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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 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 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 
178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused)4, eriti selle artiklit 44,

– 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. 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 31, 1.2.2002, 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 keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Toiduohutusameti 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 Toiduohutusameti 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 Toiduohutusameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 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 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 
178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, 
asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud 
menetlused)4, eriti selle artiklit 44,

– 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 Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 

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 31, 1.2.2002, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Toiduohutusameti 
tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Toiduohutusameti 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2019. aasta resolutsiooni pestitsiididele lubade andmise 
ELi menetluse kohta1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

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

A. arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude 
kalkulatsiooni2 kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 80 736 785,59 eurot, mis 
tähendab 2018. aastaga võrreldes 1,96 % suurust kasvu; arvestades, et ameti eelarve 
koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest3;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2019 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud 
piisava kinnituse ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 99,99 %, mis on 2018. aastaga võrreldes veidi (0,01 %) 
madalam; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 91,45 %, mis on 
2018. aastaga võrreldes veidi kõrgem (0,15 %);

Tulemused

2. märgib, et amet kasutab oma terviklikus tulemuspõhise juhtimise lähenemisviisis 
peamisi tulemusnäitajaid, et mõõta oma tegevusest tulenevat lisaväärtust, eelkõige 
seoses teadusteabe jagamisega; märgib ka, et amet kasutab muid peamisi 
tulemusnäitajaid, et tõhustada oma eelarve haldamist; märgib, et 2019. aastal ei 
eemaldatud ega lisatud ühtegi näitajat;

3. märgib rahuloluga, et amet on saavutanud häid tulemusi sotsiaalmeedias osalemises 

1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0023.
2 ELT C 107, 31.3.2020, lk 245
3 ELT C 107, 31.3.2020, lk 245
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ning et 2019. aastal käsitleti rohkem kui 500 reguleeritud tooteid käsitlevat küsimust;

4. märgib, et amet viis 2020. aastal uue strateegia 2027 väljatöötamise raames läbi 
välishindamise, et hinnata praeguse strateegia rakendamise taset ja tagada lisaalgatuste 
integreerimine;

5. märgib rahuloluga, et amet jagab tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi, keskkonna 
peadirektoraadi ning informaatika peadirektoraadi juhtimisel samas poliitikavaldkonnas 
vahendeid ja tegevust Euroopa Kemikaaliameti, Euroopa Keskkonnaameti, Euroopa 
Ravimiameti ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega; märgib, et asutus 
on aktiivselt osalenud ühisteenuste kindlakstegemist, rakendamist ja järelevalvet 
käsitlevas Euroopa Liidu asutuste võrgustiku algatuses, mis on viinud ka mitmete 
ühistegevuste ja -projektideni, eelkõige ühishangete valdkonnas;

Personalipoliitika

6. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 97,81 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 320 ametikohast oli täidetud 5 ametniku ja 
308 ajutise teenistuja ametikohta (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 319); märgib, et 
2019. aastal töötas asutuse heaks ka 131 lepingulist töötajat ja 15 lähetatud riiklikku 
eksperti;

7. märgib, et 2019. aastal anti ametile lisaks veel 6 lepingulist töötajat (taotleti 25), et tulla 
toime suurenenud töökoormusega uuendtoidu hindamise ja kõrge riskiastmega taimse 
kauba hindamise valdkonnas; märgib, et amet on taotlenud, et vahendeid suurendataks 
veelgi; 

8. märgib, et amet võttis vastu inimväärikuse kaitset ja ahistamise ärahoidmist käsitleva 
poliitika; võtab teadmiseks, et asutus korraldas kohustuslikke koolituskursusi nii 
töötajatele kui ka juhtidele, tegi kättesaadavaks konfidentsiaalse nõustamise ja avaldas 
oma sisevõrgus esimese ahistamisjuhtumite aruande; märgib ka, et ametliku menetluse 
võivad algatada ainult töötajad ja lähetatud riiklikud eksperdid; peab kahetsusväärseks, 
et amet teatas 2019. aastal viiest ahistamisjuhtumist, millest kolm olid ametlikud ja kaks 
mitteametlikud; märgib, et nende uurimiseks on kehtestatud vajalikud menetlused ja 
kohtumenetlust ei ole algatatud ühegi juhtumi puhul; palub ametil teatada, kas tulevaste 
juhtumite ärahoidmiseks võetakse lisameetmeid;

Hanked

9. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et amet algatas pädeva arsti teenuste 
hankemenetluse, mille pakkumuse esitamise ettepanek ja tehniline kirjeldus avaldati 
üksnes itaalia keeles, kuigi ameti töökeel on inglise keel; märgib ka, et keeleline 
tehniline kirjeldus, mille pakkuja peab esitama, ei vastanud nõuetele; märgib murelikult, 
et selle tulemusena sai amet ainult ühe pakkumise; 

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10. märgib rahuloluga ametis kehtivaid meetmeid ja jätkuvaid pingutusi, mille eesmärk on 
tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning rikkumisest 
teatajate kaitse; tunneb heameelt huvide konfliktide vältimiseks kehtestatud järel- ja 
eelkontrolli tulemuslikkuse üle, mille abil hoiti ära 37 huvide konflikti juhtumit ja saadi 
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kaheksa leidu, kusjuures ükski leidudest ei nõudnud parandusmeetmete võtmist;

11. märgib, et kontrollikoja 2017. aasta aruandes esitatud tähelepanekule vajaduse kohta 
tugevdada peaarvepidaja sõltumatust on ameti hinnangul reageeritud, kuid kontrollikoja 
andmetel on see veel tegemata; võtab teadmiseks ameti vastuse, et peaarvepidaja 
sõltumatus on väljaspool kahtlust, ning kutsub ametit üles taotlema võimalikult kiiresti 
kontrollikoja kinnitust;

Sisekontroll

12. märgib, et siseauditi talituse lõpparuanne personalihalduse ja eetika kohta avaldati 2019. 
aastal, ning märgib, et tehti kaks väga olulist tähelepanekut, millest üks käsitles 
värbamis- ja valikuprotsessi puudusi ning teine ajajuhtimise protsessi puudusi; märgib, 
et siseauditi talitus alustas 2019. aastal toidu koostisosade ja pakendamise valdkonna 
teadusväljundite hindamise ja vastuvõtmise auditit;

13. märgib, et pärast komisjoni soovitust osales amet liidu ametite vahelisel riskijuhtimise 
vastastikusel hindamisel, mis soodustab parimate tavade vahetamist; 

14. peab tervitatavaks, et amet rakendab pärast vastavalt Euroopa Pettustevastase Ameti 
metoodikale ja suunistele tehtud sisemist riskihindamist täielikult oma pettustevastase 
strateegia tegevuskava; soovitab ametil oma pettustevastast strateegiat ja tegevuskava 
ajakohastada, et tegeleda ameti ees seisvate pettuseriskidega, ning anda eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile edusammudest aru;

Muud märkused

15. võtab teadmiseks pingutused, mida amet on kulutõhusa ja keskkonnahoidliku 
töökeskkonna loomiseks teinud;

16. märgib, et amet võttis vastu infoturvet, talitluspidevust, turvalisust ning tervist ja 
ohutust hõlmava uue integreeritud poliitika; väljendab heameelt selle üle, et võeti 
kasutusele mitmeteguriline autentimine, superkasutaja kontosid piirati veelgi ja ameti 
infoturbe suurendamiseks pakuti kohustuslikku koolitust;

o

o     o

xx. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile4 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

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


