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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013)2,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet3 eelarveaasta 2012 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 esitatud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust4 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse kohta ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 
318 ja 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)5, eriti selle 
artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)6, eriti selle artikleid 164, 165 ja 166, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0218/2014),

1. annab heakskiidu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peasekretäri tegevusele Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2012. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 

1 ELT L 56, 29.2.2012.
2 ELT C 334, 15.11.2013, lk 1.
3 ELT C 331, 14.11.2013, lk 1.
4 ELT C 334, 15.11.2013, lk 122.
5 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa 
Ombudsmanile ja Euroopa andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine 
Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa, VI jagu – Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013 – 2013/2201(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2012. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2013)0570 – C7-0278/2013)2,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet3 eelarveaasta 2012 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 esitatud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust4 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse kohta ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
kohta,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 
318 ja 318,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)5, eriti selle 
artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)6, eriti selle artikleid 164, 165 ja 166, 

– võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid 
ja resolutsioone,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0218/2014),

1. peab kiiduväärseks asjaolu, et kontrollikoda jõudis oma audititööle tuginedes järeldusele, 
et institutsioonide ja asutuste 31. detsembril 2012 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude 
kulude maksed tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu; 

1 ELT L 56, 29.2.2012.
2 ELT C 334, 15.11.2013, lk 1.
3 ELT C 331, 14.11.2013, lk 1.
4 ELT C 334, 15.11.2013, lk 122.
5      EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.



PE521.733v02-00 6/8 RR\1024164ET.doc

ET

2. märgib rahuloluga, et kontrollikoda täheldas oma aastaaruandes 2012. aasta kohta, et ei 
leidnud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee juures auditeeritud inimressursse ja 
hankeid käsitlevate teemadega seoses ühtegi olulist puudust;

3. märgib, et 2012. aastal oli Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarve 128 816 588 
eurot (2011. aastal 128 600 000 eurot) ning selle täitmise määr oli 96,8 %; rõhutab, et 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee eelarve on täielikult halduseelarve, millest suur osa 
läheb institutsiooni töötajatega seotud kulude katteks ja ülejäänu hoonete, sisustuse, 
vahendite ja muude jooksvate kulude katteks;

4. märgib, et 2012. aastal oli eelarve täitmise määr 96,8 % ning seega suurem kui 2011. 
aastal (95,4 %), aga siiski madalam kui 2010. aastal (98 %); kutsub Euroopa Majandus- 
ja Sotsiaalkomiteed üles tagama edaspidi veelgi suurema eelarve täitmise määra;

5. märgib, et 2012. aasta eelarve oli eelmise aasta omast 0,2 % suurem; toetab Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee jõupingutusi eelarve piiramiseks järgmistel aastatel, et 
tagada kindlamääraline suurenemine;

6. võtab teadmiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee iga-aastasele tegevusaruandele 
lisatud järelmärkused parlamendi resolutsiooni kohta, milles käsitleti heakskiidu andmist 
2011. aasta eelarve täitmisele; soovib, et parlamenti teavitataks meetmetest, mis Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis kulude üksikasjalikuks läbivaatamiseks aastal, mille 
eelarvele heakskiitu antakse, ning kõnealuste meetmete tulemustest;

7. võtab teadmiseks nõukogu otsuse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete 2013. 
aasta septembri hüvitiste määra kohta ning märgib rahuloluga, et Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee on rakendanud uued eeskirjad, mille kohaselt hüvitatakse liikmete 
reisikulud vastavalt tegelikult kantud kuludele, nagu parlament soovitas;

8. märgib rahuloluga, et 2012. aastal viidi ellu otsus avalikustada Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid;

9. võtab teadmiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete ning Euroopa 
Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni liikmete koostöö, eelkõige seoses eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega;

10. võtab teadmiseks teabe taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise kohta; 
märgib rahuloluga, et kogu Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kasutatav elekter on 
pärit taastuvatest energiaallikatest;

11. väljendab heameelt edusammude üle, mis saavutati tõlkevaldkonnas pärast Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee vahelise uue koostöölepingu 
sõlmimist; märgib rahuloluga, et 2012. aastal kasutati välistõlget ligikaudu 1 % vähem 
kui 2011. aastal; leiab, et see tõestab tõhususe täiendava suurendamise võimalikkust;

12. on kindlalt veendunud, et ühistalitustes ja tõlkevaldkonnas tuleks inimressursside 
ratsionaliseerimiseks teha mõningaid parandusi; peab pidevat selleteemalist suhtlust 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja Euroopa Parlamendi 
vahel ressursside ratsionaliseerimise seisukohast kasulikuks;
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13. palub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel jätkata personalistruktuuri kontrollimist, et 
tagada ametikohtade korralduse täielik tõhusus ja soodustada eraldatud eelarvevahendite 
paremat kulutamist;

14. ootab, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kehtestaks Regioonide Komiteega uue 
halduskoostöö lepingu üle peetavate läbirääkimiste ettevalmistamisel korrapärasema 
kontrolli lepingu rakendamise abil saavutatava eelarvekokkuhoiu üle, nagu on nõutud ka 
eelmise aasta soovitustes; nõuab, et talle esitataks üksikasjalik teave kõnealuse koostöö 
tulemuste ning uue koostöö abil saavutatava eelarvekokkuhoiu täpse mahu kohta;

15. eeldab, et uus halduskoostöö leping Regioonide Komiteega tugevdab samuti ühisteenuste 
haldamisel tehtavat koostööd;

16. märgib, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee vahelise 
koostöö vahekokkuvõte aitab hinnata koostööst saadavat kasu ja kavandada tulevikuks 
paremaid lahendusi;

17. on seisukohal, et videokonverentside pidamine on äärmiselt kasulik, kuna aitab saavutada 
kokkuhoidu ja suurendada samal ajal tõhusust, võimaldades eri paigus asuvatel liikmetel 
osaleda ühel konverentsil; palub, et parlamenti teavitataks Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee olemasolevate vahendite kasutamisel tehtavatest edusammudest;

18. soovib, et parlamenti teavitataks videokonverentsiseadmete kasutamise mõjust eelarvele, 
muu hulgas lähetuskulude arvelt saavutatava kokkuhoiuna;

19. võtab teadmiseks enesehindamismeetmed, mida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
Euroopa Avaliku Halduse Instituudi abil rakendab;

20. peab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee dokumendihalduse ajakohastamise projekti 
kiiduväärseks;

21. peab taotletud, kuid kasutamata jäetud suulise tõlke teenuse määra vähenemist (2011. 
aastal 8,9 % ja 2012. aastal 7,6 %) positiivseks; võtab teadmiseks selle määra 
vähendamiseks võetud meetmed; toonitab siiski, et kõnealune määr on endiselt kõrge, 
ning nõuab suulise tõlke kulude täiendavat vähendamist;

22. kutsub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed üles tegema koostööd teiste 
institutsioonidega, et töötada tõlkekulude esitamise kohta välja ühtne meetod, mille abil 
oleks kulusid lihtsam analüüsida ja võrrelda;

23. võtab teadmiseks IT-taristu ajakohastamise; soovib, et iga-aastases tegevusaruandes 
esitataks edusammude kohta põhjalikumat teavet;

24. palub, et kontrollikoda lisaks oma järgmisse aastaaruandesse ülevaate selle kohta, 
milliseid järelmeetmeid on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee käesolevas 
resolutsioonis esitatud Euroopa Parlamendi soovitustega seoses võtnud.
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