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ET

ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 319 kohaselt on Euroopa 
Parlamendil ainuvastutus Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise eest, 
ning arvestades, et nõukogu eelarve on liidu eelarve osa;

B. 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;

1. rõhutab, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel tuleb sõlmida vastastikuse 
mõistmise memorandum parlamendile vajaliku teabe esitamise kohta, mis võimaldaks 
langetada eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta teadliku otsuse; on seisukohal, et 
sel eesmärgil nõukoguga peetavaid läbirääkimisi tuleks jätkata ja laiendada ka 
komisjonile, et tagada parlamendile vajaliku teabe esitamine selle kohta, kuidas 
nõukogu (nii otse kui ka komisjoni kaudu) oma eelarvet täidab;

2. tervitab asepresidendi kandidaadi Věra Jourová ja volinikukandidaat Johannes Hahni 
avaldusi kuulamistel Euroopa Parlamendis, et nad on valmis selle probleemi 
lahendamises osalema, saavutamaks suuremat läbipaistvust nõukogu eelarve täitmisel; 
juhib tähelepanu Euroopa Kohtu praktikale, mis käsitleb maksumaksjate ja avalikkuse 
õigust saada teavet avaliku sektori tulude kasutamise kohta;

3. on arvamusel, et Euroopa Parlament peaks oma otsused eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta adresseerima ainult komisjonile, jätkates samal ajal tava võtta vastu võtta 
sellega kaasnevaid resolutsioone tähelepanekutega liidu eri institutsioonide ja organite 
kohta, millega oleks tagatud, et ühtegi ELi eelarve jagu ei rakendata ilma nõuetekohase 
kontrollita; 

4. on seisukohal, et kuigi praegust olukorda saaks 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.


