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Finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise ühenduse 

programm ***I 

Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 

kehtestatakse ühenduse programm, mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi 

finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas 

(KOM(2009)0014 – C6-0031/2009 – 2009/0001(COD)) 

 

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(KOM(2009)0014); 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille 

alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0031/2009); 

– võttes arvesse 6. mai 2009. aasta kirjas nõukogu esindaja võetud kohustust 

kiita ettepanek muudetud kujul heaks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 

lõike 2 teise lõigu esimesele taandele; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni ning 

eelarvekomisjoni arvamusi (A6-0246/2009), 

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. on seisukohal, et õigusakti ettepanekus nimetatud võrdlussumma peab olema 

kooskõlas uue mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rubriigi 1a 

ülemmääraga, ja rõhutab, et iga-aastast summat puudutav otsus tehakse iga-

aastase eelarvemenetluse käigus kooskõlas 17. mai 2006. aasta 

institutsioonidevahelise kokkuleppe (Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja 

Komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)1 

punktiga 37; 

3. on seisukohal, et institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 kohaldatakse 

juhul, kui Euroopa Liidu organitest, mida kaasrahastatakse programmi kaudu, 

mille alusel toetatakse teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja 

auditeerimise valdkonnas, saavad ametid; 

4. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon 

kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada; 

                                                 
1   ELT C 139, 14.6.2006, lk 1. 



5.  kiidab resolutsioonile lisatud avalduse heaks; 

6. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht 

nõukogule ja komisjonile. 



 

P6_TC1-COD(2009)0001 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. mail 

2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 

nr .../2009, millega kehtestatakse ühenduse programm, mille alusel toetatakse 

teatavaid tegevusi finantsteenuste, finantsaruandluse ja auditeerimise 

valdkonnas 

 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa 

Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (otsus nr 716/2009/EÜ) lõplikule 

kujule.) 

 

LISA 

Euroopa Parlamendi avaldus 

Finantskriisi süvenemine on rõhutanud vajadust tugevdada kiiresti järelevalvealast 

lähnemist ja koostööd ELi tasandil. Ühiste infotehnoloogia vahendite ja ühtse 

järelevalvetava väljatöötamine kolme ELi järelevalvekomitee poolt (CESR, CEBS ja 

CEIOPS) on kaks vahendit selle eesmärgi saavutamiseks.  

Seetõttu kutsuvad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni üles nägema kuni 

ühenduse programmi (2010–2013) jõustumiseni kolmele ELi järelevalvekomiteele 

2009. aastal ette vaherahastamist komisjoni otsusega, järgides üldjoontes järgmist. 

 Komisjoni vaherahastamine 2009. aastaks määratakse kindlaks siseturu 

rakendamiseks ja arendamiseks 2009. aastaks ettenähtud vahendite raames 

eelarverealt 12 02 01. Vaherahastamine toimub seega komisjoni praegusest 

eelarvest ja vahenditest, mille eelarvepädevad institutsioonid on juba eraldanud 

siseturu ja teenuste peadirektoraadile 2009. aastaks. Vormiliselt tehakse 

rahastamisotsus komisjoni otsusega. 

 Komisjon annab kolmele ELi järelevalvekomiteele piiratud meetmetoetust, et 

rahastada i) järelevalvekomiteede poolt välja töötatavaid valdkondlikke ja 

valdkonnaüleseid koolitusprojekte ning ii) CESRi puhul konkreetset IT-projekti 

finantsinstrumentide turge käsitleva direktiiviga1 ette nähtud tehinguaruandluse 

vahetamise mehhanismi (TREM) raames, täpsemalt TREMi laiendamist, et see 

hõlmaks ka börsiväliseid tuletisinstrumente. Kolm ELi järelevalvekomiteed on 

need strateegilised projektid kindlaks määranud prioriteetsetena. 

 Komisjoni vaherahastamise kogusumma ei ületa 2009. aastal 500 000 eurot ja 

peaks katma osa ELi järelevalvekomiteede poolt 2009. aastaks kindlaks 

määratud projektide ja koolituste kuludest. 

Komisjoni otsus 2009. aasta vaherahastamise kohta on põhjendatud praegusest 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ 

finantsinstrumentide turgude kohta (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1). 



finantskriisist tingitud erandliku olukorra tõttu ja kuna kavandatav ühenduse 

programm jõustub alles alates 2010. aastast. Nimetatud otsusega ei ole kavas luua 

pretsedenti. 

 


