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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(C7-0299/2013 – 2013/2221(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta lõplikku 
raamatupidamise aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega,1

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– 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)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus4, eriti selle 
artiklit 23,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa;

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 89.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0224/2014),

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele 
keskuse 2012. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, 
komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu 
Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(C7-0299/2013 – 2013/2221(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta lõplikku 
raamatupidamise aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega,1

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– 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)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus4, eriti selle 
artiklit 23,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 89.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0224/2014),

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada 
selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu 
osa
(C7-0299/2013 – 2013/2221(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta lõplikku 
raamatupidamise aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
eelarveaasta 2012 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega,1

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– 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)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
851/2004, millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus4, eriti selle 
artiklit 23,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
(raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 185)5,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108, 

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 89.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid 
otsuseid ja resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0224/2014),

A. arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus”) 
finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2012. aasta lõplik eelarve 58 200 000 eurot, mis 
tähendab 2011. aastaga võrreldes 2,72% suurust kasvu;

B. arvestades, et 2012. aastaks keskuse eelarvele ettenähtud liidu rahalise toetuse 
kogusumma oli 56 727 000 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 2,40% suurust 
kasvu;

C. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse 2012. 
aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud 
seaduslikud ja korrektsed;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1. tuletab meelde, et kontrollikoja arvamus keskuse 2011. aasta tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta oli märkustega, sest keskus ei pidanud kinni ühe 2009. aastal 
allkirjastatud raamlepingu maksimumsummast (lepingu kohaselt oli keskusel õigus 
sõlmida valitud tarnijatega lepinguid maksimaalselt 9 000 000 euro ulatuses); märgib aga, 
et 2011. aasta lõpuks oli makseid tehtud summas 12 200 000 eurot;

2. võtab teadmiseks keskuse vastuse, mille kohaselt on parandusmeetmed lõpule viidud;

3. märgib kontrollikoja aruande alusel, et kuna varasematel aastatel ei peetud raamlepingu 
ülemmäärast kinni, tehti 2012. aastal makseid summas 5 200 000 eurot; juhib tähelepanu 
asjaolule, et kuna keskus võttis 2012. aastal parandusmeetmeid, ei esita kontrollikoda 
käesoleval aastal 2012. aasta tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta märkustega 
arvamust;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

4. märgib, et 2012. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste jõupingutuste tulemusel oli eelarve 
täitmise määr 93,91%; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 76,26% ning 
eelarve täitmise määr oli rahuldav nii I jaotise (personalikulud) kui ka II jaotise 
(halduskulud) puhul, st vastavalt 97% ja 80% kulukohustustega seotud assigneeringutest;

5. võtab kontrollikoja andmete alusel teadmiseks, et 2012. aastal andis keskus toetust 
teadusasutustele ja üksikisikutele ning toetuste kogusumma oli 752 000 eurot, mis 
moodustab 1,4% 2012. aasta tegevuskuludest; peab murettekitavaks, et keskus ei saa 
tavaliselt dokumente, mille abil tõendada toetusesaajate esitatud kulude 
rahastamiskõlblikkust ja täpsust; märgib, et kuigi keskus kehtestas järelkontrollide 
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strateegia ja kavatses seda 2012. aastal rakendada, ei ole veel tehtud ühtegi 2012. aasta 
toetuste järelkontrolli; võtab teadmiseks, et keskus kogus kontrollikoja auditeeritud 
tehingute kohta kokku tõendavad dokumendid, mis andsid piisava kindluse nende 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

6. tuletab meelde, et keskust rahastatakse komisjoni eelarve kaudu; palub aga keskusel anda 
nii sise- kui ka välissuhtluses selget teavet selle kohta, et keskust rahastatakse liidu 
eelarvest (liidu toetusena), mitte komisjoni toetuse abil kättesaadavaks tehtud 
vahenditest; 

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

7. märgib, et kontrollikoja iga-aastase auditi käigus tuvastati, et III jaotisega seotud 
ülekandmiste määr on kõrge (8 300 000 eurot); võtab teadmiseks, et see ei tulenenud 
keskuse iga-aastase töökava rakendamisega seotud viivitustest, vaid pigem peegeldab see 
tegevuse mitmeaastast iseloomu; märgib, et keskus võttis vastu eelarve planeerimise 
mooduli, mis on otseselt seotud keskuse iga-aastase tööprogrammiga, kusjuures maksed 
kavandati ja teostati lähtuvalt praktilistest vajadustest;

Ümber paigutatud assigneeringud

8. märgib rahuloluga, et aasta tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt jäid 
2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud 
piiridesse, ning tunnustab keskust eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9. märgib, et kontrollikoda ei esitanud iga-aastases auditiaruandes 2012. aasta valimis olnud 
tehingute ega muude auditileidudega seoses keskuse hankemenetluste kohta ühtki 
kommentaari;

10. märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes keskuse 
töölevõtmismenetluste kohta ühtki kommentaari;

11. võtab teadmiseks, et 2012. aasta lõpuks oli 200 ametikohast täidetud 187 ja et keskuses 
töötas sel ajal 91 lepingulist töötajat ja riikide lähetatud eksperti; tunnustab keskust 
võrreldes 2011. aastaga paranenud ametikohtade täitmismäära eest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12. võtab teadmiseks, et keskuse haldusnõukogu vaatab 2014. aastal läbi keskuse tervikliku 
sõltumatuse poliitika;

13. märgib, et haldusnõukogu ja nõuandva kogu liikmete elulookirjeldused ei ole üldsusele 
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kättesaadavad; palub keskusel see puudus kiiresti kõrvaldada;

Siseaudit

14. võtab keskuse esitatud andmete alusel teadmiseks, et 2012. aastal viis komisjoni siseauditi 
talitus läbi personalijuhtimisauditi, eesmärgiga hinnata personalijuhtimisega seotud 
sisekontrollisüsteemi struktuuri ja tõhusat kohaldamist ning saada selle kohta sõltumatust 
allikast kinnitust; märgib, et auditi tulemusena tehti üks juba rakendatud väga oluline 
soovitus tulemusnäitajate kohta, mille abil mõõta konkreetsete eesmärkide saavutamist, 
ning kuus olulist soovitust, millest viis on juba täidetud; märgib lisaks, et täitmata on üks 
oluline soovitus varasemast finantsjuhtimise auditist;

Tulemuslikkus

15. nõuab, et keskus edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avaldatavat mõju 
käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o

o o

16. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile1 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014)…
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23.1.2014

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2013/2221(DEC))

Arvamuse koostaja: Jutta Haug

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et 2012. aastal eraldati Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusele ELi 
üldeelarvest 58,2 miljonit eurot; soovib rõhutada, et see summa moodustab ELi 
üldeelarvest 0,042%; võtab teadmiseks, et 2012. aasta lõpuks oli 200 ametikohast 
täidetud 187 ja et keskuses töötas 91 lepingulist töötajat ja riikide lähetatud eksperti; 
tunnustab keskust võrreldes 2011. aastaga paranenud ametikohtade täitmismäära eest;

2. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud 
kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3. võtab teadmiseks kontrollikoja märkused, mis puudutavad tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust, sisekontrolle ja eelarve haldamist; on teadlik ka keskuse vastusest; tunneb 
heameelt selle üle, et keskus andis kontrollikojale 2011. aasta oktoobris ise teada 
raamlepingu maksete ülemmäära ületamisest ja palus selles küsimuses täieliku 
läbipaistvuse huvides nõu ja abi; on seisukohal, et keskuse poolt talitluspidevuse 
tagamiseks viivitamata võetud meetmed ja parandusmeetmed on olnud asjakohased; 
märgib, et raha kaduma ei läinud ja kahju kellelegi ei tekitatud; märgib, et keskus vaatas 
hüvitamiseks esitatud kulude rahastamiskõlblikkuse ja täpsuse tagamiseks oma toetuste 
kontrollimise poliitika läbi; on teadlik keskuse mitmeaastastest tegevustest, millega 
seoses tuli 8,3 miljonit eurot üle kanda; palub keskusel sellele vaatamata eelarve 
aastasuse põhimõttest kinni pidada;
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4. tunneb heameelt jõupingutuste üle, mida keskus tegi kõigi kontrollikoja varasemate 
märkuste alusel võetud parandusmeetmete lõpuleviimiseks; 

5. on teadlik sellest, et keskust rahastatakse komisjoni eelarve kaudu; palub aga keskusel 
anda nii sise- kui ka välissuhtluses selget teavet selle kohta, et keskust rahastatakse ELi 
eelarvest (ELi toetusena), mitte komisjoni toetuse abil;

6. soovitab uurida, kas eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus peaks 
põhinema OECD suunistel, et tagada kvaliteetsete rahvusvaheliselt tunnustatud 
raamatupidamis-, auditi- ja finantsaruandlusstandardite järgimine; palub Euroopa 
institutsioonidel OECD suunised üle võtta ning võtta kohustus lisada need kõigi 
Euroopa institutsioonide ja asutuste ühtsesse raamistikku, kui see on hindamise kohaselt 
soovitatav;

7. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskuse tegevdirektori tegevusele keskuse 2012. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.
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