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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – 
Kontrollikoda
(2020/2144(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2020)0288 – C9-0224/2020)2,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aastal tehtud siseauditite kohta (00000/2020),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2019 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega3,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust4 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 
318 ja 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)5, eriti selle artikleid 59, 118, 260, 261 ja 
262,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

1. annab heakskiidu kontrollikoja peasekretäri tegevusele kontrollikoja 2019. aasta eelarve 
täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta kontrollikoja 
peasekretäri tegevusele kontrollikoja 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C, …, ..., lk ….
3 ELT C, …, ..., lk ….
4 ELT C, …, ..., lk ….
5 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
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3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, V jagu – Kontrollikoda
(2020/2144(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

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

A. arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on 
veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades 
läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise 
põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

1. märgib, et kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet auditeerib sõltumatu 
välisaudiitor, et kohaldada seal samu läbipaistvuse ja aruandekohustuse põhimõtteid, 
mida kontrollikoda kohaldab oma auditeeritavate suhtes; võtab teadmiseks audiitori 
arvamuse, et finantsaruanded annavad kontrollikoja finantsolukorrast õige ja õiglase 
ülevaate;

2. märgib, et 2019. aastal ulatus kontrollikoja eelarve kokku 146 890 000 euroni (võrreldes 
146 469 000 euroga 2018. aastal ja 141 240 000 euroga 2017. aastal) ning et 98 % 
kõigist assigneeringutest eraldati 2019. aasta lõpuks (võrreldes 96,21 %-ga 2018. aastal 
ja 97,73 %-ga 2017. aastal); 

3. mõistab, et kontrollikoja eelarve on puhtalt halduseelarve, millest suurt osa kasutatakse 
institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks (jaotis 1) ning hoonete, sisustuse, 
varustuse ja muude jooksvate kulude katteks (jaotis 2); 

4. tuletab meelde, et jaotise 2 täitmismäärad ei parane piisavalt, kui kulukohustused 
moodustavad 64,17 % (võrreldes 59,13 % 2018. aastal ja 57,13 % 2017. aastal) ja 
maksed moodustavad 62,21 % (võrreldes 55,11 % 2018. aastal ja 55,75 % 2017. aastal); 
rõhutab kontrollikoja kinnitust oma 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
resolutsiooni jätkudokumendis, et kontrollikoda jätkab jõupingutusi täitmismäära 
parandamiseks ja oma eelarveprognooside hoolikaks kaalumiseks; 

5. märgib kontrollikoja märkust, mille kohaselt on sobivam jälgida jaotise 2 eelarve 
täitmist kahe aasta perspektiivis; tunnistab, et kaheaastase perioodi (2018–2019) jooksul 
tehti 91,38 % maksete assigneeringuid ja 98,04 % kulukohustuste assigneeringuid; 

6. märgib ülekantud assigneeringute jätkumist, nt 3 057 772 eurot 2019. aasta peatüki 21 
alusel (andmetöötlus, seadmed ja vallasvara: ostmine, rentimine ja hooldus) võrreldes 
käimasolevatest IT-projektidest tingitud 4 310 280 euroga 2018. aastal; märgib, et 
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jaotise 2 ülekannete summa 2018. aastast 2019. aastani oli 6 068 597 eurot ja peab 
positiivseks asjaolu, et selle tulemusel tehti ülekannetest väljamakseid 5 777 454 eurot; 

7. märgib, et 2018. eelarveaastast 2019. eelarveaastasse jaotiste 1 ja 2 ülekantud 
assigneeringuid oli 7 406 944 eurot ja mis tõi kaasa maksed 6 553 576 euro ulatuses, 
mille kasutusmäär oli 88,48 %, mis on võrdne 2018. aasta kasutusmääraga;

8. tunnustab asjaolu, et kontrollikoda uurib 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitleva resolutsiooni ettepanekut, mille kohaselt tuleb kontrollikoja strateegia 
perioodiks 2021–2025 arutelude osana esitada liidu institutsioonide kohta sõltumatu 
aastaaruanne, mis tuleks vastu võtta 2020. aasta lõpus;

Personalikulud

9. märgib, et 2019. aasta lõpus oli 853 alalist ja ajutist ametikohta võrreldes 2013. aasta 
891 ametikohaga, mis tähendab langust 4,26 %; märgib, et töötajate hulka jälgitakse 
pidevalt ja kontrollikoja kinnitatud ametikohtade loetelu jääb 853 ametikohaga samale 
tasemele kui 2017. aastal ja 2018. aastal; märgib, et ametikohtade loetelu kohandati 
pärast Ühendkuningriigi väljaastumist Euroopa Liidust ja vastavalt läbirääkimiste 
tulemustele 2019. aastal; 

10. tunnustab asjaolu, et kontrollikoda on vastavalt oma strateegiale 2018–2020 laiendanud 
kontakte teadlaste, akadeemiliste ringkondade ja mõttekodadega ning et kontrollikoda 
on alates 1. juunist 2020. aastal lähetanud 15 töötajat teistesse rahvusvahelistesse 
institutsioonidesse; märgib, et kontrollikoda võõrustab regulaarselt teistest 
rahvusvahelistest asutustest lähetatud töötajaid ja et kontrollikoda võimaldas 
ülikoolilõpetajatele ka 55 kolme kuni viie kuu pikkust praktikat (võrdluseks 2018. aastal 
60); tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda sõlmis tulevase koostöö eesmärgil 
mitmeid partnerlussuhteid ülikoolide ja kutseorganisatsioonidega; 

11. märgib, et kontrollikoja värbamispoliitika, mis põhineb 2016. aasta reformil ning liidu 
institutsioonide üldpõhimõtetel ja töötingimustel, muudab kontrollikoja 
ülesandepõhiseks organisatsiooniks; märgib, et töötajad on määratud kontrollikoja 
kogumisse, millest eraldatakse ressursid auditikodadele ja ülesannetele; märgib, et 
kogumi töötajatele ülesannete määramisel pöörab kontrollikoda erilist tähelepanu 
sellele, et vajalikud ekspertteadmised ja personaliressursid oleksid õigeaegselt 
kättesaadavad ning et regulaarsete mobiilsete ülesannete kaudu toimub meeskondade 
vahel töötajate asjakohane roteerumine; 

12. tunnustab asjaolu, et kontrollikoja tegevus on seotud töötajate heaoluga, näiteks toimib 
kontrollikoja konfidentsiaalsete kontaktisikute võrgustik kogu organisatsioonis, et 
pakkuda töötajatele professionaalset ja soovi korral anonüümset tuge; märgib, et 
kontrollikoda pakub tasuta psühholoogiteenuse võimalust; 

13. on mures naisdirektorite hulga vähenemise pärast 30 %-lt 2018. aastal 20 %-le 
2019. aastal ja üksuste naisjuhtide hulga vähenemise pärast 39 %-lt 2018. aastal 35 %-le 
2019. aastal; võtab siiski teadmiseks kontrollikoja naisliikmete hulga kerge kasvu 21 %-
lt 2018. aastal 26 %-ni 2019. aastal; rõhutab parlamendi eelarvekontrollikomisjoni 
kohustust toetada kontrollikoja liikmete ametisse nimetamise protsessi, et suurendada 
naiste osakaalu (2019. aastal olid liikmeteks 7 naist ja 20 meest); 
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14. tunneb heameelt kontrollikoja jätkuvate jõupingutuste üle haldustasandil töötajate 
võrdsete karjäärivõimaluste edendamiseks ja eelkõige soolise tasakaalu parandamiseks 
juhtivatel ametikohtadel; märgib, et kontrollikoda käivitas 2019. aastal juhtide 
arendusprogrammi, mille eesmärk on arendada meeste ja naiste võrdsel osalusel 
potentsiaalsete juhtide oskusi; 

15. märgib, et Prantsusmaa, Belgia ja Saksamaa geograafiline lähedus Luksemburgile võib 
olla põhjuseks, miks nende kolme riigi kodanikud on kontrollikoja töötajate hulgas 
üldiselt üleesindatud; märgib siiski kontrollikoja kindlat seisukohta, et uute töötajate 
värbamisel tegutseb kontrollikoda üksnes teenistuse huvides ja kodakondsust 
arvestamata, nagu on sätestatud personalieeskirjade artiklis 7; 

Hooned, turvalisus

16. tunneb heameelt hoone K2 kaasajastamise üle, mille eesmärk on ajakohastada hoone 
tehnilisi paigaldisi, võttes arvesse uusi keskkonnaprobleeme, ja muuta praegused 
arhiveerimisruumid (mida digitaliseerimise tõttu ei ole enam vaja) ühiste koostöö- ja 
puhkeruumide, nagu koosoleku- ja videokonverentsiruumid ning kohvinurgad, 
kompleksiks; 

17. väärtustab asjaolu, et kontrollikoda viis 2017. aastal läbi eeluuringu ja et praeguses 
kaasajastamisprojektis võeti uuringu tulemusi arvesse; märgib, et kontrollikoda jätkab 
eraldiolevate kontoriruumide ja üksnes väheste koostööpindadega; tunneb heameelt 
asjaolu üle, et töötajate projekti kaasamiseks korraldati asjakohaseid arutelusid ja et 
saadud tagasiside oli üldiselt positiivne; 

18. tunneb heameelt turvaperimeetri täiustamise üle, eriti K3 hoones asuvate parklate jaoks 
täiendavate piirdeaedade, uute parkimistõkete ja pääsulukkude rajamise üle, mis viiakse 
lõpule 2020. aastal; märgib, et 2019. aastal investeeris kontrollikoda lisaks 
regulaarsetele kulutustele, nagu seadmete perioodiline kontrollimine, 123 000 eurot 
füüsilisse turvalisusesse; 

Keskkond

19. märgib, et keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi välisaudit viidi läbi 2019. aasta 
lõpus ning selle tulemusena on kontrollikoda ajavahemikuks 2020–2022 tulemuslikult 
uuendanud oma EMAS-sertifikaati ja võtnud vastu uue tegevuskava praeguses 
kliimaolukorras; märgib, et kontrollikoja süsinikubilanss avaldatakse igal aastal selle 
veebisaidil, et jälgida kontrollikoja jõupingutusi CO2 jalajälje vähendamiseks osana 
laiemast EMAS-projektist ja et saavutada Euroopa 2020. aasta kasvustrateegia säästva 
arengu eesmärk, mis kiideti heaks 2010. aastal Euroopa Ülemkogus; 

Digitaliseerimine, küberturvalisus

20. tervitab asjaolu, et kontrollikoda võttis 2018. aasta keskel vastu kolmeaastase ajakavaga 
küberturvalisuse tegevuskava; märgib, et 2019. aastal saavutati järgmised eesmärgid: 
tarkvara nõrkuste tõhusam ja regulaarsem kõrvaldamine, volitamata juurdepääsu 
takistamine pilveteenustele, infoturbe valitsemise läbivaatamine ja turvaseire võimekuse 
täiustamine; tunneb heameelt kontrollikoja töötajate küberturvalisuse alase teadlikkuse 
tõstmise koolituse üle; märgib, et kontrollikoda saab kasu ka küberturbeteenustest ja -
taristust, mida võimaldab ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev 
rühm; 



PE657.241v01-00 8/11 PR\1212558ET.docx

ET

21. tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoja IT-süsteemid põhinevad kindlatel 
arhitektuuriprintsiipidel, mis võtavad institutsioonidevaheliselt hangitavate 
tehnoloogiate puhul arvesse kulude ja tulude lähenemisviisi; märgib, et 
avaliktehnoloogiaid kasutatakse kontrollikojas nende printsiipide kohaselt;

Institutsioonidevaheline koostöö

22. julgustab kontrollikoda institutsioonidevahelise koostöö kaudu arendama edasist 
sünergiat ja ratsionaliseerimist teiste Euroopa asutustega; märgib, et kontrollikoda 
kasutab teiste institutsioonide poolt või koos nendega pakutavaid vahendeid ja 
teenuseid, näiteks teenustaseme kokkulepet komisjoni individuaalsete maksete 
haldamise ja maksmise ametiga, mis hõlmab pensionide, rahaliste õiguste ja palga 
haldamist; märgib, et kontrollikoda kasutab komisjoni IT-vahendeid sellistes 
valdkondades nagu lähetused, personal, koolitus, tõlkimine jne; tunneb heameelt 
paljude teiste institutsioonide osalemise üle ühistes infotehnoloogia, tõlkimise jms 
hankemenetlustes; 

23. tunnistab, et institutsioonidevaheliselt kokkulepitud metoodika kohaselt maksis 
tõlketeenuse sisseostmine 2019. aastal 2 740 366 eurot ja kui vastavaid tõlkeid oleks 
teinud asutusesisesed töötajad, oleks sama arvu lehekülgede tõlkimise kogumaksumus 
olnud 4 647 880 eurot;

24. palub kontrollikojal anda teavet haldusprotsesside tõhususe osas tehtud täiustuste kohta, 
mis näivad olevat pideva kasvava töökoormuse valguses hädavajalikud; peale selle 
tuletab meelde pooleliolevate reformide vajalikkust tagamaks, et kontrollikojal on 
tulevaste probleemidega toimetulekuks hea varustatus; 

25. palub kontrollikojal uurida võimalust liituda läbipaistvusregistriga teenustaseme 
kokkuleppe alusel; tunnustab institutsioonidevahelist koostööd kontrollikoja ning 
muude liidu institutsioonide ja asutuste vahel teenustaseme kokkulepete kaudu; on enne 
kokkuleppe sõlmimist huvitatud sellest, kas tasuvusanalüüsi tehakse; 

26. tunneb heameelt Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) ja kontrollikoja vahel 
2019. aastal sõlmitud halduskokkuleppe üle, et luua struktureeritud raamistik OLAFi ja 
kontrollikoja koostööks ning hõlbustada nende õigeaegset teabevahetust vastavalt 
määrusele (EL, Euratom) nr 883/20131 ja sisejuurdlustega seotud kontrollikoja 
otsustele; märgib, et see kokkulepe sisaldab ka sätteid mitteoperatiivsete küsimuste 
kohta, näiteks koolituste, töötubade ja töötajate vahetuse korraldamine; märgib, et 
2019. aastal teatas kontrollikoda kümnest pettusekahtlusega juhtumist võrreldes 
2018. aasta üheksa juhtumiga (kaheksa tuvastati auditi käigus ja kaks kolmandate 
isikute tehtud ülesandmisel); 

27. märgib, et Euroopa Prokuratuur ja kontrollikoda leppisid kokku, et arutavad tulevase 
halduslepingu üle, et raamistada nende koostööd; palub kontrollikojal teavitada sellest 
parlamendi eelarvekontrollikomisjoni; tervitab asjaolu, et kontrollikoda aitas kaasa 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis 
käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (EÜT 
L 248, 18.9.2013, lk 1).
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Euroopa Prokuratuuri siseauditi talituse loomisele;

28. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2019. aasta oktoobris allkirjastati Euroopa Keskpangaga 
(EKP) vastastikuse mõistmise memorandum, milles sätestati praktiline kord 
audiitoritele teabe jagamiseks EKP järelevalvealase tegevuse kohta;

29. tunnustab kontrollikoja koostööd liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutustega, mis 
võimaldab kontrollikojal edendada sõltumatu välisauditi tööd liidus ja selle 
liikmesriikides; võtab teadmiseks kontrollikoja osaluse Rahvusvaheliste Kõrgemate 
Kontrolliasutuste Organisatsiooni (INTOSAI), Euroopa Kõrgemate Kontrolliasutuste 
Organisatsiooni (EUROSAI) ja INTOSAI Euroopa piirkondliku rühma töös, eriti 
keskkonnaauditi, infotehnoloogia ja kahjustustele ja katastroofidele eraldatud vahendite 
auditi ning auditi ja eetika töörühma edendamisel; 

30. märgib, et Euroopa Ombudsman kutsus kontrollikoda (seoses kõigi liidu 
institutsioonidega peetud konsultatsioonidega) kommenteerima ombudsmani praktilisi 
soovitusi ELi administratsioonile teemal ELi ametlike keelte kasutamine avalikkusega 
suhtlemisel (juhtum SI/98/2018/DDJ), millele kontrollikoda vastas, märkides, et see 
praegune poliitika on juba kooskõlas; 

Kommunikatsioon

31. rõhutab kontrollikoja jõupingutusi sidusrühmade, meedia ja laiema üldsusega 
suhtlemise täiustamiseks; on teadlik, et pärast 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi 
lõi kontrollikoda väljaannete portaali, kust kõik parlamendiliikmed saavad vajalikke 
andmeid ja muud statistikat; tunneb heameelt, et väljaannete portaal on nüüd avalikult 
kättesaadav ka kontrollikoja veebisaidil ning võimaldab aruannetes ja muudes 
väljaannetes kiiret ja lihtsat otsingut; peab kiiduväärseks kontrollikoja veebisaidi 
praegust uuendamist, et muuta töö ja väljaanded veel kättesaadavamaks ja paremini 
jälgitavaks; 

Sisehaldus ja -kontroll ning tulemuslikkus

32. märgib, et kontrollikoda rakendab tehtud edusammude jälgimiseks peamisi 
tulemusnäitajaid, näiteks mõõdab ta kontrollikoja soovituste rakendamise määra; 
märgib, et kontrollikoja analüüsist selgus, et 2015. aasta aastaaruandes esitatud 
soovitustest on täielikult, suuremas osas või osaliselt ellu viidud 96 % ja 2015. aasta 
eriaruannete soovitustest 94 %; märgib, et 2019. aastal avaldas kontrollikoda kokku 67 
väljaannet, sh kuus aastaaruannet, kolm arvamust, 18 audititutvustust ja neli muud 
väljaannet; 

33. tunneb heameelt liikmete ja kõrgete ametnike lähetuskulude, liikmete esinduskulude ja 
kontrollikoja autopargi kasutamise siseauditi üle, mille eesmärk on kontrollida, kas 
liikmete ja kõrgete ametnike suhtes kohaldatavad kontrollikoja juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid on usaldusväärsed; märgib, et valdava osa siseauditi talituse 
kontrollitud juhuslikult valitud toimingute puhul oli kontrollikojas kohaldatavaid 
reegleid ja menetlusi järgitud; 

34. märgib, et audit näitas, et OLAFi uuritud endise liikme juhtum oli üksikjuhtum; 
rõhutab, et aruandes jõuti järeldusele, et kontrollikoja juhtimis- ja kontrollisüsteemides 
olid teatavad puudused, mis on praeguseks tõhusalt kõrvaldatud, ning et üldiselt on 
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praegused juhtimis- ja kontrollimenetlused usaldusväärsed; võtab arvesse, et siseauditi 
talitus esitas soovitusi juhtimis- ja kontrollisüsteemi edasiseks täiustamiseks, et 
auditiaruanne oli rangelt konfidentsiaalne ning et aruande said kõik kontrollikoja 
liikmed ja peasekretär; 

35. märgib, et kõik siseauditi talituse 2019. aasta tööprogrammis ette nähtud 
auditiülesanded on lõpule viidud, välja arvatud kolm, mida jätkatakse 2020. aastal: 
individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti teenuseleping, hoonete/rajatiste 
lepingute haldamise mudeli audit ja muu koolitus kui keelekoolitus; märgib, et 
siseauditi talitus viis 2019. aastal lõpule kaks 2018. aasta tööprogrammist valitud, kuid 
pooleli jäänud ülesannet; märgib, et siseauditi talitus kinnitas, et horisontaalkomitee, kes 
vastutab kontrollikoja auditipõhimõtete, -standardite ja -metoodikaga seotud 
kvaliteeditagamise kontrolli eest, on strateegiliselt tähtis; peab kiiduväärseks, et 
siseauditi talituse soovitust kvaliteedikontrolli korra väljatöötamise kohta on arvesse 
võetud; 

36. märgib, et siseauditi talitus vaatas 2019. aastal läbi kontrollikoja 
sisekontrolliraamistikku käsitleva otsuse eelnõu; märgib, et siseauditi talitus soovitas 
lisada otsuse eelnõusse lisasätte, et anda volitatud eelarvevahendite käsutajatele selge 
volitus rakendada 2019. aastal sisekontrollipõhimõtteid ja -näitajaid ning anda vähemalt 
kord aastas kogu sisekontrolliraamistiku rakendamisele ja toimimisele üldine hinnang, 
ja et seda tuleb esimest korda teha hiljemalt 2020. aasta tegevusaruande raames; 

37. tunneb heameelt selle üle, et siseauditi talitus on seisukohal, et peasekretariaadi 
direktoraatide suure riskiga töövaldkondadest enamiku kohta on tehtud riskiregistril ja 
tegevuseesmärkidel põhinev usaldusväärne järelkontroll; tunnustab asjaolu, et teda 
hoitakse kursis (eelkõige OLAFi endise kontrollikoja liikme uurimise käigus tuvastatud 
varasemate probleemide kontekstis), et siseauditi talitus ei ole täheldanud puudusi, mis 
oleksid nii olulised, et seada tõsiselt kahtluse alla kontrollikoja sisekontrollisüsteemide 
üldist usaldusväärsust, mille volitatud eelarvevahendite käsutaja on kehtestanud seoses 
finantstehingute seaduslikkuse ja korrektsusega 2019. aastal; 

38. nõustub kontrollikoja praeguse strateegiaga parandada kinnitava avalduse lisaväärtust, 
keskenduda rohkem liidu tegevuse tulemuslikkuse aspektidele ja tagada, et see edastaks 
sihtrühmadele selgeid sõnumeid; kordab, et 2019. aastal andis neljast kõrgeimast 
kontrolliasutusest koosnev rühm (Eesti, Madalmaad, Taani ja Ameerika Ühendriikide 
kõrgeimad kontrolliasutused) kontrollikoja strateegiale vastastikuse eksperdihinnangu; 
märgib, et aruanne avaldati 2020. aasta märtsis ja see annab väärtusliku sisendi järgmise 
strateegia jaoks; 

Läbipaistvus

39. märgib, et liikmetel on lubatud ametikohustuste täitmiseks kasutada ametisõidukeid; 
märgib, et ametiautode kasutamine sõitudeks lisaks ametikohutuste täitmisele ning 
ametiautode kasutamisega seotud kulud ja läbitud kilomeetrid on alates 1. jaanuarist 
2017. aastal märkimisväärselt vähenenud; märgib, et uued eeskirjad jõustusid 
1. jaanuaril 2020. aastal ja nendega kehtestati igakuine 100 euro suurune makse 
sõidukite mitteametlikuks kasutamiseks ning liikmete ja peasekretäri vastutuse teatavate 
kulude ja tasude eest; 

40. tunnustab asjaolu, et arvestades liikmete kohustust osaleda kõigil kontrollikoja, kodade 
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ja halduskomitee koosolekutel, peab kontrollikoja sekretariaat kohalolijate nimekirja; 
märgib, et see kajastab liikmete kohalolekut ja puudumist ning näitab ka seda, milliseid 
puudumisi peab president vabandatuks; märgib, et kohalolijate nimekiri on osa 
kontrollikoja kodukorra rakendavatest eeskirjadest; 

Huvide konflikt, ahistamine, rikkumisest teatamine

41. palub kontrollikojal esitada teavet kolme ahistamiskaebuse tulemuste kohta, millest 
teatati ja mida uuriti 2019. aastal; märgib, et nende käitlemisel järgiti protseduure, mis 
on sätestatud rahuldava töökeskkonna säilitamise ning psühholoogilise ja seksuaalse 
ahistamise vastu võitlemise poliitikas; märgib, et kulude osas viidi iga juhtumi uurimine 
läbi sisemiselt ja seega ei kaasnenud sellega lisakulusid; märgib, et on ette nähtud, et 
kontrollikoja poliitikat töötajate ahistamise eest kaitsmiseks hinnatakse iga kolme aasta 
tagant ja et see peab toimuma 2020. aastal; 

42. rõhutab asjaolu, et Poola ja Horvaatia kõrgeimad kontrolliasutused viisid läbi 
kontrollikoja eetilise raamistiku märkimisväärse vastastikuse eksperdihinnangu; märgib, 
et vastastikuse eksperdihinnangu põhjal tuleb kontrollikoja eetikakontrolli süsteemi 
veelgi täiustada eetikariskide terviklikuma hindamise, eetikaeeskirjade suurema 
järjepidevuse ja selguse ning teabe- ja kommunikatsioonitegevuse täiustamise teel; 

43. kutsub kontrollikoda üles esitama teavet kõikide vastuvõetud otsuste kohta, mis on 
seotud selle liikmete tegevusjuhendi läbivaatamise ja muutmise protsessiga; toetab 
vastastikuse eksperdihinnangu järeldusi deklaratsioonide regulaarse ajakohastamise 
vajaduse kohta, mis suurendaks nende usaldusväärsust; on nõus, et eetikakomitee 
mängib otsustavat rolli, kuivõrd president ja liikmed võivad küsida nõu kõikide eetikaga 
seotud küsimuste ja käitumisjuhendite tõlgendamise kohta; märgib lisaks, et 
komisjonile usaldatakse liikmete, sealhulgas endiste liikmete, kes kavatsevad olla 
tegevad aasta jooksul pärast kontrollikojast lahkumist, tegevuse heakskiitmine, mis on 
tõhus vahend huvide konflikti vältimiseks. 


