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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– 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)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 
1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve))4, eriti selle artiklit 64,

– 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 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle artiklit 108,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni 
arvamust (A7-0220/2014),

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 80.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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1. annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori tegevusele asutuse 
2012. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile 
ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– 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)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 
1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve))4, eriti selle artiklit 64,

– 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 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle artiklit 108, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni 
arvamust (A7-0220/2014),

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 80.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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1. annab heakskiidu Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Pangandusjärelevalve 
tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa
(C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Pangandusjärelevalve eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos asutuse vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– 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)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 
1093/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve))4, eriti selle artiklit 64,

– 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 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle artiklit 108, 

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

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 80.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 331, 15.12.2010, lk 12.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni 
arvamust (A7-0220/2014),

A. arvestades, et Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „asutus”) finantsaruannete 
kohaselt oli asutuse 2012. aasta lõplik eelarve 20 747 000 eurot, mis kujutab endast 
63,56 % suurust kasvu 2011. aastaga võrreldes; arvestades, et kasv on tingitud sellest, et 
asutus loodi alles hiljuti;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et asutuse 
2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad 
tehingud seaduslikud ja korrektsed;

1. tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli peamisi tegutsejaid asutuse (nagu ka Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) 
loomisel, mis on üks kolmest Euroopa majandus- ja finantsjärelevalveasutusest, mis 
asuvad endiselt alles ülesehitamise etapis; on seetõttu seisukohal, et Euroopa tasandil 
koordineerimine vajab veel parandamist;

 Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

2. märgib murelikult, et kõrgemate koolitasude katmiseks maksab asutus töötajatele, kelle 
lapsed käivad põhi- või keskkoolis, lisaks Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirjades (edaspidi „personalieeskirjad”) ettenähtud õppetoetusele lisatoetust, 
mida 2012. aastal maksti ligikaudu 76 000 eurot; märgib, et personalieeskirjades ei ole 
selliseid toetusi ette nähtud ja seetõttu ei ole need kontrollikoja arvates eeskirjadega 
kooskõlas; tunnistab siiski, et kõnealune olukord tuleneb Euroopa koolide puudumisest 
linnas, kus asutus asub, ning et kõnealuste lisatoetuste eesmärk on tagada asutuse 
töötajate võrdne kohtlemine personalieeskirjade alusel;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3. märgib, et kulukohustustega seotud assigneeringute keskmine määr oli 89 %: I jaotises 
(personalikulud) 84 %, II jaotises (halduskulud) 86 % ja III jaotises (tegevuskulud) 
100%;

4. märgib murelikult, et kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmised olid suured 
II jaotises (45 %); tunnistab, et see tulenes peamiselt asutusest sõltumatutest põhjustest, 
nagu edutu katse leida uusi ruume ja viivitused teatud IT-projektide rakendamisel, mille 
kohta oli eelkäijaorganisatsioonilt keeruline vajalikku teavet saada;

5. märgib murelikult suuri kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmisi III jaotises 
(85 %); tunnistab, et see tulenes peamiselt kahe IT valdkonna hankemenetluse 
keerukusest ja pikkusest, mis siiski viidi läbi kavakohaselt, ning sellest, et viivitusi esines 
veel kolme IT-projekti käivitamisel ja rakendamisel ning et tarnijad jäid hiljaks teatud IT-
teenuste eest arvete esitamisega;
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6. rõhutab, et asutusele usaldatud lisaülesannete ning veel kokkuleppimist vajavates 
seadusandlikes ettepanekutes kavandatud tulevaste ülesannete täitmiseks on vaja 
suurendada eelarvet ja töötajate arvu, et asutus saaks oma järelevalverolli nõuetekohaselt 
täita; peab seda ülimalt oluliseks, sest asutuse ülesanded on tõenäoliselt suurenemas; 
märgib, et tõhususe suurendamiseks tuleks enne töötajate arvu võimalikku kasvu või koos 
sellega võtta ratsionaliseerimismeetmeid, nagu ümberpaigutamine; 

7. täheldab, et asutuse praegune rahastamiskord, mis põhineb mitmel rahastamisallikal, on 
jäik, tekitab tarbetut halduskoormust ja võib ohustada asutuse sõltumatust;

Ümber paigutatud assigneeringud

8. märgib rahuloluga, et iga-aastase tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt 
jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega 
lubatud piiridesse, ning tunnustab asutust eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

9. märgib murelikult, et kontrollikoda leidis auditeeritud töölevõtmismenetlustes 
läbipaistvust ja võrdset kohtlemist mõjutavaid puudusi, nimelt anti kandidaatidele punkte 
kokku, mitte iga valikukriteeriumi kohta eraldi, ning puudusid tõendid, et intervjuude ja 
kirjalike testide küsimused oleksid olnud paika pandud enne avalduste läbivaatamist;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

10. tunneb heameelt asjaolu üle, et asutus on võtnud vastu eetikasuunised; märgib, et 
kõnealused suunised töötati välja ühiselt koos Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega; võtab teadmiseks, et asutus on 
praegu oma huvide konfliktide poliitika ettevalmistamise lõppjärgus; kutsub asutust üles 
teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõnealuse 
poliitika vastuvõtmisest;

11. märgib, et juhatuse ja järelevalvenõukogu liikmete elulookirjeldused ja huvide 
deklaratsioonid ning tegevdirektori ja kõrgema juhtkonna huvide deklaratsioonid ei ole 
avalikult kättesaadavad; palub asutusel seda olukorda kiiresti parandada;

Sisekontrollimehhanismid

12. märgib, et vastavalt asutuse eelkäijaorganisatsiooni koostatud IT-strateegiale haldab 
asutuse peamisi IT-rakendusi kuni detsembrini 2013 allhanke korras väline IT-
teenusepakkuja; kutsub asutust üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmete 
raames sellest, kas võimalikud riskid, mis on seotud asutuse piiratud kontrolliga ja 
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järelevalvega oma IT-süsteemide üle, on nõuetekohaselt maandatud;

Siseaudit

13. võtab teadmiseks asutuse esitatud teabe selle kohta, et 2012. aasta veebruaris viis 
komisjoni siseauditi talitus asutuses läbi põhjaliku riskihindamise, et määrata kindlaks 
selle auditiprioriteedid järgmisteks aastateks; märgib, et siseauditi talitus määras kindlaks 
kõige tähtsamad asutuse toimingutega seotud riskid ja määras kindlaks strateegilise 
auditikava aastateks 2013–2015, mis hõlmab tulevaste audititeemade loetelu; märgib, et 
asutus töötas välja tuvastatud suure riskiga valdkondadega tegelemise tegevuskava ning 
et kõnealuse kava üle peeti arutelusid ja selles lepiti kokku siseauditi talitusega; täheldab, 
et asutuse võetavate asjaomaste meetmete suhtes peab siseauditi talitus võtma 
järelmeetmeid järgmise põhjaliku riskihindamise ajal; märgib, et siseauditi talituse 
strateegiline auditikava aastateks 2013–2015 kiideti heaks asutuse direktori ja selle 
juhatuse poolt; märgib, et siseauditi talitus otsustas teostada tulevikus piiratud kontrolli 
asutuse poolt sisekontrollistandardite rakendamise üle kooskõlas oma aastateks 2013–
2015 ettenähtud auditikavaga;

Tulemuslikkus

14. nõuab, et asutus edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avalduvat mõju 
käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o

o o

15. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile1 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014).
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21.2.2014

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0325/2013 – 2013/2237(DEC))

Arvamuse koostaja: Antolín Sánchez Presedo

ETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et Euroopa Parlament oli Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 
loomise peamine tõukejõud ning Euroopa järelevalveasutused on endiselt 
ülesehitamise etapis, mistõttu ta on seisukohal, et Euroopa tasandil koordineerimine 
vajab endiselt parandamist;

2. rõhutab, et EBA roll pankade ja seeläbi finantssüsteemi kui terviku turvalisuse ja 
usaldatavuse edendamisel, Euroopa pangandussektori usaldatavusnõuete kohasel 
reguleerimisel ja Euroopa järelevalve tulemuslikkuse tagamisel on ülioluline Euroopa 
majanduse elavdamiseks ning jätkusuutlike töökohtade ja majanduskasvu loomiseks;

3. tunnistab, et kontrollikoja arvates annab EBA raamatupidamise aastaaruanne kõikides 
olulistes aspektides tõepärase pildi EBA finantsolukorrast 31. detsembri 2012. aasta 
seisuga ning et 31. detsembril 2012 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruanne on kõigis olulistes aspektides seaduslik ja korrektne;

4. peab tervitatavaks, et 2013. aasta septembriks viidi lõpule kolm parandusmeedet, mida 
kontrollikoda oma 2011. aasta märkustes oli soovitanud, ja toonitab, et see protsess 
peab viima täielikult rahuldavate tulemusteni eelarve kavandamise ja täitmise osas, 
töölevõtmise menetluste läbipaistvus peab paranema ning IT-süsteemide allhanked 
tuleb võtta täielikult kontrolli alla ja eelarve madala täitmismäära probleem tuleb 
lahendada; kutsub Ühendkuningriigi ametiasutusi üles tagama kooskõlas ühtse turu 
põhimõtetega, et EBA personal saaks samasugust tuge kui personalieeskirjade alusel 
tööle võetud töötajad muudes kohtades;
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5. rõhutab, et EBAle usaldatud lisaülesannete ning veel kokkuleppimist vajavates 
seadusandlikes ettepanekutes kavandatud tulevaste ülesannete täitmiseks on vaja 
suurendada eelarvet ja töötajate arvu, et EBA saaks täita oma järelevalverolli 
rahuldavalt; peab seda ülimalt oluliseks, sest järelevalveasutuste ülesanded on 
tõenäoliselt suurenemas, ja märgib, et tõhususe suurendamiseks tuleks enne töötajate 
arvu võimalikku kasvu või koos sellega võtta ratsionaliseerimismeetmeid, nagu 
ümberpaigutamine;

6. on jõudnud järeldusele, et EBA praegune rahastamiskord, mis põhineb mitmel 
rahastamisallikal, on jäik, tekitab halduskoormust ja võib seada ohtu EBA 
sõltumatuse; soovitab seetõttu luua ELi eelarvest rahastatav iseseisev eelarverida ja 
kutsub komisjoni üles seda tegema ning kaaluma EBA määruse läbivaatamisel 
turuosaliste makstava tasu kehtestamist. 
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