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 ET 

ETTEPANEKUD 

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et avaliku sektori raamatupidamisarvestuse läbipaistvus ja kontroll on 

demokraatia üldpõhimõtted, millest EL ei või kõrvale kalduda; 

B. arvestades, et eranditult kõik ELi institutsioonid peaksid olema läbipaistvad ning ELi 

kodanike ees neile kui ELi institutsioonidele eraldatud raha kasutamise eest täielikult 

vastutavad; 

C. arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus on osa esindusdemokraatia 

kontseptsioonist; 

1. on seisukohal, et Euroopa Parlamendi volitused ELi eelarve täitmise järelevalvel ja 

kontrollis on olulise tähtsusega institutsioonide tulemusliku aruandekohusluse tagamiseks 

ja seetõttu tuleks neid veelgi laiendada; 

2. rõhutab, et mis tahes muudatus ühe või enama ELi institutsiooni pädevustes peaks käima 

käsikäes meetmetega, millega tagatakse nende institutsioonide demokraatlik 

aruandekohuslus ja finantsvastutus, ning eelkõige peaks nendega kaasnema meetmed, 

millega tagatakse Euroopa Parlamendi täielik eelarvekontroll, kui küsimus mõjutab liidu 

finantshuvisid; 

3. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklis 13 

määratletud institutsioonide loend erineb finantsmääruse artiklis 2 sätestatust; on 

seisukohal, et finantsmäärus kajastab juba praegust tava; 

4. leiab, et on olemas teatavad juhud, kus ELTLis sätestatu erineb aluslepingu põhimõtetest 

ja tegelikust kasutusest; on seisukohal, et need ebakõlad tuleb kõrvaldada kooskõlas 

demokraatia ja läbipaistvuse põhimõtetega; 

5. tuletab meelde, et igal institutsioonil on finantsmääruse artikli 2 punkti b kohaselt 

autonoomia täita oma eelarvejagu vastavalt finantsmääruse artiklile 55; juhib tähelepanu 

sellele, et selline autonoomia hõlmab ka olulist vastutust eraldatud rahaliste vahendite 

kasutamise eest;  

6. juhib tähelepanu sellele, et tulemuslik järelevalve selle üle, kuidas institutsioonid ja 

asutused ELi eelarvet täidavad, nõuab heas usus ja tulemuslikumat koostööd parlamendiga 

ning täielikku läbipaistvust rahaliste vahendite kasutamise osas, samuti kõikidelt 

institutsioonidelt iga-aastast dokumenti järelmeetmete kohta parlamendi soovitustele 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta; peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei pea 

sellest menetlusest kinni, ning on seisukohal, et selline pikka aega kestnud olukord on 

õigustamatu ja õõnestab kogu liidu mainet; 

7. märgib, et igale ELi institutsioonile ja asutusele eelarve täitmise kohta eraldi heakskiidu 

andmise menetlus on pikaajaline tava, mis on välja töötatud selleks, et tagada läbipaistvus 

ja demokraatlik aruandekohuslus ELi maksumaksjate ees, ning see on ELi rahaliste 
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vahendite kasutamise asjakohasuse ja läbipaistvuse kontrollimise vahendiks; rõhutab, et 

sellega on tulemuslikult tagatud parlamendi õigus ja kohustus kontrollida üksikasjalikult 

kogu ELi eelarvet; tuletab meelde komisjoni 2014. aasta jaanuaris väljendatud seisukohta, 

et eranditult kõik institutsioonid on täiel määral seotud Euroopa Parlamendi poolt eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise käigus tehtud tähelepanekute järelmeetmete menetlusega 

ning peaksid tegema lakkamatut koostööd, et tagada eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise menetluse sujuv toimimine; 

8. nõuab, et institutsioonid esitaksid parlamendile otse oma iga-aastased tegevusaruanded 

ning esitaksid heakskiidumenetluse käigus vastuseks parlamendi küsimustele täieliku 

teabe, et parlamendil oleks võimalik langetada heakskiidu andmise kohta teadlik otsus; 

9. on seisukohal, et ELTL peab tagama parlamendile õiguse kontrollida üksikasjalikult kogu 

ELi eelarvet, mitte ainult komisjoni hallatavat osa; nõuab seetõttu tungivalt, et ELTLi 

II jaotise (rahandussätted) 4. peatükki tuleb vastavalt ajakohastada, et lisada kõik 

institutsioonid ja asutused, kellele on selle peatükiga nähtud ette õigused ja kohustused, 

järgides finantsmääruses sätestatut; 

10. rõhutab, et kõik liikmesriigid peaksid olema kohustatud esitama iga-aastase deklaratsiooni 

ELi rahaliste vahendite kasutamise kohta; 

11. nõuab, et finantsmäärust muudetaks, et muuta selgemaks eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise menetluse eesmärgid ning näha ette meetmed, millega tagada eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise protsessi järgimine, sh võimalikud jõustamismeetmed, näiteks 

sanktsioonide kasutamine, et tagada asjakohased järelmeetmed; toonitab, et seda tuleks 

teha selleks, et ELi institutsioonid täidaksid aruandekohuslust eesmärgiga kaitsta ELi 

kodanike finantshuve; rõhutab, et erandeid ei tohiks olla; 

12. tunnistab kontrollikoja otsustavat rolli ELi eelarve parema ja arukama kulutamise 

tagamisel, pettuse, korruptsiooni ja ELi rahaliste vahendite ebaseadusliku kasutamise 

juhtumite tuvastamisel ning eksperdiarvamuse andmisel selle kohta, kuidas ELi 

rahastamist paremini hallata; tuletab meelde kontrollikoja olulist rolli Euroopa avaliku 

auditeerimisasutusena; 

13. on seisukohal, et arvestades Euroopa Kontrollikoja olulist rolli ELi rahaliste vahendite 

kogumise ja kasutamise auditeerimisel, on ülioluline, et institutsioonid tema soovitusi 

täielikult arvesse võtaksid; 

14. märgib, et kontrollikoja koosseis ja ametisse nimetamise menetlus on sätestatud ELTLi 

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

kontrollikoja liikmete ametisse nimetamisel võrdsetel alustel, mis tagaks demokraatliku 

legitiimsuse, läbipaistvuse ja kõnealuste liikmete täieliku sõltumatuse; nõuab, et nõukogu 

aktsepteeriks täielikult parlamendi poolt pärast kontrollikoja liikmekandidaatide kuulamisi 

tehtud otsuseid; 

15. taunib asjaolu, et teatavad ametisse nimetamise menetlused on lõppenud parlamendi ja 

nõukogu vahelise konfliktiga kandidaatide üle; rõhutab, et vastavalt aluslepingu sätetele 

on kandidaatide hindamine parlamendi kohustus; rõhutab, et niisugused konfliktid võivad 

kahjustada kontrollikoja häid töösuhteid eespool nimetatud institutsioonidega ja võivad 

potentsiaalselt tuua kaasa tõsiseid negatiivseid tagajärgi kontrollikoja usaldusväärsusele ja 
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seeläbi ka tulemuslikkusele; on seisukohal, et nõukogu peaks ELi institutsioonide hea 

koostöö vaimus aktsepteerima otsuseid, mille parlament on pärast kuulamisi teinud; 

16. tuletab meelde arvukaid arvamusavaldusi Euroopa Parlamendi üheainsa töökoha 

toetuseks, võttes arvesse sellise sammu sümboolset väärtust ja tegelikku kokkuhoidu, 

mille see kaasa tooks; 

17. on seisukohal, et Rooma lepingute 60. aastapäev 2017. aasta alguses on ideaalne hetk 

selleks, et algatada uuesti kõrgeimal institutsioonilisel tasandil arutelu, keskendudes 

eelkõige rahaliste vahendite ja ELi eelarve demokraatliku kontrolli mehhanismide 

tõhusamale kasutamisele. 
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