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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt selle üle, et 2017. aasta eelarve täitmise määr on väga kõrge –
lõplike assigneeringute kasutamise määr (98,69 %) on kõrgem kui 2016. aasta oma 
(98,23 %);

2. juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu Kohtu õigusemõistmiselt oodatakse 
laitmatut kvaliteeti ja see peab toimuma mõistliku aja jooksul, samal ajal peab kohus 
ELi institutsioonina tagama talle eraldatud avaliku sektori vahendite võimalikult tõhusa 
ja tulemusliku kasutamise vastavalt usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele;

3. rõhutab, et Euroopa Liidu Kohtu eelarve koosneb ainult halduskuludest, millest umbes 
75 % on seotud institutsioonis töötavate inimestega ning ülejäänu hoonete, mööbli, 
infotehnoloogia ja mitmesuguste tegevuskuludega;

4. rõhutab, et tulemuspõhist eelarvestamist ei tohiks hakata kohaldama ainult Euroopa 
Kohtu eelarve kui terviku suhtes, vaid see peaks hõlmama ka konkreetsete, 
mõõdetavate, saavutatavate, realistlike ja tähtajaliste (SMART) eesmärkide seadmist eri 
osakondadele, üksustele ja töötajate iga-aastastele tegevuskavadele ning selle raames 
tuleks institutsiooni eelarvestuste koostamiseks määrata kindlaks asjakohased näitajad; 
palub seetõttu, et Euroopa Kohus kaasaks tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtte 
ulatuslikumalt oma tegevusse;

5. märgib, et kontrollikoja 2017. aasta aruandes ei tehtud Euroopa Liidu Kohtu kohta 
ühtegi märkust, nii nagu see on olnud alates 2010. aastast;

6. võtab teadmiseks, et oma 2017. aasta septembris avaldatud eriaruandes nr 14/2017 
Euroopa Liidu Kohtu kohtuasjade menetlemise tulemuslikkuse hindamise kohta 
tunnustab kontrollikoda olulisi organisatsioonilisi ja menetluslikke meetmeid, mida 
kohus on võtnud kohtuasjade lahendamise tõhustamiseks; 

7. märgib, et kontrollikoda on esitanud ka ettepanekuid edasiste parenduste tegemiseks, 
eelkõige kohtuasjade haldamise integreeritud süsteemi rakendamise kohta;

8. väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle, mille kohaselt peaks Euroopa Liidu 
Kohus kaaluma aktiivsemat kohtuasjade haldamise menetlust, mis põhineks 
individuaalsel lähenemisel ja realistlikel tähtaegadel, jälgides tähelepanelikult 
inimressursside kasutamist ja võttes kasutusele täiendavaid haldusliku optimeerimise 
meetodeid;

9. juhib tähelepanu sellele, et olemasolevate õigusnõunike paindlikum eraldamine võiks 
avaldada positiivset mõju kohtu töö üldisele tõhususele;

10. märgib, et 2017. aasta statistika kahe kohtu kohta, mis kokku moodustavad Euroopa 
Liidu Kohtu, kinnitab viimastel aastatel täheldatud suundumust kohtumenetluste 
keskmise kestuse osas, mis on endiselt rahuldav nii Üldkohtu puhul, kus tõhususe 
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suurendamisega seotud jõupingutused on võimaldanud menetluste kestust veelgi 
vähendada (menetluste kestus vähenes 2016. aastaga võrreldes keskmiselt 2,4 kuu ja 
2013. aastaga võrreldes 10,6 kuu võrra), kui ka Euroopa Kohtu puhul, mis on suutnud 
hoida menetluste keskmist kestust seoses eelotsusetaotlustega alla 16 kuu (2017. aastal 
15,7 kuud), suurenedes 2016. aastaga võrreldes vaid veidi (0,7 kuud), mida on 
selgitatud mõningate kohtule tõlgendada antud eriti keeruliste õigusaktidega;

11. väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle, mille kohaselt tuleks tähtaegu 
täpsustada, võttes arvesse iga menetluse liigi eripära ja juhtumite keerukust;

12. väljendab heameelt asjaolu üle, et kokku viisid Euroopa Liidu Kohtu alla kuuluvad kaks 
kohut 2017. aastal lõpule 1594 kohtuasja, mis kinnitab üldist suundumust, et 
ajavahemikul 2010–2017 on õigusalane tegevus märkimisväärselt suurenenud, ja 
rõhutab selle suundumuse tähtsust ning loodab selle jätkumist tulevikus;

13. järeldab, et Euroopa Liidu Kohus saaks seni saavutatud positiivseid tulemusi veelgi 
parandada; selleks peaks kaaluma kohtuasjade aktiivsemat menetlemist, rakendama 
juhtumipõhiseid ajakavu ning mõõtma inimressursside tegelikku kasutamist; rõhutab, et 
eespool loetletud meetmete abil tulemuslikkuse mõõtmine (selle asemel, et püüda kinni 
pidada soovituslikest keskmistest ajakavadest) annaks juhtkonnale teavet nii 
probleemsete kohtuasjade kui hea tava elementide kohta; toonitab, et seda teavet saaks 
kasutada ka tulemuslikkust puudutava aruandluse parandamiseks, et parandada 
aruandekohustust, anda rohkem informatsiooni Euroopa Liidu Kohtu toimimise ja 
olemasolevate ressursside kasutamise kohta;

14. väljendab heameelt asjaolu üle, et e-Curia rakenduse kasutamine on pidevalt 
suurenenud (2017. aastal oli kasutajakontosid 4354, 2016. aastal seevastu 3599), ja 
juhib tähelepanu asjaolule, et alates 2016. aastast kasutavad e-Curia rakendust kõik 
liikmesriigid, mis näitab, et üldsuse teadlikkust selle rakenduse olemasolust ja eelistest 
on tõhusalt suurendatud; nõustub siiski kontrollikoja seisukohtadega, et täielikult 
integreeritud IT-süsteemi võimalik rakendamine võiks suurendada kohtuasjade 
haldamise tõhusust;

15. väljendab muret selle pärast, et erinevalt muudest seotud mõistetest, nagu õiguspärasus, 
reageerimisvõime või läbipaistvus, on aruandekohustus Euroopa Liidu Kohtu 
autoriteedi kujundamisel etendanud seni vaid vähest rolli;

16. tunnustab liikmesriikide konstitutsiooni- ja ülemkohtuid hõlmava Euroopa õigusalase 
koostöö võrgustiku loomist, mille koordineerimist korraldab Euroopa Liidu Kohus;

17. peab oluliseks, et liidu institutsioonid esindaksid kõiki ELi kodanikke, ning rõhutab, kui 
oluline on Euroopa Parlamendi ja nõukogu seatud eesmärk saavutada Üldkohtu 
kohtunike ametisse nimetamisel meeste ja naiste tasakaalustatud esindatus.
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