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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 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 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)4, eriti 
selle artiklit 21,

– 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 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 97, 9.4.2008, lk 1.
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 eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi direktori tegevusele 
instituudi 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu 
andmise kohta Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 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 Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 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 Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2020/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 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 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 
294/2008 (millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut)4, eriti 
selle artiklit 21,

– 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 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 97, 9.4.2008, lk 1.
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 eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituudi 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 Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2179(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

A. arvestades, et Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (edaspidi „instituut“) 
tulude ja kulude kalkulatsiooni1 kohaselt oli instituudi 2019. aasta lõplik eelarve 
557 896 982,73 eurot, mis on 2018. aastaga võrreldes 21,80 % rohkem; arvestades, et 
liidu rahaline toetus instituudi eelarvesse oli 2019. aastal kokku 378 562 704,82 eurot, 
mis tähendab 2018. aastaga võrreldes 20,99 % suurust kasvu; 

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes 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, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve 
täitmise määr 97,04 %, mis oli 2018. aastaga võrreldes 4,99 % kõrgem; märgib, et 
maksete assigneeringute täitmise määr oli 97,57 %, mis on 2018. aasta määrast 0,23 % 
madalam;

2. märgib kontrollikoja aruande põhjal, et instituudi kontrollimenetlused toimisid üldiselt 
kavakohaselt, välja arvatud sõidu- ja elamiskulude hüvitamine 1 200 euro ulatuses, 
mida teenuslepingus ei olnud ette nähtud; võtab instituudi poolt kontrollikojale esitatud 
vastuse põhjal teadmiseks, et makse tegi ajutine teenistuja, kes tegi teenistuse huvides 
lähetuse, kuid instituut tunnistas siiski oma viga ja teeb vajalikud õiguslikud 
kohandused;

Tulemuslikkus

3. võtab teadmiseks, et instituut kasutab instituudi ning teadmis- ja innovaatikakogukonna 
tasandil peamisi tulemusnäitajaid; märgib, et seoses teadmis- ja innovaatikakogukonna 
peamiste tulemusnäitajatega mõõtis instituut oma tulemuslikkust tavapäraste programmi 
„Horisont 2020“ peamiste tulemusnäitajatega, nagu toetuse määramiseni kuluv aeg ja 
maksmiseni kuluv aeg; 

1 ELT L 143, 30.4.2020, lk 22.
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4. märgib, et instituut on andnud raamatupidamisteenused üle komisjonile ja võtnud 
kasutusele komisjoni IT-vahendid, nagu ARES dokumendihalduseks ja SYSPER 
personalijuhtimiseks;

5. märgib, et instituut leidis võimaluse teha koostööd ja jagada ressursse Euroopa Liidu 
Õiguskaitsekoolituse Ametiga ja kaalus seda ning uurib ka lisavõimalusi; kutsub 
instituuti üles ressursside jagamise tuvastatud võimalusi kasutama;

Personalipoliitika

6. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 97,73 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 44 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 43 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 44); märgib, et 2019. aastal töötas instituudi 
heaks ka 22 lepingulist töötajat ja lähetatud riiklikke eksperte ei olnud;

7. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et instituudi eelarve suur kasv ning 
teadmis- ja innovaatikakogukondade suurenev arv ei toonud kaasa ametikohtade arvu 
suurenemist; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et instituudi eelarve 
suureneb 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus praeguse mitmeaastase 
finantsraamistikuga võrreldes veel 600 000 000 euro võrra ehk 25 % ning et töötajate 
arvu ülempiir on endiselt 70; märgib kontrollikoja aruande põhjal ka seda, et on oht, et 
instituudil ei ole tulevikus piisavat suutlikkust oma suurenenud töökoormusega toime 
tulla, ning et see oht on leevendumise asemel veelgi suurenenud;

8. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta kohta tehtud tähelepaneku 
rakendamine seoses vabade ametikohtade teadete avaldamisega on veel pooleli, kuna 
instituut ei postita oma vabu töökohti Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidile 
järjepidevalt;

Hanked

9. märgib, et instituut osales mitmes komisjoni ja muude asutuste institutsioonidevahelises 
hankemenetluses; märgib, et instituut võttis 2018. aastal kasutusele e-hanked ja 
hankedokumentide elektroonilise esitamise rakenduse ning menetles 2019. aastal mitut 
hankemenetlust e-hangete vahenditega;

10. märgib, et instituut käivitas 2019. aastal 2016.–2017. aasta eksperdiülesande 
järelmeetmena teadmis- ja innovaatikakogukondade juriidiliste isikute ja nende 
ühispaiknemiskeskuste hankepõhimõtete ja -menetluste uue järelevalvetegevuse;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

11. võtab teadmiseks instituudi kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk 
on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest 
teatajate kaitse; märgib, et instituut avaldas oma veebisaidil juhatuse liikmete ja 
tippjuhtide deklaratsioonid huvide konfliktide puudumise kohta ja elulookirjeldused;

12. märgib, et instituut teatas 2019. aastal ühest rikkumisest teatamise juhtumist ja selle 
suhtes kohaldati sise-eeskirjade sätteid; palub instituudil anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selle juhtumi käigust aru;
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13. märgib, et teadmis- ja innovaatikakogukondade hindamist 2019. aasta hea juhtimistava 
põhimõtetes saaks veelgi parandada, kuna mõned teadmis- ja innovaatikakogukonnad 
peaksid parandama oma käitumisjuhendit ning huvide konfliktide ennetamise ja 
haldamise poliitikat ja järelevalvemehhanisme; märgib, et instituut võtab 2020. aastal 
selle aspekti suhtes horisontaalse järelevalvetegevuse kaudu järelmeetmeid; palub 
instituudil tulemustest aru anda;

Sisekontroll

14. märgib, et siseauditi talitus viis 31. jaanuaril 2019 lõpule teadmis- ja 
innovaatikakogukondadele tehtud maksete eelkontrolli auditi ning saatis teate 
toetuslepingute järelevalve auditis esitatud täitmata soovituste põhjal võetud 
järelmeetmete kohta; märgib, et üks soovitus on nõuetekohaselt ellu viidud ja kaks 
soovitust on endiselt täitmata;

15. võtab teadmiseks lahendamata probleemide ja niisuguste pooleliolevate 
parandusmeetmete arvu, mida tuleb võtta kontrollikoja 2014., 2017. ja 2018. aastal 
esitatud märkuste põhjal ning mis puudutavad eelkõige rahastamistingimusi; võtab 
teadmiseks instituudi vastuse, et 19 märkusest jäid lahtiseks ainult seitse; märgib ka, et 
kolm probleemi ei ole instituudi kontrolli all ja veel kolme puhul on vaja pikemat 
tähtaega, et need täielikult lahendada;

Muud kommentaarid

16. märgib, et instituut parandas oma kohalolekut sotsiaalmeedias, suurendades oma üldist 
tegevust sotsiaalmeedia eri platvormidel; võtab teadmiseks pingutused, mida instituut 
on teinud kulutõhusa ja keskkonnahoidliku töökeskkonna loomiseks; kutsub instituuti 
üles jätkuvalt parandama kohalolekut sotsiaalmeedias ja oma kestliku arengu 
strateegiat;

17. võtab teadmiseks instituudi üldise infoturbepoliitika rakendusprotsessi, sealhulgas 
küberjulgeoleku IKT-aspektid; palub instituudil protsessi tulemustest aru anda;

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.


