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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib, et 2014. aastal oli Euroopa Keskkonnaameti (edaspidi „amet”) jaoks kättesaadav 

52 500 000 euro suurune summa, millest Euroopa Liidu üldeelarve kaudu tehti 

kättesaadavaks 36 437 517 eurot (69,4 %); rõhutab, et see summa moodustab ELi 

üldeelarvest 0,025 %; 

2. võtab teadmiseks, et 2014. aasta lõpuks oli 135 ametikohast täidetud 130 ning et ametis 

töötas 74 lepingulist töötajat ja riikide lähetatud eksperti; märgib, et ametikohtade täitmise 

määr on 2013. aastaga võrreldes veidi suurenenud ning et lepinguliste töötajate ja riikide 

lähetatud ekspertide osakaal on 2013. aastaga võrreldes langenud; märgib, et 72 % ameti 

inimressurssidest on pühendatud operatiivtegevusele, ning ergutab ametit samal kursil 

jätkama;  

3. võtab teadmiseks kontrollikoja poolt sel aastal jälle esitatud märkuse eel- ja 

järelkontrollide kohta, eelkõige sel aastal jälle täheldatud puudused auditeeritud toetustega 

seotud tehingute puhul; tuletab eelkõige meelde, et eelkontrollide süsteem on olnud 

kontrollikoja ja ameti vahel aruteluteemaks alates 2012. aastast; ergutab ametit tegema 

kontrollimeetmetega seoses suuremaid jõupingutusi;  

4. märgib, et 2014. aastal kuulutas amet välja teenuste pakkumise projektikonkursi 

võrdlusandmete komponendi jaoks IT ja geograafiliste teabesüsteemide 

konsultatsiooniteenuste pakkumiseks ja ameti toetamiseks muu Copernicuse programmiga 

seotud tegevuse elluviimisel, ning selle kogumaht oli 1,7 miljonit eurot; võtab teadmiseks 

kontrollikoja märkuse, et hanke tehniline kirjeldus ei sisaldanud ühte olulist pakkumuse 

osa – teadaolevad puudused – ning et selgem tehniline kirjeldus oleks muutnud 

hankemenetluse tõhusamaks ja konkurentsivõimelisemaks, ning palub ametil koostada 

edaspidi selged tehnilised kirjeldused; 

5. väljendab heameelt, et kontrollikoja hinnangul on ameti 2014. aasta raamatupidamise 

aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 

korrektsed;  

6. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektori 

tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel heakskiidu. 


