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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – 
Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
(2020/2142(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2020)0288 – C9-0222/2020)2,

– võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aastal tehtud siseauditite kohta (0000/2020),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2019 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega3,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust4 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

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

– 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)5, eriti selle artikleid 59, 118, 260, 261 ja 
262,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2019. aasta eelarve 

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C, …, ..., lk ….
3 ELT C, …, ..., lk ….
4 ELT C, …, ..., lk ….
5 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
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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 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
(2020/2142(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on 
veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades 
läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise 
põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

1. märgib, et kontrollikoda märkis oma aastaaruandes 2019. aasta kohta, et ei leidnud 
Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (edaspidi „nõukogu”) juures auditeeritud inimressursse 
ja hankeid käsitlevate teemadega seoses ühtegi olulist puudust;

2. märgib rahuloluga, et kontrollikoda jõudis oma audititööle tuginedes järeldusele, et 
nõukogu 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta haldus- ja muude kulude maksed 
tervikuna ei sisaldanud olulisi vigu ning et auditeeritud järelevalve- ja 
kontrollisüsteemid olid mõjusad;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3. märgib, et nõukogu eelarve on peamiselt halduseelarve, millest suur osa kasutatakse 
töötajate, hoonete, sisustuse ja seadmetega seotud kulude ning mitmesuguste jooksvate 
kulude katteks; kutsub, nii nagu oma varasemates eelarve täitmisele pühendatud 
resolutsioonides, nõukogu üles eelarve läbipaistvuse huvides lahutama teineteisest 
Euroopa Ülemkogu eelarve ja nõukogu eelarve, ning parandama mõlema institutsiooni 
aruandekohustust ja kulutõhusust; 

4. teatab, et 2019. aastal oli nõukogu eelarve kogumaht 581 895 459 eurot (2018. aastal oli 
see 572 854 377 eurot ja 2017. aastal 561 576 000 eurot) ning selle täitmise määr oli 
92,3 % (2018. aastal 91,9 % ja 2017. aastal 93,8 %); märgib, et eelarve kasv 9 miljonit 
eurot oli varasemast väiksem (2018. aastal oli see 11,3 miljonit eurot ja 2017. aastal 
16,5 miljonit eurot) – eelarve suurenes 1,6 % (2018. aastal 2 % ja 2017. aastal 3 %); 

5. tuletab meelde, et 2018. aastast 2019. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma 
oli 56 599 584 eurot ehk 10,7 % ning need assigneeringud olid peamiselt seotud 
arvutisüsteemide (19,5 miljonit eurot), hoonete (16,0 miljonit eurot) ja suulise tõlkega 
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(11,9 miljonit eurot); väljendab rahulolu selle üle, et 2019. aastasse üle kantud 
assigneeringute arvel tehti makseid kokku 49 240 654 euro eest ehk 87,7 % 
assigneeringute kogusummast, sealhulgas arvutisüsteemidele 18,7 miljonit eurot, 
hoonetele 12,5 miljonit eurot ja suulisele tõlkele 10,4 miljonit eurot;

6. võtab teadmiseks üle kantud assigneeringute määra mõningase vähenemise (2019. aasta 
assigneeringutest kanti üle 2020. aastasse 9,8 %, samas kui 2018. aasta 
assigneeringutest kanti 2019. aastasse üle 10,7 % ja 2017. aasta assigneeringutest 2018. 
aastasse 11,5 %); tuletab nõukogule meelde vajadust hoolikamalt vältida eelarve mahu 
ülehindamist;

7. tunnustab nõukogu eelarvereal "Delegatsioonide sõidukulud" saavutatud 100 % 
kulukohustuste ja maksete määra eest; võtab teadmiseks, et ka eelarveridade 
„Arvutisüsteemid“ ja „Teave“ kulukohustuste määr oli 100 %; märgib aga, et nende 
ridade 2020. aastasse ülekandmise määr on vastavalt 35,4 % ja 32,9 %;

8. on teadlik, et institutsiooniliste ja muude koosolekute arv oli 2019. aastal 7668 (2010. 
aastal 6338); märgib, et korraldatud koosolekute koguarv vähenes 2018. aastaga 
võrreldes 0,8 % (65 koosoleku võrra), kuna teisel poolaastal vähenes seadusandlik 
tegevus tänu Euroopa Parlamendi valimistele ja kõikidesse institutsioonidesse uute 
liikmete nimetamisele;

9. märgib, et koosolekute korraldamise vähenedes ja hoolimata i-slot-teenuse hinna 
tõusust 2 % võrra (10 eurot rohkem kui 2018. aastal), vähenesid suulise tõlke kulud 
11 % (62,2 miljonit eurot võrreldes 70 miljoni euroga 2018. aastal) ning et kulud katsid 
62 480 tõlkepäeva, mis on 13 % vähem kui 2018. aastal; 

10. märgib, et 2019. aastal avaldati Euroopa Liidu Teatajas 1326 õigusakti (2018. aastal 
1210, 2017. aastal 1130 ja 2010. aastal 825 õigusakti); möönab, et õigusaktide arvu 
suurenemine võib olla peamiselt seletatav vajadusega võtta enne 2019. aasta Euroopa 
Parlamendi valimisi vastu võimalikult palju õigusakte; 

Sisehaldus, sisekontroll ja tulemuslikkus

11. märgib, et institutsioonide kaasajastamine on toonud kaasa õhema haldusstruktuuri 
loomise, kuna teabevahetuse parandamiseks, otsustusprotsesside lihtsustamiseks ja 
töötajate võimestamise eesmärgil neile oma valdkondades suurema vastutuse andmiseks 
on kaotatud mõned hierarhiatasandid; võtab teadmiseks põhjalikult testitud 
personalijuhtimise IT-vahendi (SYSPER) ja missioonide olelusringi haldamiseks 
kasutatavate muude IT-vahendite kasutuselevõtmise;

12. võtab teadmiseks, et eesmärkide saavutamise osas piisava kindluse saamiseks on loodud 
sisekontrolli raamistik; märgib, et 2019. aasta osas ei ole siseaudiitor, kontrollikoda ega 
auditikomitee oma arvamustes maininud vahendite väärkasutamist ega eeskirjade 
eiramist; märgib samuti, et kõik osakonnad rakendasid riskijuhtimist, pidades 
riskiregistreid tuvastatud riskide, nende hindamise ja valitud riskikäsitlusmeetmete 
kohta; märgib, et 2019. aastal ei teatatud ühestki kriitilisest riskitasemest ja 
märkimisväärseid riske ei realiseerunud; väljendab heameelt selle üle, et 93 % aastatel 
2016–2018 esitatud soovitustest on juba täidetud või täitmisel; 

13. tunnustab nõukogu finantsjuhtimise ja tulemussüsteemide parandamist, näiteks lõimitud 
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finants- ja tegevusplaneerimise projekti käivitamist 2019. aasta oktoobris, mille 
tulemusena lõimitakse iga-aastane ja mitmeaastane eelarve kavandamine ning luuakse 
tegevuste tasandil seos finantsplaneerimise ja eelarve täitmise vahel;

14. märgib, et rahakäibe parandamise seisukohalt hilines arvete maksmine 2019. aastal 
keskmiselt 19 päeva ning maksimaalne viivitus oli 30 kalendripäeva;

15. tuletab meelde, et peamised tulemusnäitajad on üldtunnustatud vahend, mille abil mõõta 
saavutatud tulemusi ja võrrelda neid haldusasutuse seatud eesmärkidega; kutsub 
nõukogu üles esitama oma juhtimisaruannetes kokkuvõtte peamistest tulemusnäitajatest 
ja vastavatest tulemustest; 

Inimressursid

16. märgib, et 2019. aasta ametikohtade loetelus loetleti 3033 ametikohta (2018. aastal 3031 
ja 2017. aastal 3027 ametikohta); väljendab rahulolu organisatsioonistruktuuri 
lihtsustamise püüete üle, millega seoses muudeti haldustegevuse jätkuva ajakohastamise 
raames 30 AST5 ametikohta ümber 30 AD5 ametikohaks; väljendab üldiselt heameelt 
haldustegevuse ajakohastamise protsessi üle, mille eesmärk on parandada nõukogu 
organisatsioonilist korraldust ja ressursside nõuetekohast kasutamist;

17. palub, et nõukogu annaks aru personalimenetluste lihtsustamise ja täiustamise 
protsessist ning kõigist sellega seotud meetmetest, nagu 2018. aasta sügisel läbi viidud 
personaliküsitluse järelmeetmed, töötajate karjäärivõimaluste parandamine, teadmiste ja 
kogemuste jagamise tõhustamine, kaasaegsete kommunikatsioonivahendite edendamine 
ja psühhosotsiaalsete riskide jätkuv ennetamine; 

18. palub nõukogul anda aru oma soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavast, sellega seoses 
kehtestatud menetlustest ning kõigil hierarhiatasanditel naiste ja meeste esindatuse 
tasakaalustamiseks võetud meetmetest; lisaks palub nõukogul anda teavet tema 
töötajaskonna geograafilise tasakaalustatuse kohta; 

Huvide konfliktid, ahistamine, rikkumistest teatamine

19. kahetseb, et ei ole saanud rohkem teavet nõukogu eetikakultuuri ja -standardite 
parandamise kohta – selle näiteks võiks olla spetsiaalne veebisait, kus tutvustatakse 
avaliku eetika alast erikoolitust, kõigi töötajate suhtes kohaldatav käitumisjuhend, 
milles esitatakse ootused aususe ja eetiliste väärtuste suhtes, eetikaküsimusi käsitlevad 
sisesuuniseid või rikkumisest teatamise menetlused, mis tagavad teabevood juhul, kui 
tavapäraste kanalite kasutamine tulemusi ei anna; 

20. väljendab muret selle pärast, et nõukogu ametlikul veebisaidil ei leidu eetikaraamistikku 
käsitlevat peatükki, mis sisaldaks eeskirju võimalike huvide konfliktide ennetamiseks, 
tuvastamiseks ja vältimiseks; kutsub nõukogu sellega seoses üles järgima teiste liidu 
institutsioonide eeskuju, nii näiteks on Euroopa Kohtu veebisaidil eraldi läbipaistvust 
käsitlev osa;

21. kutsub taas nõukogu üles viima Euroopa Ülemkogu eesistuja käitumisjuhendi kooskõlla 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni käitumisjuhendiga, et oleksid olemas eeskirjad liidu 
õigusaktidega seotud tegevuse heakskiitmiseks pärast seda, kui Euroopa Ülemkogu 
eesistuja on nõukogust lahkunud;
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22. toonitab asjaolu, et nõukogu peasekretariaat saatis 21. jaanuaril 2020 delegatsioonidele 
kirja teabega nõukogu peasekretariaadi endiste tippametnike kutsealase tegevuse kohta 
pärast teenistusest lahkumist (selline aruanne on ette nähtud Euroopa Liidu ametnike 
2019. aasta personalieeskirjade artikli 16 kolmandas ja neljandas lõigus, sealhulgas 
rakenduseeskirjades);

Kinnisvara

23. väljendab heameelt selle üle, et 2019. aastal tehti Belgia ametiasutustele Europa hoone 
projekti eest tasumisele kuuluva summa viimane makse, kuna sellega seotud lõplikku 
müügiakti ei olnud võimalik 2017. aastal allkirjastada; märgib, et otsuse alusel 2017. 
aastast 2018. aastasse üle kantud 4,1 miljoni euro suurused assigneeringud seoti 2018. 
aastal nõuetekohaselt kulukohustustega, kuid neid ei makstud välja, vaid kanti maksete 
tegemiseks üle 2019. aastasse;

Digitaliseerimine

24. märgib, et 2019. aastal osutas digiteenuste osakond (SMART) nõukogule laias valikus 
teenuseid ning et tehti märkimisväärseid investeeringuid uute vahendite väljatöötamisse, 
nagu tõlkehaldussüsteem, briefingute (ülevaade) abivahend, kolmepoolsete kohtumiste 
tabelite redigeerija kohtumiste tabelite loomiseks ja haldamiseks, EDIT seadusandlike 
tekstide ühiseks koostamiseks ja toimetamiseks, eAgenda ja muud tehnilised 
platvormid;

Läbipaistvus

25. väljendab heameelt asjaolu üle, et nõukogu peasekretariaat saatis 29. juunil 2020 
delegatsioonidele eesistujariigi parimate tavade suuniste kavandi sponsorluse 
küsimustes pärast seda, kui nõukogu oli heaks kiitnud Euroopa Ombudsmani (edaspidi 
„ombudsman“) soovituse liikmesriikidele sponsorlusega seotud suuniste kohta, ning 
pärast Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni korrapäraseid meeldetuletusi; 

26. soovitab nõukogul nõuetekohaselt nõustada eesistujariike selgete ja läbipaistvate 
sponsorluseeskirjade kehtestamisel; nõuab tungivalt nõukogult koheseid samme 
suuniste osas ja mõtisklemist selle üle, et suunised ei ole praegu siduvad; 

27. tuletab meelde, et ombudsman algatas 2017. aastal nõukogu seadusandliku töö 
läbipaistvust käsitleva uurimise (OI/2/2017), mille eesmärk on lihtsustada kodanikel 
liidu seadusandlike protsesside jälgimist; väljendab heameelt selle üle, et ombudsman 
võttis hiljaaegu positiivselt vastu nõukogu sellised uued läbipaistvusmeetmed nagu 
ennetav eduaruannete avaldamine õigusaktide eelnõude üle peetavate läbirääkimiste 
kohta, mis on täielikult kooskõlas ombudsmani uurimiste tulemusel tehtud 
ettepanekutega ja viimastes eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides 
esitatud nõudmistega;

28. tuletab meelde, et parlament toetas oma 17. jaanuari 2019. aasta resolutsioonis 
ombudsmani strateegilise uurimise OI/2/2017 (nõukogu ettevalmistavates organites 
peetavate seadusandlike arutelude läbipaistvusest) kohta ülekaalukalt õigusloome 
läbipaistvust puudutavaid ombudsmani ettepanekuid, ning õhutab nõukogu jätkama 
tööd õigusloome läbipaistvuse suurendamiseks, eelkõige registreerides ja avaldades 
liikmesriikide seisukohad ning tehes kättesaadavaks rohkem kolmepoolsete 
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läbirääkimiste dokumente;

29. juhib tähelepanu kaebuse põhjal algatatud uurimisele, mille käigus ombudsman palus 
nõukogu peasekretariaadil pidada lobistide ja Euroopa Ülemkogu eesistuja või tema 
kabineti liikmete vaheliste kohtumiste täielikku registrit; kordab ombudsmani väidet, et 
presidendi kabineti liikmed peaksid kohtuma ainult läbipaistvusregistrisse kantud 
huvirühmade esindajatega ja osalema ainult nende korraldatud üritustel; 

30. tunneb heameelt selle üle, et kolm institutsiooni (Euroopa Parlament, nõukogu ja 
komisjon) kinnitasid oma ühist soovi jõuda kokkuleppele kolme institutsiooni vahelise 
läbipaistvusregistri osas, et suurendada huvirühmade esindajatega suhtlemise 
läbipaistvust; avaldab nõukogule tunnustust Saksamaa eesistumise ajal toimunud 
positiivsete sammude ja uute saavutuste eest, mis leidsid väljenduse 6. oktoobril 2020 
toimunud viiendal institutsioonidevahelisel läbirääkimiskoosolekul, ning õhutab kõiki 
asjaosalisi kokku leppima reformide osas, et muuta register nõukogu kaasamisega 
kohustuslikuks;

31. märgib siiski, et ombudsmanile esitati seoses läbipaistvusega seitse kaebust ja toimus 
üks strateegiline uurimine; võtab teadmiseks, et seitsmest kaebusest kahe puhul leidis 
ombudsman, et haldusomavoli ei esinenud, ja et kahe kaebuse puhul ole tegemist 
haldusomavoliga; märgib, et üks juhtum suleti ning viimased kaks kaebust on veel 
menetlemisel; märgib, et eurorühma kohtumiste ettevalmistamises osalevate organite 
läbipaistvust puudutava uurimise käigus leidis ombudsman, et nõukogu on astunud 
samme oma läbipaistvuspoliitika edasiseks parandamiseks, ning otsustas selle 
strateegilise uurimise lõpetada;

Teabevahetus

32. nõustub, et veebisaidi juurdepääsetavuse parandamine, mis oli 2018. aastal üks 
välisauditi soovitustest, oli 2019. aastal prioriteetne küsimus; tervitab ühe julgustava 
tulemusena asjaolu, et veebisaidi kõige kiiremini kasvava osa moodustasid nn 
poliitikalehed, mis annavad taustteavet nõukogus arutlusel olevate peamiste algatuste ja 
õigusaktide kohta;

33. tervitab asjaolu, et tänu täiustustele paranes veebikasutajate, sealhulgas puuetega 
inimeste kogemus, mis on tõusnud 47 %-lt 2018. aasta lõpus 67 %-le 2019. aasta 
detsembris; märgib, et ülejäänud auditisoovitused, mis on peamiselt seotud kasutajate 
kogemuste ja sisu loomise nõuetega, täidetakse 2020. aastal;

34. märgib, et nõukogu audiovisuaalse ringhäälingu taristut ja tootmisrajatisi täiustati 2019. 
aastal veelgi, et suurendada tegevuse tõhusust ning muuta taristu tulevikukindlamaks ja 
vastupidavamaks ning suuta videokajastuste kasvava mahuga toime tulla; 

Praegune olukord seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keeldumisega

35. toonitab Euroopa Parlamendi õigust anda vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 319 
ning kooskõlas praeguse tõlgenduse ja praktikaga eelarve täitmisele heakskiit, et 
säilitada läbipaistvus ja tagada demokraatlik vastutus liidu maksumaksjate ees;

36. kordab, et liidu haldustegevuse avatus ja läbipaistvus ning liidu finantshuvide kaitse 
nõuavad, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus oleks avatud ja läbipaistev 
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ning et iga liidu institutsioon oleks vastavalt finantsmääruse artiklile 59 vastutav eelarve 
eest, mida ta täidab;

37. tuletab meelde, et varasematel aastatel on eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetlust korduvalt takistanud nõukogu koostöövalmiduse puudumine, ning tuletab 
meelde, et Euroopa Parlament ei andnud heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele 
aastate 2009–2019 eelarve täitmisel;

38. rõhutab, et praegune olukord ei võimalda parlamendil teha eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta teadlikku otsust ning et sellel on püsiv negatiivne mõju mõlemale 
institutsioonile ja see kahjustab eelarve haldamise poliitilise kontrolli menetlust;

39. toonitab vajadust alustada nõukoguga läbirääkimisi, et jõuda vastastikku rahuldava 
kokkuleppeni ja praegusest ummikseisust viimaks välja tulla;

40. kordab, et parlamendi-poolne läbirääkimisrühm on moodustatud ja et parlamendi 
eelarvekontrollikomisjon saatis 25. mail 2020 nõukogu peasekretärile kirja, milles 
soovitas alustada läbirääkimisi; 

41. rõhutab, et parlament ei nõustu seisukohaga, nagu oleks mõlemal institutsioonil eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetluses samaväärne ja vastastikune roll;

42. märgib, et COVID-19 epideemia on kõnealuse protsessi soodsa kulgemise katkestanud; 
tuletab samas meelde, et 2020. aasta sügisel luhtusid kõik parlamendi katsed korraldada 
nõukoguga kohtumine esimeseks sissejuhatavaks mõttevahetuseks;

43. juhib tähelepanu sellele, et kuni läbirääkimisi ei toimu, jäävad parlamendi seisukohad 
muutumatuks, ning probleemi lahendamise eeltingimuseks on poolte vahelised 
läbirääkimised;

44. tuletab meelde asepresident Věra Jourová ja volinik Johannes Hahni avaldusi, mille nad 
tegid 2019. aastal Euroopa Parlamendis toimunud kuulamistel selle kohta, et on valmis 
selle probleemiga tegelema ja soovivad aidata muuta nõukogu eelarve täitmist 
läbipaistvamaks; on seisukohal, et läbirääkimistesse võiks kaasata ka komisjoni, et 
tagada parlamendile vajaliku teabe esitamine selle kohta, kuidas nõukogu (nii otse kui 
ka komisjoni kaudu) oma eelarvet täidab.


