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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) 
nr 1339/2008 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)4, eriti selle artiklit 17,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

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

1 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 354, 31.12.2018, lk 82.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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artikleid 32 ja 476, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2019. aasta eelarve 
täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta Euroopa 
Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust fondi tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) 
nr 1339/2008 (millega luuakse Euroopa Koolitusfond)4, eriti selle artiklit 17,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud 
määruse (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208) 
artikleid 32 ja 476, 

1 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 354, 31.12.2018, lk 82.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Koolitusfondi 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 Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2159(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Koolitusfondi 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et Euroopa Koolitusfondi (edaspidi „fond“) tulude ja kulude kalkulatsiooni1 
kohaselt oli fondi 2019. aasta lõplik eelarve 20 546 000 eurot, mis oli 2018. aasta 
eelarvest 2,00 % suurem; arvestades, et fondi eelarve koosneb ainult liidu eelarvest 
eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes fondi eelarveaasta 2019 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava 
kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle 
aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 99,96 %, mis on 2018. aasta määrast veidi (0,03 % võrra) 
kõrgem; võtab teadmiseks, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 95,91 %, mis 
on eelnenud aasta määrast 2,16 % võrra madalam;

Tulemuslikkus

2. märgib, et fond kasutab peamiste tulemusnäitajatena teatavaid suurusi, mille alusel 
hinnata oma tegevuse lisaväärtust ja muid eelarvehalduse parandamise meetmeid, mille 
hulka kuuluvad näiteks sidusrühmade kaasamine, riigi poliitika areng ja õigeaegsed 
maksed;

3. märgib, et fondi tegevuse lõpetamise määr oli 91 %, õigeaegse täitmise määr oli 85 % ja 
15 peamisest tulemusnäitajast 14 puhul suudeti eesmärgid saavutada;

4. märgib, et 2019. aastal võttis juhatus vastu uue strateegia, milles määratletakse visioon 
sellest, kuidas kasutada fondi teadmisi ja kogemusi võimalikult palju liidu välissuhete 
poliitikas, et parandada inimkapitali arengut, keskendudes kestliku arengu tegevuskava 

1 ELT C 120, 29.3.2019, lk 20.
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2030 ja liidu välissuhete prioriteetide elluviimisele;

Personalipoliitika

5. märgib, et 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust täidetud 100 % 
ja liidu eelarves kinnitatud 86 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 86 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 86); märgib, et 2019. aastal töötas fondi heaks ka 
41 lepingulist töötajat ja lähetatud riiklikke eksperte ei olnud;

6. märgib, et fond on kehtestanud mitu ahistamisvastast meedet ja võttis 2019. aastal vastu 
uue töötajate väärikuse kaitse poliitika;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

7. võtab teadmiseks fondi kehtestatud meetmed ja tehtavad jõupingutused, mille eesmärk 
on tagada läbipaistvus, ennetada ja hallata huvide konflikte ning kaitsta rikkumisest 
teatajaid; märgib, et fond tuvastas 2019. aastal valikumenetluses võimaliku huvide 
konflikti ja direktor tegi otsuse muuta seetõttu valikukomisjoni koosseisu; märgib, et 
fondil on pooleli üks rikkumisest teatamise juhtum ja sellest tulenevalt võetakse 
distsiplinaarmenetluse raames meetmeid; palub, et fond annaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile tehtud edusammudest aru;

Hanked

8. võtab kontrollikoja 2018. aasta leidude suhtes võetud järelmeetmete osas teadmiseks, et 
puuduvad tõendid selle kohta, et hankemenetlus, mille alusel fondi heaks töötasid viis 
ajutist töötajat, oleks toonud kaasa parima hinna ja kvaliteedi suhtega lepingu 
sõlmimise; toetab sellega seoses kontrollikoja seisukohta, et fond peaks kasutama 
hindamiskriteeriume, mis keskenduvad konkurentsipõhistele hinnaelementidele; võtab 
fondi vastuse põhjal teadmiseks, et fond tunnistab täielikult probleemi ja kavatseb 
järgmise ajutiste töötajate hankemenetluse puhul lisada hindamiskriteeriumide hulka 
konkurentsipõhised hinnaelemendid;

Sisekontroll

9. märgib, et siseauditi talitus tegi 2019. aastal auditi teemal „Personalijuhtimine ja eetika 
Euroopa Koolitusfondis“ ning esitas selle põhjal ühe väga olulise ja viis olulist 
soovitust; märgib, et kahe soovituse täitmist kinnitas siseauditi talitus ametlikult 
2020. aasta veebruaris ja 2020. aasta septembris; võtab sellega seoses teadmiseks, et 
fond on täitnud ühe „väga oluliseks“ liigitatud soovituse ja võtnud meetmeid ülejäänud 
soovituste täitmiseks, mis ootavad siseauditi talituse poolset läbivaatamist ja täitmise 
ametlikku kinnitust;

10. märgib, et 2018. aasta oli fondi 17 sisekontrolli põhimõtte rakendamise esimene 
täisaasta; märgib, et sisekontrolli põhimõtete 2019. aasta hindamise tulemused olid 
positiivsed ja 17 põhimõttest 16 toimivad hästi või neis on vaja teha ainult väiksemaid 
parandusi; palub, et fond annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile ka teada, milliseid meetmeid on olukorra parandamiseks võetud;

11. märgib seoses 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames 
esitatud Euroopa Parlamendi märkuste järelmeetmetega, et 2018. aastal viidi komisjoni 
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nimel läbi tööhõive peadirektoraadi pädevusse kuuluvate liidu asutuste (fond, Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise 
Sihtasutus ning Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus) välishindamine, mille käigus 
käsitleti nende asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, sidusust ja lisaväärtust liidu 
tasandil ning jõuti järeldusele, et riskijuhtimise lähenemisviis fondis on kooskõlas teiste 
asutustega ning võimaldab võimalike riskide põhjalikku ja järjekindlat kontrolli; 
märgib, et kõik pooleliolevad meetmed on kavas lõpule viia 2021. aasta märtsiks; palub, 
et fond annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 
tehtud edusammudest aru;

o

o     o

xx. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile2 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

2 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2021)0000.


