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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et keeruline majandus- ja finantskeskkond süvendab endiselt ressursinappust; 

arvestades, et liidu institutsioonid ja liikmesriigid peaksid seetõttu tegema täielikku 

koostööd, et maksimeerida Lissaboni lepingu potentsiaali Euroopa Liidu eelarve 

rakendamisel ja tõhusal kaitsmisel; 

B. arvestades, et ELi eelarve on liikmesriikidele endiselt väärtuslik rahastamisallikas ning 

mõningatel juhtudel avaliku sektori investeeringute peamine alus, eelkõige 

majanduskasvu, töökohtade ja konkurentsivõime valdkonnas; 

C. arvestades, et kõik ELi institutsioonid peaksid olema läbipaistvad ja liidu kodanike ees 

neile eraldatud raha kasutamise eest täielikult vastutavad; 

D. arvestades, et Lissaboni lepingus kinnitati veel kord õigusraamistik, millest lähtuvalt 

Euroopa Kontrollikoda edendab avalikku aruandekohustust ning aitab parlamendil ja 

nõukogul teostada ELi eelarve täitmise järelevalvet, aidates seeläbi kaitsta kodanike 

finantshuve; 

E. arvestades, et Lissaboni lepingu artikliga 318 on ette nähtud täiendav parlamendi ja 

komisjoni vaheline dialoog ning see peaks edendama ELi eelarve täitmisel tulemuslikkuse 

kultuuri; 

F. arvestades, et määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 166 lõikes 1 nõutakse, et kõik 

ELi institutsioonid võtaksid kõik asjakohased meetmed, et järgida eelarve täitmisele 

heakskiidu andmist käsitlevatele Euroopa Parlamendi otsustele lisatud tähelepanekuid; 

ELi eelarve – Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 318 

1. pidades meeles, et liidu ülesannete laienedes on iga-aastane kontroll, mille käigus 

parlament jälgib, kuidas komisjon ja muud institutsioonid ja organid on täitnud oma 

ülesandeid ELi eelarve täitmisel, muutunud liidu maksumaksjate jaoks järjest tähtsamaks; 

2. on seisukohal, et eelarvedistsipliinist kinnipidamine ning olemasolevate ELi vahendite 

tõhusam ja tulemuslikum kasutamine on põhjapaneva tähtsusega; märgib, et 

olemasolevaid struktuurifonde tuleks kasutada tulemuslikumalt ja läbipaistvamalt, et 

edendada konkurentsivõimet ja sotsiaalset ühtekuuluvust, ning nende nõuetekohane 

rakendamine peaks olema range järelevalve all; 

3. rõhutab, et kui komisjon esitab parlamendile ja nõukogule Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 318 ette nähtud hindamisaruande liidu tulemuste kohta, peaks ta andma 

ülevaate saavutatud tulemustest, pöörates erilist tähelepanu tulemusnäitajatele, mille 

aluseks on täpne majandusanalüüs ning ELi vahendite kasutamise tulemuste tõhususe ja 

tulemuslikkuse täpne analüüs, samuti aluslepingutes sätestatud eesmärkide ja poliitika 

täitmise analüüs; 

4. osutab sellele, et hoolimata mõningatest edusammudest ei ole ELi toimimise lepingu 
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artiklis 318 ette nähtud hindamisaruandest tänaseks veel saanud kasulikku abivahendit 

parlamendile kättesaadava tõendusmaterjali hulgas, kui parlament eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutava institutsioonina komisjoni tegevusele eelarve täitmisel 

heakskiidu annab (ELi toimimise lepingu artikkel 319); kutsub komisjoni üles täpsustama 

ja nägema oma iga-aastases hindamisaruandes ette selged ja mõõdetavad tulemusnäitajad; 

Heakskiidu andmine nõukogu tegevusele eelarve täitmisel 

5. peab murettekitavaks, et 2009. aastast saadik on nõukogu keeldunud tegemast koostööd 

Euroopa Parlamendi teostatava eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse 

küsimuses, keeldudes esitamast vajalikku teavet, vastamast kirjalikele küsimustele ja 

osalemast tema eelarve täitmist käsitlevatel kuulamistel ja aruteludel; rõhutab, et kuigi 

nõukogu eelarve täitmisele ei ole mitu aastat heakskiitu antud, ei ole kõnealune 

institutsioon ikka veel võtnud vajalikke meetmeid läbipaistvusnõuete ja parlamendile aru 

andmise nõuete täitmiseks, kuigi parlament on ainus otse ja demokraatlikult valitav 

Euroopa institutsioon ning ainus, kellel on õigus anda kogu Euroopa eelarve täitmisele 

heakskiit; rõhutab, et sellega kahandab nõukogu parlamendi ülesannete legitiimsust ja 

seaduslikkust; 

6. juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament on ainus kodanike poolt 

otse valitud institutsioon, ning on seisukohal, et liidu eelarve täitmise tõhusaks 

järelevalveks on vaja parlamendi, Euroopa Ülemkogu ja nõukogu koostööd, et suurendada 

finantsjuhtimise läbipaistvust ja parandada demokraatlikku aruandekohustust ELi 

maksumaksjate ees; 

7. on seisukohal, et nõukogu pidev koostööst keeldumine ei võimalda parlamendil langetada 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise küsimuses teadlikku otsust, mis aga omakorda 

kahjustab pöördumatult kodanike muljet ELi institutsioonide usaldusväärsusest ja ELi 

vahendite kasutamise läbipaistvusest; on veendunud, et selline koostöövalmiduse 

puudumine kahjustab ka institutsioonide toimimist ja õõnestab aluslepingutes ette nähtud 

poliitilist kontrolli eelarve haldamise üle; 

8. peab kahetsusväärseks asjaolu, et kõik ELi institutsioonid ei rakenda läbipaistvuse 

küsimuses samu standardeid, ja usub, et nõukogu peaks selles osas parandusi tegema; on 

veendunud, et parlament ja nõukogu peaksid kaasseadusandjatena kohaldama ühesuguseid 

läbipaistvusstandardeid; 

Kontrollikoda 

9. tunnistab, et kontrollikojal kui Euroopa tasandi ainsal avaliku sektori auditiasutusel on 

otsustav roll Euroopa Liidu vahendite parema ja arukama kulutamise tagamisel; tuletab 

meelde, et lisaks kontrollikoja olulisele kohustusele anda teavet raamatupidamise 

aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta, on kontrollikojal parim positsioon selleks, et esitada parlamendile 

teavet, mis on vajalik parlamendi ülesannete täitmiseks ja Euroopa eelarve üle 

demokraatliku ja volitustekohase kontrolli teostamiseks, samuti on kontrollikojal kõige 

paremad võimalused pakkuda teavet liidu poliitikavaldkondades saavutatud tulemuste ja 

väljundite kohta, et parandada liidu rahastatavate tegevuste majandamist, tõhusust ja 

tulemuslikkust; 
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10. soovitab seetõttu Euroopa Kontrollikoda tugevdada; ootab, et kontrollikoda oleks 

jätkuvalt pühendunud sõltumatusele, ausameelsusele, erapooletusele ja 

professionaalsusele, luues samal ajal tugevaid töösuhteid oma sidusrühmadega; 

11. on arvamusel, et kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 tuleks teha 

tihedamat koostööd kontrollikoja ja riikide kõrgeimate kontrolliasutuste vahel, eriti seoses 

auditiaruannetega ELi eri poliitikavaldkondade ja programmide vahendite optimeerimise 

kohta ning selles osas, mis puudutab koostöös liikmesriikidega täidetava eelarve 

auditeerimist; loodab konkreetseid tulemusi seoses kontrollikoja iga-aastase 

tööprogrammi edastamisega; 

12. rõhutab, et kontrollikoja koosseis ja ametisse nimetamise menetlus on sätestatud ELi 

toimimise lepingu artiklites 285 ja 286; on seisukohal, et parlament ja nõukogu peaksid 

osalema kontrollikoja liikmete ametisse nimetamisel võrdsetel alustel, mis tagaks 

demokraatliku legitiimsuse, läbipaistvuse ja liikmete täieliku sõltumatuse; nõuab, et 

nõukogu järgiks parlamendi poolt pärast kontrollikoja liikmekandidaatide kuulamisi 

tehtud otsuseid; 

13. peab kahetsusväärseks, et praegu on kontrollikoja liikmete hulgas naisi vähem kui 20 %; 

kutsub liikmesriike üles kontrollikoja liikmete nimetamist koordineerima, et tagada 

meeste ja naiste võrdne esindatus selle liikmete seas; 

Euroopa Prokuratuur 

14. tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artiklis 86 nähakse ette võimalus luua liidu 

finantshuve kahjustavate kuritegude vastu võitlemiseks Euroopa Prokuratuur; juhib lisaks 

tähelepanu asjaolule, et Euroopa Prokuratuuril on volitused selliste kuritegude 

toimepanijate ja osavõtjate vastutusele võtmiseks ning kriminaalmenetluse alustamiseks 

liikmesriigi kohtutes; juhib tähelepanu asjaolule, et parlament on 2015. aasta aprillis juba 

esitanud oma seisukoha Euroopa Prokuratuuri käsitleva määruse ettepaneku kohta, ning 

nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks arvesse parlamendi esitatud seisukohta ja võtaks selle 

määruse võimalikult ruttu vastu, et võimaldada ELil oma finantshuve tulemuslikumalt 

kaitsta. 
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