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1. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: 
tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
(2020/2194(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsuseid Euroopa Liidu ametite 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuste järelmeetmete kohta (COM(2020)0311),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– 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)2, eriti selle artikleid 68 ja 70,

– 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)3 artikleid 32 
ja 47, 

– 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 704, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni ning kodanikuvabaduste, justiits- ja 
siseasjade komisjoni arvamusi,

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

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 L 193, 30.7.2018, lk 1.
3 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
4 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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A. arvestades, et käesolev resolutsioon sisaldab iga määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 
artikli 70 kohase ameti kohta horisontaalseid tähelepanekuid, mis on lisatud eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise otsustele vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 
artiklile 262 ja Euroopa Parlamendi kodukorra V lisa artiklile 3;

B. arvestades, et käesolev resolutsioon sisaldab ka horisontaalseid tähelepanekuid 
Euratomi Tarneagentuuri kohta, mis on lisatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsusele vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklile 262 ja Euroopa 
Parlamendi kodukorra V lisa artiklile 3;

1. väljendab heameelt, et amet on teinud edukaid pingutusi reageerimaks iga-aastase 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus väljendatud nõudmistele ja 
soovitustele; 

2. märgib rahuloluga, et kontrollikoda esitas oma aastaaruandes ELi asutuste eelarveaasta 
2019 kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“) kõigi ametite raamatupidamise 
aastaaruannete usaldusväärsuse kohta märkusteta auditiarvamuse; märgib ühtlasi, et 
kontrollikoda esitas märkusteta arvamuse kõigi ametite raamatupidamise aastaaruannete 
aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; märgib, et kontrollikoda 
väljastas märkusteta arvamuse kõigi asutuste, välja arvatud Euroopa Liidu 
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ameti (ACER) ja Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) raamatupidamisaruannete aluseks olevate 
maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

3. märgib, et liidu 32 detsentraliseeritud asutuse 2019. aasta eelarve kulukohustuste 
assigneeringute maht kokku oli ligikaudu 2 854 000 000 eurot, mis on umbes 10,29 % 
suurem kui 2018. aastal, ning maksete assigneeringute maht oli 2 570 000 000 eurot ehk 
8,88 % suurem kui 2018. aastal; märgib ühtlasi, et maksete assigneeringutest 
(2 570 000 000 eurot) umbes 1 920 000 000 eurot rahastati liidu üldeelarvest ja see 
moodustas 2019. aastal ametite vahenditest kokku 74,75 % (2018. aastal 72,16 %); 
märgib ka, et ligikaudu 649 000 000 eurot laekus tasudest ja lõivudest ning osalevate 
riikide otsemaksetest (1,22 % vähem kui 2018. aastal); 

Kontrollikoja tuvastatud peamised riskid ja esitatud soovitused

4. märgib, et sarnaselt 2018. aastale on üldine oht ametite raamatupidamise 
usaldusväärsusele kontrollikoja aruande kohaselt rahvusvahelisi 
raamatupidamisstandardeid arvestades väike;

5. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on raamatupidamisaruannete aluseks olevate 
tulude seaduslikkust ja korrektsust ohustav üldine risk enamiku ametite puhul madal 
ning see on sarnaselt 2018. aastaga keskmine vaid osaliselt isemajandavate ametite 
puhul, kus tasude ja osamaksete kogumise suhtes kohaldatakse erieeskirju; 

6. märgib, et kontrollikoja hinnangul on ametite raamatupidamisaruannete aluseks olevate 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust ohustav risk keskmine, varieerudes konkreetsete 
eelarvejaotiste puhul madalast kõrgeni; märgib, et I jaotisega (personalikulud) seotud 
risk on üldiselt madal, II jaotise (halduskulud) puhul peetakse seda keskmiseks ning 
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III jaotise (tegevuskulud) puhul on see madal kuni kõrge, sõltuvalt asjaomasest ametist 
ja selle tegevuskulude laadist; juhib tähelepanu, et tavaliselt on riskiallikaks hanked ja 
toetuste maksmine, kus on tegemist suurte summadega; märgib, et kontrollikoda on 
leidnud, et kuigi toetustega seotud kontrollid on üldiselt paranenud, ei ole need alati 
täielikult mõjusad; 

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

7. märgib, et mõne asutuse eelarve täitmise aruannete üksikasjalikkus on väiksem kui 
enamiku aruannete puhul, mis näitab, et ametite eelarvearuandluse suunised peavad 
olema selgemad, ka peavad ametid selgitama märkimisväärseid kõrvalekaldeid 
esialgsest eelarvest ja/või ametikohtade loetelust; taunib komisjoni vastust nõudmisele 
esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 
automaatselt 32 detsentraliseeritud asutuse ametlik eelarve (kulukohustuste 
assigneeringud ja maksete assigneeringud) ja töötajate arv (ametikohtade loetelus 
esitatud arvandmed alaliste töötajate, ajutiste töötajate, lepinguliste töötajate ja lähetatud 
riiklike ekspertide kohta asjaomase aasta 31. detsembri seisuga), kuna nimetatud 
suunised (mis tegelikkuses on vormid, mis annavad suuniseid peamiselt vormi ja mitte 
sisu kohta) ei ole piisavad, et käsitleda aruannetes kasutatud erinevaid arvutusi; kordab 
oma nõudmist, et komisjon esitaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile iga asutuse ametliku eelarve ja töötajate arvu ning 
koondandmed detsentraliseeritud asutuste kohta, mille suhtes kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust; 

Tulemused

8. väljendab heameelt, et komisjon kiitis heaks eelmise aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmisel esitatud soovituse arendada edasi ja viia ellu tulemuspõhise eelarvestamise 
põhimõtet ning tegi selle tulemusel ühtsesse programmdokumenti ja konsolideeritud 
iga-aastastesse tegevusaruannetesse parandused;

9. võtab teadmiseks ELI asutuste tulevikku käsitlevas kontrollikoja aruandes sisalduva 
leiu, et ametid mõõdavad tulemuslikkust võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate 
abil ning komisjon andis 2015. aastal ametite direktoritele välja võtmetähtsusega 
tulemuslikkuse põhinäitajaid käsitlevad suunised; märgib kahetsusega, et tegelikkuses 
kasutatavad näitajad puudutavad eelkõige ametite iga-aastase tööprogrammi ja eelarve 
täitmist ning personalijuhtimist, kuid ei võimalda tavaliselt hinnata ameti tulemusi ega 
volituste täitmise tõhusust ja tulemuslikkust; kutsub ameteid üles tegema koostööd, et 
parandada võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate kasutamist eesmärgiga tagada, 
et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses pööratakse lisaks nõuetele 
vastavusele rohkem tähelepanu tulemuslikkusele; 

10. väljendab heameelt, et ELi ametite võrgustik (edaspidi „võrgustik“) lõi jagatud teenuste 
rakkerühma ning töötas välja strateegilise ettepaneku „Jagatud teenused ja võimed 2.0“, 
et ergutada ja toetada ametitevahelist koostööd; soovitab lõimida sellesse tegevusse ELi 
asutuste tulevikku käsitlevas kontrollikoja aruandes esitatud soovitused ressursside 
paindlikuks kasutamiseks (soovitused 1 ja 2) ning soovitused asutuste kui 
eksperditeadmiste jagamise ja võrgustike loomise keskuste kohta (4. soovitus); 

Personalipoliitika
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11. märgib, et 32 detsentraliseeritud asutuses töötas 2019. aastal kokku 7 880 töötajat, sh 
ametnikud, ajutised töötajad, lepingulised töötajad ja lähetatud riiklikud eksperdid, mida 
on 3,33 % rohkem kui eelnenud aastal (2018. aastal oli vastav arv 7 626);

12. märgib, et liidu ametite töötajate geograafiline tasakaal vastab protsendiarvestuses 27-
liikmelise ELi liikmesriikide elanike arvule veidi täpsemalt kui komisjoni töötajate 
geograafiline tasakaal; võtab teadmiseks, et kaheksa liikmesriiki on alaesindatud, 17 
liikmesriiki on üleesindatud ja kaks liikmesriiki on esindatud üsna tasakaalustatult;

13. märgib, et ametite teatel võeti aastas haiguspäevi keskmiselt 8,42 päeva töötaja kohta; 
märgib, et praegu puuduvad usaldusväärsed andmed ülevaate saamiseks läbipõlemisest 
tingitud haiguspuhkuste kohta, peamiselt seetõttu, et mitu ametit teatas, et nad ei saa 
meditsiinisaladuse tõttu asjakohast teavet esitada;

14. märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni palvel 
esitasid ametid aruande töötajate arvu vähendamise kohta aastatel 2013–2019 ning selle 
kohta, kas alaliste ja ajutiste töötajate arvu vähendamist kompenseeriti rohkemate 
lepinguliste ja koosseisuväliste töötajate palkamisega; märgib, et ametite teatel 
vähendati töötajate arvu kõnealusel perioodil kokku 447 töötaja võrra; märgib, et ametid 
teatasid ka 266 ajutise töötaja ametikoha loomisest samal ajavahemikul ning 
kokkuvõttes vähenes ametikohtade arv 181 võrra; märgib lisaks, et kõigi ametite 
ametikohtade loeteludes on samal ajavahemikul näha alaliste töötajate arvu vähenemine 
32 ametikoha võrra ja 845 ajutise ametikoha loomine, mille tulemusena tekkis juurde 
kokku 813 ametikohta; 

15. märgib, et mõned ametid seisavad silmitsi probleemiga, et neil ei ole piisavalt töötajaid, 
eriti kui neile antakse uusi ülesandeid, ilma et nende täitmiseks oleks piisavalt töötajaid, 
ning et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon on eriti mures 
raskuste pärast, mida mõned ametid kogevad kvalifitseeritud töötajate värbamisel 
teatavatele palgaastmetele, mis pärsib ametite üldist tulemuslikkust ja eeldab väliste 
osalejate palkamist; võtab sellega seoses teadmiseks ELi asutuste tulevikku käsitlevas 
kontrollikoja aruandes (eriaruanne 22/20205) esitatud soovitused 1 ja 2, mis puudutavad 
suuremat vajadust paindlikkuse järele, ning julgustab võrgustikku ja komisjoni tegema 
nende soovituste rakendamisel koostööd; märgib sellega seoses ühtlasi, et kontrollikoja 
eriaruandes Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) kohta (eriaruanne 23/2020) 
rõhutatakse asjaolu, et praegune valikumenetlus paneb liidu institutsioone otsima 
paindlikumaid valikumenetlusi oma koheste värbamisvajaduste täitmiseks; märgib ka, 
et liidu institutsioonidel on vaja rohkem spetsialiseerunud töötajaid, mis on ametite 
puhul nende konkreetseid volitusi arvestades väga oluline; kutsub komisjoni ja eelkõige 
EPSOt üles ameteid sellega seoses paremini abistama; 

16. märgib, et kontrollikoda leidis puudusi ametite värbamismenetlustes seoses võimalike 
huvide konfliktide ohjamisega (üks amet), võrdse kohtlemise põhimõtte ja/või 
läbipaistvuse põhimõtte kohaldamisega (kolm ametit) ning menetluse nõuetekohase 
kontrolljälje säilitamisega (üks amet);

Hanked

5 ELT C 358, 26.10.2020, lk 6.
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17. märgib, et kontrollikoda tegi 29 ameti puhul 82 märkust parandamist vajavate 
valdkondade kohta; märgib, et enamik tähelepanekuid puudutab puudusi 
hankemenetlustes ja see oli nii ka 2018. aastal; märgib, et need puudused puudutavad 
peamiselt usaldusväärset finantsjuhtimist ja korrektsust;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

18. märgib murega, et kõik liidu ametid ja organid ei ole endiselt avaldanud oma 
veebisaitidel haldusnõukogu liikmete, tegevjuhtkonna liikmete ja lähetatud ekspertide 
huvide deklaratsioone; peab kahetsusväärseks, et mõned ametid avaldavad endiselt 
deklaratsioone huvide konflikti puudumise kohta; rõhutab, et ei ole nõukogu liikmete 
ega tegevjuhtide ülesanne deklareerida, et neil puudub huvide konflikt; kordab nõuet, et 
kõik ametid kasutaksid ühtlustatud huvide deklaratsioonide esitamise mudelit; rõhutab, 
kui oluline on luua sõltumatu eetikaorgan, et hinnata huvide konflikte ja nn pöördukse 
efektiga seotud olukordi liidu institutsioonides, ametites ja muudes organites; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid tagaksid, et kõik lähetatud eksperdid avaldaksid oma huvide 
deklaratsioonid ja elulookirjeldused vastavate ametite veebisaitidel; 

19. märgib, et 2020. aasta jaanuaris avaldatud uuringus „Huvide konfliktid ja ELi ametid“ 
jõuti järeldusele, et eesmärk ei tohiks olla kõigile ametitele sobiva huvide konfliktide 
poliitika väljakujundamine, et huvide konfliktide poliitika peaks jääma paindlikuks ja 
ametispetsiifiliseks huvide konfliktide hindamise süsteemi, sisejuurdluste korra ja 
rikkumisest teatajate kaitse osas ning seoses vajadusega luua sisenõuandeorgan; 
tunnistab, et iga amet vajab kohandatud poliitikat; märgib siiski, et see ei tohiks kaasa 
tuua liigset rahulolu; nõuab tungivalt, et ametid hindaksid pidevalt ja parandaksid oma 
poliitikat, võttes arvesse 2019. aastal aset leidnud eeldatud või tajutu huvide konflikte;

Sisekontroll

20. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et ametid vastutavad ka 
institutsioonidevaheliste lepingute kasutamise korral selle eest, et nende konkreetsete 
hangete puhul kasutatakse avalike hangete põhimõtteid, ning ametite sisekontroll peab 
tagama nende põhimõtete järgimise;

21. märgib, et 2019. aasta lõpus teatas enamik ameteid, et nad on kohaldanud läbivaadatud 
sisekontrolliraamistikku ja teostanud iga-aastase hindamise; kordab oma nõudmist, et 
kõik ametid võtaksid sisekontrolli raamistiku vastu ja kohaldaksid seda, et viia oma 
sisekontroll kooskõlla rahvusvaheliste parimate tavadega ning tagada, et sisekontroll 
toetab otsustamisprotsessi tulemuslikult ja tõhusalt; 

22. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt, milles käsitleti varasemate aastate 
tähelepanekute järelmeetmeid, lõpetati 2019. aastal 98 tähelepaneku käsitlemine, 71 
tähelepanekut alles rakendati ja 16 tähelepanekut leiti mitte olevat ametite 
(ainu)kontrolli all, mis tähendab, et Euroopa Liidu Kohus, komisjon või liikmesriigid 
peavad tegema olulisi otsuseid nende 16 tähelepaneku kohta; 

Muud kommentaarid

23. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et varem Londonis asunud ametid 
(Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja Euroopa Ravimiamet (EMA)) koliti 
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Ühendkuningriigist 2019. aastal ära ja nende raamatupidamise aastaaruanne sisaldab ka 
sellega seotud kolimiskulude eraldisi; märgib ühtlasi EMA juhtumi puhul, et 
kontrollikoda viitas 2019. aasta juulis EMA üürileandjaga saavutatud kokkuleppele 
anda endised kontoriruumid allüürile tingimustel, mis on kooskõlas põhiüüri 
tingimustega, säilitades samas EMA vastutuse kogu algse rendilepingu alusel makstava 
summa ulatuses; 

24. märgib, et ametid teatasid, et pööravad küberturvalisuse kaitsele nõuetekohast 
tähelepanu, kusjuures kõige tavapärasemad meetmed on ameti ja Euroopa Komisjoni 
informaatika peadirektoraadi (ja selle ELi infoturbeintsidentidega tegeleva rühma / 
CERT-EU) vahel sõlmitud teenustaseme kokkulepe ning ARESe kasutamine 
elektroonilise dokumendi- ja andmehaldussüsteemina; märgib ka, et 77 % ametitest 
teatas, et neil on olemas küberturvalisuse poliitika, samas kui ülejäänud ametid teatasid, 
et sellise poliitika väljatöötamine on eri etappides käimas; 

o

o    o

xx. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ametitele, mille suhtes 
kohaldatakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust, nõukogule, komisjonile 
ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).


