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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2020/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 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 instituudi 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 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)4, eriti selle 
artiklit 15,

– 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 

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa 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 403, 30.12.2006, lk 9.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 
artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele 
instituudi 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu 
andmise kohta Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi direktori tegevusele 
instituudi 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 Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 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 Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2020/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 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,

– arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust instituudi 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 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1922/2006 (millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut)4, eriti selle 
artiklit 15,

– 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 

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7. Euroopa 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 403, 30.12.2006, lk 9.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 
artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 
Instituudi direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2173(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust,

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

A. arvestades, et Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (edaspidi „instituut“) tulude 
ja kulude kalkulatsiooni1 kohaselt oli instituudi 2019. aasta lõplik eelarve 
7 847 000 eurot ehk 1,68 % väiksem kui 2018. aastal; arvestades, et instituudi kogu 
eelarve tuleb liidu eelarvest;

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) märkis oma aruandes 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2019 raamatupidamise 
aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle 
kohta, et instituudi 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 98,96 %, mis on 2018. aastaga võrreldes 0,42 % madalam; 
märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 82,50 %, mis on eelnenud aastaga 
võrreldes 1,35 % kõrgem; 

2. võtab murega teadmiseks asjaolu, et instituudi 2019. aastal avaldatud aastaeelarve, mida 
hiljem muudeti, ei sisaldanud osa ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames 
eraldatud sihtotstarbelisest tulust; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt oleks 
instituut pidanud finantsmääruse kohaselt lisama kõnealuse teabe koos vajalike 
andmetega oma esialgsesse avaldatud eelarvesse; 

Tulemused

3. märgib, et instituut kasutab tegevuse eesmärkide täitmise ning rahaliste vahendite ja 
inimressursside haldamisega seoses teatavaid võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve 
haldamist; märgib lisaks, et instituut viis 2019. aastal lõpule 95,80 % ühtse 
programmdokumendi tegevustest; väljendab heameelt kava üle võtta kasutusele 

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 112.



PE657.204v01-00 8/9 PR\1212431ET.docx

ET

konkreetsed tulemusnäitajad horisontaalsete teenuste tulemuslikkuse mõõtmiseks;

4. märgib, et instituut teeb teadusuuringute eesmärgil ja tegevuse levitamiseks koostööd 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja Eurofoundiga; väljendab heameelt asjaolu üle, et 
instituut osaleb justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste võrgustikus ning uurib 
täiendavaid võimalusi ressursside jagamiseks teiste asutustega;

5. võtab teadmiseks järgmise välishindamise ettevalmistamiseks kavandatud töö; märgib, 
et kuna esimese hindamise soovitused on endiselt rakendamisel ja instituut on 
suhteliselt väike, lükkas instituudi juhatus teise välishindamise 2020. aastalt edasi 2022. 
aastale ja otsustas viia hindamise läbi iga seitsme aasta järel; kutsub instituuti üles 
andma aru edasilükatud välishindamisega seotud arengutest ja otsusest loobuda ühises 
lähenemisviisis sisalduvast komisjoni ettekirjutusest viia hindamine läbi iga viie aasta 
järel; märgib, et komisjon pidas hindamise edasilükkamist nõuetekohaselt põhjendatuks;

Personalipoliitika

6. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 96,30 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 27 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 26 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 27); märgib, et 2019. aastal töötas instituudi 
heaks ka 12 lepingulist töötajat ja 4 lähetatud riiklikku eksperti;

Hanked

7. märgib, et 2019. aastal viidi lõpule 47 tegevusega seotud ja 62 haldusalast 
hankemenetlust; märgib, et instituut võttis dokumentide kvaliteedi parandamiseks 
kasutusele hankesuunised ning on ette näinud asutusesisese koolituse uutele töötajatele 
ja projektijuhtidele; märgib, et 2019. aastal võttis instituut kasutusele pakkumuste 
elektroonilise esitamise;

8. märgib, et kontrollikoda ei leidnud välisekspertide valimiseks ja nendega lepingute 
sõlmimiseks kasutatava menetluse kohta usaldusväärset kontrolljälge ega tõendeid selle 
kohta, et eksperdid olid määratud täitma ülesandeid eelnevalt kindlaks määratud 
valikukriteeriumide alusel, milles hinnati nende eeliseid võrreldes teiste võimalike 
kandidaatide eelistega, ning et kontrollikoda pidas nendega seotud makseid 
eeskirjadevastasteks; märgib, et maksed ei ületa olulisuse künnist; märgib siiski, et viga 
on süstemaatiline ja korduv; 

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

9. võtab teadmiseks instituudi kehtestatud meetmed ja tehtavad jõupingutused, mille 
eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning 
rikkumisest teatajate kaitse; väljendab heameelt instituudi kõrgema juhtkonna 
elulookirjelduste avaldamise üle instituudi veebisaidil;

Sisekontroll

10. võtab teadmiseks, et siseauditi talituse 2017. aasta auditi viimased kolm soovitust 
sidusrühmadega suhtlemise haldamise ja välissuhtluse kohta on täidetud; märgib, et 
2019. aastal täideti kõik siseauditi talituse auditis esitatud soovitused ja allsoovitused 
hankeid toetavate tegevusprotsesside kohta ning viimane allsoovitus täideti 2020. aasta 
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alguses;

11. võtab murega teadmiseks, et kontrollikoda teatas, et instituut ei ole alates 2016. aastast 
viinud läbi oma eelarve täitmise järelkontrolle; märgib, et kontrollikoda soovitab 
konkreetsetel riskidel põhinevat spetsiaalset järelkontrolliprogrammi;

Muud märkused

12. võtab teadmiseks jõupingutused, mida instituut on teinud kulutõhusa ja 
keskkonnasäästliku töökeskkonna loomiseks; märgib, et instituut nimetas ametisse 
keskkonnahoiu eest vastutava ametniku, et vähendada instituudi tegevuse mõju 
keskkonnale; 

13. märgib, et instituut on parandanud oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamist 
ning avalikkusega suhtlemist sotsiaalmeedia ja muude kanalite kaudu;

o

o     o

14. 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.


