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LÜHISELGITUS

1. Hiljutise finantskriisi tulemusel ilmsiks tulnud puuduste kaotamiseks Euroopa 
finantsjärelevalves esitas komisjon ettepanekute paketi, et luua tõhusam, integreeritum ja 
jätkusuutlikum finantsjärelevalve ELis. See põhineb Euroopa Finantsjärelevalveasutuste 
Süsteemil, mis koosneb liikmesriikide selliste finantsjärelevalveasutuste võrgustikust, kes 
teevad koostööd uute Euroopa järelevalveasutustega, mis on loodud olemasolevate Euroopa 
järelevalvekomiteede1 ümberkujundamisega tõelisteks Euroopa järelevalveasutusteks. Sel 
eesmärgil teeb komisjoni ettepaneku luua kolm uut Euroopa detsentraliseeritud asutust:

 Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EPJA);
 Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus (EKJA);
 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (EVJA).

2. Praeguste Euroopa järelevalvekomiteede ümberkujundamine tõelisteks ja tõhusateks 
Euroopa järelevalveasutusteks, s.t Euroopa asutusteks, nõuab täiendavaid vahendeid nii 
personali kui ka eelarve mõttes. Nende kolme asutuse loomise mõju Euroopa Liidu eelarvele 
küünib ligikaudu 59,699 miljoni euroni, mis jaotub järgnevalt:

Asutus 2011 2012 2013 Kokku
EPJA 5, 206 7, 355 8, 965 21, 527
EKJA 4, 235 5, 950 6, 799 16, 984
EVJA 5, 465 7, 202 8, 491 21, 158
miljonit eurot.

3. Rahalised vahendid eraldatakse rubriigist 1a, kuid selle rubriigi varud on juba niigi väga 
väikeseks jäänud: komisjoni viimases finantsplaneeringus (jaanuar 2010), milles võeti juba 
arvesse kolme asutuse rahastamisele kuluvaid summasid (koos muude muudatustega), 
juhitakse tähelepanu väga väikestele varudele enne praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
lõppu (sulgudes on 2009. aasta jaanuari finantsplaneeringus ette nähtud varud):

- 37,041 miljonit eurot aastaks 2011 (111,590 miljonit);
- 34,003 miljonit eurot aastaks 2012 (123,879 miljonit);
- 49,153 miljonit eurot aastaks 2013 (214,875 miljonit).

Võttes arvesse asjaolu, et 2009. aasta veebruari finantsplaneeringus nägi komisjon rubriigi 1a
varuks 2010. aastal ette 111,8 miljonit eurot ja tegelikuks varuks kujunes vaid 147 000 eurot, 
on selge, et olukord on väga keeruline. Seetõttu tuleb arvestada sellega, et võib tekkida 
vajadus ülemmäärad läbi vaadata, et nende kolme asutuse rahastamisvajadusi täita.

4. Õigupoolest on nende asutustega seonduvad tegelikud kulud palju suuremad, ulatudes 
ligikaudu 149,17 miljoni euroni, kuid liikmesriigid eraldavad kaasrahastamise korras 
ligikaudu 89,497 miljonit eurot ehk 60% ametite tegevusega seotud üldkuludest praeguse 
mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni.

                                               
1 Need on Euroopa Pangandusjärelevalve Komitee, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Komitee ning Euroopa 

Väärtpaberiturujärelevalve Komitee.
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Asutus 2011 2012 2013 KOKKU
EPJA
Liikmesriigid + 
EL = kokku

7, 809+5,206
=13,015

11, 033+7,355
=18, 388

13, 448+8,965
=22, 413 32,290+21, 527

=53, 816
EKJA
Liikmesriigid + 
EL = kokku

8, 197+4,235
=13, 662

10, 803+5,950
=18, 005

12, 737+6, 799
=21, 228

31,737+16, 984
=52,895

EVJA
Liikmesriigid + 
EL = kokku

6, 352+5,465
=10,587

8, 925+7, 202
=14, 874

10,199+8,491
=16, 998 25,476+21, 158

=42, 459
miljonit eurot.

5. Isikkoosseisu silmas pidades tähendab 3 uue asutuse loomine 269 teenistuja (224 AD ja 45 
AST) lisandumist aastaks 2014:

Asutus 2011 2012 2013 2014
EPJA
töötajad 
(AD/AST)

40(36/4) 62(53/9) 80(69/11) 90(73/17)

EKJA
töötajad 
(AD/AST)

40 (32/8) 62(50/12) 73 (60/13) 90 (77/13)

EVJA
töötajad 
(AD/AST)

43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. Komisjon tegi ettepaneku, et kolm uut asutust hakkaksid tööle Euroopa 
järelevalvekomiteede praegustes töökohtades (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse puhul 
Londonis), mis tundub olevat väga mõistlik lahendus nii praktilisest kui rahalisest 
seisukohast, kuna see kergendab uue asutuse kohest töölehakkamist ja aitab vältida tarbetuid 
kulutusi uuele sissseadele, töötajate üleviimisele jne.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et õigusakti 
ettepanekus toodud võrdlussumma on 
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kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku 
(2007–2013) alamrubriigi 1a 
ülemmääraga, kuid rubriigi 1a varu 
aastateks 2011–2013 on väga piiratud ja 
uute tegevuste rahastamine ei tohi 
ohustada alamrubriigi 1a muude 
prioriteetide rahastamist; kordab seetõttu 
oma üleskutset mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamiseks koos 
konkreetsete ettepanekutega selle 
kohandamiseks ja korrigeerimiseks 2010. 
aasta esimesel poolel, kasutades selleks 
kõiki 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe ja 
eelkõige punktide 21 ja 23 kohaseid 
mehhanisme, et tagada Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutuse (asutus) 
rahastamine muude prioriteetide 
rahastamist ohustamata ning tagades 
piisava varu säilimise alamrubriigis 1a;

Muudatusettepanek 2

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt
Lõige 1 b (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt Muudatusettepanek

1b. rõhutab, et asutuse loomisel tuleks 
kohaldada institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 47 sätteid; rõhutab, et 
kui seadusandja otsustab sellise asutuse 
loomise kasuks, alustab parlament 
läbirääkimisi teise eelarvepädeva 
institutsiooniga, et saavutada aegsasti 
kokkulepe asutuse rahastamiseks 
kooskõlas institutsioonidevahelise 
kokkuleppe asjakohaste sätetega;
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus 
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Asutuse täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille peamine 
tuluallikas on liikmesriikide 
järelevalveasutustelt ja Euroopa Liidu 
üldeelarvest kohustuslikult laekuv 
osamaks. Ühenduse osamaksu suhtes
tuleks kohaldada ühenduse
eelarvemenetlust.
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.

(41) Asutuse täieliku autonoomia ja 
sõltumatuse tagamiseks peaks sel olema 
autonoomne eelarve, mille peamine 
tuluallikas on liikmesriikide 
järelevalveasutustelt ja Euroopa Liidu 
üldeelarvest kohustuslikult laekuv 
osamaks. Asutuse rahastamine liidu 
eelarvest eeldab eelarvepädevate 
institutsioonide kokkulepet vastavalt 
eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimist käsitleva Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
vahelise 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe1 

punktile 47. Kohaldada tuleks liidu
eelarvemenetlust.
Raamatupidamisarvestust peaks 
auditeerima Euroopa Kontrollikoda.
Asutuse eelarve suhtes kohaldatakse 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetlust.
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Selgitus

Asutus luuakse Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutusena ja seda rahastatakse vastavalt 
institutsioonidevahelisele kokkuleppele. See peaks kajastuma asutuse õiguslikus aluses.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate liikmesriigi pädevate 
järelevalveasutuste kohustuslikud 
osamaksud;

a) finantseerimisasutuste järelevalve eest 
vastutavate pädevate riigiasutuste
kohustuslikud osamaksud, mida tehakse 
vastavalt mudelile, mis põhineb Euroopa 
Liidu lepingule ja Euroopa Liidu 
toimimise lepingule lisatud 
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üleminekusätteid käsitleva protokolli (nr 
36) artikli 3 lõikes 3 sätestatud häälte 
arvestamisele;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ühenduse toetus, mis kantakse Euroopa 
Liidu üldeelarvesse (komisjoni osa);

b) liidu toetus, mis kantakse Euroopa Liidu 
üldeelarvesse (komisjoni osa) vastavalt 
eelarvepädevate institutsioonide 
kokkuleppele, nagu on sätestatud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punktis 47; 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Riigiasutuste kohustuslikud 
osamaksud ja liidu toetus vastavalt lõike 1 
punktidele a ja b on kättesaadavad iga 
eelarveaasta alguses.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kvalifitseeritud häälteenamusega 
otsustava nõukogu soovituse põhjal annab 
Euroopa Parlament kinnituse EPJA 
tegevusele aasta N eelarve täitmisel enne 
15. maid aastal N + 2.

9. Kvalifitseeritud häälteenamusega 
otsustava nõukogu soovituse põhjal annab 
Euroopa Parlament kinnituse EPJA 
tegevusele Euroopa Liidu üldeelarvest ja 
liikmesriikide järelevalveasutustelt 
laekuvatest tuludest koosneva eelarve 
täitmisel aastal N enne 15. maid aastal N + 
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2.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Juhatus võtab komisjoni nõusolekul 
vastu vajalikud rakendusmeetmed vastavalt 
personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud 
korrale.

2. Juhatus võtab komisjoni nõusolekul 
vastu vajalikud rakendusmeetmed vastavalt 
personalieeskirjade artiklis 110 sätestatud 
korrale. Rakendusmeetmetega 
võimaldatakse põhjendatud 
kõrvalekaldeid, et tagada asutusele 
määratud ülesannete kõige tulemuslikum 
täitmine.
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