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EUROOPA PARLAMENDI OTSUS (EL, EURATOM) 2016/1466,
28. aprill 2016,
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
EUROOPA PARLAMENT,

— võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarvet (1),

— võttes arvesse Euroopa Liidu 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2015)377 –
C8-0199/2015) (2),

— võttes arvesse Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet (3),

— võttes arvesse komisjoni aruannet 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta
(COM(2015)505) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumente (SWD(2015)194, SWD(2015)195),

— võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2014.
aastal tehtud siseauditite kohta (COM(2015)441) ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokumenti
(SWD(2015)170),

— võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise
aastaaruande kohta koos ameti vastusega (4),

— võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust (5)
2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrekt
suse kohta,

— võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust heakskiidu andmise kohta rakendusametite tegevusele
2014. aasta eelarve täitmisel (05585/2016 – C8-0040/2016),

— võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

— võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

— võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis
käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002), (6) eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

— võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003 (millega kehtestatakse nende täitev
asutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded), (7) eriti selle
artikli 14 lõiget 3,
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— võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1653/2004 (täitevasutuste standardfinantsmää
ruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste
põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded) (1), eriti selle artikli 66
esimest ja teist lõiku,
— võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2013. aasta rakendusotsust 2013/779/EL, millega asutatakse Euroopa Teadus
nõukogu Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/37/EÜ (2),
— võttes arvesse kodukorra artiklit 93 ja V lisa,
— võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja muude asjaomaste komisjonide arvamusi (A8-0140/2016),
A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt täidab komisjon eelarvet ja haldab programme ning
vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 317 täidab ta eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel
ning järgides usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid;
1. annab heakskiidu Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti direktori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;
2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve (III jagu – Komisjon ja
rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste lahutamatu osa, ning oma 28. aprilli 2016. aasta
resolutsioonis komisjoni 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete
kohta (3);
3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve (III jagu – Komisjon)
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Euroopa
Teadusnõukogu Rakendusameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avalda
mine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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