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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 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 keskuse 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 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)4, eriti selle 
artiklit 23,

– 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 142, 30.4.2004, 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 keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele 
keskuse 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise 
kohta Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 
2019. 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).

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

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2020/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 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 keskuse 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 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)4, eriti selle 
artiklit 23,

– 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 142, 30.4.2004, 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 keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

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).

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

tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2163(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

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

A. arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) 
tulude ja kulude aruande1 kohaselt oli keskuse 2019. aasta lõplik eelarve 59 206 000 
eurot, mis tähendab 2018. aastaga võrreldes eelarve suurenemist 2,03 %; arvestades, et 
97,68 % keskuse eelarvest tuleb liidu eelarvest;

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) on oma aruandes 
keskuse eelarveaasta 2019 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja 
aruanne“) märkinud, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse 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 99,23 %, mis on 2018. aasta määrast 0,71 % võrra kõrgem; 
märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 81,41 %, mis on eelnenud aastaga 
võrreldes veidi (0,19 %) suurem;

Tulemused 

2. märgib, et keskus kasutab oma tegevuse lisaväärtuse hindamiseks ja eelarvehalduse 
parandamiseks mitut 2020.–2022. aasta ja 2021.–2023. aasta ühtses 
programmdokumendis sisalduvat võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat ja 
muude näitajate seas ka komisjoni 2015. aasta töödokumendis loetletud peamisi 
tulemusnäitajaid; märgib, et võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid muudeti 
veidi ja loetelu muudeti ühtse programmdokumendi (2021–2023) jaoks täielikult; 
märgib, et 2019. aasta tööprogrammi tegevustest rakendati 90,30 %;

3. märgib, et seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 
eelmise aasta soovitusega keskuse rolli kohta liidus tervishoiu digiteerimise vahendite 
väljatöötamisel, eelkõige seoses pandeemia vastu võitlemisega, on staatus „pooleli“; 

1 ELT C 192, 8.6.2020, lk 6.
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palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni tegevuskava seisust, eriti seoses praeguse pandeemiaga;

4. peab tervitatavaks asjaolu, et keskus jagab parimaid tavasid ning teeb korrapäraselt 
koostööd teiste liidu ametite ja organitega, eelkõige Euroopa Toiduohutusameti, 
Euroopa Ravimiameti, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse ning 
komisjoniga, täpsemalt komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadiga; märgib 
lisaks, et keskus osaleb institutsioonidevahelistes hankemenetlustes ning ühiste 
teenuste, peamiselt IT-teenuste ja personaliuuringute kasutamises; märgib, et keskus 
osaleb ka Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti pakutavate ühiste teenuste 
kasutamises avariitaaste talitluspidevuse eesmärgil; väljendab heameelt selle üle, et 
keskuse koostöö hindamiseks on olemas võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad;

5. märgib, et välishindamine ajavahemikuks 2013–2017 viidi lõpule aastatel 2018–2019 ja 
hindamise käigus antud soovitused võeti vastu 2020. aastal; väljendab heameelt asjaolu 
üle, et hindamisel jõuti järeldusele, et keskus on edukalt toetanud liidu ja liikmesriikide 
poliitikaprioriteete ning näidanud üles suutlikkust poliitika arenguga edukalt kohaneda; 
märgib lisaks, et keskuse tegevusele anti positiivne hinnang seoses tegevuse sidususe ja 
koordineerimisega teiste asjaomaste organitega; palub keskusel anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru hindamisest tulenevate 
soovituste rakendamise tegevuskava väljatöötamise seisust;

6. märgib, et kuna keskus on liidu amet, on selle eelarve koostatud eurodes; kuna keskus 
asub aga väljaspool euroala (Rootsis), tekivad paljud kulud Rootsi kroonides (SEK); 
märgib lisaks, et keskusele avaldab mõju vahetuskursi kõikumine, sest tal mitte ainult ei 
ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid ka muudes 
välisvaluutades;

Personalipoliitika

7. märgib, et 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust täidetud 95,56 % 
ja liidu eelarves kinnitatud 180 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 172 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 180); märgib, et 2019. aastal töötas keskuse 
heaks ka 96 lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik ekspert;

Hanked

8. tõdeb, et 2019. aastal kasutati komisjoni DG DIGITi rakendusel e-PRIOR põhinevat 
elektroonilist hankesüsteemi 11 hankeks; märgib, et keskuse uued sisemised 
elektroonilised töövood, mis hõlmavad hankeid, õigusmenetlusi ja personalivahetuse 
teateid, on taganud protsesside suurema tõhususe ja nõuetele vastavuse; märgib, et 
keskus on läinud üle uuele eelväljaannete süsteemile ja rakendatud on liidu 
küsitlusvahendit;

9. märgib, et kontrollikoja kolmest tähelepanekust on rakendatud kahte, ühte seoses IT 
raamlepingu eelkontrollidega ning teist seoses konverentsi- ja multimeediaseadmete 
teenuslepingutega; palub keskusel anda aru meetmetest, mida on võetud seoses 
tellimislehtede, üleantud dokumentide ja arvete kontrolli ning kooskõlastava võrdlemise 
ülesehituse ja dokumenteerimisega;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus
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10. täheldab, et puuduvad mõned haldusnõukogu ja nõuandva kogu liikmete CVd ja huvide 
deklaratsioonid; märgib, et keskus on võtnud suuna sõltumatuse poliitikale, mis nõuab 
tavapäraselt huvide deklaratsioonide kogumist ja kontrollimist oma kõrgema juhtkonna 
liikmetelt, peamistelt töötajatelt ja välisekspertidelt, kes osalevad keskuse 
teadustegevuses;

11. märgib, et keskus registreeris ja lõpetas 2019. aastal ühe rikkumisest teatamise juhtumi 
ning et kehtestatud on asjakohased meetmed, ning märgib, et selle tulemusena saadeti 
töötajatele kirjalik meeldetuletus nende personalieeskirjadest tulenevate kohustuste 
kohta; märgib, et 2019. aastal tehti kindlaks ja uuriti täiendavalt 29 võimalikku huvide 
konflikti, millest 21 tunnistati võimalikuks huvide konfliktiks, ning kohaldati 
leevendamismeetmeid; märgib, et keskus on registreerinud kohtumised lobistidega ja 
need avalikustatakse taotluse korral;

Sisekontroll

12. märgib, et keskuse praegune auditikava hõlmab ajavahemikku 2018–2020; märgib, et 
arvesse on võetud kõiki varasemaid tähelepanekuid ja soovitusi ning välja on töötatud 
asjakohased tegevuskavad; märgib, et pärast siseauditi talituse 2019. aasta auditit 
„Preparedness and Response in the ECDC“ (Valmisolek ja reageerimine ECDCs) esitati 
viis soovitust, millest kaks liigitati väga oluliseks ja kolm oluliseks, millest üks väga 
oluline ja üks oluline soovitus on juba ellu viidud; kutsub keskust üles andma eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru ka viimaste 
soovituste seisust;

13. märgib, et keskus registreeris 2019. aastal 46 juhtumit erandite registris, mida analüüsiti 
vastavalt, ning et välja on töötatud tegevuskava erandite arvu vähendamiseks;

Muud kommentaarid

14. märgib, et keskus on välja töötanud põhjaliku strateegia, mille eesmärk on saavutada 
kulutõhusus ja keskkonnakaitse;

15. väljendab heameelt keskuse uute meetmete üle teadusuuringute tulemuste üldsusele 
levitamiseks ning avalikkusega suhtlemiseks sotsiaalmeedia ja muude meediakanalite 
kaudu; väljendab heameelt veebisaidi muutmise üle eri sidusrühmade jaoks; täheldab, et 
keskusel ei ole spetsiaalset küberturvalisuse poliitikat, kuid on kehtestatud mitu 
turbepoliitikat, mis hõlmavad küberturvalisust;

o

o     o

16. 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.


