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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et 2005. aastal esitas komisjon institutsioonidevahelise kokkuleppe 
eelnõu, mille eesmärk on kehtestada horisontaalne raamistik Euroopa reguleerivate 
asutuste loomiseks, nende ülesehituse ja töö kavandamiseks, hindamiseks ja 
kontrollimiseks;

2. märgib, et hoolimata parlamendi üldisest toetusest pidurdusid läbirääkimised nõukoguga 
2006. aastal kõnealuse lepinguprojekti osas kahtluste tõttu, kas institutsioonidevahelise 
kokkuleppe kasutamine on õiguslikult asjakohane;

3. nõustub sellega, et ametite asutamine ei ole toonud kaasa üldist visiooni ametite rolli 
kohta Euroopa Liidus ja nimetatud üldise visiooni puudumine on raskendanud ametitel 
töötada tõhusalt;

4. rõhutab, et ametite tähtsus Euroopa Liidu administratiivses raamistikus nõuab, et ELi 
institutsioonid mõistaksid ametite eesmärki ja rolli ühtemoodi, kuid praegu see nii ei ole;

5. juhib tähelepanu komisjoni kavatsusele kuni otsuse tegemiseni ettepaneku suhtes ametite 
tulevase juhtimise institutsioonidevahelise töörühma kohta:

 võtta institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepanek tagasi;

 viia läbi reguleerivate ametite horisontaalne hindamine hiljemalt 2009. aasta lõpuks ja 
esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule võimalikult kiiresti aruanne selle 
tulemuste kohta;

 mitte teha ettepanekuid uute reguleerivate ametite loomiseks, kuni nimetatud 
hindamine on lõpule viidud;

 vaadata läbi oma sisemised süsteemid, mis reguleerivad suhteid ametitega, samuti 
ametite mõju hindamise läbiviimise metoodika;

6. juhib tähelepanu, et vastavalt komisjoni teatises esitatud andmetele on reguleerivaid 
ameteid praegu 29, nendes on 3800 töötajat ja aastaeelarve ulatub umbes 1,1 miljardi 
euroni, sealhulgas 559 miljonit eurot ühenduse panusena;

7. toonitab, et auditeerimise ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus peab olema 
proportsionaalne ametite kogu eelarvega; juhib erilist tähelepanu asjaolule, et
kontrollikoja vahendid ei ole viimastel aastatel koos ametite arvuga suurenenud;

8. kordab oma soovi, mis on esitatud 22. aprilli 2008. aasta ametite eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise resolutsioonide lõikes 7, et kontrollikoda või muu sõltumatu audiitor 
auditeeriks ametite tegevustulemusi regulaarselt (ja sihtotstarbeliselt); on seisukohal, et 
see ei peaks hõlmama mitte ainult finantsjuhtimise traditsioonilisi elemente ning avaliku 
sektori rahaliste vahendite nõuetele vastavat kasutamist, vaid ka haldamise tõhusust ja 
mõjusust ning ameti finantsjuhtimise hindamist;
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9. on arvamusel, et kõik ametid peaksid andma koos ametikohtade loeteluga ülevaate oma 
koosseisulistest ja ajutistest töötajatest ning riiklikest ekspertidest, samuti ülevaate 
muutustest võrreldes eelmise kahe aastaga;

10. juhib tähelepanu Euroopa Kontrollikoja eriaruandele nr 5/2008 ametite usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta, erilise rõhuga auditeerimisele;

11. kutsub komisjoni üles ühendama väiksemate ametite haldusülesandeid sellise kriitilise 
massi tekitamiseks, mida on vaja, et ametid vastaksid nõuetekohaselt kehtivatele 
riigihankeeeskirjadele ning finantsmäärusele ja personalieeskirjadele;

12. julgustab komisjoni vaatama kriitiliselt läbi ametite eelarvesoove, sest enamik ametitest ei 
kasuta taotletud vahendeid ära;

13. palub vastutaval komisjonil võtta arvesse kontrollikoja eelnimetatud eriaruannet, enne kui 
komisjon esitab raporti täiskogule;

14. soovitab, et kavandatav ametite tulevase juhtimise institutsioonidevaheline töörühm 
arutaks muu hulgas järgmisi teemasid:

 vajadus, et ametitel oleks ühtne lähenemisviis kõnealuse eelarveaasta tegevuse 
esitamise ning eelarve- ja finantsjuhtimise aruannete suhtes;

 ühtne nõue kõikide ametite direktoritele koostada ja allkirjastada kinnitav avaldus, 
vajaduse korral reservatsioonidega;

 ühtne mudel, mida kohaldataks kõikide ametite ja muude allasutuste suhtes ja milles 
oleks selgelt eristatud:

 aastaaruanne, mis on suunatud laiale lugejaskonnale ning mis tutvustab ameti 
tegevust, tööülesandeid ja saavutusi;

 finantsaruanded ning eelarve täitmise aruanne;

 tegevusaruanne vastavalt komisjoni peadirektorite tegevusaruannetele;

 ameti direktori allkirjastatud kinnitav avaldus koos reservatsioonide või 
tähelepanekutega, millele ta peab vajalikuks eelarve täitmist kinnitava asutuse 
tähelepanu juhtida;

 vajadus määrata kindlaks põhimõtted, millest juhinduvalt otsustada, kas ja mil määral 
peaksid lõivud ja maksed olema ametite rahastamisallikaks;

 vajadus revideerida jooksvalt vajadust olemasolevate ametite järele ja sätestada 
kriteeriumid määramaks kindlaks, millal on reguleeriv amet oma eesmärgi täitnud ja 
selle võib sulgeda.
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