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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et eelarvekomisjon lõi seoses läbipaistvuse ja tasakaalustatud koosseisu 

puudumisega teatavates eksperdirühmades ja seoses vajadusega tagada, et 

eksperdirühmade koosseis oleks oma eriteadmiste ja esindatud vaadete osas õiges 

tasakaalus, 2011. ja 2014. aastal eelarve reservid ning sõnastas nõudmised nende 

reformiks; 

B. arvestades, et eelarvekomisjoni hiljuti tellitud uuringus1 tuvastati, et teatavate 

eksperdirühmade läbipaistvus on puudulik ja koosseis tasakaalustamata; 

C. arvestades, et Euroopa Ombudsman on esitanud soovitused2, milles rõhutab vajadust 

eksperdirühmade suurema läbipaistvuse järele; 

D. arvestades, et eksperdirühmade tasakaalustatud koosseis ja läbipaistvus on olulised 

eeltingimused selleks, et ekspertiisi tulemused kajastaksid piisava täpsusega vajadust võtta 

regulatiivseid meetmeid ning et kinnistada ekspertiisi ja regulatiivsete meetmete 

legitiimsust Euroopa kodanike silmis; 

E. arvestades, et peab esimese sammuna tervitatavaks komisjoni algatust eksperdirühmade 

peatse reformi kohta; 

1. rõhutab, et 2011. aasta eelarve reservist tulenenud edusammudest hoolimata ei ole 

komisjon siiani muutnud eksperdirühmade horisontaalseid eeskirju ja nende tavasid viisil, 

mis vastaks parlamendi nõuetele läbipaistvuse osas, ning märgib, et tasakaalustamata 

eksperdirühmade arv on alates 2013. aastast jäänud suuremalt jaolt samaks (hetkel 9 % 

kõikidest eksperdirühmadest); 

2. võtab arvesse ombudsmani eelmainitud arvamuse punkte 34–45 ning juhib sellega seoses 

tähelepanu asjaolule, et kuigi komisjon ei ole veel ametlikult kindlaks määranud 

„tasakaalustatuse“ mõistet, ei tohiks seda mõista kui mingi aritmeetilise tehte tulemust, 

vaid pigem kui selliste jõupingutuste tagajärge, millega tagatakse, et eksperdirühma 

liikmed tervikuna omavad vajalikke tehnilisi eriteadmisi ja piisavalt laia vaatenurka 

asjaomase eksperdirühma volituste täitmiseks; on seisukohal, et tasakaalustatuse mõistet 

tuleks seetõttu käsitada tihedalt seotuna iga eksperdirühma konkreetsete volitustega; on 

seisukohal, et kriteeriumid eksperdirühma tasakaalustatuse hindamiseks peaksid hõlmama 

rühma ülesandeid, nõutavaid tehnilisi eriteadmisi, sidusrühmi, keda teema kõige 

tõenäolisemalt puudutab, sidusrühmade organiseerimist ning majanduslike ja 

mittemajanduslike huvide asjakohast suhet; 

3. rõhutab, et Euroopa kodanike usaldus Euroopa Liidu vastu kannatab läbipaistvuse 

puudumise ja ELi õigusloome liigse sõltuvuse pärast majanduslikest teguritest, ning 

                                                 
1 Eelarveasjade poliitikaosakond D. Komisjoni eksperdirühmade koosseis ja nende registri hetkeseis (2015). 
2 Euroopa Ombudsman. Euroopa Ombudsmani strateegilise uuringuga OI/6/2014/NF seotud soovitus komisjoni 

eksperdirühmade koosseisu kohta (29. jaanuar 2016). 
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toonitab seetõttu, et komisjoni eksperdirühmade süsteemi tulemuslik reformimine 

suurendab ELi legitiimsust; 

4. väljendab heameelt komisjoni ametliku avalduse üle, et eksperdirühmade läbivaadatud 

raamistikus on arvesse võetud mitmeid Euroopa Parlamendi ja ombudsmani soovitusi, nt 

kohustuslikud avalikud taotlusmenetlused, parandatud register, sidusrühmade esindajate 

kohustuslik kandmine läbipaistvusregistrisse, tasakaalustatud koosseisu tagamiseks 

vajalike profiilide kindlaksmääramine iga eksperdirühma puhul eraldi ning kohustuslikud 

huvide deklaratsioonid, mis kantakse registrisse; 

5. nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks lisaks ka ombudsmani soovitused seoses 

läbipaistvusega, st et avalikustataks eksperdirühmade koosolekute päevakavad, 

taustadokumendid ja protokollid ning et avalikustatud protokollid oleksid võimalikult 

tähendusrikkad, tuues esile liikmete poolt väljendatud seisukohad; 

6. nõuab tungivalt, et komisjon järgiks parimaid tavasid ja tagaks olemasolevaid positiivseid 

näiteid ära kasutades, et parandatud horisontaalseid eeskirju ja muu hulgas kõiki 

peadirektoraate hõlmavat sobivat järelevalvemehhanismi rakendatakse süsteemselt, et 

tagada tavade ühtsus; 

7. kutsub komisjoni üles uurima koostöös seadusandja ja kodanikuühiskonnaga erinevaid 

võimalusi alaesindatud rühmade, näiteks kodanikuühiskonna ja ametiühingute 

eksperdirühmades osalemise lihtsustamiseks ja ergutamiseks, lahendama teabe 

ebasümmeetrilisusega seotud probleemid ning hindama hüvitissüsteemi väljatöötamise 

võimalust, et toetada neid rühmi vajaliku ekspertiisi saamisel, eesmärgiga muuta 

osalemine eksperdirühmades tõeliselt tulemuslikuks; 

8. rõhutab, et kavatseb 2017. aasta eelarve üle hääletades hinnata kriitiliselt reformiga seotud 

jõupingutusi, ning lubab luua reservi, kui nõudmisi tema arvates asjakohaselt ei rahuldata; 

9. nõuab tungivalt, et komisjon tagaks eksperdirühmade reformi ettepanekuid esitades 

täieliku konsulteerimise praegusel hetkel alaesindatud rühmadega. 
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