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ETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Sissejuhatus

1. tervitab komisjoni kavatsust ergutada institutsioonidevahelist dialoogi, mille teemaks on 
Euroopa Liidu ametite tulevik ja nende koht Euroopa avalikus halduses; on veendunud, 
et Euroopa avaliku halduse üldsuuna määramise aeg on käes ja peab seda eesmärki 
teeniva konstruktiivse ja tulemusele orienteeritud arutelu pidamise elujõuliseks 
struktuuriks institutsioonidevahelist töörühma; rõhutab, et rahuldava tulemuse 
saavutamiseks peavad selles töörühmas osalema kõik institutsionaal- ja 
õigusloomevaldkonna põhilised osapooled ja samuti eelarvepädevate institutsioonide 
esindajad;

2. tervitab komisjoni kavatsust käivitada reguleerivate ametite põhjalik horisontaalne 
hindamine, mille käigus uuritakse nende moodustamise ja tegevuse tegelikku mõju 
liidus; arvab, et sellega seoses tuleb kehtestada ühtsed hindamiseeskirjad;

3. tuletab meelde, et ELi ametid on loodud järjestikuste lainetena, et rahuldada konkreetseid 
vajadusi üksikjuhtumite kaupa, seega koordineerimatult ja ühise raamistikuta; märgib 
siiski, et eelmistel aastatel tehtud jõupingutused kõigile ametitele kohaldatavate ühiste 
eeskirjade ja põhimõtete väljatöötamiseks ei ole olnud väga edukad; tunneb kahetsust 
kaotatud aja pärast ja palub nõukogul koos kõikide teiste institutsioonidega teha kõik, 
mis võimalik, et saavutada selles valdkonnas edasiminek;

4. on valmis arvesse võtma liikmesriikide muret seoses 2005. aastal komisjoni esitatud 
institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõuga Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtse 
raamistiku loomiseks, mille eesmärk on kehtestada horisontaalne raamistik Euroopa 
detsentraliseeritud asutuste loomiseks, nende ülesehituse ja töö kavandamiseks, 
hindamiseks ja kontrollimiseks, et sellega luua asjakohane vahend, mida saab edukalt 
kohaldada kõikidele niisugustele asutustele;

5. on seetõttu seisukohal, et komisjoni otsus võtta kõnealuse institutsioonidevahelise 
kokkuleppe ettepanek tagasi on pragmaatiline samm, mis võib samas võimaldada otsida 
muid, tungivalt vaja minevaid lahendusi; väljendab veendumust, et läbipaistvuse huvides 
on ametitel oma erinevale iseloomule vaatamata tarvis horisontaalset raamistikku;

6. kaalub võimalust töötada välja muud vahendid kui institutsioonidevaheline kokkulepe, et 
paremini määratleda Euroopa institutsioonide rolle ja uute detsentraliseeritud asutuste 
loomiseks või olemasolevatega tegelemiseks vajalikke menetlusi;

7. kordab veel kord 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa 
Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse 
finantsjuhtimise kohta1 punktis 47 sätestatud menetluse institutsioonidevahelisel tasandil 

                                               
1  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
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kohaldamise süstemaatilise kindlustamise tähtsust ja rõhutab vajadust tagada 
asjakohased järelmeetmed Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 13. juuli 2007. 
aasta ühisavaldusele detsentraliseeritud ametite kohta;

8. on veendunud, et kõnealuse sätte rakendamise üksikasjalik kord on möödapääsmatult 
vajalik; on seisukohal, et eespool nimetatud kord võib anda võimaluse säilitada mõned 
institutsioonidevahelise kokkuleppe peatatud eelnõu tähtsamad tahud, võib-olla 
kombinatsioonis ametite raamfinantsmääruse mõnede muudatustega;

9. nõuab peale selle, et olemasolevate ametite puhul tuleb korrapäraselt, koordineeritult ja 
sidusalt hinnata, kas ameti olemasolu on tulusam kui asjaomaste ülesannete täitmine 
komisjoni talituste poolt;

10. järeldab, et juhul, kui hindamisest nähtub, et detsentraliseeritud halduse kulutasuvus ja 
tõhusus ei ole tagatud, ei peaks Euroopa Liit tagasi kohkuma praeguse suundumuse 
ümberpööramisest, milleks on komisjoni ülesannete allhange, ning komisjon peaks 
kehtestama selged eeskirjad detsentraliseeritud asutuste volituste lõpetamiseks; 

11. toetab komisjoni kavatsust mitte esitada ettepanekuid uute detsentraliseeritud asutuste 
loomiseks enne hindamisprotsessi lõppu, eriti võttes arvesse kehtiva mitmeaastase 
finantsraamistiku piirmäärasid, mis muudaksid praegu äärmiselt raskeks mis tahes uue 
ühenduse organi rahastamise ilma tõsise plaanimuudatuseta;

12. peab ELi ametite tuleviku institutsioonidevahelise töörühma päevakorra 
võtmepunktideks eelarve seisukohast järgmisi teemasid:

Ametite määratluse kehtestamine

13. tuletab sellega seoses meelde 7. märtsi 2007. aasta kolmepoolsel kohtumisel kehtestatud 
„ameti” määratlust, kui lepiti kokku, et 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppe punkti 47 rakendamise eesmärgil otsustab „ameti” määratluse see, kas 
kõnealune organ loodi vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust1 (finantsmääruse) artiklile 185;

14. soovib rõhutada tähtsust, mida parlament omistab ametite teemalisele ühiskasutuseks 
loodavale selgele ja sidusale üldterminoloogiale; tuletab meelde, et „reguleerivad 
ametid” on lihtsalt detsentraliseeritud asutuste alarühm;

Uued ametid – side õigusloomemenetluste ja eelarvealaste eesõiguste vahel

15. peab oluliseks arutada nii ajakava probleeme kui õiguslikke ja menetluslikke küsimusi, 
mis võivad kerkida juhul, kui paralleelselt õigusandja vastu võetud otsustega ei jõuta 
õigeaegselt kokkuleppele uue ameti rahastamises vastavalt 17. mai 2006. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 47; peab sama oluliseks kaaluda mõnesid 
menetluslikke tagatisi, et kindlustada eelarvepädevate institutsioonide täielik kaasatus 
kõigis eelarvet mõjutavates küsimustes, nagu ametite ülesannete nimekirja täiendamine;

                                               
1  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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16. tuletab meelde, et juba 2005. aastal nõudis parlament enne uue ameti loomise ettepaneku 
esitamist kohustuslikku tasuvusanalüüsi, mis pidi esmajärjekorras keskenduma 
küsimusele, kas ameti loomine (sealhulgas võimalikud kulutused järelevalvele ja 
koordineerimisele) on tulusam kui asjaomaste ülesannete täitmine komisjoni enda 
talituste poolt ning lisaks teemadele nagu ameti volitused, töömeetodid ja sõltumatus 
komisjonist, kuna see huvitab õigusandjat sageli eriliselt;

Olemasolevad ametid – järelevalve

17. rõhutab dubleerimist ja kattumist vältiva korrapärase ja koordineeritud hindamise ja 
kontrolli vajadust, et hinnata nende olemasolevate detsentraliseeritud asutuste 
lisaväärtust, mis ei kuulu enam 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe 
punkti 47 reguleerimisalasse; peab seda järjeks varem tehtud tööle, mille tulemusena 
lepiti 18. aprilli 2007. aasta kolmepoolsel kohtumisel vastu võetud ühenduse ametite 
kohta käivas ühisavalduses kokku hinnata korrapäraselt olemasolevaid ühenduse 
ameteid, keskendudes eelkõige nende tasuvusele, ning anda üksikasjalik seletus 
hindamiseks valitud ametite valikukriteeriumite kohta;

18. märgib, et korraldatav analüüs peaks andma vastused mõnedele põhilistele 
tasuvusküsimustele ja seda peaks viima läbi muu hulgas järgmiste kriteeriumite kohaselt:

 asjakohasus: mil määral vastasid ameti asutamismäärusega kehtestatud eesmärgid 
eelarves eraldatud avaliku sektori kulutuste tasemele?

 tulemuslikkus: milliseid tulemusi (mõju) on ameti tegevus andnud?

 tõhusus (tasuvus): kui ökonoomselt on erinevad sisendid teisendatud väljunditeks ja 
tulemusteks? Kas (eeldatavad) tulemused saavutati mõistliku hinnaga, pidades 
eelkõige silmas rakendatavat personali ja sisemist organisatsiooni?

19. juhib tähelepanu asjaolule, et ametite kogumõju tõttu eelarvele peab komisjon veenvalt 
näitama, et Euroopa haldamine ametite kaudu on kõige tulusam, tõhusam ja asjakohasem 
võimalus Euroopa poliitiliste suundade rakendamiseks olevikus ja lähitulevikus;

Ühine üldraamistik
20. toonitab vajadust kehtestada mõningad ühised miinimumstandardid, muu hulgas seoses 

komisjoni rolli ja poliitilise vastutusega ameti suhtes, asukohariigi antava toetusega ning 
õigeaegse ja läbipaistva otsusega ameti asukoha kohta, millele võiks viidata ametite 
asutamismäärustes;

21. tuletab meelde, et ametite tegevust peavad juhtima selged aruandekohustuse põhimõtted 
vastavalt finantsmääruse sätetele; juhib tähelepanu ametite kohustustele seoses eelarve 
täitmise aruande kinnitamismenetlusega;

22. on lisaks seisukohal, et suurima tähtsusega on püüd määratleda mõned ametite eelarvete 
koostamise ühiseeskirjad eesmärgiga muuta läbipaistvamaks ja võrreldavamaks sellised 
eelarvenäitajad nagu ametite eelarve täitmise määr või nende tulude ja kulude eraldi 
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komponendid; arvab, et ELi eelarves ametitele eraldatud toetuse üldist esitust võib olla 
tarvis kohandada uue põlvkonna ametite ülesannete ja rollijaotusega.
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