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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2020/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 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 nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa 
Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta4, eriti selle artiklit 14,

– 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. 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. 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 314, 7.12.1994, 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 kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori kohusetäitja 
tegevusele keskuse 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise 
heakskiidu andmise kohta Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori kohusetäitja 
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, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori kohusetäitjale, 
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 Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2020/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 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 nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa 
Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta4, eriti selle artiklit 14,

– 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)6 

1 ELT C 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 C 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 314, 7.12.1994, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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artikleid 32 ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Liidu Asutuste 
Tõlkekeskuse 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Asutuste 
Tõlkekeskuse direktori kohusetäitjale, 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 Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2156(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust,

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

A. arvestades, et Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja 
kulude kalkulatsiooni1 kohaselt oli keskuse 2019. aasta lõplik eelarve 45 750 404 eurot, 
mis on 2018. aastaga võrreldes 2,95 % väiksem; arvestades, et 86,72 % keskuse 
eelarvest moodustavad institutsioonide, muude ametite ja organite osamaksed;

B. arvestades, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) on oma aruandes 
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 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, et 2019. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve 
täitmise määr 93,03 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 1,91 % madalam; märgib, et 
maksete assigneeringute täitmise määr oli 85,11 %, mis on 2018. aasta määrast 2,82 % 
võrra madalam;

2. nõuab tungivalt, et keskus võtaks vastu kestliku ärimudeli kooskõlas 
ümberkujundamiskavaga, mis töötati välja tõlkekeskust kui ELi ametitele ja organitele 
ühise keeleteenuse pakkujat käsitleva välisuuringu „Study on the Translation Centre as 
the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies“ alusel; märgib, 
et keskuse vastuse kohaselt jälgiti 2019. aastal ümberkujundamiskava ja selle aluseks 
olevate projektide rakendamist ning sellest anti ka aru; ergutab keskust rakendama 
täielikult meetmeid, mis aitaksid kohandada uut ärimudelit tehnoloogia arenguga;

3. märgib murelikult, et keskus ei ole täitnud pettustevastast kava, mis oleks tulnud 
rakendada 2018. aasta lõpuks; märgib, et 2018. aasta pettustevastases kavas esitatud, 
kuid lõpule viimata meetmed lisati 2019.–2020. aasta pettustevastases kavas esitatud 
uute meetmete hulka ja need plaaniti lõpule viia 2020. aasta lõpuks; soovitab keskusel 
teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni 

1 ELT C 391, 18.11.2019, lk 57.
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edasilükatud meetmetest ja nende mõjust pettuseohule, millega keskus silmitsi seisaks;

Tulemuslikkus

4. märgib, et keskus kasutab endiselt oma tegevuse tulemuste hindamiseks 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatena peamiselt sisend- ja väljundnäitajaid 
ning oma eelarve haldamise tõhustamiseks mitut muud näitajat; võtab teadmiseks 
keskuse programmide ja tegevuse läbivaadatud eelhindamise ning käimasoleva 
järelhindamise; palub keskusel arendada võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid 
edasi eesmärgiga hinnata oma tegevuse tulemusi ja mõju, et saada kvalitatiivseid 
nõuandeid selle kohta, kuidas suurendada keskuse väljundi lisaväärtust ja täiustada 
keskuse ärimudelit;

5. märgib, et keskus näeb ennast liidu ametitele ühise keeleteenuse pakkujana ja et selle 
põhiülesanne ei kattu muude ametite ülesannetega; märgib lisaks, et keskus ühendas 
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti ja Euroopa Keskkonnaametiga jõud ühise 
e-värbamisvahendi „Systal“ rakendamisel ning on ametite koordinatsioonitoe üksuse 
kaudu jaganud korrapäraselt teadmisi ja kogemusi teiste liidu ametitega ning on 
osalenud ELi ametite võrgustiku koosolekutel ja tegevuses; soovitab keskusel teavitada 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni Systalist ja jätkata 
aktiivselt selle vahendi ühist kasutamist koos teiste liidu ametitega; ergutab keskust 
jätkama niisugust koostööteed ning teadmiste ja kogemuste jagamist;

Personalipoliitika

6. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 93,26 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 52 ametnikust ja 141 ajutisest teenistujast oli 
ametisse nimetatud 48 ametnikku ja 132 ajutist teenistujat (2018. aastal oli kinnitatud 
ametikohti 189); märgib, et lisaks töötas 2019. aastal keskuse heaks 23 lepingulist 
töötajat;

Hanked

7. võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et keskus allkirjastas IT-
teenuste puhul äriühingutega lepingud, mille ebamäärane sõnastus võimaldas keskusel 
kasutada (mise à disposition) ajutisi renditöötajaid selgelt kindlaksmääratud IT-teenuste 
asemel, mis ei ole kooskõlas liidu sotsiaal- ja tööõiguse normidega; märgib lisaks, et 
2019. aastal oli keskuse poolt sellega seoses tehtud maksete kogusumma 
1 207 560 eurot; võtab teadmiseks keskuse vastuse, et seda tava rakendatakse 
institutsioonidevahelise raamlepingu alusel; märgib, et üks niisugust tava käsitlev 
juhtum on praegu Euroopa Kohtus arutamisel; soovitab keskusel jälgida pooleliolevat 
kohtuasja ja teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni selle tulemusest ja meetmetest, mida tuleb selle tulemuse alusel võtta;

8. võtab kontrollikoja eelmise aasta leidude suhtes võetud järelmeetmega seoses 
teadmiseks, et 2018. aasta lõpuks oli amet kasutusele võtnud e-arveldamise, kuid mitte 
veel e-hanke ja dokumentide elektroonilise esitamise vahendeid, mille komisjon on 
välja töötanud, et võtta avaliku hanke menetlustes osalevate kolmandate isikutega 
toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hange); 
märgib, et keskus võttis e-hanked kasutusele 2019. aastal, kuid pakkumuste 
elektrooniline esitamine on 2020. aasta COVID-19 kriisi tõttu viibinud; kutsub keskust 
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üles võtma kasutusele kõik hankemenetluste haldamise parandamiseks vajalikud 
vahendid ja andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile nende rakendamisest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

9. märgib, et keskus otsustas avaldada ainult oma haldusnõukogu liikmete huvide 
deklaratsioonid ja jätta elulookirjeldused avaldamata ning et selle otsuse aluseks oli 
selle suurus (umbes 130 liiget ja asendusliiget); märgib, et direktori elulookirjeldus ja 
huvide deklaratsioon avaldati keskuse veebisaidil;

10. märgib, et kuigi keskust ei rahastata tasudest, sõltub see keskuse haldusnõukogus 
esindatud klientidelt saadud tuludest (keskuse sõnul saadakse 99,2 % tuludest oma 
klientide makstavatest teenustasudest), mistõttu eksisteerib keskuse toodete 
hinnakujunduses olemuslik huvide konflikti risk; märgib, et eesmärgiga leevendada 
huvide konfliktide mõju eelarvele rakendab keskus meedet, mis seisneb eelarvereservi 
hoidmises (hinnastabiilsuse reserv), et tasakaalustada eelarvet ettenägematute 
sündmuste või vähenenud nõudluse korral; märgib, et see on peamiselt reaktiivne 
meede, ja julgustab keskust töötama välja ka ennetusmeetmeid, tagades õiglase 
hinnakujunduse säilitamise kõigi keskuse klientide jaoks;

Sisekontroll

11. märgib, et Euroopa Komisjoni siseauditi talitus auditeeris 2019. aastal töövoo haldamise 
vahendit eCdT, mida kasutatakse klientide tõlketellimuste haldamiseks, ning jõudis 
järeldusele, et keskuse loodud tõlkeprotsessi ja eCdT haldus- ja sisekontrollisüsteemid 
on üldiselt piisavalt hästi kavandatud, tõhusad ja tulemuslikud, kuid tuvastati ka neli 
olulist valdkonda, mida soovitati parandada; märgib, et keskus esitas kõnealuste 
soovituste rakendamiseks tegevuskava, mida siseauditi talitus pidas tuvastatud riskide 
maandamiseks piisavaks;

12. märgib, et 2019. aastal tehtud sisekontrollistandardite enesehindamise põhjal jõuti 
järeldusele, et sisekontrollistandardid on olemas ja tõhusad, kuid direktor järeldas, et 
riskijuhtimisprotsessi tuleks selle tulemuslikkuse parandamiseks prioriseerida, ning tegi 
riskijuhtimise ja sisekontrolli koordineerimise eest vastutavale ametnikule ülesandeks 
vaadata läbi mitu dokumenti, näiteks sisekontrollistrateegia, tundlike ametikohtade 
menetlus ja riskijuhtimispoliitika, või ajakohastada neid; märgib, et keskus kasutab oma 
iga-aastases konsolideeritud tegevusaruandes oma selle valdkonna tegevuse 
kirjeldamiseks nii sisekontrollistandardeid kui ka sisekontrollipõhimõtteid; soovitab 
keskusel võtta teadmiseks komisjoni läbivaadatud sisekontrolliraamistiku, mis võeti 
kasutusele 2017. aastal, ning viia oma konsolideeritud iga-aastase tegevusaruande 
sõnastus sisekontrolliraamistikuga kooskõlla;

Muud kommentaarid

13. võtab murelikult teadmiseks kontrollikoja arvamuse, mis on esitatud muud asjaolu 
kajastava punktina selle kohta, et keskus ei avalikustanud vastavalt lõpliku 
raamatupidamise aastaaruande edastamise ajal mõistlikult kättesaadavale teabele 
lõplikus raamatupidamise aastaaruandes asjakohaselt COVID-19 meetmete mõju 
keskuse praegusele ja tulevasele tegevusele; nõuab, et keskus hindaks seda mõju ja 
avaldaks tulemused eelarvepädevatele institutsioonidele;
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14. märgib, et keskuses ei toimunud ühtegi andmetega seotud rikkumist, nagu on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/6792 (isikuandmete 
kaitse üldmäärus), ning keskuse andmekaitseametnikule ei esitatud ka ühtegi kaebust; 
märgib siiski, et keskus ei saanud Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse hilise 
kättesaamise tõttu esitada haldusnõukogule 2019. aastal isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikli 25 kohast otsust, mille eesmärk on tagada lõimitud ja vaikimisi andmekaitse; 
nõuab tungivalt, et keskus võtaks selle otsuse vastu võimalikult kiiresti, et keskuse 
tegevus oleks isikuandmete kaitse üldmäärusega täielikult kooskõlas;

o

o   o

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

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise 
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV (2021)0000.


