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ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Meresõiduohutuse 
Ameti (edaspidi „amet“) 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad 
tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

2. märgib, et amet täitis kulukohustuste assigneeringuid 81 miljoni euro ulatuses, mis 
moodustab 99,02 % aasta kogueelarvest (81,8 miljonit eurot), ja maksete assigneeringuid 
72,1 miljoni euro ulatuses (93,47 % 77,1 miljonist eurost), kui arvestada C1 vahendeid ja 
automaatset ülekandmist (C8); märgib, et maksete assigneeringute tühistamise määr oli 
6,55 % ja seetõttu ei täitnud amet komisjoni seatud eesmärki (tühistada vähem kui 5 %); 

3. märgib, et tehnilistest probleemidest tingitud viivitused kaugjuhitava õhusõiduki 
süsteemide (RPA-süsteemid) käitamisel, mis on seotud Euroopa koostööga rannikuvalve 
ülesannete täitmisel, ja jätkuvad raskused riiklikelt asutustelt lennulubade saamisel tõid 
kaasa eelarvemuudatuse, millega vähendati ELi toetust ja tagastati komisjonile 6 miljoni 
euro ulatuses maksete assigneeringuid; märgib, et see vähendamine osutus ebapiisavaks 
edasiste viivituste tõttu, mis olid tingitud tehnilistest probleemidest ja halbadest 
ilmastikuoludest, mis viis maksete assigneeringute väiksema kasutamiseni; nõustub 
haldusnõukogu soovitusega, et amet peaks eelarve täielikuks täitmiseks tegelema 
lennulubade väljastamisest tulenevate riskidega; 

4. väljendab heameelt selle üle, et amet toetab otseselt liikmesriikide pingutusi 
keskkonnaõiguse täitmise tagamisel keskkonnaalaste õigusaktide rakendamises ning 
ameti RPA-süsteemide teenuseid, mis aitavad kaasa mereseireoperatsioonidele, nagu 
merereostuse ja heite seire; on veendunud, et amet võib täiendavate vahenditega mängida 
olulist rolli, toetades liikmesriike laevandusega seotud keskkonnariskide leevendamisel 
ja merendussektori kestlikkuse parandamisel;

5. tõdeb, et ametil on praegu pärast volituste pikendamist 2016. aasta lõpus alles teine 
täismahus tegutsemise aasta ning mõned eelarvemuudatusi põhjustanud tegurid ei olnud 
2018. aasta eelarve koostamise ajal teada; märgib, et amet pidi tegema eelarvemuudatusi, 
et võtta arvesse Portugali paranduskoefitsiendist tulenevat palgatõusu; 

6. peab tervitatavaks asjaolu, et amet teeb koostööd Euroopa Kalanduskontrolli Ameti ning 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametiga; 

7. märgib rahuloluga, et amet katsetab ülisuurel kõrgusel liikuvaid pseudosatelliite (HAPS), 
ning väljendab heameelt asjaolu üle, et sel viisil vähendatakse satelliitide ja droonide 
vahelist lõhet;

8. väljendab heameelt ameti pingutuste üle teha komisjoni ja liikmesriikide projektide 
raames ning meretranspordisektori kasutajatele kättesaadavaks operatiivteenused, 
analüüsid, eriteadmised ja parim võimalik tehniline tugi;

9. kutsub ametit üles täiel määral kasutama ja vajaduse korral kohandama droonide, 
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ülisuurel kõrgusel liikuvate pseudosatelliitide ja satelliitide pakutavaid 
operatiivvõimalusi; rõhutab süsteemide multifunktsionaalsust, mis hõlmab kogu spektrit 
alates päästetöödest merel kuni merereostuse varajase avastamise ja seire ning 
hädavajalike pingutusteni ebaseadusliku tegevuse, näiteks uimastikaubanduse, inimeste 
ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja litsentsimata kalapüügi vastu võitlemisel;

10. märgib, et ameti haldusnõukogu võttis 2018. aasta novembris vastu uue 
sisekontrolliraamistiku, mis põhineb komisjoni 2017. aasta raamistikul; 

11. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjoni siseauditi talitus ja Euroopa Kontrollikoda 
ei esitanud 2018. aastal ühtegi kriitilise tähtsusega soovitust ega tähelepanekut, mis võiks 
anda alust reservatsioonide esitamiseks iga-aastases kinnitavas avalduses; 

12. märgib, et 2018. aasta alguses laiendas amet külastuste ja kontrollide kvaliteedijuhtimise 
süsteemi (V&I QMS) kohaldamisala, et see hõlmaks meresõiduturvalisuse kontrolli ja 
horisontaalset analüüsiprotsessi; väljendab heameelt selle üle, et TÜV Rheinland Portugal 
viis laiendatud kvaliteedijuhtimissüsteemi iga-aastase kontrolliauditi läbi edukalt, ilma et 
oleks tuvastatud nõuetele mittevastavust;

13. märgib, et 2018. aastal ei teatatud ühestki huvide konflikti juhtumist; märgib, et 
kooskõlas riskijuhtimispoliitikaga ajakohastati 2018. aastal riskiregistrit ja see 
ajakohastus ei toonud päevavalgele ühtki kriitilise tähtsusega riski, mis võiks anda alust 
ametliku reservatsiooni esitamiseks eelarvevahendite käsutaja iga-aastases kinnitavas 
avalduses; märgib ka, et 2018. aastal ei realiseerunud ükski varem tuvastatud risk;

14. peab kiiduväärseks, et amet on oma lepingutes kehtestanud maksete asjakohased 
kontrollimehhanismid;

15. märgib, et töötajate viienda võrdlusanalüüsi tulemused on sarnased 2017. aasta 
tulemustega, nimelt 20,20 % (2017. aastal 20,42 %) ametikohtadest on seotud 
koordineerimise haldustoega, 71,65 % (72,08 %) operatiivülesannetega ja 8,15 % (7,50 
%) neutraalsete ülesannetega; 

16. soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele ameti 
2018. aasta eelarve täitmisel.
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