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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) (enne 20. 
veebruari 2019 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond) 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2151(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 
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 sihtasutuse 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 nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta4, eriti selle artiklit 16,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 
2019/127 (millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus 
(Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75)5, eriti 
selle artiklit 16,

– 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 

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 EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
5 ELT L 30, 31.1.2019, lk 74.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 706, 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)7 
artikleid 32 ja 47, 

– 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 Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 
tegevdirektori tegevusele Eurofoundi 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse 
tegemise heakskiidu andmise kohta Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise 
Sihtasutuse (Eurofound) tegevdirektori tegevusele Eurofoundi 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 Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 
tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
7 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) (enne 20. 
veebruari 2019 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2151(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 
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 sihtasutuse 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 nõukogu 26. mai 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta4, eriti selle artiklit 16,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta määrust (EL) 
2019/127 (millega asutatakse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus 
(Eurofound) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1365/75)5, eriti 
selle artiklit 16,

– 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 

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 EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1.
5 ELT L 30, 31.1.2019, lk 74.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 706, 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)7 
artikleid 32 ja 47, 

– 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 Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 
2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Sihtasutuse (Eurofound) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
7 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 
(Eurofound) (enne 20. veebruari 2019 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise 
Fond) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2151(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse 
(Eurofound) 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 Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse (edaspidi 
„sihtasutus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni1 kohaselt oli fondi 2019. aasta lõplik 
eelarve 21 489 160 eurot, mis oli 2018. aasta eelarvest 3,51 % suurem; arvestades, et 
sihtasutuse eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes sihtasutuse eelarveaasta 2019 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava 
kindluse selle kohta, et sihtasutuse 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 99,99 %, mis on mõnevõrra (0,41 %) langenud; võtab 
teadmiseks asjaolu, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 80,92 %, mis on 2018. 
aastaga võrreldes 1,78 % väiksem;

Tulemuslikkus

2. märgib, et sihtasutus kasutab nelja tulemuslikkuse põhinäitajat, mis on lisatud 
tulemuslikkuse seiresüsteemi, kuhu kuuluvad lisaks tulemuslikkuse põhinäitajatele nn 
parameetrid (muud tööprotsesside näitajad) koos lisaväärtuse, sh tegevuse tulemuste ja 
mõju kvalitatiivse hindamisega, millega parandatakse eelarve haldamist;

3. võtab teadmiseks asjaolu, et 2019. aastaks kavandatud tööprogrammide tulemused 
saavutati 91 % ulatuses (56 tulemusest 51) ja sihtasutus aitas kaasa 212 
poliitikaarendusega seotud sündmusele (46 % neist liidu tasandil);

4. märgib, et sihtasutuse uus asutamismäärus jõustus 20. veebruaril 2019;

1 ELT L 107, 31.3.2020, lk 193.
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5. märgib, et sihtasutus jätkas koostööd teiste liidu asutustega ja viis ellu iga-aastastes 
tegevuskavades kokku lepitud meetmeid Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuuri (EU-OSHA), Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ja Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudiga ning jätkas ettevalmistusi koostöös Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskusega (Cedefop) neljanda Euroopa ettevõtete uuringu tegemiseks ning 
kirjutas alla kokkuleppele Euroopa Tööjõuametiga raamatupidamiseteenuste jagamise 
kohta; 

6. märgib, et komisjoni nimel viidi 2018. aastal läbi tööhõive peadirektoraadi pädevusse 
kuuluvate liidu asutuste (Eurofound, Cedefop, ETF and EU-OSHA) välishindamine 
seoses nende asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe ja liidu lisaväärtusega; 
märgib, et komisjon on nimetatud nelja liidu asutuse kohta tellitud hindamise peamised 
tulemused koos täieliku hindamisaruandega avaldanud ning sihtasutus rakendab 
vastuseks komisjoni soovitustele meetmeid ja annab selle kohta aru oma 2020. aasta 
tegevusaruandes;

Personalipoliitika

7. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 97,80 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 91 ametikohast oli täidetud 11 ametniku ja 78 ajutise 
teenistuja ametikohta (2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 91); märgib, et 2019. aastal 
töötas sihtasutuse heaks ka 11 lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik ekspert;

8. märgib, et sihtasutus on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise vältimise 
poliitika; märgib, et 2018. aastal teatatud ja uuritud ahistamisjuhtumiga seotud 
kohtumenetlus algatati 2019. aastal ja on veel pooleli;

Hanked 

9. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et sihtasutus sõlmis 2019. aasta juunis 
ühe taotlejaga läbirääkimistega hankemenetluse alusel ilma hanketeadet avaldamata 
elektrienergia tarnimise raamlepingu, mille maksimaalne summa oli 170 000 eurot, ning 
kuna töövõtja on jaemüüja, ei ole tarne kaubabörsil noteeritud ega sealt ostetud ning 
läbirääkimistega hankemenetluse erand ei ole kohaldatav, mistõttu seonduvad lepingud 
ja nendega seotud 20 255 EUR suurused maksed on reeglitevastased; võtab sihtasutuse 
vastuse põhjal teadmiseks, et sihtasutus nõustub tähelepanekuga ja et 2021. aasta 
alguseks on juba kavandatud uus hankemenetlus, mis on oma olemuselt 
konkurentsipõhine;

10. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et sihtasutus algatas 2019. aasta 
oktoobris läbirääkimistega hankemenetluse, mille hinnanguline eelarve oli 140 000 
eurot, et sõlmida raamleping tualettruumide renoveerimiseks, ning ainus pakkuja valiti 
välja lepingu väärtusega 176 800 eurot (23 % üle avatud hankemenetluse künnise)2 ning 
kuigi sihtasutus andis läbirääkimistega hankemenetluse erandile asjakohase loa, ei 
muuda see olematuks asjaolu, et oleks tulnud kasutada avatud hankemenetlust; võtab 
sihtasutuse vastuse põhjal teadmiseks, et lepingu sõlmimine põhines arvamusel, et 
hanke kordamine avatud menetluse teel ei tooks kaasa majanduslikult soodsamat 

2 Määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artikli 175 lõige 1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2014/24/EL (riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (ELT L 94, 28.3.2014, lk 
65) artikkel 4, millega kehtestatakse asjade ja teenuste riigihankelepingute piirmääraks 144 000 eurot.
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pakkumust, ning teave sõlmitud lepingu kohta on avaldatud nii Euroopa Liidu Teatajas 
kui ka sihtasutuse veebisaidil;

11. märgib, et eelarve jaotises 3 kanti üle kokku 574 000 eurot rohkem, kui algselt 
kavandati, mis tulenes peamiselt ebaõnnestunud või hilinenud hankemenetlustest, 
samuti hilinenud maksetest, mis olid tingitud mõne töövõtja puudulikust 
tulemuslikkusest, ning Euroopa töötingimuste 2020. aasta uuringu varasemaks 
toomisest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12. võtab teadmiseks sihtasutuses kehtivad meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk 
on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning rikkumisest 
teatajate kaitse; märgib, et sihtasutuse veebisaidil ei ole avaldatud kõigi juhatuse 
liikmete elulookirjeldusi ja huvide deklaratsioone; 

Sisekontroll

13. võtab teadmiseks, et komisjoni siseauditi talitus andis 2019. aasta veebruaris tehtud 
riskihindamise alusel välja uue strateegilise siseauditi kava aastateks 2019–2021 ning et 
sihtasutus kiitis heaks ettepaneku tulevaste audititeemade kohta inimressursside, 
hangete ja lepingute haldamise valdkonnas;

14. võtab teadmiseks, et sihtasutus viis läbi programmidokumendi 2021–2024 eelhindamise 
ja heakskiidetud soovitusi käsitletakse tegevuskavas;

15. märgib, et siseauditi talitus viis 2018. aastal lõpule tulemusauditi sihtasutuse tegevuse ja 
vahendite eraldamise prioriseerimise kohta ning et sihtasutus on järginud kõiki soovitusi 
ja ootab siseauditi talituselt 2020. aastal positiivse tulemusega kontrolli; palub 
sihtasutusel hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 
soovituste lõpliku täitmisega kursis;

o

o     o

16. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile3 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

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


