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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Eurojusti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Eurojusti 2005. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid1;

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti 2005. eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruande kohta koos Eurojusti vastustega2;

– võttes arvesse nõukogu ... märtsi 2007. aasta soovitust (0000/2007 - C6-xxxx/2007);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276, ja ELi lepingut, eriti selle artiklit 41;

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,3 eriti selle artiklit 
185;

– võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse 
Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu,4 eriti selle artiklit 36;

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 
185,5 eriti selle artiklit 94;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamust (A6-xxxx/2007),

1. annab heakskiidu Eurojusti haldusdirektori tegevusele Eurojusti 2005. eelarveaasta eelarve 
täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu 
osa, Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada 
nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

  
1 ELT C 266, 31.10.2006, lk 34.
2 ELT C 312, 19.12.2006, lk 67.
3 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, 
lk 1).
4 EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1. Otsust on muudetud otsusega 2003/659/JSK (ELT L 245, 29.9.2003, lk 44.)
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Eurojusti 2005. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Eurojusti 2005. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid1;

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti 2005. eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruande kohta koos Eurojusti vastustega2;

– võttes arvesse nõukogu ... märtsi 2007. aasta soovitust (0000/2007 - C6-xxxx/2007);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276, ja ELi lepingut, eriti selle artiklit 41;

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,3 eriti selle artiklit 
185;

– võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse 
Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu,4 eriti selle artiklit 36;

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 
185,5 eriti selle artiklit 94;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamust (A6-xxxx/2007),

1. märgib, et Eurojusti 2004. ja 2005. eelarveaasta lõplikke raamatupidamise aastaaruandeid 
iseloomustavad järgmised näitajad:

  
1 ELT C 266, 31.10.2006, lk 34.
2 ELT C 312, 19.12.2006, lk 67.
3 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, 
lk 1).
4 EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1. Otsust on muudetud otsusega 2003/659/JSK (ELT L 245, 29.9.2003, lk 44.)
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
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Revenue and expenditure account for the financial years 2004 and 2005 (in EUR 1000)

2005 2004
Operating revenue
Community subsidies 11 991 8 726
Miscellaneous revenue 59 397

Total (a) 12 050 9 123
Operating expenditure
Purchases of goods and services 4 854 4 476
Staff costs 5 149 4 142
'Depreciation 508 332

Total (b) 10 511 8 950
Outturn for the financial year (a - b) 1 539 173

Source Eurojust data. – This table summarises the data supplied by Eurojust in its annual accounts.

2. annab heakskiidu Eurojusti 2005. eelarveaasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Eurojusti haldusdirektorile, nõukogule, 
komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-
seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Eurojusti 2005. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist 
käsitleva otsuse lahutamatu osa
(C6-0395/2006 – 2006/2162(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Eurojusti 2005. rahandusaasta lõplikke raamatupidamisaruandeid1;

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Eurojusti 2005. eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruande kohta koos Eurojusti vastustega2;

– võttes arvesse nõukogu ... märtsi 2007. aasta soovitust (0000/2007 - C6-xxxx/2007);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut, eriti selle artiklit 276, ja ELi lepingut, eriti selle artiklit 41;

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,3 eriti selle artiklit
185;

– võttes arvesse nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsust 2002/187/JSK, millega moodustatakse 
Eurojust, et tugevdada võitlust raskete kuritegude vastu,4 eriti selle artiklit 36;

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 
185,5 eriti selle artiklit 94;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 71 ja V lisa;

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni arvamust (A6-xxxx/2007),

A. arvestades, et kontrollikoja teate kohaselt on kontrollikoda saanud piisava kinnituse selle kohta, 
et 31. detsembril 2005 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanded on usaldusväärsed 
ning nende aluseks olevad tehingud on tervikuna seaduslikud ja korrektsed;

B. arvestades, et Euroopa Parlament andis 27. aprillil 2006. aastal heakskiidu direktori tegevusele 
Eurojusti 2004. eelarveaasta eelarve täitmisel6 ning märkis heakskiidu andmise otsusele lisatud 
resolutsioonis muu hulgas, et:

• soovib olla täielikult kursis asukohamaa Hollandi ametivõimude kavatsustega Eurojusti 
  

1 ELT C 266, 31.10.2006, lk 34.
2 ELT C 312, 19.12.2006, lk 67.
3 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, 
lk 1).
4 EÜT L 63, 6.3.2002, lk 1. Otsust on muudetud otsusega 2003/659/JSK (ELT L 245, 29.9.2003, lk 44.)
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6 ELT L 340, 6.12.2006, lk 112.
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võimalike uute ruumide kohta; soovib eriti olla informeeritud Eurojusti ja Europoli 
võimalustest asuda samadesse ruumidesse, ümberasumise tingimustest ja rahalisest 
toetusest, mida asukohamaa selleks Eurojustile annab;

• märgib, et Eurojust täitis eelarvepädevate institutsioonide koostatud eelarvest erinevat 
eelarvet; nõuab, et Eurojust järgiks korrektseid menetlusi ja ootaks edaspidi enne taoliste 
muudatuste rakendamist eelarvepädevate institutsioonide heakskiitu;

• rõhutab, et tuleks kinni pidada eelarvevahendite käsutaja ja peaarvepidaja ülesannete 
eraldatuse põhimõttest ja et ei tohi korduda 2004. aastal aset leidnud olukord, kus üks 
ametnik täitis mõlemat ülesannet,

Üldised punktid, mis puudutavad enamikku ELi asutusi, mille eelarve täitmisele on nõutav eraldi 
heakskiidu andmine
 

1. on seisukohal, et asutuste üha suurem arv ei vasta alati liidu ja kodanike tegelikele vajadustele;

2. palub seepärast komisjonil enne iga uue asutuse loomist esitada kulutõhususe uuringu;

3. palub kontrollikojal enne otsuse tegemist Euroopa Parlamendis esitada arvamuse kulutõhususe 
uuringu kohta;

4. palub komisjonil esitada iga viie aasta järel uuringu iga olemasoleva asutuse lisaväärtuse kohta; 
palub kõikidel asjaomastel institutsioonidel mõne asutuse lisaväärtusele negatiivse hinnangu 
andmise korral võtta vajalikke meetmeid selle asutuse volituste ümbersõnastamise või asutuse 
sulgemise teel;

5. palub kontrollikojal lisada oma aastaaruandesse täiendava peatüki kõikide asutuste kohta, mille 
eelarve täitmisele komisjoni raamatupidamisaruannete raames on nõutav heakskiidu andmine, et 
saada selgem ülevaade ELi vahendite kasutamise kohta asutuste poolt; 

6. märgib, et asutuste arv üha kasvab ning veelgi suurem on ametite loomise ja järelevalve eest 
vastutavate komisjoni peadirektoraatide jaoks vajadus töötada välja ühine lähenemisviis 
asutustele; märgib, et pragmaatiline viis edasiliikumiseks komisjoni ühise lähenemisviisi poole 
kõikides asutustega seotud küsimustes oleks samalaadne struktuur sellega, mille asutused 
moodustasid koordineerimiseks asjaomaste peadirektoraatide raames; 

7. palub komisjonil parandada haldus- ja tehnilist toetust asutustele, võttes arvesse ühenduse 
halduseeskirjade ja tehniliste probleemide üha suuremat keerukust; 

8. tervitab märkimisväärseid edusamme ELi asutuste omavahelises koordineerimistegevuses, mis 
võimaldab neil lahendada esilekerkivaid probleeme ning muudab koostöö komisjoni ja Euroopa 
Parlamendiga tulemuslikumaks; 

9. kutsub asutusi üles parandama oma koostööd ja võrdlevat hindamist vastava valdkonna 
osalistega; 

10. palub komisjonil esitada ettepaneku asutuste iga-aastase aruandluse vormi ühtlustamiseks, 
töötades välja tulemuslikkuse näitajad, mis võimaldaksid nende tõhusust võrrelda; 
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11. palub asutustel esitada iga aasta algul tulemuslikkuse näitajad, mille alusel oleks võimalik neid 
hinnata;

12. kutsub asutusi üles kasutama üha enam SMART-eesmärke, mis peaksid kaasa tooma 
eesmärkide realistlikuma planeerimise ja rakendamise;

13. on seisukohal, et asutuste panus peaks nende tööprogrammides väljenduma tegevust 
iseloomustavates ja mõõdetavates mõistetes ning vajalikul määral tuleks arvesse võtta komisjoni 
sisekontrollistandardeid;

Spetsiifilised punktid

14. märgib, et nagu eelarve rakendamine näitas, seoti antud aastaks eraldatud assigneeringutest 90% 
kulukohustustega ja maksete täitmise üldine määr oli 84%; märgib lisaks, et tegevuskulude (III 
jaotis) assigneeringute kasutamise määr oli ainult 80% eelarveaasta kulukohustuste 
assigneeringutest ja kolmandik kulukohustustest tuli üle kanda järgmisesse aastasse; märgib, et 
rohkem kui 15% antud aastase üle kantud kulukohustustest tuli tühistada; palub Eurojustil 
veelgi parandada tegevuskulude kavandamist;

15. märgib, et Eurojusti kolleegium otsustas anda loa assigneeringute mitteautomaatseks 
ülekandmiseks kokku summas 285 484 eurot, ning tuletab meelde, et sellised ülekandmised on 
lubatud ainult siis, kui kulukohustuse võtmise ettevalmistamise enamik etappe on enne 
eelarveaasta lõppu läbi viidud, mis antud juhul nii ei olnud;

16. rõhutab, et Eurojustil ei ole siiani oma finantseeskirju ning ta on seni rakendanud määrust (EÜ, 
Euratom) nr 2343/2002; palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti oma arvamusest 
Eurojusti esitatud määruse eelnõu kohta;

17. palub Eurojustil parandada oma inventeerimismenetlust;

18. palub Eurojustil teavitada Euroopa Parlamenti sisekontrolli standardite vastuvõtmisest juhatuse 
poolt; tunneb muret seoses asjaoluga, et töömenetlused ja raamatupidamise kord olid suurel 
määral vormistamata ning kontrollnimekirjad, mis kirjeldavad oluliste töömenetlustega (hanked 
ja töölevõtmine) eelarveliste kulukohustuste osas läbiviidavaid kontrollimisi, olid 2005. aastal 
ebapiisavalt välja töötatud; palub Eurojustil esitada Euroopa Parlamendile antud valdkonnas 
tehtud edusammude lühikese kirjelduse õigeaegselt enne 2006. aasta heakskiidu andmise 
menetlust;

19. palub Eurojustil täita avalike hangete ja lepingute haldamise menetlusi ning järgida 
raamlepingute ajalisi piire, mis on määratletud reguleerivates sätetes.
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