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1. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (2019/2075(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust Euroopa Koolitusfondi 
tegevusele 2018. aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmise kohta (05761/2020 – C9-
0042/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– 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)4, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) 

1 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
2 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.



nr 1339/20081, millega luuakse Euroopa Koolitusfond, eriti selle artiklit 17,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)2, eriti selle 
artiklit 108,

– 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 703, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0047/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi direktori tegevusele fondi 2018. aasta eelarve 
täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Koolitusfondi direktorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

1 ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.
2 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
3 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.



2. Euroopa Parlamendi 13. mai 2020. aasta otsus Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise kohta (2019/2075(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust Euroopa Koolitusfondi 
tegevusele 2018. aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmise kohta (05761/2020 – 
C9-0042/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– 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)4, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) 
nr 1339/20085, millega luuakse Euroopa Koolitusfond, eriti selle artiklit 17,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108,

– 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 707, eriti 

1 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
2 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 354, 31.12.2008, lk 82.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
7 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.



selle artiklit 105,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0047/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

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



3. Euroopa Parlamendi 14. mai 2020. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on 
Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 
otsuse lahutamatu osa (2019/2075(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Koolitusfondi 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0047/2020),

A. arvestades, et Euroopa Koolitusfondi (edaspidi „fond“) tulude ja kulude kalkulatsiooni1 
kohaselt oli fondi 2018. aasta lõplik eelarve 20 144 018 eurot, st peaaegu sama suur kui 
2017. aastal (ainult natuke väiksem); arvestades, et fondi eelarve koosneb tervenisti 
liidu eelarvest eraldatud vahenditest2;

B. arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes fondi eelarveaasta 2018 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud 
piisava kindluse selle kohta, et fondi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne 
ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 99,99 %, st 2017. aastaga võrreldes veidi (0,06 %) kõrgem; 
märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 98,07 %, mis oli 2017. aastaga 
võrreldes 0,10 % kõrgem;

Tulemused

2. märgib, et fond kasutab lisaks muudele tootlikkuse ja kvaliteedi näitajatele teatavaid 
tulemuslikkuse põhinäitajaid, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ning 
parandada eelarve haldamist;

3. märgib, et fondi tegevuste lõpuleviimise määr oli 91 %, millest 94 % lõpetati 
õigeaegselt; märgib, et 14 tulemuslikkuse põhinäitaja puhul (kokku on neid näitajaid 
15) ületas fond seatud eesmärki;

4. väljendab rahulolu fondi kokkulepete ja iga-aastaste tegevuskavade üle, mis puudutavad 
kattuvates poliitikavaldkondades tehtavat koostööd Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Sihtasutuse ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega; märgib 
tunnustavalt, et fond sai juhtrolli töötajate kaasamise teemaliste võrdlusuuringute 
koostamise ametitevahelise lepingu juures; märgib kiitvalt, et sellest tasub eeskuju 
võtta; soovitab fondil tungivalt teha kõigi liidu ametitega veel rohkem ja ulatuslikumat 

1 ELT C 120, 29.3.2019, lk 182.
2 ELT C 120, 29.3.2019, lk 183.



koostööd;

5. märgib, et fond on osalenud oskusi, inimkapitali arendamist ja tööhõivet käsitlevate 
liidu välisprogrammide kindlaksmääramises, koostamises, rakendamises, järelevalves ja 
hindamises; märgib tunnustavalt, et fond on ainus liidu amet, millel on volitused töötada 
väljaspool liitu, et toetada liidu välistegevust hariduse, kutseõppe, oskuste ja 
tööturusüsteemide ning inimkapitali arendamise valdkonnas liidu partnerriikides, et 
suurendada nende kodanike tööalast konkurentsivõimet ja töö leidmise väljavaateid;

6. tunnustab fondi tööd liidu naaberriikide, kandidaatriikide ja Kesk-Aasia riikidega ning 
fondi osalust liidu Aafrikale suunatud poliitikas ja programmides eesmärgiga edendada 
tööalast konkurentsivõimet ja sotsiaal-majanduslikku kaasatust, ning toetab kindlalt 
fondi eesmärki parandada kutsehariduse ja -õppe poliitika kujundamist kogu maailmas;

7. soovitab fondil tõhustada tööd digioskuste ja -pädevuste valdkonnas ning toetada riike 
kvalifikatsioonide ja kvalifikatsioonisüsteemide parandamisel, et ajakohastada 
kutseharidust ja -koolitust elukestvaks õppeks, tööalast konkurentsivõimet ning nende 
piirkondade ja riikide tulevast konkurentsivõimet; tunnistab, et 86 % riikidest, kus fondi 
tegevus on olnud aktiivne, on teinud kvalifikatsioonide, juhtimise, tööalase 
konkurentsivõime, kutsehariduse ja -koolituse pakkumise, ettevõtlusõppe ja 
poliitikaanalüüsi valdkonnas edusamme;

8. kordab, et ÜRO kestliku arengu eesmärkides, Euroopa arengukonsensuses ja töö 
tulevikku käsitlevas ILO ülemaailmses aruandes peetakse elukestvat õpet kestliku 
majanduskasvu ja kaasava stabiilse ühiskonna seisukohast oluliseks, ning leiab, et see 
peaks jääma fondi töö keskseks valdkonnaks;

9. võtab kontrollikoja aruande põhjal kahetsusega teadmiseks, et puuduvad tõendid selle 
kohta, et hankemenetlus, mille alusel viis ajutist töötajat fondi jaoks töötasid, oleks 
viinud parima hinna ja kvaliteediga lepingu sõlmimiseni; toetab sellega seoses 
kontrollikoja seisukohta, et fond peaks kasutama hindamiskriteeriume, mis 
keskenduvad konkurentsipõhistele hinnaelementidele;

10. väljendab heameelt asjaolu üle, et fond rakendas meetmeid, mille tulemusel loeti 
ametlikult täidetuks kõik komisjoni siseauditi talituse soovitused, mis esitati 2017. aasta 
auditis kutsehariduse ja -koolituse edusammude seire kohta, ning et siseauditi soovituste 
täitmise määr on kolmandat aastat järjest 100 %;

11. rõhutab, et läbipaistvus ja kodanike teadlikkus ametite olemasolust on nende 
demokraatliku vastutuse seisukohalt väga olulised; on seisukohal, et ameti ressursside ja 
andmete kasutatavus ning kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu, et 
hinnataks, kuidas andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja kättesaadavaks tehakse ning 
mil määral on kodanikel lihtne neid tuvastada, mõista ja kasutada; märgib, et 
liikmesriigid saavad üldsuse teadlikkust selles küsimuses suurendada, töötades välja 
ulatusliku kava, mille kaudu jõuda suurema arvu liidu kodanikeni;

Personalipoliitika

12. märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 98,84 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 86 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 85 
(2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 88); märgib, et 2018. aastal töötas fondi heaks ka 



39 lepingulist töötajat ja üks lähetatud riiklik ekspert;

13. märgib, et kõrgema juhtkonna seas parema soolise tasakaalu saavutamiseks on vaja teha 
veel pingutusi (kolm meest ja üks naine); märgib rahuloluga, et haldusnõukogus on 
saavutatud sooline tasakaal (14 meest ja 14 naist);

14. märgib, et fond on võtnud mitmeid ahistamisvastaseid meetmeid ja kõik uued töötajad 
osalevad teabekoosolekul, mille korraldavad nõustajad, kes täidavad oma ülesandeid 
usalduslikkuse alusel;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

15. võtab teadmiseks fondis kehtivad meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on 
tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning rikkumisest 
teatajate kaitse;

16. märgib, et fond töötas OLAFi metoodika alusel välja oma pettusevastase strateegia ning 
on seda rakendanud alates 2014. aastast;

Sisekontroll

17. märgib, et 2018. aasta oli esimene täisaasta, mil rakendati fondi juhatuse poolt 
2017. aasta novembris vastu võetud 17 sisekontrollipõhimõtet, ning märgib samuti, et 
2018. aasta jaanuaris töötas fond välja metoodika ja näitajad, mille abil toetada ja 
tugevdada sisekontrolli põhimõtete korrapärast jälgimist ja iga-aastast hindamist; palub 
fondil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teatada, 
milliseid meetmeid on olukorra parandamiseks võetud;

18. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt viidi 2018. aastal komisjoni nimel läbi 
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi pädevusse kuuluvate 
liidu ametite (fond, EU-OSHA, Eurofound ning Cedefop) välishindamine, mille puhul 
hinnati nende tegevuse asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust, sidusust ja liidu 
pakutavat lisaväärtust; palub fondil eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile hindamise kohta aru anda;

19. palub fondil panna rõhku oma teadusuuringute tulemuste üldsusele levitamisele ning 
suhelda avalikkusega sotsiaalmeedia ja muude meediaväljaannete kaudu;

20. soovitab fondil rohkem kasutada uuenduslikke digilahendusi, sealhulgas e-hankeid;

o
o   o

21. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma 14. mai 2020. aasta resolutsioonile1 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta. 

1 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0121.




