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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutavatel eelarvekomisjonil ning majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et uue Euroopa Valuutafondi (EMF) loomisel tuleb selgelt määratleda 
aruandekohustuse tingimused ja kanalid;

B. arvestades, et läbipaistvus on hea valitsemistava oluline osa nii otsuste tegemise tasandil 
kui ka institutsioonide otsuste rakendamisel;

C. arvestades, et selgelt tuleks tagada tulevase EMFi parlamentaarne mõõde, kajastades 
Rahvusvahelise Valuutafondi, Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja Maailmapanga 
praeguseid tavasid seoses parlamentaarsete võrgustike või dialoogidega; 

D. arvestades, et välisauditite korralduse puhul tuleks võtta aluseks Kõrgeimate 
Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni (INTOSAI) heale valitsemistava 
suunised;

E. arvestades, et liikmesriigid ja riiklikud asutused ei saa lahendada üksi liikmesriigi poolt 
liidu finantsstabiilsusele tekitatud süsteemseid riske;

1. väljendab heameelt komisjoni esitatud uute meetmete paketi üle, et viia lõpule 
majandus- ja rahaliidu väljakujundamine kooskõlas Euroopa Parlamendi pikaajalise 
seisukohaga Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) integreerimise kohta ELi 
õigusraamistikku; on seisukohal, et pangandusliidu kõik kolm sammast peaksid 
tugevdama ülemaailmset finantsstruktuuri;

2. väljendab heameelt euroala ESMi päästefondi Euroopa Valuutafondiks 
ümberkujundamise üle liidu õigusraamistiku piires, kuivõrd see institutsiooniline 
määratlemine on oluline samm üldise reformi ning majandus- ja rahaliidu süvendamise 
edenemises;

3. märgib, et ühenduse meetodi kasutamine kõnealuses ettepanekus on tugev ajend ELi 
otsustusprotsessi demokraatliku legitiimsuse ja ELi integratsiooni tugevdamiseks;

4. on seisukohal, et selline areng annab võimaluse töötada välja tugev aruandlusraamistik, 
mis hõlmaks välisauditite läbivaatamisel ja arvamustel põhinevat tõhustatud 
parlamentaarset järelevalvet;

5. tuletab meelde, et seoses uue institutsiooni loomisega liidu struktuuris toimuvate mis 
tahes edasiste arengute puhul tuleks alati arvesse võtta ELi demokraatliku vastutuse ja 
poliitilise järelevalve küsimusi koos suurema läbipaistvuse, selgete avaliku 
auditeerimise sätete (sealhulgas kõik avaliku auditi mõõtmed, st finants-, vastavus- ja 
tulemuskomponendid) ning tegevuse tõhususega; on veendunud, et nende elementide 
kombinatsioon aitab tugevdada ELi majandusjuhtimise parlamentaarset õiguspärasust;

6. rõhutab, et Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) suhtes ei ole Euroopa Kontrollikojal 
praegu kindlaid auditeerimisõigusi ja puudub ka ametlik aruandekohustus Euroopa 
Parlamendi ees;
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7. rõhutab, et Euroopa Parlamendi seisukohti tuleks kuulda võtta, sest uus EMF tegeleb 
küsimustega, mis mõjutavad ELi või ülemaailmset juhtimist ja puudutavad Euroopa 
kodanikke; on lisaks seisukohal, et Euroopa riikide parlamendid peaksid olema osa 
aruandlusahelast, kui kaalul on ELi liikmesriikide poliitika;

8. on seisukohal, et avaliku sektori audiitorid peaksid tagama kindluse seoses tulevase 
EMFi avaliku mõõtme ja mõjuga ning Euroopa Kontrollikojale tuleks anda EMFi 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses selge roll kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 287;

9. soovitab teha Euroopa Valuutafondile ülesandeks hinnata liidu eelarveraamistiku 
rakendamise ning praeguse eelarvepoliitika kohasust euroala ja riikide tasandil ja anda 
selle kohta soovitusi, et tagada liikmesriikide eelarvete ja majandusprognooside 
sõltumatu hindamine;

10. palub komisjoni ettepanekusse lisada selge sätte, et Euroopa Kontrollikoda on EMFi 
välisaudiitor, ja määratleda selgesõnaliselt tema õigused;

11. nõuab, et Euroopa Parlamendile antaks aktiivne roll EMFi tegevdirektori 
ametissenimetamisel ja tema vastutuse tagamisel, sätestades kohustuse esitada igal 
aastal Euroopa Parlamendile aruanne;

12. on seisukohal, et nagu kõik teised ELi institutsioonid ja organid, peaks ka EMF andma 
korrapäraselt aru Euroopa Parlamendile ning alluma oma tegevuse korrapärasele 
järelevalvele ja hindamisele seoses usaldusväärse finantsjuhtimisega; 

13. nõuab, et Euroopa Parlamendi ja tulevase EMFi vaheline teabevahetus ja -vood 
määratletaks selgelt vastastikuse mõistmise memorandumiga. 
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