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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 
direktori tegevusele keskuse 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskuse direktori tegevusele 
keskuse 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 
direktori tegevusele keskuse 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskuse direktori tegevusele 
keskuse 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse
direktori tegevusele keskuse 2010. aasta
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskuse 2010. aasta
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse
direktori tegevusele keskuse 2010. aasta
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskuse 2010. aasta
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et liidu panus keskuse 2010. 
aasta eelarvesse oli 12 265 000 eurot, mis 
on 4,9% rohkem kui 2009. aasta eelarve 
puhul;

D. arvestades, et liidu panus keskuse 2010. 
aasta eelarvesse oli 16 920 000 eurot, mis 
on 2% rohkem kui 2009. aasta eelarve 
puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus D

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

D. arvestades, et liidu panus keskuse 2010. 
aasta eelarvesse oli 12 265 000 eurot, mis 
on 4,9% rohkem kui 2009. aasta eelarve 
puhul;

D. arvestades, et liidu panus keskuse 2010. 
aasta eelarvesse oli 16 920 000 eurot, mis 
on 2% rohkem kui 2009. aasta eelarve 
puhul;
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Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. märgib samuti, et keskuse 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruande andmetel 
suurenesid esinduskulud ja koosolekukulud 
2009. aastaga võrreldes vastavalt 233% ja 
37%; täheldab, et keskus ei ole 
põhjendanud neid kahte olulist erinevust 
2009. ja 2010. aasta vahel; palub 
seepärast keskusel eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile selgitada nimetatud kahes 
valdkonnas toimunud olulise suurenemise 
põhjust;

3. märgib samuti, et keskuse 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruande andmetel 
suurenesid esinduskulud ja koosolekukulud 
2009. aastaga võrreldes vastavalt 233% ja 
37%; võtab teadmiseks, et sai 23. 
veebruaril 2012 kirja, milles põhjendati 
eelnimetatud kulude suurenemist;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. täheldab, et keskus saab iga-aastaseid 
osamakseid kahelt ELi mittekuuluvalt 
riigilt, kes saavad kasu keskuse tegevusest;
märgib, et Norra ja Islandi osamaksed 
keskuse 2010. aasta eelarvesse 
moodustasid 421 308 eurot; tuletab 
meelde, et neid rahalisi vahendeid 
hallatakse sihtotstarbeliste tuludena, mis 
tähendab, et nad peavad olema seotud 
konkreetsete projektidega; märgib, et 
keskus ei täitnud 2010. aasta eesmärgiks 

4. täheldab, et keskus saab iga-aastaseid 
osamakseid kahelt ELi mittekuuluvalt 
riigilt, kes saavad kasu keskuse tegevusest;
märgib, et Norra ja Islandi osamaksed 
keskuse 2010. aasta eelarvesse 
moodustasid 421 308 eurot; tuletab 
meelde, et neid rahalisi vahendeid 
hallatakse sihtotstarbeliste tuludena, mis 
tähendab, et nad peavad olema seotud 
konkreetsete projektidega; märgib, et 
keskus ei täitnud 2010. aasta eesmärgiks 
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seatud vahendite kasutusmäära; toonitab, et 
eelarveaastal 2009 tegi kontrollikoda juba 
märkuse keskuse puuduste kohta nende 
vahendite kasutamisel; nõuab seetõttu 
tungivalt, et keskus selgitaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile neid puudusi 
ning võtaks viivitamata meetmed, et
tagada nende osamaksete kasutust;

seatud vahendite kasutusmäära; toonitab, et 
eelarveaastal 2009 tegi kontrollikoda juba 
märkuse keskuse puuduste kohta nende 
vahendite kasutamisel; võtab teadmiseks, 
et sai 23. veebruaril 2012 kirja, milles 
eespool kirjeldatud olukorda selgitatakse; 
tunneb sellega seoses heameelt selle üle,
et 2011. aastal eesmärk saavutati ja 
kavandatud eelarvevahendid kasutati ära 
100% ulatuses;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. täheldab, et keskus saab iga-aastaseid 
osamakseid kahelt ELi mittekuuluvalt 
riigilt, kes saavad kasu keskuse tegevusest;
märgib, et Norra ja Islandi osamaksed 
keskuse 2010. aasta eelarvesse 
moodustasid 421 308 eurot; tuletab 
meelde, et neid rahalisi vahendeid 
hallatakse sihtotstarbeliste tuludena, mis 
tähendab, et nad peavad olema seotud 
konkreetsete projektidega; märgib, et 
keskus ei täitnud 2010. aasta eesmärgiks 
seatud vahendite kasutusmäära; toonitab, et 
eelarveaastal 2009 tegi kontrollikoda juba 
märkuse keskuse puuduste kohta nende 
vahendite kasutamisel; nõuab seetõttu 
tungivalt, et keskus selgitaks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest
vastutavale institutsioonile neid puudusi 
ning võtaks viivitamata meetmed, et 
tagada nende osamaksete kasutust;

4. täheldab, et keskus saab iga-aastaseid 
osamakseid kahelt ELi mittekuuluvalt 
riigilt, kes saavad kasu keskuse tegevusest;
märgib, et Norra ja Islandi osamaksed 
keskuse 2010. aasta eelarvesse 
moodustasid 421 308 eurot; tuletab 
meelde, et neid rahalisi vahendeid 
hallatakse sihtotstarbeliste tuludena, mis 
tähendab, et nad peavad olema seotud 
konkreetsete projektidega; märgib, et 
keskus ei täitnud 2010. aasta eesmärgiks 
seatud vahendite kasutusmäära; toonitab, et 
eelarveaastal 2009 tegi kontrollikoda juba 
märkuse keskuse puuduste kohta nende 
vahendite kasutamisel; võtab teadmiseks 
keskuse selgituse, et 2010. aastaks 
eesmärgiks seatud vahendite 
kasutusmäära ei saavutatud keskuse 
hoonete parandustööde edasilükkamise 
tõttu, kuid eesmärk saavutati 2011. aastal; 
võtab samuti teadmiseks keskuse 
kohustuse kasutada 2012. aastal ära 
Norra ja Islandi eelmiste aastate 
osamaksed; palub komisjonil hoida
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest



AM\892976ET.doc 7/10 PE483.622v01-00

ET

vastutavat institutsiooni osamaksete
kasutamise küsimusega kursis;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. märgib, et keskuse 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruandest selgub, et
2010. aastal moodustasid automaatselt üle 
kantud assigneeringud 574 493 eurot ja
mitteautomaatselt üle kantud 
assigneeringud 55 910 eurot; toonitab, et 
automaatselt ja mitteautomaatselt üle 
kantud assigneeringute summa ei võrdu 
2011. aastase üle kantud assigneeringute 
kogusummaga; täheldab, et keskuse 2010. 
aasta raamatupidamise aastaaruandes ei 
selgitata tekkinud 164 297 euro suurust 
erinevust; nõuab tungivalt, et keskus ja 
kontrollikoda esitaksid eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile põhjaliku selgituse ning 
võtaksid asjakohased meetmed olukorra 
lahendamiseks;

6. märgib ka seda, et keskuse 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruandest selgub, et
2. jaotise kulude puhul moodustasid 
mitteautomaatselt üle kantud 
assigneeringud 55 910 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. võtab teadmiseks, et keskus peab ikka 
veel rakendama teatavaid siseauditi talituse 

16. võtab teadmiseks, et keskus peab ikka 
veel rakendama teatavaid siseauditi talituse 
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soovitusi, mis esitati 2008. aasta auditis 
personalihalduse kohta ja 2009. aasta 
auditis eetika kohta; nõuab siiski tungivalt, 
et keskuse direktor esitaks eelarve 
täitmisele heakskiidu eest vastutavale 
institutsioonile konkreetse teabe keskuse 
poolt nimetatud soovituste rakendamiseks 
ettevalmistatud tegevuskava kohta;

soovitusi, mis esitati 2008. aasta auditis 
personalihalduse kohta ja 2009. aasta 
auditis eetika kohta; võtab teadmiseks, et
23. veebruaril 2012 esitati selle kohta 
selgitav kiri; tunneb heameelt selle üle, et 
2008. aasta personalihalduse auditi ajaks 
oli rakendatud 13 soovitust 14st; tunneb 
heameelt selle ka üle, et 2009. aasta 
auditiks eetika kohta oli järgitud 16 
soovitust 17st; palub keskusel teavitada
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest
vastutavat institutsiooni ülejäänud
soovituste rakendamisel tehtud 
edusammudest;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. võtab keskuse aastaaruandest 
teadmiseks, et siseauditi talitus teostas 
2010. aastal IKT riskihinnangu; palub 
seepärast keskusel teavitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni siseauditi talituse 
leidudest ja keskuse 1. oktoobril 2010 
kehtestatud tegevuskava sisust;

17. võtab keskuse aastaaruandest 
teadmiseks, et siseauditi talitus teostas 
2010. aastal IKT riskihinnangu; tunneb 
heameelt selle üle, et kõiki keskuse poolt 
IKT riskihinnangu tulemuste alusel 
kavandatud meetmeid rakendati 31. 
detsembriks 2011;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18. võtab samuti teadmiseks, et 2010. aasta 
aprillis teostas siseauditi talitus veel ühe 
auditi keskuse iga-aastase tegevusaruande 
ja kinnitava avalduse osas; võtab 
teadmiseks keskuse kinnituse, et ta sai 
siseauditi talituse lõpparuande kätte 5. 
juulil 2010 ja et aruandes anti piisav 
kindlus aastaaruande kohta, sealhulgas 
direktori kinnitav avaldus; palub keskusel 
sellegipoolest teavitada eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni vastavate väga tähtsate 
soovituste sisust ning keskuse võetud 
meetmeist;

18. võtab samuti teadmiseks, et 2010. aasta 
aprillis teostas siseauditi talitus veel ühe 
auditi keskuse iga-aastase tegevusaruande 
ja kinnitava avalduse osas; võtab 
teadmiseks keskuse kinnituse, et ta sai 
siseauditi talituse lõpparuande kätte 5. 
juulil 2010 ja et aruandes anti piisav 
kindlus aastaaruande kohta, sealhulgas 
direktori kinnitav avaldus; tunneb 
heameelt teabe üle, mille keskus esitas 23. 
veebruari 2012. aasta kirjas selle kohta, et 
2011. aasta detsembri lõpuks oli keskus 
rakendanud kõik seitse siseauditi talituse 
esitatud soovitust;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 19

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

19. täheldab, et keskuse tegevusaruande 
kohaselt hakkas keskus rakendama uusi 
sisekontrollistandardeid 2009. aastal ning 
et lähtetingimused täideti täielikult 2010. 
aasta lõpuks, välja arvatud 
sisekontrollistandardite 8 ja 10 puhul;

19. täheldab, et keskuse tegevusaruande 
kohaselt hakkas keskus rakendama uusi 
sisekontrollistandardeid 2009. aastal ning 
et lähtetingimused täideti täielikult 2010. 
aasta lõpuks, välja arvatud 
sisekontrollistandardite 8 ja 10 puhul;
tunneb heameelt 23. veebruari 2012 aasta 
kirjas antud teabe üle, mille kohaselt 
täideti 2011. aasta lõpuks kõik 
sisekontrollistandardid 8; võtab 
teadmiseks keskuse kohustuse täita 
sisekontrollistandardi 10 lähtetingimused 
2012. aasta esimeses pooles;

Or. en
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Muudatusettepanek 15
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 21

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

21. tunneb muret asjaolu pärast, et 
siseauditi üksused lahkusid keskusest 31. 
augustil 2010; on seisukohal, et siseauditi 
üksuste aruanded peaksid aitama kaasa
hanke- ja toetuse andmise menetluste 
sisekontrollimeetmete täiendavale 
parandamisele;

21. tunneb muret asjaolu pärast, et 
siseauditi üksused lahkusid keskusest 31. 
augustil 2010; võtab teadmiseks 23. 
veebruari 2012. aasta kirjas esitatud 
teabe, mille kohaselt täidavad siseauditi 
üksuste ülesandeid kas välised töövõtjad 
või keskusesisene projektirühm; kutsub 
keskust üles andma eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile rohkem teavet praegu 
kehtivate hanke- ja toetuse andmise 
menetluste sisekontrollimeetmete kohta;

Or. en


