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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Euroopa Liidu asutuste 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta: 
Euroopa Liidu ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (2011/2232(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 14. novembri 2011. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta 
(COM(2011)0736) ning sellele lisatud komisjoni töödokumente (SEC(2011)1350 ja 
SEC(2011)1351),

– võttes arvesse komisjoni 11. märtsi 2008. aasta teatist „Euroopa ametid − edasised 
sammud” (COM(2008)0135),

– võttes arvesse oma … mai 2012. aasta resolutsiooni 2010. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll1,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust2,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002 artiklis 1853, eriti selle artiklit 96,

– võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 5/2008 „Euroopa Liidu ametid: 
tulemuslikkus”,

– võttes arvesse kontrollikoja iga-aastaseid eriaruandeid4 detsentraliseeritud ametite 2010. 
aasta raamatupidamise aastaaruannete kohta,

– võttes arvesse oma 7. aprillil 2009. aastal avaldatud uurimust ELi ametite ühiste 
tugiteenuste loomise võimaluste ja teostatavuse kohta, 

– võttes arvesse oma 15. septembri 2011. aasta resolutsiooni ELi jõupingutuste kohta 
korruptsiooniga võitlemisel5, oma kirjalikku deklaratsiooni 2/2010 ELi jõupingutuste 
kohta korruptsiooniga võitlemisel6 ja komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule 
ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele võitluse kohta korruptsiooniga Euroopa 
Liidus (COM(2011)0308),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,
                                               
1 ELT L 000, 00.0.2012, lk 000.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
4 ELT C 368, 16.12.2011.
5Vastuvõetud tekstid, P7_TA (2011)0388.
6 P7_DCL(2010)0002.
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– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja ... arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et käesolev resolutsioon sisaldab kõigi määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
artiklile 185 vastavate asutuste eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud 
horisontaalseid tähelepanekuid vastavalt määruse (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 artiklile 
96 ja Euroopa Parlamendi kodukorra VI lisa artiklile 3;

B. arvestades, et ametite arv on viimasel aastakümnel enneolematult suurenenud – kolmelt 
2000. aastal 24ni 2010 aastal;

C. arvestades, et liidu toetus detsentraliseeritud asutustele suurenes ajavahemikus 2007–
2010 oluliselt – 1 055 000 000 eurolt (21 asutusele) 1 658 000 000 eurole (24 
asutusele); 

D. arvestades, et liidu toetus detsentraliseeritud asutustele ulatus 2010. aastal 1 658 000 
000 euroni;

E. arvestades, et pärast komisjoni eespool nimetatud 11. märtsi 2008. aasta teatise 
vastuvõtmist käivitasid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon uuesti projekti ametite 
ühise raamistiku koostamiseks ja moodustasid 2009. aastal institutsioonidevahelise 
ametite töörühma; 

F. arvestades, et institutsioonidevaheline töörühm kohtus poliitilisel tasandil seitsmendat 
korda 13. detsembril 2011, ja arvestades, et arutati järgmisi küsimusi: uute ametite 
loomise kriteeriumid, ametite asukoha valimine ja tegevuskoha leping, 
haldusnõukogude koosseis, direktorite ametissenimetamise kord, hindamine ja 
tulemused, mitmeaastane programm ning haldustugi;

G. arvestades, et kontrollikoda kavatses analüüsida ametite tulemuslikkust ja anda 2011. 
aastaks välja eriaruande Euroopa Liidu ametite kulude võrdleva analüüsiga, kuid ei 
suutnud seda kahetsusväärselt enne 2011. aasta lõppu teha; 

H. arvestades et komisjoni 2011. aasta teatises „Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus” 
märgitakse, et korruptsiooni tõttu kaotatakse aastas hinnanguliselt 120 miljardit eurot, 
mis põhjustab rahalist kahju, vähendab avaliku sektori eelarvet ja õõnestab usaldust 
demokraatlike institutsioonide vastu, ning et komisjon on asutanud korruptsioonivastase 
mehhanismi liidu tasandil, võttes erilise vaatluse alla liidu rahaliste vahendite 
kasutamise, avalikud hanked ja huvide konflikti; 

I. arvestades, et Euroopa Parlament märgib oma eespool nimetatud 15. septembri 2011. 
aasta resolutsioonis ELi jõupingutuste kohta korruptsiooniga võitlemisel, et 
korruptsioon viib avaliku sektori rahaliste vahendite ja ELi maksumaksjate raha 
väärkasutamiseni ja moonutab turgu ning sellel on olnud teatav roll ka praeguses 
majanduskriisis, ning kutsub – nagu ka kirjalikus deklaratsioonis 2/2010 – komisjoni ja 
asjaomaseid liidu asutusi üles tagama seda, et liidu rahalised vahendid ei oleks seotud 
korruptsiooniga, ning kohaldama korruptsiooni ja pettuse juhtumite avastamisel 
hoiatavaid karistusi;
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I FINANTSHALDUSEGA SEOTUD ÜLDISED PROBLEEMID

Eelarvevahendite haldamine (kaasa arvatud ülekandmised ja tühistamised)

1. palub komisjonil edastada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile igal aastal koondteabe igale asutusele liidu üldeelarvest eraldatud 
vahendite kohta kokku; toonitab, et see dokument peab sisaldama järgmist teavet: 

- asutuse eelarvesse kantud liidu esialgne toetus;
- ülejäägi tagasinõudmisest saadud rahaliste vahendite summa;
- asutusele antav liidu toetus kokku;
- Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) toetus;

2. kutsub komisjoni üles esitama lõikes 1 loetletud teavet 2010. aasta ja ka eelnenud 
eelarveaastate kohta, et parlamendil ja avalikkusel oleks võimalik võrrelda igale ametile 
aja jooksul antud liidu toetust; sellega tagatakse ühtlasi liidu rahaliste vahendite 
kasutamise selgus, läbipaistvus ja avalik kontroll ning see aitab taastada Euroopa 
maksumaksjate usaldust; 

3. nõuab, et komisjon lõpetaks finantskriisi ajal ametite eelarvete suurendamise ja koguni 
kaaluks liidu toetuse vähendamist, eriti peamiselt teadustegevusega tegelevate asutuste 
osas; nõuab ühtlasi, et ametid vähendaksid jooksvaid kulusid ja looksid mehhanismid, 
mis võimaldaksid selgelt näidata iga euro kasutamist ja tagaksid vastutuse ning aitaksid 
saavutada liidu rahaliste vahendite olulise kokkuhoiu; 

4. märgib, et mitu asutust võttis 2010. aastal vastu paranduseelarved ja tegi ülekandmisi 
ning ümberpaigutamisi; pani tähele, et mõned asutused, näiteks Euroopa Liidu Asutuste 
Tõlkekeskus ja Euroopa Raudteeagentuur, selgitasid sellise tegevuse eesmärki; nõuab, 
et kõik asutused selgitaksid oma lõplikus raamatupidamise aastaaruandes ja eelarve 
haldamise ja finantsjuhtimise aruandes süstemaatiliselt paranduseelarveid, 
ümberpaigutamisi ja ülekandmisi;

5. märgib, et mitu ametit kandis 2010. aastal jälle suures mahus üle ja tühistas 
tegevusassigneeringuid; väljendab kahetsust, et kontrollikoda ei andnud 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruannetes ülevaadet Euroopa Kemikaaliameti (ECHA), Euroopa 
Keskkonnaameti (EEA), Euroopa Meresõiduohutuse Ameti (EMSA) ja Euroopa 
Politseikolledži (CEPOL) üle kantud ja/või tühistatud assigneeringute mahu kohta;

6. märgib, et ülekandmiste ja tühistamiste suur maht annab üldiselt märku sellest, et amet 
ei ole võimeline eelarve suure kasvuga toime tulema; nõuab, et eelarvet puudutavate 
otsuste tegemisel tuleks rohkem arvestada suutlikkust abi vastu võtta ja lisaülesannete 
täitmiseks vajalikku aega; 

7. nõuab, et asutused parandaksid seetõttu oma sisemist planeerimist ja üldist tulude 
prognoosimist, et vähendada ümberpaigutamisi ja tühistamisi, samuti kulutusi; tuletab 
asutustele meelde, et nad peavad täiustama oma programmeerimis- ja 
järelevalvesüsteemi ning alustama hangetega kalendriaasta käigus varem, et vähendada 
assigneeringute järgmisse aastasse ülekandmise vajadust; kutsub komisjoni ühtlasi üles 
andma selles osas välja suunised; 



PE473.984v03-00 6/17 PR\892939ET.doc

ET

8. kutsub ühtlasi asutusi üles parandama kulukohustuste haldamist, et viia need kooskõlla 
tegelike vajadustega; märgib, et ülekandmiste ja tühistamiste suur hulk annab sageli 
märku sellest, et amet ei ole võimeline eelarve suure kasvuga toime tulema; on 
seisukohal, et oleks vastutustundlikum, kui eelarvepädevad institutsioonid pööraksid 
edaspidi ametite eelarve suurendamise otsuste tegemisel suuremat tähelepanu uute 
tegevuste rakendamiseks vajalikule ajale;

9. väljendab heameelt Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) kavatsuse üle veelgi 
vähendada ülekandmisi, teostades järelevalvet eelarve täitmise (kulukohustused, 
maksed) ja hangete üle standardvormide abil; on seisukohal, et ka muud ametid võiksid 
seda tava järgida;

10. tuletab meelde, et asutuste eelarve peab olema tasakaalus; toonitab, et mõned asutused 
teenivad oma tegevusest kasumit, mis mõnikord viib eelarve ülejäägini; on arvamusel, 
et liidu eelarvest täielikult rahastatavate asutuste aastal n saadud ülejääk tuleks selgelt 
maha arvata liidu eelarvest aastaks n+1 eraldavast toest;

11. on ühtlasi seisukohal, et osaliselt iserahastavate asutuste kliendid peaksid korvama neile 
nende asutuste osutatavate teenuste täiskulud, kaasa arvatud pensioniskeemi makstava 
tööandja osa; kutsub komisjoni üles kaaluma, kas oleks vaja luua eraldiseisev ja 
läbipaistvalt hallatav reserv võimaliku puudujäägi katmiseks, mis võib tuleneda 
klientidelt saadava tulu prognoosimise ja asutuste rahastamise tagamiseks vajalike 
summade vahest, ja selle võimalikud vormid;

12. kutsub kõiki asjaomaseid osalisi täitma neile pandud ülesandeid eelarvemenetluse 
käigus ja põhjendama asjakohaselt asutuste eelarveid puudutavaid nõudeid (s.t esialgset 
eelarvet puudutav nõue, lisarahad, vähendused);

13. nõuab asutustelt hiliste maksete arvu minimeerimist parandusmeetmete võtmise abil; 
tunneb eriti muret selle üle, et makseviivitused suurendavad ohtu, et tuleb tasuda 
intresse ja maksmisega viivitamisel määratavaid trahvimakse, milleks ei ole eelarves 
assigneeringuid ette nähtud; 

14. kutsub ameteid ühtlasi üles andma sisekontrollistandardi nr 16 kohaselt täpselt ja 
täielikult aru erandite kohta; 

Hankemenetluste puudused

15. võtab taas teadmiseks hankemenetluse puudused; on mures, et sisekontrollisüsteem ei 
ole piisavalt tõhus, et hoida ära või tuvastada korduvad vead, mis vähendab asutuste 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust; 

16. nõuab seetõttu, et asutused tugevdaksid oma hankemenetlusi ja eriti hankealaseid 
volitusi rahastamise üle otsustamise ja tööprogrammi tasandil; märgib näiteks, et kuna 
EMSA ei ole esitanud kavandatavate tegevustega liituvate hangete rahastamisotsuseid 
toetavaid alusandmeid, võib see ohustada ameti otsuste kehtivust;

17. kutsub asutusi üles lisama oma iga-aastatesse tööprogrammidesse selge teabe hangeteks 
ette nähtud eelarveliste vahendite kogusumma ja kavandatud lepingute orienteeruva 
arvu ning liikide kohta; väljendab muret selle üle, et asutuste aasta 
tegevusprogrammides ei avalikustata sageli selgesõnaliselt kogu teavet, millele on 
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viidatud finantsmääruses ja selle rakenduseeskirjades; märgib, et see puudus tuvastati 
peamiselt EMSAs ja ERAs;

18. kutsub asutusi üles tagama täpne ja õigeaegne aruandlus ning avalikustama erandid 
aasta tegevusaruannetes kõikehõlmavalt ning on seisukohal, et asutused võivad 
üksikasjalike kontrollnimekirjade ja töökorralduste abil määrata selgelt kindlaks iga 
töötajate rühma ülesanded ja tagada ajakohased järelmeetmed võimaliku eeskirjade 
rikkumise korral; 

19. kutsub asutusi üles tagama seda, et läbirääkimistega menetlusest – mida tuleks 
kohaldada rangelt määratletud tingimustel – antaks nõuetekohaselt ja õigeaegselt aru 
haldusnõukogule, et see oleks täielikult teavitatud menetluse ulatusest; 

20. kutsub asutusi üles töötama ühtlasi välja järelkontrollid ja andma neist aru, et tagada 
ajakohased järelmeetmed võimaliku eeskirjade rikkumise korral; toetab sellega seoses 
algatusi eesmärgiga töötada iga asutuse sisemisel direktoraadi tasandil välja keskne 
kooskõlastatud suutlikkus, et vähendada vahendite ebatõhusa kasutamise ja lepingute 
kooskõlastamata järelevalve ohtu; 

21. väljendab heameelt ESA algatuse üle töötada välja korrapäraselt ajakohastatav 
praktiline hangete käsiraamat, milles on üksikasjalikult kirjeldatud ülesandeid ja 
vastutust protsessi igas etapis; on seisukohal, et ka muud ametid võiksid seda tava 
järgida; 

II TEGEVUSEGA SEOTUD ÜLDISED PROBLEEMID

Mitmeaastane programm

22. kutsub asutusi üles koostama nende tegevuse eripäraga kohandatud mitmeaastased 
strateegilised programmid ja suunised; peab oluliseks, et selline mitmeaastane tegevuse 
planeerimine (eesmärgid ja vahendid nende saavutamiseks) oleks seotud mitmeaastase 
ressursside planeerimisega (eelkõige eelarve ja töötajad) ning et see kajastuks selgelt 
aasta tööprogrammis; kutsub ühtlasi asutusi üles selles küsimuses Euroopa 
Parlamendiga konsulteerima;

23. innustab asutusi koostama tegevust toetavat mitmeaastast strateegilist 
infotehnoloogiakava; 

Aasta tööprogramm

24. on seisukohal, et aasta tööprogrammi koostamist toetav asutusesisene protsess mõjutab 
tugevalt sidusrühmadele ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile edastatava teabe usaldusväärsust; seepärast nõuab tungivalt, et asutused 
tagaksid kavandamise järjepidevuse, asjakohased menetlused ja suunised ning aasta 
tööprogrammi toetava piisava dokumentatsiooni, et anda teavet kõigi oma tegevuste ja 
iga tegevuse jaoks kavandatud vahendite kohta;
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25. nõuab eriti, et asutused võtaksid meetmeid, et tagada täielik ja kogu vajalikku teavet 
sisaldav (s.t teavet kogu agentuuri tegevuse ja iga tegevuse jaoks kavandatud meetmete 
kohta) aasta tööprogramm; 

26. julgustab ameteid sellega seoses tuginema võrdluse lihtsustamiseks aasta tööprogrammi 
koostamisel näidismudelile; kutsub sellega seoses komisjoni üle koostama sellise 
mudeli suunised; 

27. on mures selle pärast, et teatavate ametite asutamisotsuses (nt EUROJUST) ei panda 
asutusele vastutust oma aasta tööprogrammi koostamise ja vastuvõtmise eest; arvab, et 
see võib põhjustada segadust ja seda, et keegi ei pea ennast tööprogrammi koostamise ja 
vastuvõtmise eest vastutavaks; kutsub seetõttu asjaomaseid asutusi üles kõrvaldama see 
puudus kiiresti ja teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni võetud meetmetest;

Aasta tegevusaruanne

28. nõuab asutustelt aasta tegevusaruannete ülesehituse standardimist vastavalt komisjoni 
peadirektoraatides kasutatavale vormile ja sellele vastavalt esitama teavet järgmise 
kohta: aasta tööprogrammi täitmine, eelarve- ja personalipoliitika kava, haldus- ja 
sisekontrollisüsteemid, sise/välisauditi leiud, auditisoovituste järelmeetmed, eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus esitatud soovitused ja tegevdirektori 
kinnitav avaldus; kutsub asutusi ühtlasi üles esitama oma aasta tegevusaruandes teavet, 
mis on saadud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames ette nähtud 
raamatupidamise aastaaruandest ning eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruandest, 
eeldusel et peetakse kinni liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
koostamisele seatud ajalistest piirangutest;

29. nõuab, et iga asutuse aasta tegevusaruanne sisaldaks asutuste parimatele tavadele 
tuginevaid ühiseid elemente, mis hõlbustab võrdlemist; nõuab sellega seoses 
komisjonilt koostöös asutustega näitlikustava mudeli väljatöötamist;

30. kutsub asutuste direktoreid ühtlasi üles edastama aasta n tegevusaruanded ja 
haldusnõukogude hinnangud kontrollikojale, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
komisjonile 1. juuliks aastal n+1;

31. väljendab heameelt, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) tõi 
2010. aasta tegevusaruandes välja üksikasjalikud andmed eri aastate võrdluses, et anda 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile parem ülevaade 
agentuuri tegevustulemustest; on seisukohal, et ka muud ametid võiksid seda tava 
järgida;

32. kutsub asutusi ühtlasi üles tegema täiendavaid pingutusi ja tagama selle, et aasta 
tegevusaruanne kajastaks tulemuslikult aasta tööprogrammi; toonitab, et see on olulise 
tähtsusega, et hinnata nõuetekohaselt asutuste tegevust ja tulemusi Euroopa Liidu 
toetusega võrreldes ja teha selle põhjal kindlaks tegevuse tulemuslikkus; kiidab sellega 
seoses eriti ECHA, EMSA ja EUROPOLi aasta tegevusaruandeid ja aasta 
tööprogramme; märgib siiski, et mõnel ametil (nt Narkootikumide ja Narkomaania 
Euroopa Järelevalvekeskus (EMCDDA) ja Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)) esines 
selles osas puudusi ja nende tegevuseks vajalike ressursside kavandamine 
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(tegevuspõhine eelarvestamine) ei vastanud asutuse organisatsioonilisele ülesehitusele, 
et võimaldada eelarve täitmise jälgimist;

33. avaldab heameelt Cedefopi algatuse üle esitada 2010. aasta tegevusaruandes tähtsamate 
põhitegevuste kohta Gantti diagrammid; tuletab asutustele meelde, et nende 
diagrammide abil on võimalik kokkuvõtlikult näidata aega, mida iga töötaja on 
projektile kulutanud, ning toetada tulemuste saavutamisele suunatud lähenemisviisi; 
julgustab asutusi kasutama Gantti diagramme kõikide põhitegevuste kavandamisel;

Ametite hindamine

34. kutsub ameteid üles andma ja esitama oma tegevuse ja tulemuste kohta komisjoni 
tellitavaid korrapäraseid üldisi hinnanguid ning tegema asjaomased aruanded 
kättesaadavaks oma veebisaidil; ametite haldusnõukogusid tuleb seejärel kutsuda üles 
töötama nende hinnangute põhjal välja tegevuskava koos järelmeetmete tegevuskavaga 
ja kaks korda aastas edusammudest aru andma;

Artikli 96 kohane aruanne

35. tuletab meelde, et raamfinantsmääruse artikli 96 lõike 2 kohaselt nõutakse ametitelt, et 
nad esitaksid eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 
aruande meetmete kohta, mida nad on võtnud seoses eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutava institutsiooni eelmistes aruannetes toodud märkuste ja 
tähelepanekutega;

36. märgib, et eelarveaasta 2010 kohta ei ole eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutav institutsioon saanud artikli 96 kohaseid aruandeid kuuelt ametilt: EASA, 
EMEA, EMCDDA, EURATOM, EUROFOUND ja GSA; palub neid ameteid seetõttu 
nimetatud aruanded viivitamata esitada; 

37. avaldab kahetsust, et ametite esitatud teave artikli 96 kohastes aruannetes pärineb 
ametitelt endilt ja seetõttu ei saa nende avalduste täpsust täielikult tõendada ja usaldada; 
palub seetõttu institutsioonidevahelisel ametite töörühmal kaaluda mehhanismi loomist 
ja rakendamist artikli 96 kohases aruandes esitatud teabe kontrollimiseks, et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon võiks olla kindel saadud teabe 
õigsuses ja et parlamendi poolt tema eelmistes eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
resolutsioonides toodud tähelepanekute ja soovituste täitmiseks võetaks põhjalikke 
järelmeetmeid;

Kontrollikoja iga-aastastele aruannetele lisatud tabel

38. väljendab heameelt selle üle, et ametid esitasid kontrollikoja 2010. aasta iga-aastastele 
eriaruannetele lisatud tabelis võrdluse 2009. ja 2010. aastal lõpuleviidud tegevuste 
kohta, tänu millele on eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutaval 
institutsioonil võimalik paremini hinnata ametite eri aastate tulemusi; märgib, et eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon on nõudnud seda alates ametite 
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2008. aasta eelarvele täitmisele heakskiidu andmise menetlusest; 

Ametite võrgustiku koordinaatori roll 

39. avaldab ECHAle tunnustust tulemusliku töö eest, mida ta on ametite võrgustiku 
koordinaatorina 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus 
teinud; peab seda tavaks, mida peaksid järgima kasvavad ühisettevõtted;

III. LÄBIPAISTVUSEGA SEOTUD ÜHISED PROBLEEMID

Ametite veebisaidid

40. nõuab tungivalt, et ametid annaksid oma veebisaitide kaudu teavet, mis on vajalik
läbipaistvuse, eelkõige finantsalase läbipaistvuse tagamiseks; nõuab eriti tungivalt, et 
ametid teeksid oma veebisaidil teatavaks loetelu kõigist viimase kolme aasta jooksul 
sõlmitud lepingutest ja haldusnõukogu liikmete nimekirja koos nende huvide 
deklaratsiooniga; palub komisjonil jätkata jõupingutusi selle teabe täielikult 
kättesaadavaks muutmisel ja integreerida see finantsläbipaistvuse süsteemi;

Suhted sidusrühmadega

41. palub ametitel tagada, et nad täidavad oma ülesandeid eri sidusrühmadega 
kooskõlastatult; 

42. nõuab tungivalt, et ametid tugevdaksid tähtsaimate sidusrühmade (sealhulgas Euroopa 
Parlamendi) kaasamist oma iga-aastasesse planeerimisse; 

Huvide konflikt

43. on sügavalt mures väidetavate huvide konfliktide pärast ametites ja/või 
haldusnõukogudes, eelkõige EASAs, EEAs ja EFSAs;

44. palub ametitel dokumenteerida ja hinnata hoolikalt oma kontrollisüsteeme, et ära hoida 
ameti töötajate ja ekspertide vahelised huvide konfliktid; palub lisaks ametite 
haldusnõukogudel võtta vastu ja rakendada oma liikmete suhtes rangeimaid eeskirju ja 
kontrollimehhanisme, et tagada nende täielik sõltumatus erahuvidest; tuletab veel kord 
meelde, et ameti maine saab kahjustada, kui tema suhtes tõstatatakse huvide konflikti 
kahtlus, ning sellel on negatiivne mõju liidu mainele;

45. tuletab meelde, et Euroopa Ombudsman kritiseeris EFSAt viisi eest, kuidas amet hindas 
oma võimalikke huvide konflikte ja nn pöördukse juhtumeid; väljendab muret asjaolu 
pärast, et teistes ametites on sarnane olukord ja nad ei ole suutnud huvide konflikte 
kõrvaldada ega ära hoida;

46. nõuab seetõttu tungivalt, et ametid esitaksid parlamendile üksikasjaliku ülevaate 
kriteeriumidest ja kontrollimehhanismidest, mida rakendatakse nn pöördukse juhtumite 
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vältimiseks ja tekkinud huvide konfliktide kõrvaldamiseks; nõuab tungivalt, et ametid 
juhul, kui nad jagavad seda rolli vastavate siseriiklike ametitega, määraksid täpselt, 
milline ülesanne kellelgi on, et vältida huvide konflikti juhtumite puhul lünki 
vastutuses; 

47. kordab ühtlasi oma üleskutset komisjonile anda teavet nn järelemõtlemisaega puudutava 
korra ja eeskirjade olemasolu ja rakendamise kohta ning võrreldavate juhtumite kohta 
kõigis ametites;

48. kordab oma üleskutset kontrollikojale analüüsida põhjalikult ametite lähenemisviise ja 
konkreetseid tavasid huvide konflikti olukorra lahendamisel, et teha lõpp 
olemasolevatele konfliktidele ja vältida edaspidiseid konflikte;

49. tuletab meelde, et oma eespool nimetatud 15. septembri 2011. aasta resolutsioonis ELi 
jõupingutuste kohta korruptsiooniga võitlemisel kutsus parlament muu hulgas komisjoni 
ja liidu ameteid üles tagama suuremat läbipaistvust käitumisjuhendite koostamisel või 
olemasolevate käitumisjuhendite täiustamisel, nii et need sisaldaksid vähemalt selgeid 
eeskirju huvide konflikti puhuks; 

50. tuletab meelde, et huvide konflikt on korruptsiooni, pettuste, vahendite ja 
inimressursside väärjuhtimise ning soosimise põhjus, mõjub negatiivselt otsuste 
erapooletusele ja töö kvaliteedile ning kahjustab liidu kodanike usaldust liidu 
institutsioonide, sealhulgas ametite suhtes; 

Ametite direktorite töölevõtmine

51. kutsub institutsioonidevahelist töörühma üles tegelema üksikasjalikult ametite 
direktorite töölevõtmise küsimusega, et luua avatud, läbipaistev ja usaldusväärne 
töölevõtmise menetlus; kutsub institutsioonidevahelist töörühma seetõttu üles tagama, et 
tema ühisavalduses mainitakse, et ametite direktori ametikohale valitud kandidaadid 
läbivad avaliku kuulamise parlamendi komisjonides; 

52. märgib, et Euroopa Väärtpaberijärelevalve, Euroopa Pangandusjärelevalve ja Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (ametid, mis moodustati 2010. aastal ja 
alustasid tööd 2011. aastal) tegevdirektorid nimetab ametisse järelevalvenõukogu, kuid 
alles pärast parlamendi kui eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava 
institutsiooni kinnitust; toonitab, et see menetlus peaks olema reegliks kõigi ametite 
tegevdirektorite nimetamisel; 

Pettuste tõkestamine

53. kutsub ameteid üles olema aktiivsem pettuste avastamisel ja tõkestamisel ning oma 
sellealasest tegevusest nõuetekohaselt ja korrapäraselt aru andma; rõhutab, et Euroopa 
Pettustevastase Ameti (OLAF) rolli ametite suhtes tuleks ametlikult täpsustada, 
edendada ja nähtavamaks muuta;

Hoiatussüsteem
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54. on seisukohal, et kui komisjonil on tõsiseid kahtlusi, et amet kavatseb teha otsuseid või 
alustada tegevust, mis ei pruugi ameti volitustega kooskõlas olla, võivad rikkuda liidu 
õigust või olla ilmses vastuolus liidu poliitika eesmärgiga, on tal kohustus viivitamata 
teavitada parlamenti ja nõukogu, et nad saaksid võtta asjakohaseid meetmeid;

IV. INIMRESSURSSIDEGA SEOTUD ÜHISED PROBLEEMID

Töölevõtmismenetlused

55. nõuab tungivalt, et ametid võtaksid vajalikke meetmeid töölevõtmismenetluste 
õiguspärasuse, läbipaistvuse ja erapooletuse suurendamiseks; märgib, et tegelikult 
esineb jälle mitme ameti personalivaliku menetlustes puudusi, mis seavad ohtu 
menetluste läbipaistvuse ja/või kõlblikkuskriteeriumide rakendamisel võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgimise; märgib, et kontrollikoda on järjekordselt täheldanud eriti järgmisi 
puudusi:

- puuduvad tõendid selle kohta, et valikukriteeriumid ja lävendid, mida kandidaadid 
peavad täitma, et neil lubataks teha kirjalikke teste ja et neid kutsutaks intervjuule, 
oleks kehtestatud enne hindamisprotsessi algust;

- töölevõtmismenetlused on puudulikult dokumenteeritud;

- institutsioonisiseseid ja -väliseid kandidaate ei kohelda võrdselt;
- konkurents on piiratud; 

on seisukohal, et need puudused vähendavad ametite suutlikkust reageerida võimalikele 
väidetele, et otsused personali töölevõtmise kohta on olnud meelevaldsed, langetada 
kohaseid heastamisotsuseid ja suurendada liidu kodanike usaldust ametite 
töölevõtmismenetluse suhtes; 

56. väljendab heameelt CEDELOPi 2010. aastal tehtud algatuse üle võtta kasutusele 
veebipõhine töölevõtmise rakendus RECON (Recruitment Online), mis võimaldab 
suurendada töölevõtmismenetluse kiirust, tõhusust ja läbipaistvust; kutsub kõiki ameteid 
üles seda menetlust järgima; 

57. on veendunud, et igal aastal esineb töötajaid, sealhulgas direktoreid, kes liiguvad ühest 
ametist teise; palub komisjonil esitada parlamendile tabel kõikide töötajate, eelkõige 
direktorite ja juhtival kohal olevate isikute kohta, kes on vähemalt alates 2008. aastast 
läinud tööle ühest ametist teise või liidu mingisse muusse institutsiooni;

58. palub komisjonil esitada parlamendile üksikasjalik tabel kriteeriumide kohta, mida 
rakendatakse selleks, et tagada töölevõetava personali sõltumatus, erapooletus ja 
nõuetekohane kvalifikatsioon, sealhulgas kriteeriumid, mille eesmärk on kõrvaldada või 
vältida huvide konflikte, ning rakendada igasuguse eeskirjade eiramise korral hoiatavaid 
karistusi;

Ajutistele töötajatele antavad tundlikud ülesanded
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59. kutsub veel kord ameteid üles tagama, et ajutistele töötajatele ei antaks tundlikke 
ülesandeid, võttes arvesse, et ajutised töötajad võetakse tööle ametikohtade loetelu 
alusel; taunib asjaolu, et mõni amet on siiski andnud ajutistele töötajatele tundlikke 
ülesandeid või võimaldanud neile juurdepääsu tundlikule teabele; rõhutab, et kui 
ajutistele töötajatele võimaldatakse tundlikule teabele juurdepääsu või kui ajutised 
töötajad ei tunne kohaldatavaid menetlusi, tekitab see julgeolekuriske või huvide 
konflikte;

V. SISEKONTROLLISÜSTEEMIGA SEOTUD PROBLEEMID

60. innustab ameteid oma sisekontrollisüsteeme direktorite iga-aastase kinnitava avalduse 
toetamiseks veelgi parandama; rõhutab ka, et ametid peavad looma tõhusa 
riskijuhtimisüksuse, kes registreerib riske ja koostab riske leevendavate meetmete 
kavasid;

Siseauditi talitus

61. on seisukohal, et ametitega seotud õigusaktid on puudulikud, kuna siseauditi talituse 
leidude ja soovituste arvesse võtmine oleneb ainult ametite direktorite ja 
haldusnõukogude heast tahtest; rõhutab ka, et ametite direktorid ise otsustavad, kas 
teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni siseauditi 
talituse tehtud tööst ja leidudest, ning et siseauditi talitusel endal ei ole võimalik anda 
parlamendile otse aru ametite esitatud teabe usaldusväärsuse kohta; nõuab seepärast 
tungivalt, et kaasseadusandjad tunnistaksid seda probleemi ja võtaksid nimetatud 
puuduse finantsmääruse muutmisel arutlusse;

62. peab siseauditi talituse rolli detsentraliseeritud ametite siseaudiitorina äärmiselt 
oluliseks; rõhutab eelkõige, et siseauditi talitus esitab sõltumatuid arvamusi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kvaliteedi kohta ning annab soovitusi ametite toimingute 
teostamistingimuste parandamiseks ja usaldusväärse finantsjuhtimise edendamiseks;

63. palub seetõttu ametite haldusnõukogudel võtta nõuetekohaselt arvesse siseauditi talituse 
esitatud soovitusi, et kiiresti kõrvaldada tuvastatud puudused, ning põhjendada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile, miks mõnda siseauditi 
talituse soovitust arvesse ei võeta ja miks tekivad viivitused nende rakendamisel;

VI. VÄLISKONTROLLISÜSTEEMIGA SEOTUD PROBLEEMID

Kontrollikoja tehtavad liidu ametite auditid 

64. märgib, et tegelikult toimivad nii siseauditi talitus kui ka suures osas kontrollikoda 
ametite nõustajatena ja annavad neile mitteavalikke soovitusi puuduste kõrvaldamiseks; 
tunneb sügavat muret asjaolu üle, et mitte ükski auditiasutus ei tee ametite üle kontrolli, 
mis avaldataks avalikus dokumendis; imestab, et kui nii siseauditi talitus kui ka 
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kontrollikoda toetavad ameteid sisemiselt nende puuduste kõrvaldamisel, siis kes 
kontrollib neid avalike analüüside ja aruannete kaudu; nõuab seetõttu selget ülesannete 
lahusust siseauditi talituse ja kontrollikoja vahel; 

65. nõuab seetõttu tungivalt, et kontrollikoda teostaks ametite üle tõsiselt ja erapooletult 
oma kontrolli- ja auditifunktsiooni ning kajastaks oma leide ja soovitusi oma avalikes 
aasta- ja eriaruannetes, et parlament saaks täielikult täita oma eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise ülesannet ja avalikkus teaks, kuidas ameteid juhitakse ja milliseid 
puudusi on tuvastatud; 

66. nõuab ka tungivalt, et kontrollikoda kindlustaks ametite auditimenetluses, et ametites 
järgitaks pakkumiskutsete ettevalmistamise, avaldamise, hindamise ja lepingute
haldamise etappides täielikult maksimaalse ja avatud konkurentsi ning parima hinna ja 
kvaliteedi suhte põhimõtteid; nõuab ka tungivalt, et kontrollikoda kontrolliks nende 
ettevõtete tegelikku käivet, kellega ametid on lepingud sõlminud, tagamaks, et käive ei 
ole seotud töövõtja nime muutumisega;

Kontrollikoja aruanded raamatupidamise aastaaruannete kohta: vead ja puudused

67. tuletab meelde, et ametite eelarve täitmisele heakskiidu andmise eelmistes menetlustes 
palus eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon kontrollikojal 
esitada täiendavat teavet järgmistes küsimustes:
- iga ameti sisekontrollisüsteemide tõhusus;

- võimalikud huvide konfliktid ametites;
- iga ameti aasta tegevusaruande hindamine;

- ametite tulemused;

68. väljendab sügavat muret selle üle, et parlamendi nõuetest hoolimata sisaldavad 
kontrollikoja aruanded 2010. aasta raamatupidamise aastaaruannete kohta ainult poolt 
eelnevatel aastatel esitatud teabest (2010. aastal esitati 38 märkust 24 ameti kohta, 2009. 
aastal 69 märkust 22 ameti kohta ja 2008. aastal 69 märkust 23 ameti kohta) ja enamik 
kontrollikoja märkustest 2010. aasta aruannete kohta on vaid üldised avaldused ja mitte 
täpne teave ja täpsed leiud; väljendab muret selle üle, et kontrollikoda ei toiminud 
sõltumatu kontrolliasutusena ja käitus vastuolus liidu huvide ja Euroopa kodanike 
õigusega saada teada, kuidas nende raha kasutatakse ja kuidas ameteid juhitakse; tuletab 
sellega seoses meelde, et ametid teenivad avalikke huve ja peaksid andma aru 
kodanikele, kelle huve nad väidavad teenivat; 

69. tuletab ka meelde, et kontrollikoda ei andnud oma aruannetes ametite 2010. aasta kohta 
vähemalt ECHA, EEA, EMSA ja CEPOLi puhul aru selle kohta, kui palju 
assigneeringuid kanti üle 2009. aastast 2010. aastasse ja kui palju tühistati; leiab, et see 
puudus on vastuvõetamatu;

Kontrollikoja kaks eriaruannet: üks kavas, kuid tegemata, teine ilmub 2012. aastal 



PR\892939ET.doc 15/17 PE473.984v03-00

ET

70. väljendab sügavat muret selle üle, et hoolimata kontrollikoja aasta tööprogrammis 
esitatud teabest ja pidevatest nõudmistest parlamendi poolt, kes on ju tegelikult üks 
Euroopa sidusrühmadest, on ametite kohta valmimata või avaldamata veel kaks 
eriaruannet, mis käsitlevad: a) liidu ametite kulude võrdlust ja b) huvide konfliktide 
lahendamist ametites; märgib, et ametite kulude võrdluse eriaruande oli kontrollikoda 
kavandanud esialgu 2011. aasta oktoobriks, kuid seda ei ole seni avaldatud, ning 
kontrollikoja esindaja teatas parlamendi eelarvekontrollikomisjonis suuliselt, et 
kontrollikoda töötab veel ikka 17. projekti kallal, kuid lõplikku aruannet või projekti ei 
ole parlamendile hoolimata korduvatest nõudmistest saadetud; väljendab muret selle 
üle, et nimetatud asjaolude tõttu ei avalda kontrollikoda aruannet huvide konfliktide 
lahendamise kohta õigeaegselt ja/või see ei kajasta tegelikku olukorda; 

71. nõuab veel kord tungivalt, et kontrollikoda esitaks eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile liidu ametite kulude võrdluse kohta aruande 
selle praeguses seisus piisavalt varakult, et parlament saaks seda 2010. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisel arvesse võtta, ning avaldaks tähtajaks põhjaliku ja 
kõikehõlmava aruande huvide konfliktide lahendamise kohta liidu ametites;

Erasektori kaasamine kontrollikoja tehtavatesse ametite audititesse

72. on seisukohal, et kui ametite raamatupidamise aastaaruannete välisauditi tegemisse 
tuleb kaasata erasektori audiitorid, peaks eraaudiitorite valik ja nimetamine toimuma 
kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega, sealhulgas riigihangete läbipaistvate 
eeskirjadega, ning kehtestada tuleks asjakohased kontrollimehhanismid, tagamaks, et 
tööd tulude ja kulude seaduslikkuse ja korrektsuse ning ametite raamatupidamise 
aastaaruannete usaldusväärsuse kindlakstegemine toimuks vastavalt nõutud 
standarditele; on ka seisukohal, et selliste erasektorilt tellitud välisauditite aspektide, 
sealhulgas teatatud auditileidude eest, peab võtma täieliku vastutuse kontrollikoda, kes 
peab korraldama kõik nõutavad haldus- ja hankemenetlused ja rahastama neid oma 
eelarvest lisavahendeid taotlemata, sest see ülesanne kuulub kontrollikoja pädevusse; 
peale selle ei luba praegune kriis anda lisavahendeid ülesannete täitmiseks, mis 
kuuluvad ühe liidu institutsiooni, käesoleval juhul kontrollikoja ülesannete hulka;

73. nõuab tungivalt, et kontrollikoda väldiks igasuguseid huvide konflikte, kui ta sõlmib 
lepinguid ametite sõltumatuks auditeerimiseks;

74. on ka seisukohal, et kui audit tellitakse väljastpoolt, peavad sõltumatute audiitorite 
aruande avaldama viivitamata nii sõltumatud audiitorid ise kui ka kontrollikoda; selleks 
palub parlament kontrollikojal hoiduda konfidentsiaalsete klauslite lisamisest 
sõltumatute töövõtjatega sõlmitavatesse lepingutesse, et aruanded saaks avaldada sel 
kujul, nagu sõltumatu töövõtja need on teinud; samas peab kontrollikoda võtma endale 
sellise sõltumatu auditi eest vastutuse ja vastavalt toimima;

VII. AMETITE JUHTIMINE

Haldusnõukogu 
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75. märgib, et teatavate ametite haldusnõukogu liikmete suur arv ja sage vahetumine võib 
muuta ameti ebatõhusaks otsuseid tegevaks organiks; kutsub sellega seoses 
institutsioonidevahelist ametite töörühma üles selle probleemiga tegelema; teeb ühtlasi 
ettepaneku kaaluda seotud valdkonnas tegutsevate ametite haldusnõukogude 
ühendamist, et vähendada koosolekute kulusid;

Haldustugi

76. palub ametitel ühtlasi kaaluda haldustoe kõige tõhusama toimimise saavutamiseks 
järgmisi võimalusi:

- väiksemate ja teadusuuringutele keskendunud ametite ühendamine, et säästa 
kulusid ja lõpetada ja/või vältida eesmärkide osalist kattuvust ning hoida ära liidu 
eelarvevahendite edaspidist kulutamist; 

- ametite ühised teenistused kas asukoha läheduse või poliitikavaldkonna tõttu; 
tunnustab sellega seoses EMSA-CFCA algatust jagada siseauditi ülesannet; peab 
seda siiski alles alguseks, mida tuleks jätkata kõiki ameteid hõlmava 
ümberkorraldamise ja ühendamisega;

77. palub komisjonil viivitamata anda hinnang kõigile ametitele, et leida ebavajalikud või 
kattuvad tegevused ja analüüsida mõne ameti ühendamist, ning teavitada parlamenti 
sellest küsimusest hiljemalt 15. juuliks 2012; 

78. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu võtaksid arvesse iga ameti vajadusi ja vajadust 
säästa liidu kodanike-maksumaksjate raha praeguse finants- ja majanduskriisi ajal, ega 
võtaks arvesse seda, et mõni liikmesriik sooviks mitte liidu, vaid mingi muu huvi tõttu, 
et amet asuks just tema riigis;

Distsiplinaarmenetlus

79. tuletab veel kord meelde, et parlament on alates oma 2006. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitlevast resolutsioonist kutsunud ameteid üles looma 
ametitevahelist distsiplinaarnõukogu, kes kohaldaks erapooletult distsiplinaarkaristusi 
kuni väljaarvamiseni; märgib, et seda projekti on raske edasi arendada; kutsub ametite 
võrgustiku koordineerimise eest vastutavat ametit üles looma töötajate võrgustikku, 
millesse kuuluvad distsiplinaarnõukogu erapooletute liikmete palgaastmele vastavad 
töötajad;

VIII. AMETITEGA SEOTUD ARUTELU: ÜHTNE KÄSITLUS

80. tunneb heameelt institutsioonidevahelise ametite töörühma käimasoleva töö üle, mille 
eesmärk on vaadata üle detsentraliseeritud ametite roll ja positsioon liidu 
institutsioonilises raamistikus, selliste ametite loomine, struktuur ja töökord, samuti 
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nende rahastamine, eelarve, järelevalve ja juhtimine; palub töörühmal kiiresti jõuda 
parlamendi, nõukogu ja komisjoniga ametite suhtes rahuldavale ühisele arusaamale;

81. leiab, et mõne ameti tegevus ja tulemused tekitavad kahtlusi nende tõelise 
lisandväärtuse suhtes liidu eesmärkide saavutamisse; on seisukohal, et suure osa 
aruannete ja dokumentide ning nendega seonduvate väljundite kohta (näiteks EEA ja 
teiste puhul) võib öelda, et nendes puudub sisuline, innovaatiline ja praktiline sisend 
liidu eesmärkidesse ja töösse; märgib ühtlasi, et EIGE tulemused olid 2010. aastal üsna 
piiratud; palub seetõttu, et komisjon, nõukogu ja kontrollikoda annaksid viivitamata aru 
ametite tegevuse tegeliku lisandväärtuse kohta ja keskenduksid eelkõige, kuid mitte 
ainult, CEDEFOPile, EEAle, EIGEle ja EUROFOUNDile; 

82. märgib kokkuvõtlikult, et eriti praegusel kriisiajal tuleks tõsiselt ja kiiresti analüüsida 
ametite tegelikku lisandväärtust, et vältida igasuguste mittekohustuslike ja absoluutselt 
vältimatute kulutuste tegemist, et vastata liidu ja selle kodanike otsestele vajadustele, 
muredele ja kahtlustele liidu institutsioonide usaldusväärsuse kohta; rõhutab, et liit ja 
tema liikmesriigid ei saa paluda oma kodanikelt raha säästmist, kui nad ise seda ei tee; 
nõuab, et suure kokkuhoiu tegemise suhtes, mida teevad liidu organid (sealhulgas 
ametid) ning mida nõutakse ka liidu eelarvesse panustavatelt maksumaksjatest 
kodanikelt, valitseks õiglus; 

o
o o

83. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ametitele, kelle suhtes 
kohaldatakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust, samuti nõukogule, 
komisjonile ja kontrollikojale.


