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Audiitorite sõnul peaks ELi Intellektuaalomandi Amet kasutama 
eelarve ülejääki tootlikult 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt tuleks ELi Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) eelarveülejääk, mis 
oli 2018. aastal peaaegu pool miljardit eurot, suunata tootlikule kasutamisele. Audiitorite arvates peaks amet 
uurima võimalusi kasutada oma ülejäävat raha, mis praegu põhjustab negatiivseid intressimakseid, et toetada 
teadusuuringuid, innovatsiooni ja majanduskasvu ELis. Lisaks tuleks ameti suhtes kohaldada samasugust 
Euroopa Parlamendi eelarve- ja selle täitmisele heakskiidu andmise menetlust nagu muude ELi organite puhul. 

Alicantes asuv EUIPO on täielikult isemajandav ELi amet, kes vastutab liidu kaubamärgi ja ühenduse 
registreeritud disainilahenduse haldamise eest. Ameti finantseeskirjadega on ette nähtud reserv eelarve ülejäägi 
jaoks, mis kataks tema ühe aasta tegevuskulud. Kõnealustes eeskirjades ei ole aga täpsustatud, kuidas tuleks 
kasutada muid kogunenud ülejääke. 

2018. aasta lõpuks oli EUIPO reservfondis 243 miljonit eurot, kuid ametil oli kogunenud veel ülejääke summas 
299 miljonit eurot. 493 miljonit eurot ehk rohkem kui 90 % reservfondist ja kogunenud ülejäägist hoitakse 
sularahas pankades, millelt makstakse praegu negatiivset intressi. 2018. aastal maksti intressideks 1,4 miljonit 
eurot. 

„EUIPO ülejäägid ei ole praegu mingil viisil tootlikus kasutuses ei ameti ega ELi tasandil,“ sõnas arvamuse eest 
vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. „EUIPO ja Euroopa Komisjon peaksid uurima võimalust 
kasutada oma eelarveülejääki, et investeerida Euroopa ettevõtete teadus- ja innovatsioonitegevust toetavatesse 
finantsinstrumentidesse”. 

Audiitorid on seisukohal, et see aitaks kaitsta rahalisi vahendeid ja luua lisatulu, mis omakorda tooks kaasa uued 
intellektuaalomandi õigused. Lisaks leiavad audiitorid, et EUIPO tulu saadakse ELi õiguse alusel avaliku võimu 
teostamisest ning et amet peaks koostöös komisjoni ja ELi kaasseadusandjate – Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga – töötama välja asjakohasema aruandekohustuse raamistiku ja seda kohaldama. 
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Toimetajatele 

Alates 2016. aastast võib EUIPO teha otsuse kanda oma eelarve ülejääk üle ELi eelarvesse, kui see on viiel 
järjestikusel aastal olnud märkimisväärne. Ameti uute kavandatud finantseeskirjade kohaselt on ülejääk 
märkimisväärne, kui see on kõigil viiel aastal olnud vähemalt 15 % iga-aastasest tulust. Kahel viimasel aastal 
kogunes ametil aasta ülejäägiks ligikaudu 1 % (2017. aastal) ja 6 % (2018. aastal). Praeguse mehhanismi kohaselt 
tundub ebatõenäoline, et mingi osa ülejäägist kantakse tulevastel aastatel ELi eelarvesse üle. 

Kontrollikoda on varem juhtinud tähelepanu kogunenud ülejäägi jätkuvalt kõrgele tasemele ning leidnud, et 
ameti suhtes tuleks ameti enda eelarvekomisjoni menetluste asemel kohaldada Euroopa Parlamendi üldist 
eelarvemenetlust ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust. Vt kontrollikoja arvamused nr 5/2014 ja 
5/2015. Audiitorid juhivad tähelepanu tõsiasjale, et seda probleemi ei ole EUIPO määruses käsitletud. 

Euroopa Kontrollikoda aitab edendada ELi finantsjuhtimist, avaldades arvamusi uute või muudetud 
finantsjuhtimisalase mõjuga õigusaktide ettepanekute kohta. Arvamusi kasutavad oma töös seadusandjad – 
Euroopa Parlament ja nõukogu. 

Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 1/2019 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti eelarvekomitee kavandatava 
finantsmääruse kohta on inglise keeles kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu. 
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