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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et avaliku sektori raamatupidamisarvestuse läbipaistvus ja kontroll on 

demokraatia üldpõhimõtted, millest liit ei või kõrvale kalduda; 

B. arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine on osa esindusdemokraatia 

kontseptsioonist; 

C. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 319 kohaselt on Euroopa 

Parlamendil ainuvastutus Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise eest; 

D. arvestades, et nõukogu eelarve on liidu eelarve jagu; 

E.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 319 lõike 2 kohaselt peab 

komisjon esitama Euroopa Parlamendile viimase taotlusel vajalikku teavet kulutuste 

tegemise ja finantskontrollisüsteemide toimimise kohta; 

F. arvestades, et 27. septembril 2012. aastal toimunud Euroopa Parlamendi seminaril, mis 

käsitles Euroopa Parlamendi õigust anda nõukogu eelarve täitmisele heakskiit, 

nõustusid õigus- ja teaduseksperdid parlamendi õigusega teavet saada; 

G. arvestades, et ELi toimimise lepingu artikli 335 alusel on igal liidu institutsioonil 

halduslik iseseisvus, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 

966/20121 (finantsmäärus) artikli 55 kohaselt vastutab iga institutsioon oma eelarvejao 

täitmise eest ise; 

H. arvestades, et Euroopa Parlament ei saa teha eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

suhtes teadlikku otsust vajalikku teavet omamata; 

1.  märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus igale liidu institutsioonile ja 

asutusele on pikaaegne tava, mille Euroopa Parlament on välja töötanud selleks, et 

tagada liidu maksumaksjate jaoks läbipaistvus ja demokraatlik kontroll; rõhutab, et see 

peaks tegelikult tagama Euroopa Parlamendi õiguse ja kohustuse kontrollida kogu liidu 

eelarvet; 

2.  märgib ka, et komisjon väljendas oma 23. jaanuari 2014. aasta kirjas seisukohta, et kõik 

institutsioonid on täiel määral seotud Euroopa Parlamendi poolt eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse käigus tehtud tähelepanekute järelmeetmetega ning kõik 

institutsioonid peaksid tegema koostööd, et tagada eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise menetluse sujuv läbiviimine, pidades täielikult kinni ELi toimimise lepingu 

asjakohastest sätetest ja asjaomastest teisestest õigusaktidest;  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, 

Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1); 
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3.  rõhutab, et komisjon märkis oma kirjas ka seda, et ta ei teosta järelevalvet teiste 

institutsioonide eelarve täitmise üle ning et teisele institutsioonile esitatud küsimustele 

vastamisega rikutaks selle teise institutsiooni vabadust täita oma eelarvejagu; 

4. rõhutab, et 2009. aastast saadik on üksnes nõukogu keeldunud tegemast koostööd seoses 

Euroopa Parlamendi teostatava eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusega, 

keeldudes esitamast vajalikku teavet, vastamast kirjalikult esitatud küsimustele ja 

osalemast tema eelarve täitmist käsitlevatel kuulamistel ja aruteludel, ning et seetõttu on 

praeguse seisuga kasutatud üle kolme miljardi euro Euroopa Liidu vahendeid 

nõuetekohase kontrollita;  

5.  väljendab kahetsust, et viimastel aastatel on parlament ja nõukogu teinud eelarve 

täitmise kontrolli alal vähe koostööd, ning peab seda halvaks liidu kodanikele 

saadetavaks sõnumiks; 

6. on seisukohal, et selline olukord tähendab aluslepingust tulenevate kohustuste, eelkõige 

institutsioonidevahelise lojaalse koostöö põhimõtte olulist rikkumist, ning et tuleb 

kiiresti leida lahendus, mis võimaldaks kontrollida kogu liidu eelarvet; viitab sellega 

seoses ELi toimimise lepingu artiklile 15, milles on sätestatud, et iga institutsioon, 

organ või asutus tagab oma menetluste läbipaistvuse;  

7.  nõuab, et nõukogu oleks liidu kodanike ees täielikult läbipaistev ja vastutav, osaledes 

iga-aastases eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses, nagu seda teevad teised 

institutsioonid; 

8.  nõuab, et ELi toimimise lepingu artikli 319 lõiget 1 koos ELi toimimise lepingu artikli 

317 teise lõiguga ning finantsmääruse artikleid 55, 165 ja 166 loetaks piisavaks 

õiguslikuks aluseks sellele, et Euroopa Parlamendil on lisaks oma otsesele õigusele 

anda heakskiit komisjoni eelarve täitmisele ka kaudne õigus teha nõukogu eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise kohta eraldi otsus; 

9. palub nõukogul alustada Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi, et tagada Euroopa 

Parlamendi õigus saada juurdepääs nõukogu eelarve täitmist käsitlevale teabele; on 

veendunud, et see tähendab nõukogu kohustust taotletud teavet anda; 

10.  tuletab nõukogule meelde komisjoni seisukohta, mille komisjon esitas oma 23. jaanuari 

2014. aasta kirjas, et ta ei teosta järelevalvet teiste institutsioonide eelarve täitmise üle 

ning et teisele institutsioonile esitatud küsimustele vastamisega rikutaks selle teise 

institutsiooni vabadust täita oma eelarvejagu; 

11. on seisukohal, et kuigi vahepealsel ajal saaks olukorda parandada liidu institutsioonide 

vahelise parema koostööga aluslepingute raames, võib lõpuks vajalikuks osutuda 

aluslepingute läbivaatamine, et muuta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus 

selgemaks, nii et Euroopa Parlamendile oleks antud ainupädevus anda heakskiit kõigi 

institutsioonide ja asutuste eelarve täitmisele eraldi.  
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