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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – 
Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
(2019/2057(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0052/2019)2,

– võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2018. aastal tehtud siseauditite kohta,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2018 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega3,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust4 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse oma 13. mai 2020. aasta otsust5, millega lükatakse edasi otsuse tegemine 
2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning sellele lisatud 
resolutsiooni,

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

– 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 55, 99, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)7, eriti selle artikleid 59, 118, 260, 261 ja 
262,

1 ELT L 51, 28.2.2017.
2 ELT C 327, 30.9.2018, lk 1.
3 ELT C 357, 4.10.2018, lk 1.
4 ELT C 357, 4.10.2018, lk 9.
5 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2020)0090.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
7 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A9-0000/2020),

1. ei anna heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 
2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

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

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
(2019/2057(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A9-0000/2020),

A. arvestades, et liidu institutsioonidena peaksid Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kõigi liidu 
kodanike ees demokraatlikult vastutama neile ülesannete täitmiseks eraldatud rahaliste 
vahendite kasutamise eest;

B. arvestades, et Euroopa Parlament on ainus otse valitud liidu institutsioon, kes vastutab 
Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise eest;

C. arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus peab olema avatud ja 
läbipaistev, et kaitsta liidu finantshuve, jätkata vajalikku pettusevastast võitlust ning 
tagada läbipaistvus ja demokraatlik vastutus liidu kodanike ees, kusjuures iga liidu 
institutsioon vastutab eelarve eest, mida ta täidab;

1. rõhutab, et kümme aastat on nõukogu keeldunud tegemast eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluses koostööd ja parlament jätnud eelarve täitmisele heakskiidu 
andmata; märgib, et otsus 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta 
lükati 2020. aasta mais edasi, nagu seda on tehtud ka varasematel aastatel; 

2. rõhutab, et selline olukord ei saa kauem kesta kummagi institutsiooni jaoks – nõukogu 
jaoks seetõttu, et selle eelarve täitmise kohta ei ole heakskiitvat otsust tehtud 2009. aasta 
saadik, ja parlamendi jaoks seetõttu, et see näitab, et heakskiiduta jäämisel ei ole 
mingeid tagajärgi ja parlamendi meetmeid ei võeta tõsiselt;

3. märgib, et sellise olukorra tagajärjel kaotab üldsus liidu institutsioonide finantsjuhtimise 
vastu usalduse; on seisukohal, et olukorra jätkumisel ei saa liit ja selle institutsioonid 
enam aruandekohustust korrektselt täita;

4. tuletab meelde, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule ja finantsmäärusele on 
parlament liidus ainus eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon, 
kuid tunnustab täielikult nõukogu rolli, mis seisneb eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse kohta soovituste andmises;

5. tuletab meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt on institutsioonidel 
halduslik iseseisvus, nende kulud on esitatud eelarve eri osades ja nad vastutavad oma 
eelarve täitmise eest ise;
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6. tuletab meelde, et parlament annab kõigile liidu institutsioonidele ja asutustele eelarve 
täitmisel heakskiidu tehnilistes dokumentides sisalduva teabe, parlamendiliikmete 
küsimustele antud vastuste ja kuulamiste põhjal; peab kahetsusväärseks, et 
koostöövalmiduse puudumise tõttu on parlament nõukogult vastuste saamisega 
korduvalt hätta jäänud, mille tagajärjel on parlament heakskiidu rohkem kui 10 aasta 
jooksul andmata jätnud; 

7. tuletab meelde, et liidu eelarve täitmise tõhusaks kontrollimiseks peavad institutsioonid 
üksteisega lojaalset koostööd tegema; tuletab meelde, et parlament soovib alustada 
nõukoguga läbirääkimisi, et jõuda mõlemat rahuldava kokkuleppeni ja teha 
ummikseisule viimaks lõpp;

8. rõhutab, et Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjon saatis 25. mail 2020 nõukogu 
peasekretärile kirja, milles andis teada, et parlamendi esimeeste konverents volitas 
parlamendi eelarvekontrollikomisjoni alustama nõukoguga eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse üle uuesti läbirääkimisi;

9. annab teada, et parlamendi läbirääkimisrühma kuuluvad nõukogu 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetluse raportöör Tomas Zdechovsky, esimene 
aseesimees Isabel Garcia Munoz ja parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esimees 
Monika Hohlmeier;

10. annab teada, et 8. punktis nimetatud kirjaga oli kaasas parlamendi läbirääkimisrühma 
poolt 20. veebruaril 2020 esitatud mitteametliku dokumendi (Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu koostöö kohta iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse 
käigus) ajakohastatud versioon; märgib, et parlament peab seda mitteametlikku 
dokumenti läbirääkimiste lähtekohaks;

11. annab teada, et selles dokumendis tunnistatakse, et kummagi institutsiooni roll eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetluses on erinev, ja jõutakse järeldusele, et 
parlament vajab otsuse tegemiseks ja nõukogu soovituse esitamiseks sarnast faktilist 
alust;

12. selgitab, et 8. punktis nimetatud kirjas palutakse nõukogul pakkuda läbirääkimiste 
alustamiseks sobiv kuupäev; märgib, et COVID-19 pandeemia on selle protsessi soodsa 
kulgemise katkestanud;

13. rõhutab, et Euroopa Ülemkogu eelarve ja nõukogu eelarve tuleks teineteisest lahutada, 
et suurendada mõlema institutsiooni kulutuste tõhusust, nagu parlament on viimaste 
aastate jooksul paljudes eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevates 
resolutsioonides soovitanud;

14. märgib, et üheskoos tuleb pingutada, et saavutada lobistide kohustusliku 
läbipaistvusregistri kohta institutsioonidevaheline kokkulepe, sest ainult nii saab muuta 
liidu otsustusprotsessid avatumaks ja suurendada liidu institutsioonide vastutust; kutsub 
nõukogu üles osalema ka edaspidi ühise registri loomist puudutavates aruteludes 
Euroopa Parlamendiga, kes nõustus taasalustama läbirääkimisi 2020. märtsil, ja 
komisjoniga, et lobistid, kes soovivad liidu poliitikakujundajatega kohtuda, oleksid de 
facto kohustatud registreeruma;



PR\1207034ET.docx 7/7 PE653.749v01-00

ET

15. rõhutab, et kodanikel peab olema võimalik liidu õigusloomeprotsessi hõlpsasti jälgida; 
tuletab nõukogule meelde, et ta peab oma töömeetodid viima kooskõlla parlamentaarse 
demokraatia standarditega, nagu on nõutud aluslepingutes; tuletab nõukogule meelde, et 
ta peab täielikult arvesse võtma kõiki soovitusi, mille Euroopa Ombudsman andis 
nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvust puudutanud strateegilise 
uurimise OI/2/2017/TE tulemusel tehtud otsuses; tuletab meelde, et Euroopa Parlament 
innustas Euroopa Ombudsmani jätkama uurimise suhtes järelmeetmete võtmist;

16. peab kiiduväärseks nõukogu veebisaidil tehtud parandusi, eelkõige seoses läbipaistvuse 
ja dokumentidele juurdepääsuga; väljendab heameelt selgete rubriikide üle, mis 
käsitlevad õigusloome läbipaistvust, nõukogu istungite päevakordi ja ajakava ning 
protokolle ja hääletusnimekirjasid; tunnistab, et nõukogu on astunud samme 
läbipaistvuse suurendamiseks.


