditis IT projektijuhtimise kohta, ei olnud 2019. aastal, st 
neli aastat pärast auditi tegemist, ikka veel lõpule viidud; märgib, et kõik soovitused 
said keskuse poolt rakendatud ja ametlikult lõpetatuks kuulutatud 2020. aasta jaanuaris;

11. võtab teadmiseks välisauditi talituse ülesande hankida teavet keskuse sisekontrolli 
võimalike puuduste kohta personalijuhtimises; tunneb heameelt asjaolu üle, et need 
võimalikud puudused ei olnud seotud pettusega; palub keskusel kiiresti lahendada 
siseauditi talituse tuvastatud probleemid ja järgida selle esitatud soovitusi ning teavitada 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 2021. aasta juuniks 
soovituste rakendamisel tehtud edusammude seisust;

12. märgib, et pärast 2017. aastal uue sisekontrolliraamistiku kehtestamist ja 2018. aastal 
selle rakendamise seisu kajastava registri loomist kiitis keskuse direktor uue 
sisekontrolliraamistiku registri lõpliku versiooni heaks 2019. märtsil; soovitab keskusel 
teha sisekontrolliraamistiku rakendamise iga-aastane hindamine ja anda eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle tulemustest aru 
2020. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames;

13. märgib, et keskuse pettusevastane strateegia on pärit 2016. aasta augustist ja keskuse 
konsolideeritud iga-aastases tegevusaruandes sisalduva teabe põhjal on see täielikult 
rakendatud; soovitab keskusel pettusevastast strateegiat ajakohastada, võttes arvesse 
avatust pettuseriskidele, ning sellele vastavalt ajakohastada ka tegevuskava; palub, et 
keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 
ajakohastamise seisust aru 2021. aasta juuniks;

o

o     o

14. 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.


