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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2020/2150(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 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 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta4, eriti selle artiklit 12a,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta 
määrust (EL) 2019/128 (millega asutatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus 
(Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75)5, 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 

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 39, 13.2.1975, lk 1.
5 ELT L 30, 31.1.2019, lk 90.
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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 Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) tegevdirektori 
tegevusele keskuse 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise 
heakskiidu andmise kohta Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 
tegevdirektori 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 Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 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 Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2020/2150(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 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 10. veebruari 1975. aasta määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa 
Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta4, eriti selle artiklit 12a,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. jaanuari 2019. aasta 
määrust (EL) 2019/128 (millega asutatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus 
(Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 337/75)5, 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 706, eriti 

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 39, 13.2.1975, lk 1.
5 ELT L 30, 31.1.2019, lk 90.
6 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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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 Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 
(Cedefop) 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskuse (Cedefop) tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale 
ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

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

tähelepanekutega, mis on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2150(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) 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 Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) (edaspidi „keskus“) 
tulude ja kulude kalkulatsiooni1 kohaselt oli keskuse 2019. aasta lõplik eelarve 
17 866 920 eurot, mis on 2018. aasta eelarvest 0,09 % suurem; arvestades, et keskuse 
eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

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 99,99 %, mis on 2018. aastaga võrreldes ainult natukene 
(0,01 %) madalam; võtab teadmiseks asjaolu, et maksete assigneeringute täitmise määr 
oli 95,12 %, mis on 2018. aastaga võrreldes 1,38 % madalam;

2. võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et keskus ei kohaldanud 
Islandi ja Norra rahalise osaluse arvutamiseks nõuetekohast meetodit, mistõttu oli nende 
rahaline osalus liiga väike; 

Tulemuslikkus

3. märgib, et keskus kasutab märkimisväärset tulemuslikkuse mõõtmise süsteemi, mis 
hõlmab võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest 
tulenevat lisaväärtust projekti, tegevuse ja organisatsiooni tasandil, samuti muid 
meetmeid, mille eesmärk on parandada oma eelarve haldamist; 

4. märgib, et välishindamisel, mis tehti keskuse suhtes 2017. aastal, nagu on nõutud 
finantsreeglites, anti keskuse tööle positiivne hinnang; väljendab heameelt esitatud 

1 ELT C 107, 31.3.2020, lk 1.
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soovituste järgimiseks kavandatud meetmete üle ja kutsub keskust üles jätkama edasist 
koostööd muude ametitega; ergutab keskust jätkama oma tulemuslikkuse mõõtmise 
näitajate rakendamist, et esitleda rakendatud poliitikat üksikasjalikumalt; tunneb 
heameelt keskkonnanäitaja kasutuselevõtu üle;

5. märgib, et keskus on jätkanud koostöö tegemist Euroopa Koolitusfondi, Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Ametiga; väljendab heameelt Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametiga sõlmitud uue 
teenuslepingu üle, mis käsitleb eelkõige digitaliseerimise, hangete, andmekaitse ja 
personali valdkonda, ning ergutab keskust jätkama sünergia loomist; 

6. võtab rahuloluga teadmiseks uue teenustaseme kokkuleppe, mis sõlmiti eelarve 
peadirektoraadiga, et minna üle komisjoni finants- ja raamatupidamissüsteemile;

Personalipoliitika

7. märgib, et 31. detsembril 2019. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 94,51 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 13 ametnikust ja 78 ajutisest teenistujast oli ametisse 
nimetatud 12 ametnikku ja 74 ajutist teenistujat (2018. aastal oli kinnitatud 
ametikohti 92); märgib, et 2019. aastal töötas keskuse heaks ka 25 lepingulist töötajat ja 
kolm lähetatud riiklikku eksperti;

8. võtab murelikult teadmiseks, et keskuse probleemid, mis on seotud selle õigusteenuste 
sisseostuga ning millele on tähelepanu juhtinud eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutav institutsioon ja kontrollikoda, on endiselt lahendamata, kuid tunneb 
heameelt meetmete üle, mida on seni nendega tegelemiseks võetud; palub keskusel anda 
jätkuvalt eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru 
kõigist selles valdkonnas toimuvatest muutustest;

Hanked

9. tunneb heameelt avatud hankemenetlustes e-hangete ja pakkumuste elektroonilise 
esitamise kasutuselevõtu üle ning algatuse üle ühineda komisjoni või muude ametite 
institutsioonidevaheliste raamlepingutega ja korraldada ühiseid hankemenetlusi koos 
muude ametitega;

10. võtab kontrollikoja aruande põhjal murelikult teadmiseks, et hangete ja lepingute 
haldamisel on tehtud vigu, keskus nõustus lepingu täitmise muutmisega, ilma et oleks 
olnud nõuetekohaselt dokumenteeritud, kas töövõtja pakutud alternatiiv oli pakkumuses 
esitatud lahendusega vähemalt samaväärne, ning keskus ei muutnud muudatuse 
lisamiseks raamlepingut, mille ta oli asjaomase töövõtjaga sõlminud;

11. märgib seoses järelmeetmetega, mida on võetud eelmise aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse raames hankedokumentide ja -metoodika kohta esitatud 
soovituse suhtes, asjaolu, et rakendamine alles kestab, kuid võtab teadmiseks meetmed, 
mida on juba soovituse rakendamiseks võetud; 

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

12. võtab teadmiseks keskuse meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada 
läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest teatajate 
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kaitse; juhib aga tähelepanu asjaolule, et avaldamata on veel 22 huvide konflikti 
deklaratsiooni ja elulookirjeldust;

13. võtab teadmiseks mõne haldusnõukogu liikme huvide deklaratsiooni ja elulookirjelduse 
puudumise ning kordab, et kõik liikmed ja asendusliikmed, kes osalevad haldusnõukogu 
koosolekutel või kasutavad hääletamisõigust, peavad esitama huvide deklaratsiooni; 

Sisekontroll

14. märgib, et pärast seda, kui siseauditi talitus auditeeris 14.–18. jaanuaril 2018. aastal 
keskuse personalijuhtimist ja eetikat, ajakohastati töölevõtmismenetlusi, et võtta arvesse 
siseauditi talituse soovitust, ning märgib, et siseauditi talitus on pärast järelmeetmete 
võtmist selle, algselt kriitiliseks liigitatud soovituse lõpetatuks kuulutanud;

15. märgib, et personalijuhtimise ja eetika auditeerimisel esitatud kuuest soovitusest on 
nüüdseks ellu viidud viis; kutsub keskust üles andma eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile aru ka viimase soovituse elluviimisest;

16. märgib, et keskuse tegevdirektor kui eelarvevahendite käsutaja delegeeris eelarve 
täitmise volitused asedirektorile ja osakondade juhatajatele; märgib, et asedirektorile 
delegeeritud volitustele ei ole seatud tehingute ülempiiri, samas kui ressursside ja 
toetuse osakonna juhatajale delegeeritud volitustele on seatud ülempiir, milleks on 
1 500 000 eurot tehingu kohta 1. jaotises (personalikulud), ning muude delegeeritud 
volituste puhul piirdutakse asjakohastel eelarveridadel kasutada olevate 
assigneeringutega kuni ülempiirini, milleks on 1 000 000 eurot tehingu kohta; soovitab 
kehtestada delegeeritud volituste puhul rahalised ülempiirid nii, et paindlikkuse vajadus 
oleks tehingute järelevalve ja hierarhilise kontrolli vajadusega tasakaalus;

Muud kommentaarid

17. võtab teadmiseks keskuse küberturvalisuse ja andmekaitse suurendamiseks tehtud 
jõupingutused, eelkõige töötajate koolituse ja teadlikkuse valdkonnas;

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.


