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I. Eelarvekomisjoni küsimused 
 

Nr Küsimus 

 

1 
1. 

 
Eelarvevaldkond 

Milline on teie nägemus liidu eelarve tulevasest arengust garantiide, rahastamisvahendite, usaldusfondide ja vahendite suurenevat 
kasutamist silmas pidades? Kuidas tagaksite selle, et need rahastamisvahendid ei ohusta kokkulepitud poliitikasuundi ja et nad pakuvad 
täiendavust? Milliseid meetmeid võtate, et kaitsta eelarve ühtsust ja läbipaistvust ning eelarvepädevate institutsioonide õiguspädevusi? 
 
Praegust majanduskliimat iseloomustab loid majanduskasv, halbade laenude kõrge tase teatavate liikmesriikide pangandussektoris ning 
mõnede riiklike rahastusasutuste ja erainvestorite tahtmatus anda laenusid reaalmajandusele, eelkõige VKEdele, kellesse investeerimist 
peetakse suureks riskiks. See toimub hoolimata pikast madalate intressimäärade perioodist. Seoses sellega on vajadus riikliku sekkumise 
järele, mis stimuleerib investeerimisprojekte nii nõudluse kui ka pakkumise poolelt. Ma usun kindlalt, et avaliku ja erasektori partnerlused 
võivad olla investeerimise stimuleerimiseks väga tõhusad. Olen seda kogenud nii energeetikavoliniku kui ka digitaalmajanduse volinikuna. 
 
Ma suhtun finantsinstrumentidesse üsna positiivselt kui turulünki täitvatesse ja muid eelarvevahendeid täiendavatesse. Finantsinstrumendid 
ja garantiid pakuvad finantsvõimendust ja koondavad era- ja riiklikke ressursse, mis on kasulik eelarvevahendite nappuse ajal, kuid need 
pakuvad ka täiendavust ja võivad aidata rahastada projekte, mida erasektor muidu ei rahastaks. Oluline on, et ELi finantsinstrumentide 
kasutamine on suunatud tegelikele turulünkadele ja vajadustele, ning see ei asenda muid, juba kättesaadavaid rahastamisallikaid. 
 
Mõnes valdkonnas jäävad toetused ilmselt kõige kohasemaks rahastamisallikaks. Kuid paljudes valdkondades võib rahastamisvahendite 
kombineerimine või finantsinstrumentide ja garantiide kasutamine olla väga tulemuslik. Hea viis sellise täiendavuse tagamiseks on koostöö 
Euroopa Investeerimispanga grupi, riiklike tugipankade ja elukutseliste fondijuhtidega. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) 
on väga hea näide sellest, kuidas saab ELi eelarvet tõhusalt kasutada: eelarvevahendite nappuse juures on EFSI juba kaasanud 164 miljardi 
euro ulatuses investeeringuid ELi majandusse, VKEde ja taristu jaoks. 
 
Mõnikord tuleb ette vaidlusi toetuste kasulikkuse kohta võrreldes finantsinstrumentidega. Ärme ole selles küsimuses dogmaatilised. Minu 
meelest on oluline see, et me kasutame kõiki oma ressursse tõhusalt, ja et ELi eelarve annab kodanikele käegakatsutavaid tulemusi. 
 
Ma kavatsen tagada eelarve ühtsuse ja läbipaistvuse ning eelarvepädevate institutsioonide eesõiguste kaitse. Finantsinstrumendid on 
väidetavalt keerukamad kui toetused ja neid rakendatakse eelarveväliselt, usalduskontode või tagatisfondide kaudu. Kuid nad on kõik kirjas 
liidu bilansis, auditeeritud finantsaruannete alusel, ning on seega Euroopa Kontrollikoja järelevalve all ja eelarve täitmisele heakskiidu 
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andmise menetluse mõjuväljas. 
 
Garantiisid, finantsinstrumente, usaldusfonde ja rahastamisvahendeid kasutatakse täiesti läbipaistvalt ja täies aruandekohusluses Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ees. Need on sätestatud seadusandliku menetluse kaudu vastu võetud tekstis, s.t Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
täiel osalusel; komisjon ja/või meie institutsioonilised partnerid rahvusvahelisel tasandil (finantsinstrumentide puhul esitatakse 
eelarvepädevatele institutsioonidele igal aastal kolm üksikasjalikke rahalisi väärtusi sisaldavat aruannet, k.a eelarveprojekti lisana) esitavad 
üksikasjalikke rakendusaruandeid; vahekokkuvõtete tähtajad on valitud (ja on mõningatel juhtudel jooksvad) nii, et Euroopa Parlamendil ja 
nõukogul oleks ülevaade rakendamisest, selle poliitilisest ja finantsmõjust, ning need väljendavad seadusandlikku positsiooni nende 
rahastamisvahendite edasiarendamise ja kasutamise kohta. 
 
Mul on kindel kavatsus tagada nende rahastamisvahendite aruandluse lihtsustamine ja selle vastuvõtjate vajaduste täitmine nii, et oleks 
võimalik teha informeeritud eelarveotsuseid ja täiustada demokraatlikku kontrolli. 
 
Finantsmääruse läbivaatamine on selles suunas suur samm edasi, kuna selles nähakse ette tõhusam aruandlus finantsinstrumentide kohta, 
ning võtab esmakordselt kasutusele eelarvelised garantiid ja finantsabi finantsmääruse raames. Ootan võimalust teha tihedat koostööd 
eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoniga tagamaks, et oleks hajutatud kõik eelarvepädevate institutsioonide kahtlused seoses 
kõnealuste rahastamisvahenditega. 
 
Seoses usaldusfondidega kohustus komisjon hiljutitoimunud 2017. aasta eelarve lepituskohtumisel teavitama eelarvepädevaid institutsioone 
regulaarselt usaldusfondide kavandatavast ja käimasolevast rahastamisest ja tehingutest, k.a liikmesriikide panusest. Seepärast kavatsen ma 
esitada juba 2017. aastal koos 2018. aasta eelarveprojektiga töödokumendid, et hajutada tõstatatud kahtlusi ja pakkuda välja meetmeid 
Euroopa Parlamendi tõeliseks kaasamiseks. 
 
Peale selle rõhutaksin, et finantsinstrumendid on vaid vahend ELi poliitika teenistuses. Need ei ohusta kokkulepitud poliitikat ja neid ei 
tuleks käsitleda ohuna ühelegi poliitikavaldkonnale. 
Nende kasutamine eelolevatel aastatel sõltub ELi eelarve ja poliitikaga seotud ootuste ja ambitsioonidega ning sellest, kas need on 
asjakohased vahendid selle poliitika teenistuses. 
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2. 

 
Rakendamise viivitused / maksete prognoos 

Märkimisväärsed viivitused 2014.–2020. aasta programmide rakendamises viisid maksevajaduste vähenemiseni 2016. ja 2017. aastal. 
See on murettekitav programmide jaoks ja toob kaasa suure hulga maksmata arvete tekkimise ohu mitmeaastase finantsraamistiku 
perioodi lõpus. Milliseid meetmeid võtate, et astuda vastu alarakendamise suundumusele? Kuidas kavatsete vältida võlgnevuste 
taastekkimist mitmeaastase finantsraamistiku perioodi lõpus? Pärast korduvaid taotlusi esitas Euroopa Komisjon viimaks mitmeaastase 
finantsraamistiku vahekokkuvõtte tegemise/läbivaatamise ajal maksete prognoosi 2020. aastani. Kas võtate kohustuse ajakohastada 
kõnealust makseprognoosi igal aastal, nii et eelarvepädevatele institutsioonidele antaks piisavalt teavet õigete otsuste tegemiseks? 

2014. aasta eelarve maksete assigneeringute tasemest mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära piires ja paindlikkusinstrumentidest 
ilmselt ei piisanud kogunenud suurte maksevajaduste rahuldamiseks, mis tulenesid selle ajani võetud kulukohustustest. Seetõttu kogunes 
2014. aasta lõpuks märkimisväärne hulk rahuldamata maksetaotlusi, eelkõige ühtekuuluvuspoliitika programmidel (24,7 miljardit eurot). 
Seda ebanormaalset kogust vähendati 2015. Aastal oluliselt (8,2 miljardit eurot) ja 2016. aastal kustuti see täielikult. 

Rahuldamata taotluste täitmist ja eelarvesse assigneeringute lisamist rubriikidesse 3 ja 4, et tulla toime rände ja julgeoleku valdkonna 
vajadustega lihtsustas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavate uue programmidepõlvkonna oodatust aeglasem 
käivitamine. Selle aeglase käivitamise tulemuseks olid eeldatust väiksemad väljamaksed neist fondidest nii 2016. kui ka 2017. aastal, ja 
sellest tulenevalt märkimisväärne varu maksete ülemmäärani neil aastatel. 

Komisjon võtab kõik võimalikud meetmed, et aidata liikmesriike struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisel, nagu kahe olulise 
elemendi seire, mis võivad tõenäoliselt rakendamist mõjutada: juhtimis- ja sertifitseerimisasutuste nimetamine ja eeltingimuste täitmine. 
Viivitustele reageeritakse kõrgel poliitilisel tasemel, saates asjaomastele liikmesriikidele vastavalt struktuuri- ja investeerimisfondide eest 
vastutavate volinike ja asepresident Kataise kirju. Vastutavate liikmesriikide ametiasutuste nimetamise protsess paistab kiirenevat ning 
liikmesriikidega on lepitud kokku eeltingimuste täitmise tegevuskavad. Peale selle esitas komisjon finantsmääruse ja koondmääruse 
vahekokkuvõtte tegemise/läbivaatamise käigus ettepanekuid struktuuri- ja investeerimisfondide teatavate aspektide lihtsustamiseks ning 
rakendamise kiirendamiseks kohapeal. 

Käesoleva mitmeaastase finantsraamistiku viimastel aastatel võib seega oodata, et kõik programmide saavutavad täisvõimsuse, ning et 
kordub 2011.–2013. aastal kogetud ühiste ja otsetäidetavate programmide kulutamise kiirendamine. Alamrubriigis 1b tuleks 2018. ja 2019. 
aastal sulgeda 2014. aasta eelsed programmid ning uute programmide täitmine peaks olema täies hoos. Seepärast näitab maksete prognoos 
2018.–2020. aasta ülemmäärasid ületavaid maksete tasemeid. 

Minu arvates uus rahastamisvahend, mis võimaldab varasemate aastate kasutamata maksete assigneeringute taaskasutamist maksete üldise 
ülemmäära abil, vähendab rahuldamata taotluste massi veelkordse kuhjumise ohtu märgatavalt. Praeguse hinnangu kohaselt ei ole 
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mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni mingit ebanormaalset rahuldamata maksetaotluste kuhjumist oodata. 

Kuid nagu kõigi prognooside puhul, on see ebakindel, ning oleks parem luua ohutuspuhver. Selline puhver vajab kaht täiendavat elementi: 
(1) 2014. aastal ettenägemata kulude varu maksete tegemiseks kasutamise varasem hüvitamise – 2018.–2020. aasta asemel 2017. aastal ning 
(2) maksete üldise ülemmäära piiramine kõrgemal tasemel nii, et ülemmäär saaks 2019.–2020. aastal veelgi suurem olla. Mõlemad 
elemendid on osa nõukogus mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte tegemise/läbivaatamise asjus saavutatud laiemast 
kokkuleppest, milles, ma loodan, lepitakse peagi lõplikult kokku. 

Komisjon ajakohastab regulaarselt oma prognoose, nii lühiajalisi – nn aktiivse seire prognoosi eelarve täitmise aruande kaudu – kui ka 
keskpika ja pika perspektiivi oma. Ma kohustun teavitama Euroopa Parlamenti ja nõukogu meie praeguste ülemmäärade 
jätkusuutlikkushinnangust ja pakkuma vastavalt vajadusele välja asjakohaseid meetmeid. 

 

 

 
3. 

 
2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamine 

Mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 25 kohaselt esitab Euroopa Komisjon enne 1. jaanuari 2018 uue mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepaneku: 

• kas täpsustaksite eespool öeldut arvesse võttes, millal esitab Euroopa Komisjon eeldatavalt seadusandliku 
ettepaneku järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta ning kas ja kuidas näete ette tõelise ja põhjaliku poliitilise dialoogi pidamist 
parlamendiga selle dokumendi sisu üle? 
 
Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku esimene osa näitas selgelt ELi eelarve piiranguid ja seda, et oma praegusel kujul ei sobi see 
seninägematute probleemide lahendamiseks. 
 
• Mida tuleb teie arvates õppida praegusest perioodist, et viia 2020. aasta järgseks perioodiks läbi põhjalik reform? Millised oleksid teie 

ettepanekud elujõulisema, tõhusama ja läbipaistvama ELi eelarve jaoks? 
 
Praeguse mitmeaastase eelarveraamistiku läbivaatamise raames on parlament juba esile toonud mitu peamist prioriteeti, nagu 
mitmeaastase finantsraamistiku kestuse kohandamine, omavahendite põhjalik reform ning suurem rõhuasetus eelarve ühtsusele ja 
vajadus suurema paindlikkuse järele. 

Millised oleksid teie konkreetsed ettepanekud selle küsimuse kohta? 
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Mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 25 kohaselt esitab Euroopa Komisjon enne 1. jaanuari 2018 uue mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepaneku. Komisjon ei ole veel otsustanud, millal ta oma ettepanekud esitab, kuid võin teile kinnitada, et kavatsen 
astuda parlamendiga tõelisse ja põhjalikku poliitilisse dialoogi. 
 
Praegu ei ole mul kõik ettepanekud veel valmis, kuid juba saab teha mõningaid järeldusi. Praeguses mitmeaastases finantsraamistikus lepiti 
kokku 2013. aastal kontekstis, mis oli tingitud majanduskriisist ja selle mõjust riikide rahandusele. Pärast seda on Euroopa Liit olnud 
silmitsi enneolematu ulatusega rände- ja julgeolekuprobleemidega, mis on pannud ELi eelarve tugevasti proovile ning nõudnud olemasoleva 
paindlikkuse täielikku ärakasutamist. Seepärast olen ma nõus, et järgmisse mitmeaastasesse finantsraamistikku tuleb ehitada sisse suurem 
paindlikkus ja kohanemisvõime. 
 
Mitmeaastane finantsraamistik pakub jätkuvalt ELi strateegiliste pikaajaliste eesmärkide saavutamisele kaasa aitavate programmide 
stabiilset rahastamist. Kuid samal ajal on oluline leida õige tasakaal keskpika perioodi prognoositavuse ja ettenägematule olukorrale 
reageerimiseks vajaliku paindlikkuse vahel. Praeguses mitmeaastases finantsraamistikus on umbes 80 % ELi eelarvest ette ära jaotatud, mis 
ei lase eelarvel muutuvatele vajadustele alati kiirelt reageerida. Seepärast püüan ma alati eelarve paindlikust veelgi suurendada, näiteks 
moodustades reservid, mida saab kiiresti kasutusele võtta liidu põhiprogrammide raames ja nende üleselt. 
Teiseks peame me vaatlema ELi eelarvet kui liikmesriikide meetmete mõju, aga ka erainvesteeringute finantsvõimendamise ja turutõrgete 
kõrvaldamise vahendit. Mõningaid elemente on juba nimetatud komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatises vahekokkuvõtte 
tegemise/läbivaatamise kohta. 

Innustades liikmesriike koostama strateegilisi kavasid ja kaasama neisse ELi rahastamist, stimuleerime me positiivset mõjuringi, mille 
kaudu riigi ametiasutused suunavad täpsemalt oma rahastamist ja genereerivad ELi eelarvest positiivset välismõju. Muidugi võivad meid 
aidata lihtsustamine ja suurem standardimine. Me saame teha rohkem ära liikmesriikide koostöö edendamiseks nendes valdkondades, kus 
mastaabisääst ja/või välismõju on märkimisväärsed. See on ülioluline uute probleemide lahendamiseks näiteks rände, julgeoleku ja kaitse 
valdkonnas, võib-olla uute vahenditega ja koondades eri tasandi rahastamisallikad. 

Samuti võib ELi eelarve mängida tänu oma suhtelisele väiksusele olulist rolli finantsvõimendusvahendina nii, et ka väiksel rahasummal 
võib olla oluline mõju, kui sellega kaasnevad tingimused, mis viivad muutustele riikide poliitikakujundamises. Eelkõige võivad 
finantsinstrumendid, sh EFSI tüüpi vahendid võimendada finantsiliselt eraalgatusi ja stimuleerida turupõhiseid lahendusi, mis täiendavad 
toetusepõhiseid. Usun, et need uued vahendid võivad mängida suuremat rolli, eelkõige energeetika, transpordi ja telekommunikatsiooni 
valdkonna taristuinvesteeringutes ning ühtekuuluvuspoliitika suhtes. Siiski tuleb määratleda selged kriteeriumid, millal rahastada meetmeid 
toetuste ja millal finantsinstrumentide abil. 

Üldisemalt peame me oma kodanikke paremini veenma ELi liikmesuse väärtuses. Siin on ilmne osa parlamendil. Me peame viima meie 
eelarve meie kodanikele lähemale ja küsima endalt, aga ka neilt, kuidas saame me kasutada ELi vahendeid kõige tulemuslikumalt, et saada 
enim igast olemasolevast eurost. Ma toetan innukalt algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“ aluseks olevaid põhimõtteid. Need 
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jäävad kehtima ja pakuvad olulisi suuniseid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku koostamisel. Samuti vaatlen ma praeguste 
mehhanismide ja programmide hindamist Euroopa lisaväärtuse, toimivuse ja tulemustele orienteerituse tähenduses ELi poliitiliste 
prioriteetide saavutamisel, eelarve finantsvõimenduse ja mõju suurendamisel ning lihtsustamisel, tagades samal ajal usaldusväärse 
finantsjuhtimise. 
 
2013. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta kinnitas komisjon, et „kavatseb teha 
ettepaneku Euroopa Arengufondi eelarvesse arvamise kohta alates 2021. aastast“. Ma kavatsen hoolikalt analüüsida edasisi samme selles 
küsimuses, võttes arvesse kõiki olulisi asjaolusid ja kaalutlusi (vt ka vastus eelarvekontrollikomisjoni küsimusele 17). 

Üha enam eeldatakse, et EL peaks võtma suurema vastutuse ELi julgeoleku ja kaitse eest. Seoses sellega kavatsen ma süveneda kaitsealaste 
teadusuuringute ettevalmistava meetme tulemustesse ja valdkonna võimalustesse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames.  

Kui me koostame ettepanekuid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks, on see ka sobiv hetk uurida, kiuidas järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku kestus langeb kokku institutsioonide poliitiliste tsüklitega. Kaalun hoolikalt variante, kuidas siduda ELi vahendite, eriti 
nende, mida hallatakse eelarve ühise täitmise raames, ettevalmistamine ja rakendamise nõuded ja selleks vajalik aeg mitmeaastase 
finantsraamistiku kestusega. 

Ma arvan, et järgmise perioodi reformitud mitmeaastane finantsraamistik peab olema nii kulu- kui ka rahastamispoole sidus reform. Ma 
kaalun hoolikalt kõrgetasemelise omavahendite töörühma soovitusi, mis on oluline panus järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekute koostamisel (vt ka vastus eelarvekomisjoni küsimusele 4). 

Kogu kõnealuste ettepanekute koostamisaja jooksul osalen ma laiaulatuslikus konsultatsioonis ja kuulan tähelepanelikult parlamendi 
seisukohti. Ootan usaldusel ja vastastikusel austusel põhinevat viljakat koostööd komisjoniga. Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
vahekokkuvõtte tegemise/läbivaatamisel ja järgmise ettevalmistamisel kavatsen lähtuda koostööst Euroopa Parlamendiga, millele panid 
aluse mu eelkäijad. 

 

 
4. 

 
Omavahendid 

Euroopa Parlament peab ELi eelarve omavahendite süsteemi reformimist väga tähtsaks. Milliseid järelmeetmeid kavatsete tagada 
kõrgetasemelise omavahendite töörühma lõpparuandes esitatud mõtete ja soovituste kohta? Millised oleksid konkreetsemalt teie arvates 
parimad kandidaadid uute omavahendite jaoks ja millised oleksid nende valimise kriteeriumid? Millal teete ettepaneku omavahendite 
uue süsteemi kohta? 
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Millised saavad olema kõrgetasemelise omavahendite töörühma aruande järelmeetmed? 
 
Toetan täielikult ideed, et ELi eelarve rahastamiseks mõeldud omavahendite süsteemil on potentsiaali mängida olulisemat rolli meie 
poliitiliste eesmärkide toetamisel ning aidata vähendada liikmesriikide ja ELi institutsioonide vahelisi pingeid seoses ELi rahandusega. 
Olles olnud omavahendite, mitmeaastase finantsraamistiku või kasvõi iga-aastasi eelarveläbirääkimiste tunnistajaks, võib jääda mulje, et 
ELi eelarve on pidev tüliõun, mille puhul ühe liikmesriigi tulu tähendab alati kõigi teiste kulu ja vastupidi. Seepärast ootan ma Monti 
aruande vabastamist ja olen täis lootust, et see sisaldab mingeid värskeid ja praktilisi ideid, kuidas tõusta kõrgemale tüütust nullsumma-
meelsusest. 
 
Komisjon hindab väga põhjalikult kõrgetasemelise omavahendite töörühma aruannet ja soovitusi, kui need kord avaldatakse. Töörühma 
väljundil ei ole formaalõiguslikku staatust, kuid nagu te teate, on kõrgetasemelise omavahendite töörühma liikmete hulgas kolm 
väljapaistvat komisjoni volinikku. Ehkki nad on nimetud ülesannetesse eraisikuna, osalesid nad aktiivselt töörühma töös. 
 
Millised on parimad kandidaadid? Milliste kriteeriumide alusel neid valitakse? 
 
Juba kõrgetasemelise töörühma esimene hinnang andis usutavad kriteeriumid omavahendite või nende baasi elujõulisuse hindamiseks. Ei 
ole raske nõustuda teaduslikult kehtestatud või ka tervel mõistusel põhinevate kriteeriumidega. Tõeline väljakutse on jõuda faasi, kus 
liikmesriigid tõepoolest soovivad teha otsuseid mistahes muu kriteeriumi kui selle alusel, mis on parim minu riigikassale. 
 
Seepärast püüan ma tagada, et arutelus jääksid esiplaanile majanduslikud kaalutlused, nagu sektori tõhusus, meie poliitiliste eesmärkide 
saavutamine või sellega kaasnevad hüved või ELi rahanduse ülesehituse üldine sidusus. Ma loodan, et Monti aruanne annab samuti mingit 
innovaatilist hoogu selles suunas. Samuti loodan ma, et saan toetuda kogu 2017. aasta jooksul, pinna ettevalmistamisel selliseks 
ratsionaalseks, poliitiliselt motiveeritud debatiks, teie aktiivsele koostööle. 
 
 
Neid küsimusi arutati ka möödunud septembris selles majas toimunud parlamentidevahelisel konverentsil. Riikide parlamentide kaasamine 
debatti varases staadiumis oli suurepärane samm. Ma mõistan, et arutelu jätkub eeloleva Euroopa poolaasta nädalal, samuti mitme 
liikmesriigi kaubanduskojas ning eelarve- ja Euroopa suhete komisjonides. See peaks tekitama teatava reformihoo, mis on ELi kodanikele 
mõttekas, nii et nad saavad paremini aru, mida EL nende jaoks paremini teeb. 
 
Ajakava? 
 
Nagu nähakse ette 2013. aasta novembri omavahendeid käsitlevas ühisdeklaratsioonis, analüüsib komisjon esmalt põhjalikult 
kõrgetasemelise omavahendite töörühma aruannet. Erinevalt mitmeaastase finantsraamistiku määrusest, ei ole uue omavahendeid käsitleva 
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otsuse ettepaneku esitamiseks mingit õiguslikult siduvat tähtaega. Ja kehtival otsusel ei ole aegumistähtaega. Kuid traditsiooniliselt hõlmab 
omavahendeid käsitlev otsus loomulikult sama ajavahemikku kui mitmeaastane finantsraamistik. Ja kuna tulupool on oluline järgmise 
finantsplaneerimise perioodi jooksul üldise rahastamispaketi oluline osa, peaksid järgmised tuluettepanekud olema piisavalt õigeaegsed, et 
nende asjus saaks koos tulevase mitmeaastase finantsraamistikuga läbi rääkida. Nii, et läbirääkijail on kõik vajalikud elemendid hea 
tulemuse saavutamiseks. 

 
 
 

5. 

 
ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite / EIP finantsmeetmete abil 

Euroopa Kontrollikoja eriaruandes 19/2016 „ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu: programmitöö perioodil 2007–2013 
saadud õppetunnid“ juhiti tähelepanu EIP grupi juhitavate rahastamisvahendite iseäranis madalale väljamaksemäärale (43 protsenti, 
võrreldes 60 protsendiga teiste fondivalitsejate juhitud rahastamisvahendite puhul). Kuidas seda selgitaksite? 
 
Aruandes juhitakse ühtlasi tähelepanu eeldatust suurematele rahastamisvahendite rakendamiskuludele perioodil 2007–2013. Kuidas 
täpsemalt saab EIP teie arvates aidata parandada ELi eelarvetäitmise kulutasuvust rahastamisvahendite abil? Kas kirjeldaksite üldiselt 
oma isiklikku nägemust EIP kui ainsa aluslepingute kohaselt asutatud panga konkreetsest rollist. 
 

Oma vastustes Euroopa Kontrollikoja eriaruandele 19/2016 esitas komisjon taustteavet, mis selgitab EIP grupi hallatavate 
finantsinstrumentide madalaid väljamaksemäärasid. Rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpuni prognoositakse VKEdesse investeerimise 
märkimisväärset suurenemist. Linnaarendusfondidesse tehtavate investeeringute puhul viitab projektide taristuline olemus keerukamale 
loasaamise protsessidele, riigiabile ja töö edendamise maksetele. 
 
Seoses parendustega tasub meenutada, et tulemuspõhiste tasude põhimõte on finantsmääruses juba sätestatud. Seda põhimõtet kohaldatakse 
komisjoni ja EIP poolt alla kirjutatud finants- ja haldusraamistiku lepingus, mis on kõigi praeguse programmitöö periood 2014–2020 raames 
EIPga allakirjutatud delegeerimislepingute alus. Programmide vahehindamised, mis on nähtud ette teha 2017. aastal, peaksid andma 
rakendusviisi kulutasuvuse hinnangu. Ma palun oma talitustel pöörata erilist tähelepanu sellele teabekillule ja võtta seda arvesse uue 
põlvkonna programmide koostamisel järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. 
 
Üldiselt usun ma, et EIP on oluline partner ELi eelarve täitmisel innovaatiliste finantsinstrumentide ja eelarve garantiide abil. Tema 
vastavus ELi poliitikaga, tema finantsiline kindlus ja oskusteave, samuti tema laialdane tegevus kõigis liikmesriikides teeb tast unikaalse 
finantsasutuse. Mul on kindel kavatsus teha koostööd EIPga ELi eelarve innovaatiliste finantsvõimenduse viiside väljatöötamisel. Ma olen 
seda juba teinud digitaalmajanduse volinikuna, näiteks luues Euroopa ühendamise rahastu lairibaühenduse fondi. Samal ajal tagan ma, et 
kõigi Euroopa Parlamendi probleemidega seoses EIP aruandekohusluse ja aruandlusega tegeletakse nõuetekohaselt, sest olen kindel, et see 
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on ka EIP enda eesmärk. EIP grupp on loomulikult samuti Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi strateegiline partner ning selles 
raamistikus täielikult aruandluskohuslane. 

 

 

 
6. 

 
Lihtsustamine 

Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku perioodi raames on liikmesriikidel ELi rahaliste vahendite kasutamisel üha suuremaid 
raskusi, mis ajendab Euroopa Komisjoni tegema ettepanekut finantsmääruse ja mitme teise määruse läbivaatamiseks. Üks peaeesmärke 
on lihtsustamine. Siiski on eelarvetõhususe, usaldusväärsuse ja maine kontekstis Euroopa Liidu üks peamisi probleeme kõnealuste 
vahendite kasutamise äärmine keerukus toetusesaajate jaoks. See probleem ulatub kaugemale praegusest mitmeaastase 
finantsraamistiku perioodist ja on üks peamisi probleeme tulevase mitmeaastase finantsraamistiku perioodi jaoks. Millised oleksid teie 
konkreetsed ettepanekud selle küsimuse kohta? 
 

Ma kavatsen viia käimasoleva lihtsustamise lõpule ja jõuda sellega tulevase mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks võimalikult kaugele. 
Väärib meenutamist, et Euroopa Komisjon on võtnud lihtsustamismeetmeid ELi programmide raames toetuste saajate heaks. 
 
 
Seadusandlikud meetmed 2012. aastal 
 
2012. aastal tehti samm sidusamate ja lihtsamate finantseeskirjade suunas. Komisjon esitas mitmeaastane finantsraamistiku 2014–2020 
programmide ettepanekud, mis: 
 

• vähendasid programmide ja rahastamisvahendite arvu 
• rühmitasid need ühtsesse, ühiste eeskirjadega raamistikku 
• lihtsustasid lõplike toetusesaajate kulutaotluste esitamise ja deklareerimise menetlusi 
• hõlbustasid innovaatiliste finantsinstrumentide kasutamist 
• lubasid ELi usaldusfondid ja 
• parandasid kontrolli kulutasuvust. 

 
Eelarve peadirektoraat seiras sektorikohaste alusaktide vastuvõtmist pidevalt lihtsustamise tulemustabeli kaudu, milles juhiti tähelepanu 
mõnedele olulisematele saavutustele. Kuid enamikel juhtudel võeti lihtsustamisvahendid kasutusele variandina (ja neid ei kuulutatud 
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kohustuslikuks), mida komisjoni talitused (eelarve otsese või kaudse täitmise puhul) või liikmesriigid (eelarve täitmisel koostöös) võivad 
kasutada. 
 
Finantsmääruse/valdkondlike õiguslike aluste läbivaatamine („Omnibus“) 2016. aastal 
 
Alates 2014. aastast kogunenud kogemused ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sõltumatute ekspertide kõrgetasemelise 
toetusesaajate heaks tehtava lihtsustamise seire töörühma töö näitas, et lihtsustada saab veelgi. Avalik konsultatsioon finantsmääruse 
läbivaatamise üle näitas samuti sidusrühmade selgeid ootusi selles valdkonnas. Selle alusel tegi komisjon 2016. aasta septembris ettepaneku 
(COM(2016)605). 
 
See praegune finantsmääruse läbivaatamise ettepanek moodustab mitmeaastase finantsraamistiku vaheläbivaatamise „kvalitatiivse“ osa, 
mille eesmärk on lihtsamad ja paindlikumad finantseeskirjad. See on üks komisjoni algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“ 
põhielemente ja tühistab komisjoni finantsmääruse kohaldamise eeskirjad. Kahe teksti asemel tuleb ainult üks – finantsmäärus. Sellega 
vähendatakse oluliselt ELi finantseeskirju – 25 % varasematega võrreldes. 
Muutes finantsmääruse ja 15 sektorikohast õigusakti üheksainsaks õigusaktiks, püüdleb komisjon järjekindlate ja kiirete läbirääkimiste / 
seadusandja poole vastuvõtmise poole poliitilise kokkuleppega 2017. aasta keskpaigaks ja jõustumisega 1.1.2018, et mõjutada mitmeaastase 
finantsraamistiku kolme viimast aastat. 
 
2016. aasta ettepanek hõlmab finantsmääruse lihtsustamist toetusesaajate jaoks, kontrollitasandite, fondide kombineerimise ja 
finantsinstrumentide kasutamise lihtsustamist. Erinevate ELi fondide kombineerimine on hea viis eelarve paremaks kasutamiseks ning 
koostoimete maksimaalse ärakasutamise tagamiseks. 
 
 
Finantsmääruse läbivaatamise ettepanek sisaldab ka vastava sektori finantseeskirjade muudatusi, mis on sätestatud 15 mitmeaastaseid 
programme käsitlevas õigusaktis („omnibus“). Praegune ettepanek muuta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eeskirju keskendub 
lihtsamatele ja paindlikematele eeskirjadele. Nendes on lähtutud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide lihtsustamise kõrgetasemelise 
töörühma ettepanekutest. Lühike ülevaade tehtud lihtsustamisettepanekutest: 
 
1. Toetusesaaja halduskoormuse vähendamine 
Lihtsustatud kuluvõimaluste kergem kasutamine 

• Ühekordsete maksete ülemmäära kaotamine 
• Lihtsustatud kuluvõimaluste kohustuslik kasutamine Euroopa Regionaalarengu Fondi ning struktuuri- ja investeerimisfondide 

tehingute puhul, mida ei rakendata eranditult riigihangete kaudu, kui riigi toetus ei ületa 100 000 eurot 
• Kindla määra kasutamine 
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• Eelarveprojektide kasutamine kui täiendav metoodika lihtsustatud kulude kindlaksmääramiseks, kui riigi toetus ei ületa 100 000 
eurot, ühissätete määruse artikli 67 lõike 5 punkt a 

• Halduskontrolli nõuete selgitus, kui kasutatakse lihtsustatud kuluvõimalusi 
• Rahastamisvõimalus, mis põhineb rakendamise edukusega seotud tingimuste täitmisel 
• Komisjoni võimalus võtta lihtsustatud kuluvõimaluste ja nendega seotud meetodite määratlemiseks vastu delegeeritud õigusakte, 

ühissätete määruse artikli 67 lõige 5 
 
Ühised tegevuskavad 

• Madalamad nõudmised ühisele tegevuskavale eraldatud avaliku sektori kulutustele (5 miljonit eurot 10 miljoni asemel) ja 
rakenduskavale antavale riiklikule toetusele (20 % asemel 5 %) 

• Miinimumnõuete puudumine esimesele majanduskasvu ja tööhõive investeeringute ning Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames esitatud ühisele tegevuskavale 

• Kergemad sisunõuded 
• Ühise tegevuskava juhtkomitee ei pea olema erinev programmi järelevalvekomiteest 

 
 
2. Suurem koostoime 
Selgesõnalised sätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kombineerimiseks, mis 
lubavad kombineerimisel muude ELi fondidega Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kulude proportsionaalset jagamist; 
 
 
3. Finantsinstrumentide tulemuslik kasutamine (ühissätete määruse muudatused) 
Ettepanekuga nähakse ette otselepingute sõlmimine riigipankade või riikliku volituse alusel tegutsevate asutustega majanduse arendamiseks 
ning muid muudatusi, mille eesmärk on ühtlustada või selgitada finantsinstrumentidega seotud tingimusi (audit, finantskorrektsioonid, 
negatiivne intress). 
Komisjoni ettepanek laiendab ja täiendab erinevate ELi rahastamise vormide, eriti EFSI kombineerimisvõimalusi otseselt või kaudselt 
komisjoni hallatavate ELi finantsinstrumentide (liidu eelarve) ning liikmesriikide hallatavate Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega.  
 
 
4. Lihtsam ja vähem mahukas avalik haldus ELis 

• E-dokumentide kasutamise õiguskindluse säte (seotud „e-ühtekuuluvusega“) 

• Täiendav võimalus määrata kindlaks tehingu potentsiaalne netotulu liikmesriigi tasandil tulu tekitavate tehingute jaoks kinnitatud 
kindla määra alusel. Peale selle tehakse nüüd ettepanek võimaldada täiendavalt mitte üksnes programmi vastuvõtmise hetkel, vaid ka 
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kogu programmitöö perioodi jooksul vähendada kaasrahastamise määra, et lahendada tulu tekitamise küsimus; 

• Julgustamaks liikmesriike kasutama ära projektide hindamise võimalust sõltumatute ekspertide poolt, tehakse ettepanek lubada 
kuludeklaratsiooni esitamist komisjonile juba varasemas etapis; 

• Kaotada viide väikesemahulistele projektidele seoses kultuurilise ja säästva turismitaristu rahastamise võimalusega. 
Kuna Euroopa Parlamendi ja nõukoguga on saavutatud lai konsensus finantseeskirjade lihtsustamise asjus, siis on meil haruldane võimalus 
komisjoni ambitsioonikas ettepanek vastu võtta. 
 
 
Sisemine ratsionaliseerimine komisjoni talituste tasandil 
Osana tulemustele keskenduva ELi eelarve strateegiast tuvastavad ja rakendavad komisjoni talitused pidevalt meetmeid, mis võimaldavad 
olukorda toetusesaajate jaoks lihtsustada: 

• parimad tasuvuse kontrolli tavad; 
• elemendid, mis võivad töökeskkonda keerukamaks muuta; 
• sisemiste menetluste edasine lihtsustamine. 

 
 
ELi rahastamisega seotud lähenemisviis järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule – Järgmise põlvkonna programmide täiendav 
lihtsustamine 
Eespool kirjeldatud 2016. aasta ettepanekud finantsmääruse ja sektorikohaste eeskirjade lihtsustamiseks on tehnilised ja ei tekita poliitilist 
debatti põhilise lähenemisviisi üle järgmise mitmeaastase finantsraamistiku rahastamisele. 
Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku õiguslike aluste koostamist saab veelgi lihtsustada, nimelt tagades erinevate programmide kohta 
kehtivate eeskirjade täiendav ühtlustamine. 
ELi rahastamise täiendav lihtsustamine saab ilmselgelt olema järgmise mitmeaastase finantsraamistiku seadusandlike ettepanekute oluline 
osa. Siiski on veel vara laskuda detailidesse, sest enne tuleb vaadata põhjalikult läbi sidusrühmade, liikmesriikide, Regioonide Komitee ja 
kontrollikoja erinevad arvamuseavaldused, aga ka käimasolevate uuringute tulemused. 
 
Praeguses faasis tunduvad olevat ELi järgmise põlvkonna fondide loomistöös olulised järgmised valdkonnad: 
 

• Tulemustele keskenduva ELi eelarve lähenemisviisi edasiarendamine ja parimate mehhanismide otsimine ELi toetuse 
kättetoimetamiseks. Näiteks, kas me saavutaksime rohkem toodangupõhiste maksetega? Kas praegune tegevusjaotus erinevate ELi 
fondide vahel on parim viis toetuste kättetoimetamiseks, kui arvestada uusi probleeme? 

• Eelarve täitmine suhtes koostöös liikmesriikidega (peamiselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid) kehtivate finantseeskirjade 
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täiendav tsentraliseerimine. 

• Ühekordse audiitorkontrolli lähenemisviisi tagamine. 

• Kulutavate asutuste sertifitseerimise kiirendamine. 

• Eeskirjade dubleerimise vältimiseks koostada ühed eeskirjad iga konkreetse ELi toetuse, näiteks finantsinstrumentide jaoks. 

• Suurendada kulude ja projektiliikide standardimist. 

• Leida struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks viis riigiabi eeskirjade täitmise lihtsustamiseks. 
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II. Eelarvekontrollikomisjoni küsimused 
 

Nr Küsimus 

 Euroopa Komisjoni võetud kohustuste järelmeetmed 

1 
1. 

 
2. oktoobril 2014. aastal toimunud Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni ja õiguskomisjoni 
avalikul arutelul reageeris Euroopa Komisjoni asepresidendikandidaat Kristalina Georgieva positiivselt mõnele murele ja 
küsimusele, mille tõstatasid eelarvekontrollikomisjoni liikmed, eelkõige seoses järgmiste probleemidega: ELi rahaliste 
vahendite kasutamise täielik läbipaistvus, vajadus suurendada liikmesriikide vastutust ELi eelarve täitmisel, Euroopa 
Pettustevastase Ameti tulemuslikkuse parandamine ja toimiva suhte tagamine ameti järelevalvekomiteega, võitlus pettuse, 
korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidumise vastu ning liikmesriikide jõupingutuste toetamine organiseeritud 
kuritegevuse vastu võitlemises, ELi avalike investeeringute Euroopa lisaväärtus, ELi ametite tõhusus, kuidas paremini 
hinnata liidu finantstulemust (sealhulgas järelmeetmed) ja selle kohta aru anda, kuidas kontrollida parimal viisil 
finantseeskirjade järgimist ja seirata poliitiliste eesmärkide saavutamist, riiklike avalduste kasutamine, kuidas vähendada 
vahendite raiskamist, Euroopa investeeringute kahjulik mõju ümberpaigutamise kontekstis, kuidas lühendada eeskirjade 
eiramisele reageerimise aega ning parandada ja täiendada parandusmeetmeid, kuidas parandada liikmesriikide 
kogurahvatulu andmete kontrollimist Euroopa Komisjoni ja Eurostati poolt ning traditsiooniliste omavahendite kaitsmist 
pettuse eest – eriti pidades silmas mitteametlikku/varimajandust. Millises ulatuses kavatseb Günther Oettinger oma eelkäija 
võetud kohustusi täita? 

Ma kavatsen tagada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni varasematel aastatel esitatud ja komisjoni 
heakskiidetud taotluste rakendamise täieliku järjepidevuse. 
 
Komisjonil on olnud alates 2014. aastast juba mitu võimalust anda eelarvekontrollikomisjonile aru Euroopa Parlamendi nimetatud 
probleemide lahendamiseks võetud meetmete ja nende edukuse kohta. 
 
Eduaruandlus toimus komisjoni aastaaruannete kaudu Euroopa Parlamendile ja nõukogule eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse 
järelmeetmete kohta (vt aruanne COM(2016) 674 final 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta). 
Komisjon on juba astunud konkreetseid samme, et rakendada valdav enamik taotlustest, mille Euroopa Parlament esitas 2014. aasta eelarve 
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täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus: uued meetmed 88 taotluse puhul ja jooksvad meetmed 227 puhul. 
 
Seda tehti ka eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kuulamiste ja muude arvamustevahetuste kaudu Euroopa Parlamendis, 
vastuste kaudu kirjalikult esitatud küsimustele ning nii asepresident Georgieva kui ka vastavalt valdkonnale muude volinike muude teatiste 
kaudu, kas eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus või vajaduse korral. 
 
Tänu heale koostööle eelarvekontrollikomisjoniga on komisjon saavutanud viimastel aastatel häid tulemusi, näiteks: 
 

- Komisjon astus sel aastal olulisi samme läbipaistvuse valdkonnas, avaldades juulis nn finantsaruannete koondpaketi. Selles on 
esitatud olulist teavet nii tulemuslikkuse kui ka nõuete järgimise küsimustes; 

- Tulemuslikkuse ja kulutõhususe küsimustes sisaldab nimetatud pakett aasta eelarve haldus- ja tulemusaruannet, mis pakub teavet 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 programmide tulemuslikkuse kohta ja uusimaid andmeid mitmeaastase finantsraamistiku 
2007–2013 programmide tulemuste kohta. Komisjon jätkab tööd tulemuslikkuse ja kvaliteedi tõstmiseks; 

- Nõuete järgimise valdkonnas on lisaks ELi raamatupidamisaruande heakskiitmisele juba üheksandat aastat järjest, vigade taseme 
4,4 % vähenemine vastavalt kontrollikoja 2014. aastaaruandes 3,8 %-le tema 2015. aastaaruandes positiivne sõnum sidusrühmadele 
ning näitab, et komisjoni ja liikmesriikide jõupingutused vigade taseme vähendamiseks kannavad vilja; 

- OLAFi töö tulemuslikkusest rääkides on amet teinud alates 2012. aastast läbi suured ümberkorraldused, mille eesmärk oli tugevdada 
tema sõltumatute uurimiste tulemuslikkust ja tagada ressursside maksimaalse kasutamise aktiivseks võitluseks pettustega. OLAFi 
uurimiste tulemuslikkus on viimaste aastatega märkimisväärselt tõusnud, amet menetleb juhtumeid kiiremini, samuti algatab ja viib 
lõpule rohkem uurimisi kui kunagi varem; 

- Komisjon on juba võtnud meetmeid, et tagada OLAFi ja järelevalvekomitee sujuv suhe, eelkõige tehes ettepaneku muuta 2016. 
aastal määrust nr 883/2013, et garanteerida paremini järelevalvekomitee sekretariaadi sõltumatust;  

- Komisjoni kriminaalõiguse ja pettusevastase võitluse tugevdamise strateegia peamised prioriteedid on endiselt Euroopa Prokuratuuri 
asutamine ja pettusevastast võitlust kriminaalõiguse abil käsitleva direktiivi eelnõu vastuvõtmine. 

 
Eespool esitatud meetmete loend ei ole ammendav. Üldisemalt öeldes on ennetaval poolel algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“ 
oluliseks elemendiks ELi rakendamise lihtsustamine. Programmitöö perioodi 2014–2020 käsitlevad õigusaktid pakuvad laia valikut 
lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise võimalusi. Komisjon rakendab vajaduse korral ka aktiivset maksete katkestamise ja 
peatamise poliitikat. 
 
Korrigeerival poolel moodustas 2015. aastal rakendatud finantskorrektsioonide ja sissenõudmiste kogusumma 3,9 miljardi euroni, mis 
vastab 2,7 % tehtud maksetest. Peale selle esitas komisjon 2015. eelarveaasta lõpul esmakordselt ülevaate, kasutades näitajat „riski 
sisaldavad summad sulgemise ajal“, s.o programmide lõpetamisel pärast kõikide korrektsioonide rakendamist jäävate vigade 
konsolideeritud prognoosi. See lähenemisviis peegeldab asjaolu, et kontrollitsükkel on mitmeaastane ning kestab mitu projektide 
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rahastamise ja rakendamise aastat. Riskiga seotud kulud 2015. aasta lõpetamisel olid erinevates poliitikavaldkondades 0,8–1,3 %. 
 
Mina – nagu ka mu kaasvolinikud – olen täielikult pühendunud selle hea koostöö jätkamisele ja eelmiste aastate eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluste käigus kokku lepitud meetmete rakendamisele. 

 

 
2. 

 
Asepresident Kristalina Georgieva alustas tööd tulemustele keskendunud eelarve valdkonnas oma asepresidendi ametiaja 
alguses. Euroopa Parlament ja eriti eelarvekontrollikomisjon on tema jõupingutusi tugevalt toetanud ja on oodanud 
üleminekut ELi eelarve tulemuspõhisemale kasutamisele. Kas leiate, et suuremat rõhku tuleks asetada tulemuslikkusele, ja 
kas jätkate ELi eelarve eest vastutava volinikuna asepresident Georgieva jõupingutusi teha konkreetseid samme 
tulemuspõhise eelarve koostamise suunas? 
 
Ma toetan innukalt algatust „Tulemustele keskenduv eelarve“. Meie liidu liikmesuse väärtus on pandud kahtluse alla rohkem kui iial varem. 
ELi eelarve positiivne mõju inimestele ja kogukondadele on meie institutsioonide väärtuse näitamise väga konkreetne viis. Piiratud 
riiklikud ressursid koos sagenevate ja suurenevate hädaolukordadega on tekitanud vältimatult vajaduse parema tulemuslikkuse järele. 
Viimase paari aasta jooksul on algatus tulemustele keskenduv ELi eelarve kasutanud praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga 
tulemuslikkuse suurendamiseks ja nõuete täitmise jätkuvaks tagamiseks kasutusele võetud ELi eelarve tulemusraamistiku pakutavaid 
võimalusi. 
 
Edusammud tulemuspõhise eelarvetöö vallas on olnud järkjärgulised, kuid märkimisväärsed. Võrdlus rahvusvaheliste tavadega näitab, et 
ELi eelarve tulemuslikkuse süsteem on kõrgelt arenenud ja kooskõlas parimate rahvusvaheliste tavadega: see on üles ehitatud 
eelarvepädevate institutsioonide regulaarseks teavitamiseks tulemuslikkuse ja saavutatud tulemuste kohta. See sisaldab vajadust mööda ka 
otsesele tulemuslikkusele suunatud eelarveelemente, näiteks tulemusreserv ühtekuuluvusfondides. Selleks, et täiustada parlamendile 
esitatavat tulemuslikkusteavet, ühtlustati ja lihtsustati sel aastal tulemusaruandlust. Iga-aastase eelarve haldus- ja tulemusaruanne võeti 
esmakordselt kasutusele 2016. aastal avaldatud finantsaruannete koondpaketi osana. Suurenenud läbipaistvuse ja aruandekohusluse kõrval 
pakub see paremat teavet ELi eelarve abil saavutatud tulemuste kohta. 
 
Võrdselt olulisena tegevuskavaga „Tulemustele keskenduv eelarve“ on tänu tõhusale kontrollile paranenud nõuete täitmine. See on 
vähendanud ka hinnangulise veamäära vähenemisele Euroopa Kontrollikoja viimases aastaaruandes. Komisjon lisab sellele teabele 
programmide kogu eluea jooksul teostatava kontrolli tulemuslikkuse hinnangu koos riski sisaldavate summadega sulgemise ajal. 
 
Kolmas aspekt on seotud jätkuvate lihtsustamispüüetega. Lihtsamad eeskirjad suurendavad nii kontrolli kui ka programmide 
tulemuslikkust. Mitmeaastase finantsraamistiku ülevaade, mille komisjon esitas 2016. aastal, koostati „Tulemustele keskenduva eelarve“ 
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põhimõtete alusel, samuti 2017. aasta eelarveettepanek, mille aluseks oli teave erinevate eelarverubriikide programmide tulemuslikkuse 
kohta. 
 
Lisaks hõlmab tulemuslikkusteabel põhinev ELi eelarve mitte üksnes aruandekohuslust eelarvepädevate institutsioonide ees, vaid ka 
laiemat sidusrühmade, ja mis veelgi olulisem – Euroopa maksumaksjate ringi. „Tulemustele keskenduv eelarve“ tagas tulemuslikkusteabe 
kohandamise sidusrühmadele. Seepärast kavatsen ma jätkata iga-aastaste „Tulemustele keskenduva eelarve“ konverentside tava. Olen oma 
praeguses digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku rollis kogenud, kui tähtis on sidusrühmade ühendamine, ja kuidas see saab laiendada 
ELi institutsioonide rolli. Mul on mulje, et „Tulemustele keskenduva eelarve“ konverentsid on süvendanud poliitilist dialoogi ELi eelarve 
tulemuslikkuse üle ning olid oluline element paranduste tegemises mitmeaastases finantsraamistikus ja ülevaate esitamises mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta. Koos Euroopa institutsioonide esindajatega korraldatud ekspertide kohtumised tulemuspõhise eelarve üle on 
andnud väärtusliku ekspertanalüüsi „Tulemustele keskenduva eelarve“ rakendamiseks, jagatud teadmistebaasi süvendamiseks tulemuste 
saavutamise parimate tavade kohta ning distsipliini, aruandekohusluse ja usalduse suurendamise mõjuringi loomiseks. Lisaks on rakendus 
„ELi tulemused“ andnud laiale üldsusele juurdepääsu teabele ELi eelarvega saavutatud tulemuste kohta, pakkudes ülevaadet suurest arvust 
projektidest kogu ELis. 
 
Olen kohustunud jätkama „Tulemustele keskenduva eelarve“ pingutusi tulemuspõhise eelarve valdkonnas konkreetsete sammudega 
võitlemaks kehtiva tulemusraamistiku keerukuse vastu ja optimeerimaks tulemusteabe kasutamist. Algatuse „Tulemustele keskenduv 
eelarve“ kahe viimase aasta kogemused on väärtuslik kogemus uue mitmeaastase finantsraamistiku koostamiseks, sh uue põlvkonna 
programmide tulemuspõhiseks eelarvestamiseks. Keskendumine valdkondadele, kus me kulutame, viis, kuidas ELi eelarvest 
investeeritakse, ja kuidas selle tulemuslikkust hinnatakse, ning kuidas me informeerime saavutatud tulemustest jäävad selles kontekstis 
olulisteks juhtpõhimõteteks. 

 
 

 
3. 

 
Liikmesriikide esitatud andmete usaldusväärsus 
 
Euroopa Kontrollikoda on märkinud oma mitmes aastaaruandes, et veel on arenguruumi nende andmete täpsuse suhtes, mida 
liikmesriigid esitavad Euroopa Komisjonile eelarve täitmise kohta koostöös liikmesriikidega. Kas leiate, et Euroopa Komisjon võiks võtta 
rohkem meetmeid kõnealuse olukorra parandamiseks? Kuidas käsitleksite seda küsimust eelarve eest vastutava volinikuna? 

Liikmesriikide poolt komisjonile esitatud andmed eelarve täitmise kohta koostöös liikmesriikidega peegeldavad riiklikul tasandil teostatud 
kontrolli ja auditi tulemusi. Esitatud andmed käsitlevad kõiki avastatud vigu. Sõltumatud auditeerimisasutused ja sertifitseerimisasutused 
teatavad ka juhtimis- ja kontrollisüsteemide nõrkustest. Oma järelevalvaja rollis töötab komisjon pidevalt ja jätkuvalt koos liikmesriikidega, 
et aidata neil parandada nende kontrollisüsteemide tulemuslikkust. Seda saab teha ka komisjoni talituste poolt järelevalvatavate 
tegevuskavade kaudu. Probleemidega, mida ei lahendata nende ennetavate mehhanismide abil varases etapis, võidakse seejärel tegeleda 
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komisjoni käsutuses olevate parandusmeetmete kaudu ELi eelarve kaitsmiseks (maksete katkestused ja peatamised, finantskorrektsioonid). 
 
Nii jätkab komisjon juhiste, nõu ja toe pakkumist liikmesriikidele nende jõupingutustes oma süsteemide, sh eelarve täitmisel koostöös 
liikmesriikidega ka komisjonile edastatava teabe auditeerimisasutuste/sertifitseerimisasutuste poolse kontrolli parandamiseks ja 
tugevdamiseks. 
 
 
Kõigi nende probleemidega on tegeletud ka eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus raames koos vastavate volinikega, kes – ma 
olen kindel – on andnud kõik soovitud selgitused. 
 
Ma tagan, et eelarve peadirektoraat pakub jätkuvalt juhiseid, kuidas peadirektoraadid peavad kajastama liikmesriikide andmeid iga-aastastes 
tegevusaruannetes usaldusväärselt ja ühtselt, k.a vajaduse korral vajalikud parandused. 

 
 
 

4. 

 
Finantsjuhtimise sidus parandamine 
 
Ühtekuuluvuspoliitika kulutusi kontrollides ei peaks volinik piirduma ainult eeskirjade eiramise tuvastamise ja nende eest karistuste 
määramisega. Selle raames tuleks koguda teavet eeskirjade eiramise põhjuste ja kehtestatud heade tavade kohta. Milliseid lahendusi 
soovitaksite, eriti eeskirjade mittepetturliku eiramise juhtumite puhul, et kontrollida ja rakendada ühtekuuluvuspoliitika rahalisi 
vahendeid? 

Olen nõus, et komisjon peaks tagama ELi eelarve kaitse mitte üksnes parandusmeetmete, vaid ka ennetusmeetmete abil. 
  
Ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas on komisjon juba võtnud selliseid vigade tekkimist vältivaid ennetusmeetmeid. 
 
Komisjon on pakkunud liikmesriikidele mahukaid juhendeid, heade tavade vahetamist, koolitust ja seminare, samuti uusi töövahendeid, 
nagu kontrollnimekirjad, mida jagatakse süstemaatiliselt riikide auditiasutustega, ja IT andmekaevandamisvahend (Arachne), mis aitab 
ennetada ja tuvastada pettuseohtu, eelkõige korruptsiooni riigihangete puhul. 
 
Erilist tähelepanu on pööratud riigihangetele ja riigiabi eeskirjade täitmisele, milleks käivitati erinevaid peadirektoraate kaasavad 
tegevuskavad, et tegeleda vigade põhjustega. Komisjon on tugevasti propageerinud ka lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist, mille puhul 
on vigade tekkimine vähem tõenäoline. 
 
Aitamaks liikmesriikidel parandada nende haldussuutlikust, võtsid komisjoni talitused sihtotstarbelisi meetmeid. Võetud või pooleliolevate 
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meetmete hulgas olid olulisemad: 
 

- Programme haldavate ametiasutuste vaheline oskusteabe vahetamine (TAIEX REGIO PEER 2 PEER); 
 

- Haldus-, sertifitseerimis- ja auditeerimisasutuste ning vahendusasutuste strateegiline, uute määruste rakendamise alane 
koolitusprogramm; 
 

- Euroopa Regionaalarengu Fondi ja ühtekuuluvusfondi tõhusa juhtimise ja rakendamise pädevusraamistik; 
 

- Konkreetsed õpikojad enamuses asjaomastes liikmesriikides tulemuslike ja proportsionaalsete pettusevastaste/korruptsioonivastaste 
meetmete rakendamise teemal, et tõsta ohuteadlikkust ja kinnistada teadmist, et ennetusmeetmed on võimalikud; 

 
- Katselised ausameelsuse kokkulepped koostöös Transparency Internationaliga. 

 
Komisjoni ja liikmesriikide ühised jõupingutused annavad tulemusi. Euroopa Kontrollikoda märkis oma 2015. aasta aruandes, et auditid on 
alates 2009. aastast näidanud programmitöö perioodil 2007–2013 märkimisväärselt madalamat vigade taset kui programmitöö perioodil 
2000–2006. 
Programmitöö perioodil 2014–2020 tehakse algusest peale jõupingutusi, et vigade taset veelgi vähendada, võttes kasutusele uue ja 
parandatud kindlusmudeli, mis loob liikmesriikidele tugevama stiimuli vigu vältida ja parandada. Näiteks peab komisjon kohaldama 
finantskorrektsioone juhtudel, kui riigi ametiasutused ei tuvasta tõsiseid puudusi juhtimis- ja kontrollisüsteemis. Komisjon toetab jätkuvalt 
liikmesriike nende uute süsteemide rakendamisel ja jätkab selliste lihtsustamismeetmete propageerimist, nagu lihtsustatud kuluvõimalused. 
 
 

  
Günther Oettingeri hiljutised seisukohavõtud 
 

 
5. 

 
26. oktoobril 2016. aastal pidas volinik Oettinger Hamburgis kõne, milles ta tegi otseselt või kaudselt diskrimineerivaid märkusi 
hiinlaste, naiste ja LGBTI-inimeste suhtes. Tulevane portfell hõlmab personalivaldkonda. Kas volinik selgitaks, kuidas ta hakkab 
edendama mitmekesisust personalivaldkonna suhtes, eelkõige seoses etniliste vähemuste, naiste ja LGBTI-inimestega, ning taastab oma 
usaldusväärsuse selles valdkonnas? 
 
Mul on kahju, et mu kõne võis olla solvav. See ei olnud mu kavatsus. Usun kindlalt, et mitmekesisuses on Euroopa projekti jõud, ning et 
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see on tema põhiväärtus. Teistsuguste inimeste austamine ja mõistmine, kuidas mitmekesisus võib meie maailmavaadet rikastada, on olnud 
pidev kogemus mu poliitilise karjääri jooksul, eriti Euroopa institutsioonides. 

Kogu Euroopa avalik haldus peab olema rohkem kooskõlas inimestega, keda nad teenivad, peegeldades mitmekesisemat ja keerukamat 
ühiskonda, kus me elame. Olen veendunud selles, et Euroopa Komisjon ei tohiks olla mingi erand. Nii nagu ühiskond, mis pidevalt areneb, 
peame ka meie komisjonis töötama. Minu jaoks on prioriteetne, et meie tööjõud oleks mitmekesine ja paindlik, ning et me kasutaks 
võimalikult paremini ära meie andeid ja igaühe võimalused. 

Alates 1988. aastast on komisjon andnud välja tegevusprogramme võrdsete võimaluste tagamiseks, keskendudes alguses eelkõige 
sugudevahelise võrdõiguslikkuse saavutamisele. Euroopa Komisjon on selles vallas ka märkimisväärset edu saavutanud. Meie töötajate 
hulgas on praegu palju rohkem naisi – umbes 55 % kõigist töötajatest. 

Kuid minu seisukoht on, et komisjonil kui Euroopa Liidu kodanikele võrdseid võimalusi tagavate õigusaktide algatajal ja valvuril lasub 
eriline vastutus, ja ma tervitan parlamendi tähelepanu neile küsimustele. Ma kavatsen tagada, et komisjon oleks võrdõiguslikkuse ja 
kaasavuse poolest esirinnas. 

Ma kavatsen esitleda lähikuudel teatist võrdõiguslikkuse ja kaasavuse kohta, milles kirjeldatakse peamisi meetmeid, mida Euroopa 
Komisjon kavatseb kuni 2019. aastani võtta, et edendada võrdõiguslikkust ja kaasavust oma töötajaskonna hulgas. Ma kavatsen mitte 
üksnes tagada teatise kiire valmimise, vaid ka, et väljapakutavad meetmed, kui need kehtestatakse, rakendataks täies ulatuses. 

Lihtsamalt öeldes tähendab meie töötajate mitmekesine ja kaasav töökeskkond paremaid tulemusi komisjonile. Hinnangute andmine mitte 
kandidaadi või töötaja andekuse ja teenete, vaid tema soo, seksuaalse sättumuse, rassi, nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu vms alusel 
ei ole mitte üksnes personalieeskirjade vastane, vaid ei ole ka mingil määral ärihuvidega põhjendatud. Mitmekesisuse edendamine ja sellise 
kaasava keskkonna loomine on seega oluline, kui me tahame meelitada ligi parimaid töötajaid ja pakkuda parimat teenust. Ärgem 
unustagem ka seda, kes on meie peamised sidusrühmad – need on Euroopa Liidu kodanikud, keda me esindame, ja kelle usaldust me peame 
püüdma säilitada. Peegeldades Euroopa mitmekesisust ja töötades kogu oma võimete kohaselt, mõistavad meie kodanikud meie tööd ning 
meil on paremad võimalused mõista igaühe vajadusi ja neile reageerida. 

Ma soovin minna kaugemale lihtsalt nõuete täitmisest, ma kavatsen muuta sellised väärtused, nagu mitmekesisus ja kaasavus komisjoni 
töökultuuri lahutamatuks osaks. Me peame püüdlema töökultuuri poole, milles keegi ei pea varjama diskrimineerimise kartuses ühtki oma 
identiteedi tahku. Teadlikkuse tõstmine mitmekesisuse ja kaasamise kohta on möödapääsmatu. Aga samuti ka õiguskaitse, ning ma toetan 
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diskrimineerimise, ebavõrdsuse ja sallimatuse juhtumite süstemaatilist uurimist. 

Minu prioriteediks on ka presidendi ametiaja alguses võetud eesmärgi – 40 % naisi juhtivtöötajate hulgas aastaks 2019 – saavutamine. Me 
oleme juba teinud suuri edusamme, eriti naiste esindatuse mõttes kõrgemas juhtkonnas. Kuid ma olen teadlik, et 40 % eesmärgi 
saavutamiseks tuleb veel palju ära teha. Ma kavatsen seirata hoolikalt liikumist 40 % eesmärgi suunas ja tagada, et komisjoni talitused 
annavad sellesse tõhusa panuse. Ma näen ka vajadust võtta meetmeid, et kasutada täiel määral ära olemasolevad naisanded ning suurendada 
kõrgema ja kesktaseme juhtkonda kandideerivate naiste arvu. Sellised meetmed hõlmavad näiteks koolituskursusi, mentorlust ja paindlikku 
tööaega. 

 
 

6. 
 
Diskrimineerimisvastane võitlus ja võrdsus on mõned Euroopa põhiväärtustest, millele Euroopa Liit tugineb. Euroopa 
Komisjon peab nimetatud väärtusi toetama ja kaitsma, et tagada Euroopa Liidu kui terviku usaldusväärsus ja õiguspärasus 
kogu selle tegevuse ning samuti selle sisehalduse ja personalivaldkonna poliitikasuundade raames. Määrava tähtsusega on 
haavatavate rühmade kaitsmine viha, diskrimineerimise ja vägivalla eest Euroopa Komisjonis. 
 
Kuidas kavatseb Euroopa Komisjon selle tulevikus käitumisjuhendi abil tagada ja millised vahendid on Euroopa Komisjon 
kehtestanud, et karistada volinikke või töötajaid, kes õhutavad rassismi või vaenu, sealhulgas homofoobset ja transfoobset 
viha? Kuidas kavatseb Euroopa Komisjon tagada, et volinikud ja Euroopa Komisjoni töötajad toetavad Euroopa väärtusi, 
nagu need, mis on esitatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas? 
 
Kas Euroopa Komisjon võtab personalivaldkonna eest vastutava voliniku ametissenimetamisel selge kohustuse kehtestada 
Euroopa Komisjoni jaoks selline sisene personalipoliitika, millega tagatakse täielikult mittediskrimineerimine kõikidel ELi 
aluslepingutes ja kohtupraktikas sätestatud alustel, edendab mitmekesisust ja loob sel viisil tõeliselt kaasava tööpaiga kõigi 
jaoks, sealhulgas LGBTI inimesed? 
 
Kuidas kavatseb Euroopa Komisjon reformida oma sisest personalipoliitikat, et tagada täielikult kaasavad tööpaigad kõigile, 
sealhulgas LGBTI inimestele? 
 
Nõustun täielikult, et diskrimineerimisvastane võitlus ja võrdsus on mõned Euroopa põhiväärtustest, millele Euroopa Liit tugineb. 
Komisjonil on juba olemas neid väärtusi kaitsev õigusraamistik, kuid ma kavatsen teha rohkem. Volinikud on pühendunud Euroopa 
väärtuste toetamisele. Volinikud annavad oma ametiaja alguses Euroopa Kohtu ees pühaliku tõotuse austada aluslepinguid ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartat ning täita oma ülesandeid täiesti sõltumatult liidu üldistes huvides ning täita oma kohustusi nii ametiaja jooksul kui ka 
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pärast seda. President Juncker on korduvalt meenutanud, et kogu kolleegium on poliitiliselt pühendunud harta austamisele ja järgimisele 
ELi poliitikavaldkondades, mille eest komisjon vastutab. 

Mis puutub volinike kohustustega seotud võimalikesse karistustesse, siis tasub märkida, et selliste olukordade jaoks on juba olemas vajalik 
õigusraamistik: 

- Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikes 6 ja volinike käitumisjuhendi punktis 2.1 nähakse ette, et volinik astub tagasi, kui president 
seda nõuab. Peale selle, kui Euroopa Parlament nõuab komisjoni presidendilt üksikvoliniku umbusaldamist, siis president vastavalt 
raamlepingule kas nõuab voliniku tagasiastumist või põhjendab oma keeldumist seda teha. 

- Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 245 ja 247 nähakse ette, et tõsise rikkumise korral võib Euroopa Kohus nõukogu või 
komisjoni avalduse põhjal otsustada, et volinik tuleb kas ametist tagandada või jätta ilma õigusest saada pensioni või muid soodustusi. 

- Komisjon võib avalikult taunida väiksemaid rikkumisi, mis ei vii tõenäoliselt hagini Euroopa Kohtus. 

Komisjon toimib vastavalt selgele õigusraamistikule, mis on määratletud personalieeskirjadega, ja mida kontrollib Euroopa Kohus. 
Komisjonil on kohustus rakendada täies ulatuses ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sätted. 

Diskrimineerimiskeeld on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus, põhiõiguste hartas ja personalieeskirjades. Konkreetselt ELi 
toimimise leping artikkel 10 kohustab komisjoni kaasama diskrimineerimiskeelu kõigisse poliitikavaldkondadesse, sh omaenda 
personalipoliitikasse. 

Sellegipoolest kavatsen ma täiendada seda õigusraamistikku sisemise poliitikaga, milles määratletakse konkreetselt, kuidas võrdseid 
võimalusi ja diskrimineerimiskeeldu, mis on Euroopa projekti keskmes, tuleks sisemiselt kohaldada. Seepärast kavatsen ma võtta vastu 
teatise mitmekesisuse ja kaasamise kohta. 

Lisaks teatises sätestatud reguleerimismeetmetele tagatakse diskrimineerimiskeelu põhimõte järgimine ka rea teadlikkuse tõstmise ürituste 
ja diskrimineerimise, ebavõrdsuse ja sallimatuse juhtumite süstemaatilise uurimisega. 

Nii komisjoni volinikud kui ka töötajad naudivad õigust sõnavabadusele. Loomulikult nõuab avalik huvi, et selle õiguse teatavat 
seaduslikku piiramist seoses lojaalsuse, erapooletuse ja diskreetsuse nõudega. 

Rassistlik või vihakõne, k.a homofoobia ja transfoobia tuleb kindlalt hukka mõista ja nende vastu võidelda. Komisjon peaks pidevate 
teavitus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniatega mitte üksnes tõstma töötajate teadlikkust vajadusest täita oma eetilisi kohustusi ja toimida 
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ennetavalt. Juhul, kui töötajad eeskirju ei täida, peavad seda toetama ka usutavad ja tõkestavad distsiplinaarmeetmed. 

Volinike kohustused ja võimalikud karistused on sätestatud aluslepingus (ELi toimimise lepingu artiklid 245 ja 247) ning neid on selgitatud 
volinike käitumisjuhendis. Töötajate väärkäitumise eest nähakse personalieeskirjadega ette rea võimalikke karistusi, alates hoiatusest kuni 
madalamale ametikohale viimiseni, ja kõige raskematel juhtudel ametist vabastamise ja/või pensioniõiguste vähendamiseni. Komisjonil on 
spetsiaalne juurdlus- ja distsiplinaaramet tegelemiseks juhtudega, kui on kahtlus, et töötajad ei ole oma kohustusi täitnud. Karistusi 
määratakse vastavalt menetlustele, mis on põhjalikud, ja mis tagavad kaitseõiguse nõuetekohase järgimise. 

LGBTI hulka kuuluvate töötajate suhtes kehtib täiel määral diskrimineerimiskeelu põhimõte. Praegu kehtivas õigusraamistikus 
kohaldatakse seda põhimõtet täiel määral. Nagu juba mainitud, peaks komisjoni töökeskkond olema tõeliselt kaasav, ja keegi ei peaks 
tundma vajadust varjata diskrimineerimise kartuses ühtki oma identiteedi tahku. Olen täiesti teadlik LGBTI hulka kuuluvate töötajate 
murest ja olen valmis neid kuulama ja toetama, sh suheldes regulaarselt LGBTI ühendustega. 

 
 

7. 
 
Kas leiate praeguses Hiinaga toimuvate intensiivsete läbirääkimiste (mis hõlmavad mitut delikaatset ja tundlikku teemat) 
kontekstis, et komisjoni liikme tehtud piiripealselt ksenofoobsed kommentaarid Hiina läbirääkijate kohta aitavad ELi 
läbirääkimispositsioonile konstruktiivselt kaasa? 
 
Ükski mu väide ei ole mõjutanud läbirääkimisi Hiinaga. Lubage mul alla kriipsutada, et mul on väga kahju, et mu kõne tekitas mulje 
lugupidamatusest Hiina rahva vastu. 

Kogu oma ametiaja jooksul komisjonis ja enne seda erinevates ülesannetes Baden-Württembergis olen ma näidanud üles suurt huvi Hiina 
Rahvavabariigi majanduse arengu vastu ja sügavat austust selle dünaamika vastu. Mul on olnud mitmesuguseid viljakaid kontakte nii Hiina 
Rahvavabariigi kui ka Hiina äriühingute esindajatega, sealhulgas visiite Pekingisse. Olen aktiivselt osalenud ELi ja Hiina dialoogis ja alati 
rõhutanud, et Hiina on partner ja tõsine konkurent. Läbirääkimised Hiinaga peavad andma positiivseid tulemusi mõlemale poolele. 
Seepärast kutsusin ma üles looma välisinvesteeringutele võrdsed võimalused: Hiina äriühingud peaksid saama osta Euroopa omasid ja 
Euroopa äriühingud peaksid saama osta Hiina omasid. 
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8. 

 
Kas saatsite kõnealuse vahejuhtumi kohta ametliku vabanduse Hiina ELi missiooni juhile ja kui seda tegite, siis kas 
eelarvekontrollikomisjoni liikmed saaksid seda dokumenti näha? 
 
Mul on kahju, et mu kõne tekitas pahameelt ja võis olla isegi solvav. See ei olnud mu kavatsus ja ma esitasin vabanduse. Ma ei saatnud 
mingeid ametlikke kirju. 
 
 
 

  
Suhted huvirühmadega 
 

 
9. 

 
18. mail 2016. aastal lendas volinik Oettinger Saksamaa ärimehe ja lobisti Klaus Mangoldi eralennukiga Brüsselist 
Budapesti. Olgugi et Euroopa Komisjoni president märkis, et lend ei olnud ELi eetika- ja läbipaistvuseeskirjade alla kuuluv 
kohtumine, palume, et volinik selgitaks, kuidas ta ise seda käsitab, eriti arvestades seda, et on ebatõenäoline, et mitte ükski 
vestlus Klaus Mangoldiga reisile kulutatud kahe tunni jooksul ei olnud seotud Euroopa Komisjoni tööga. Kas täpsustaksite 
käitumisjuhendi punkti, millega jäetakse ühised reisid registreerimata lobistidega kohtumise kategooriast välja? Lisaks, kas 
võiksite anda meile kõikehõlmava loetelu kõigist teistest kokkupuudetest lobistidega, mida teie arvates ei tuleks käsitada 
kohtumisena? Milliseid meetmeid on volinik võtnud, et vältida huvide konfliktide tekkimist tulevikus? 
 
Euroopa Komisjon suhtleb paljude erihuve esindavate rühmade ja organisatsioonidega. See on otsustamisprotsessi seaduslik ja vajalik osa, 
tagamaks et ELi poliitika peegeldaks kodanike tegelikke vajadusi. Otsustamisprotsess peab olema läbipaistev, et võimaldada nõuetekohast 
kontrolli ja tagada liidu institutsioonide aruandluskohustus. 
 
Volinike käitumisjuhend ei sisalda mingit kohtumise määratlust. Kuid „kohtumise“ mõiste on määratletud komisjoni otsuse C(2014) 9051 
artikli 2 punktis a: „kohtumine“ – organisatsiooni või füüsilisest isikust ettevõtja või komisjoni liikme või tema kabineti liikme initsiatiivil 
korraldatud kahepoolne kokkusaamine selleks, et arutada liidus poliitika kujundamise ja rakendamisega seotud teemat. See määratlus ei 
hõlma aluslepingute või liidu õigusaktidega kehtestatud, komisjoni liikme otseses vastutusalas olevate haldusmenetluste raames toimuvaid 
kokkusaamisi ning isikliku või sotsiaalse iseloomuga või juhuslikke kokkusaamisi“ 
 
Selleks, et teha juhtumipõhiselt kindlaks, millised kokkupuuted jäävad selle määratluse alt välja, tuleb suhtlemist lobistidega vaadelda selle 
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määratluse valguses. Kõnealusel juhul ei algatanud kohtumist ei Klaus Mangold ega ka mina. Transpordivõimaluse pakkusid Ungari 
ametiasutused. 
 
 

 
10. 

 
Kas kontrollisite, kas lobisti eralennukiga Brüsselist Budapesti lendamise maksumus oleks kooskõlas tavalise kinkemääraga 
150 eurot? 
 
Volinike käitumisjuhendi kohaselt ei käsitleta võõrustamisena osalemist üritustel, kuhu komisjoni liige on kutsutud oma institutsiooni 
esindajana. Ma reisisin Budapesti volinikuna ametiülesannete täitmiseks ja transpordivahendi pakkus välja Ungari valitsus. Seega oli 
transpordivahend seotud ametiülesannete täitmisega ja seda ei saa käsitada rahalise väärtusega eelist andva kingitusena. 
 
 

 
11. 

 
Günther Oettinger sõitis 18. mail 2016. aastal registreerimata lobisti Klaus Mangoldi eralennukiga Budapesti isesõitvate 
autode konverentsile. Kohtumist ja reisi Klaus Mangoldiga ei avaldatud tema kalendris. 
 
Komisjoni pressiesindaja Margaritis Schinasi sõnul ei osale Klaus Mangold digitaalküsimustes, mistõttu ei olnud see 
lobikohtumine. Ungari valitsus väidab, et Klaus Mangoldil paluti aidata korraldada konverentsi digitaalsete autode teemal, 
mis viitab tema osalusele Günther Oettingeri portfellis. 
 
Videoülesvõte ja fotod tõestavad, et Klaus Mangold ja Günther Oettinger viibisid koos isesõitvate autode konverentsil 19. mail 
Budapesti tehnikaülikoolis. 
 
Ungari valitsus väidab, et Klaus Mangoldil paluti aidata korraldada konverentsi digitaalsete autode teemal. Miks on 
komisjon seda eitanud? 
 
Kui Klaus Mangold ei osale digitaalsetes küsimustes, siis miks viibis ta kohtumisel Viktor Orbániga? 
 
Millised olid arutatud teemad, mille tõttu oli vajalik Klaus Mangoldi kohalolek? Kas täpsustaksite, mil viisil on Margaritis 
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Schinasi avaldus kooskõlas komisjoni 25. novembri 2014. aasta otsuse (komisjoni peadirektorite ning organisatsioonide ja 
füüsilisest isikust ettevõtjate vahelisi kohtumisi käsitleva teabe avaldamise kohta (C(2014) 9048)) artikliga 1? 
 
Kuidas valib Günther Oettinger oma reisikaaslasi, kes ei tööta tema valdkonnas? 
 
Nagu Ungari valitsus on selgitanud, annab Klaus Mangold nõu erinevates küsimustes, sealhulgas konverentside teemal. Mulle saatis 
konverentsil osalemise kutse Ungari majandusminister Mihály Varga, mis rõhutab seda, et konverentsi korraldajaks oli Ungari valitsus. 
Klaus Mangold nõustas Ungari valitsust konverentsi korraldamise teemal. 
 
Klaus Mangoldi osalemist käsitlevad küsimused tuleks esitada Ungari valitsusele, kuna ta ei osalenud komisjoni delegatsioonis. 
 
Kooskõlas komisjoni otsusega C(2014) 9051 avaldavad komisjoni liikmed kogu teabe nende ja nende kabinettide liikmete ning 
organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjate kohtumiste kohta, mis on seotud poliitika kujundamise ja rakendamisega liidus. 
Kohtumine on määratletud kui organisatsiooni või füüsilisest isikust ettevõtja või komisjoni liikme või tema kabineti liikme initsiatiivil 
korraldatud kahepoolne kokkusaamine selleks, et arutada liidus poliitika kujundamise ja rakendamisega seotud teemat. Klaus Mangold ei 
ole soovinud kohtuda, et arutada ühtegi liidus poliitika kujundamise ja rakendamisega seotud teemat. Ka mina ei ole avaldanud soovi 
kohtuda Klaus Mangoldiga, et arutada neid teemasid. 
 
Transpordivahendi Budapesti pakkus välja Ungari valitsus. Seega ei valinud ma mingil viisil enda reisikaaslasi. Kui mitte arvestada minu 
meeskonda, siis ma ei vali üldjuhul mingeid reisikaaslasi olenemata sellest, kas nad töötavad minu valdkonnas või mitte. 
 
 

 
12. 

 
Arvestades et alates 2014. aasta detsembrist toimunud 336 lobikohtumisest rohkem kui 270 kohtumist toimus ettevõtluse 
esindajatega, on volinik Oettinger selgelt esimene nende volinike nimekirjas, kes on kohtunud tööstussektori 
lobiorganisatsioonidega. Valitsusväliste organisatsioonidega on seni toimunud vähem kui 10 % kohtumistest. Kuidas 
kavatseb volinik Oettinger tagada oma uues ametis erinevatele sidusrühmadele tasakaalustatud juurdepääsu? 
 
Liiga sageli väidetakse, et ELi institutsioonid ei kuula tavakodanike muresid ja ettevõtete probleeme. Ma suhtlen mitmesuguste erinevate 
rühmade, ühenduste, valitsusväliste organisatsioonide ja ettevõtjatega, kes esindavad konkreetseid huve. See on otsustusprotsessi õigustatud 
ja vajalik osa, veendumaks et ELi poliitikameetmed on hästi tasakaalustatud, annavad lisaväärtust ja kajastavad kodanike tegelikke 
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vajadusi. Kohtumiste arv ei väljenda kuidagi teatavas ulatuses mõju avaldamist komisjoni otsustusprotsessile, kuna ma täidan oma 
ülesandeid täiesti sõltumatult ja Euroopa Liidu üldistes huvides. Ettevõtluse esindajatega kohtumine oli näiteks ülioluline tegur Euroopa 
tööstuse digiteerimise edendamiseks ja Euroopa tööstusvaldkondade tähelepanu juhtimiseks sellele, kui oluline on ennast muuta ja hakata 
kasutama digitaalse ühtse turu võimalusi, et mitte kaotada konkurentsivõimet. Otsustusprotsess peab olema läbipaistev ja võimaldama 
nõuetekohast kontrolli. 
 
Võttes arvesse minu portfelli kuuluvate küsimuste ulatust, väljendavad loetelusse kantud kohtumised tasakaalu a) minu soovitud kohtumiste 
ja b) teiste taotletud kohtumiste vahel. Valitsusvälised organisatsioonid ei ole esitanud kohtumise taotlusi võrreldaval arvul ühenduste ja 
ettevõtjate esitatud kohtumiste taotlustega. Samas olen alati võimaluse korral arutanud digitaalküsimusi tarbijaorganisatsioonide, 
valitsusväliste organisatsioonide ja veebikogukonna esindajatega. 
 
Oma uuel ametikohal kavatsen suhelda mitmete erinevate huvide esindajatega ning kuulata ühiskonna ja majanduse kõigi rühmade 
tõstatatud probleeme. Olen valmis kohtuma organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonidega, kui olen kättesaadav ja kui ette nähtud 
kohtumine on asjakohane, järgides kõiki kehtivaid eeskirju. 
 

 
 

13. 
 
Eelarveportfell oli endise voliniku Kristalina Georgieva ajal üks portfellidest, millega kaasnes kõige vähem lobitööd 
kavandatud kõrgetasemeliste kohtumiste mõistes. Minevikus on volinik Oettinger olnud tuntud kohtumiste poolest oma 
portfelli mittekuuluvate lobirühmadega (vrdl kohtumised VWga heiteskandaali ajal). Kuidas kavatseb volinik Oettinger 
toimida oma uues ametis väliste sidusrühmadega kohtumiste kontekstis? 
 
Eelarve- ja personaliportfell on asjakohane mitmete erinevate huvide esindajate jaoks ja nad väljendavad põhjendatult oma muret. See 
kehtib eelkõige liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike omavalitsuste (tuleb märkida, et institutsioonide esindajatega toimuvate 
kohtumiste puhul ei kehti komisjoni otsuses C(2014) 9051 kehtestatud läbipaistvuskohustus), aga ka valitsusväliste organisatsioonide, 
kodanikuühiskonna ja ettevõtjatega toimuvate kohtumiste puhul. Seetõttu on vastutava voliniku ülesannete väga oluline ja õigustatud osa 
kuulata neid esindajaid ja suhelda nendega, veendumaks et ELi poliitikmeetmed on hästi tasakaalustatud. Samuti on kõigile volinikele, 
sealhulgas mulle väga oluline olla hästi kursis erinevate probleemidega, et panustada aktiivselt volinike kolleegiumi otsustusprotsessi. 
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14. 

 
Eetika ja ausus 
 
Volinik Kristalina Georgieva on ühtlasi vastutanud Euroopa Komisjoni personalivaldkonna haldamise eest, mis hõlmas ka 
Euroopa Komisjoni ametnike käitumisjuhendi järelevalvet. Kas volinik Oettinger selgitaks pärast hiljutisi isiklikke skandaale 
(tema kõne Hamburgis 26. oktoobril 2016, tema lend Klaus Mangoldi eralennukiga 18. mail 2016), miks ta on parim 
kandidaat komisjoni selles valdkonnas juhtima? Milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb volinik Oettinger võtta, et aidata 
parandada Euroopa Komisjoni juhtimist eetika ja aususe valdkonnas? 
 
Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 6 punkti b kohaselt otsustab komisjoni president komisjoni sisemise korralduse üle. President Juncker 
palus mul olla asepresident Georgieva ametijärglane. Kasutan kõiki oma kogemusi, et täita neid uusi ja olulisi kohustusi, ja pühendun 
sellele täielikult. Teen selles kontekstis tihedat ja pidevat koostööd Euroopa Parlamendi ja eelkõige pädevate komiteedega. 

Mis puutub eetika ja aususe valdkonnas komisjoni juhtimise parandamisse, siis olen veendunud, et praegune õigusraamistik ja praegused 
juhtimisvahendid juba tagavad selleks kindlad ja kehtivad meetmed. Siiski tuleb püüelda kõigi eetikanõuete parima rakendamise poole. See 
kehtib ka korrapäraste teadlikkuse suurendamise meetmete ja koolituse valdkonnas. 

Minu hinnangul on oluline tagada, et nii volinike kolleegiumi liikmed kui ka personal järgiksid rangelt kohaldatavaid eetikaeeskirju ja -
standardeid ning et rikkumiste korral võetaks asjakohaseid järelmeetmeid. See on oluline mitte ainult tagamaks, et komisjon kui avalik 
haldusasutus tegutseb erapooletult, usaldusväärselt ja täiesti ausalt avalikes huvides, vaid ka kodanikele kindluse andmiseks, et 
institutsioonide töö teenib üldist avalikku huvi. Nendel eriti keerulistel aegadel on Euroopa Liidu kodanike usaldus tähtsam kui kunagi 
varem. Kõigil eespool nimetatud põhjustel pean eetikat oluliseks küsimuseks. 

Komisjonis kehtivad kindlad eeskirjad, mida tugevdati veelgi hiljutise personalieeskirjade reformi käigus. Samas proovib komisjon alati 
parandada olemasolevat raamistikku ja olla eeskujuks. 

Eetiliste põhimõtete kohaldamine on avalike teenuste valdkonnas jätkuvalt kõrgetasemeliste kutsealaste nõuete rakendamise eeltingimus, 
aga täielikuks rakendamiseks peavad need põhimõtted olema teada, selged ja mõistetavad. Selles kontekstis suurendan mitmekordselt 
võimalusi tuletada kõigile töötajatele meelde nende suhtes kehtivaid eetikaeeskirju ja põhimõtteid. Peaksime seega jätkama enda pakutava 
koolituse arendamist ja analüüsima ulatust, milles peame vaatama läbi oma kehtivad suunised või avaldama uusi suuniseid oluliste eetiliste 
küsimuste kohta. Komisjon peaks teadlikkuse suurendamise meetmete, koolituskursuste jms abil säilitama väärtustel põhinevat kultuuri, 



30 

 

mille tulemusena hinnatakse ühtselt eetikaeeskirju ja -põhimõtteid. See on minu hinnangul parim ennetusmeede. 

Komisjoni usaldusväärsuse ja eetika juhtimise parandamiseks toetan koos presidendi ja kogu volinike kolleegiumiga järgmisi jõupingutusi:  

 - president Junckeri ettepaneku kohaselt käitumisjuhendi tugevdamine, et pikendada endiste presidentide ja volinike üleminekuperioodi, 
ning 

- volinike huvide, sh nende majanduslike huvide deklaratsioonide iga-aastane kontrollimine. 

Lisaks sellele olen valmis osalema iga-aastases eetikateemalises arvamustevahetuses eelarvekontrollikomisjoni ja ombudsmaniga ning 
korrapärasel ümarlaual valitsusväliste organisatsioonidega, et arutada eetika ja aususega seotud küsimusi. 

 

 

 

 
15. 

 

 
Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektor – huvide konflikt 
 
Kuna volinike kolleegium otsustas pärast Belgia ametiasutuste taotlust nn Dalli juhtumiga seotud uurimise käigus võtta ära Euroopa 
Pettustevastase Ameti peadirektori puutumatuse, on ta silmitsi kolmekordse huvide konfliktiga: 
 
1. samal ajal, kui kolleegium tegi otsust tema puutumatuse äravõtmise kohta, kaalus peadirektor võimalust alustada Euroopa 

Pettustevastase Ameti uurimist Euroopa Komisjoni liikmete vastu; 
 
2. kui kolleegium oli teinud otsuse tema puutumatus ära võtta, võttis peadirektor õiguslikke samme Euroopa Komisjoni vastu väidetava 

eeskirjade eiramise tõttu selle otsuse vastuvõtmisel, jätkates samal ajal Euroopa Komisjoni esindamist enda portfelliga seotud 
poliitikaküsimustes; 

 
3. pärast seda, kui tema puutumatuse äravõtmine oli kinnitatud, hakkas Belgia riigiprokurör uurima peadirektori rolli kõnealuses 

kriminaalasjas. Samal ajal jätkab aga riigiprokurör tööd Euroopa Pettustevastase Ameti ja seega peadirektori esindajana Belgia 
territooriumil ELi finantshuvide vastase pettuse vastu võitlemiseks. 

 
Kas nõustute, et need huvide konfliktid võivad kahjustada nii Euroopa Pettustevastase Ameti kui ka Euroopa Komisjoni mainet? Kas 
tagaksite Euroopa Pettustevastase Ameti eest vastutava asepresidendina, et ameti peadirektor saadetakse puhkusele Belgia 
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ametiasutuste uurimise lõpuni ja et ametisse määratakse ajutine asendaja? 
 
 Komisjon ei näe mingit huvide konflikti riski. Belgia ametiasutuste taotlus võtta ära peadirektori puutumatus oli üks toiming konkreetse 
juurdluse käigus. Komisjon tegi otsuse nõuetekohaselt süütuse presumptsiooni arvesse võttes ja Belgia ametiasutustega koostöö tegemise 
vaimus. 
 

1. Puudub seos komisjonile esitatud puutumatuse äravõtmise taotluse ja Euroopa Pettustevastase Ameti võimaliku uurimistegevuse 
vahel. Komisjoni otsus võeti vastu, ilma et Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektor oleks seda kuidagi mõjutanud. See otsus 
on ilmselgelt tehtud piiramata Euroopa Pettustevastase Ameti tegevuslikku sõltumust, mida komisjon on pühendunud austama ja 
kaitsma. 

  
2. Määruse 883/2013 artikli 17 lõikes 3 on nähtud ette võimalus, et Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektor võib esitada hagi 

Euroopa Kohtusse, kui tema arvates seab komisjoni võetud meede kahtluse alla tema sõltumatuse. Seda võimalust kasutades ei 
teki tal mingit huvide konflikti. Pettustevastase poliitika valdkonnas ei vii Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektor ellu mingit 
sõltumatut tegevust ja selles valdkonnas ei ole tuvastatud ka mingit huvide konflikti riski. 

 
3. Komisjon ei näe huvide konflikti Belgia õigusasutuste ja Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektori vahelises koostöös, kes 

täidavad oma ülesandeid sõltumatult ning kooskõlas oma vastava õigusraamistiku ja vastutusalaga. Süütuse presumptsioon on 
määrava tähtsusega ja on väga oluline, et Euroopa Pettustevastane Amet ja selle peadirektor jätkaksid Euroopa Liidu, sh Belgia 
finantshuvide kaitset. 
 

Praeguses olukorras ei ole asjakohane kõrvaldada ametist Euroopa Pettustevastase Ameti peadirektorit. See kahjustaks Euroopa 
Pettustevastase Ameti sõltumatust ja nõrgestaks Euroopa Liidu finantshuvide kaitset. 
 
 

 

 
16. 

 
Endine portfell 
 
Volinik Oettinger, olete digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku ametis algatanud arvukalt reforme andmekaitse, 
internetikaubanduse, digitaliseerumise, autoriõiguste jne kohta. Nüüd on aeg neid algatusi toetada ja kaitsta, et neist saaks 
osa Euroopa õigusaktidest. Kas leiate, et portfelli muutumine looks sektoris ebakindlust ja võiks viia ebaõnnestumiseni? 
 
Oma ametiaja esimese kahe aasta jooksul vastutasin digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinikuna pühendunult ja entusiastlikult 
digitaalarengu tegevuskava edendamise eest. Olles veendunud, et digipööre on suur võimalus kõigi Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtjate 
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jaoks, panustasin digitaalse ühtse turu strateegiasse ning tegin komisjonile ise ettepaneku strateegias kirjeldatud meetmetest suure osa 
kohta. 
Nüüd on oluline tegevuskava veelgi edendada. Samas ei kuulu see tegevuskava ainult ühele volinikule, tegemist on volinike meeskonnaga. 
Asepresident Ansip on juhtinud digitaalse ühtse turu koordineerimist ja teeb seda ka tulevikus. Olen veendunud, et digitaalse ühtse turu 
edenemine ei katke, ja olen valmis aitama kaasa digitaalse tegevuskava jätkuvale edenemisele nii palju, kui minu uus portfell seda 
võimaldab. 
 

 

 
17. 

 
Euroopa Arengufond 
 
Kuidas suhtute Euroopa Arengufondi lisamisse korralisse eelarvesse? 

Alates selle loomisest Rooma lepingutega 1957. aastal on Euroopa Arengufondil (EAF) olnud eraldi õigusraamistik ja see on jäänud 
väljapoole ELi eelarvet. Tänu selle ligikaudu 30,5 miljardi euro suurusele rahalisele kattele ajavahemikuks 2014–2020 (11. EAF), 
moodustab see siiski väga märkimisväärse osa ELi arengukoostöö rakendamiseks saada olevatest vahenditest. Ma olen täiesti teadlik, et 
Euroopa Parlament on pikka aega toetanud EAFi täielikku lisamist ELi eelarvesse, muu hulgas parema demokraatliku kontrolli ja 
aruandekohustuse huvides. 
 
Tulevikus eelarvesse kandmise hõlbustamiseks on EAFi rahastamises osalemist ja sellele kohaldatavaid finantseeskirju aastate jooksul järk-
järgult harmoneeritud, et muuta need võimalikult sarnaseks ELi eelarvele.  
 
Nagu on märgitud komisjoni 14. septembri 2016. aasta teatises „Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbivaatamine/muutmine“,1 
analüüsib komisjon EAFi eelarvesse kandmise kontekstis hoolikalt edasisi tegutsemisviise, võttes arvesse kõiki asjakohaseid asjaolusid ja 
kaalutlusi, sealhulgas 
 
− pärast 2020. aastat kasutatavate välistegevuse instrumentide üldist koostamist ja ülesehitust; 
– Euroopa Liidu ja Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise partnerluse laadi pärast Cotonou lepingu aegumist 

2020. aastal;  
– varasematest meetmetest, sidusrühmadega konsulteerimisest ja eri režiimide mõjuhinnangutest saadud õppetunde. 

                                                           
1 Komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud komisjoni teatisele Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) 
läbivaatamine/muutmine. Tulemustele keskenduv ELi eelarve“, SWD(2016) 299 final, 14.9.2016, lk 36. 
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See küsimus on seega mul päevakorras järgmiseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks ettevalmistumisel. 

 

 

 

18. 

 
ELi finantshuvide kaitse 
 
Milliseid meetmeid näete ette ELi finantshuvide kaitsmiseks, et säilitada ELi eelarvest tehtavate investeeringute 
tulemuslikkus, maine ja terviklikkus, eriti ühtekuuluvuspoliitikas? 
 
Kogu ELi eelarve raames ja eelkõige ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas investeeringute mõju, maine ja eelkõige usaldusväärsuse 
säilitamiseks on vaja mitmekülgset lähenemisviisi, mis hõlmab eelarvestamist, kuluprogrammi koostamist ning nõuete eiramiste vältimise, 
avastamise ja kõrvaldamise ja pettuste, korruptsiooni ja Euroopa Liidu finantshuve ohustava muu ebaseadusliku tegevuse vastase võitluse 
meetmeid. Komisjon on jätkuvalt pühendunud kõigis nimetatud valdkondades pidevalt asjakohaste meetmete võtmisele ja parimate tavade 
rakendamisele. 

• Esimest korda on kehtestatud kohustus,2 et liikmesriigid peavad kulutuste perioodiks 2014–2020 varustama koostöös 
liikmesriikidega toimuva struktuuri- ja investeerimisfondide eelarve täitmise juhtimis- ja kontrollisüsteemid proportsionaalsete ja 
tõhusate pettustevastaste meetmetega. Komisjon suhtleb üldjuhul pidevalt liikmesriikidega, et suurendada nende võimekust pettuste 
vastu võitlemiseks ja anda neile selleks vajalikud vahendid. Näiteks on antud liikmesriikide kasutusse riskihindamisvahend 
ARACHNE, et aidata neil määrata kindlaks riskantsemaid projekte, lepinguid ja töövõtjaid, mille alusel korraldusasutused saavad 
võtta täiendavaid meetmeid. 

• Uute riigihangete direktiividega on eelkõige ette nähtud huvide konfliktide määratluses miinimumstandardite kehtestamine, 
liikmesriikide kohustus võtta asjakohaseid meetmeid huvide konfliktide avastamiseks, vältimiseks ja lahendamiseks, pakkujate 
kõrvalejätmise aluste laiendamine ning liikmesriikides elektrooniliste riigihangete kohustuslik kasutuselevõtt 2018. aastaks. 

• Komisjon koostab samuti oma pettustevastase strateegia uuendust (olles täielikult rakendanud esimeses komisjoni 2011. aasta 
                                                           
2 Ühissätete määruse artikli 125 lõike 4 punkt c. 
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pettustevastases strateegias välja pakutud kõik meetmed) ning on suurendanud riiklike pettustevastaste strateegiate edendamist 
liikmesriikides. 

 

  
ELi rahastamismudel(id) 
 

 
19. 

 
Euroopa Komisjon leppis hiljuti Euroopa kaitsealase tegevuskava raames kokku, et liikmesriikide vahendeid ei võeta arvesse 
eelarve struktuurses kohandamises, mida liikmesriikidelt oodatakse, ja et sama kehtib tagatiste puhul juhul, kui need 
mõjutavad eelarvepuudujääki ja/või võlga. Mida arvate selle põhimõtte laiendamise kohta muudele kuluvaldkondadele, mis 
hõlmavad sarnaseid liikmesriikide vahendite mehhanisme (st Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kohalikud ja 
piirkondlikud investeeringud, ELi projektide riiklik rahastamine jne)? 
 
Kõik liikmesriigid on leppinud kokku ELi eelarve-eeskirjades, nimelt stabiilsuse ja kasvu paktis, peamiselt riigi rahanduse jätkusuutlikkuse 
tagamiseks ja makromajandusliku stabiilsuse saavutamiseks ELis. 

Stabiilsuse ja kasvu pakti eeskirjades ei ole ette nähtud mingeid kulude väljaarvamisi eelarvejärelevalve kohaldamisalast, et tagada riigi 
rahanduse jätkusuutlikkus. Stabiilsuse ja kasvu pakti kohaselt tuleb kõiki avaliku sektori kulutusi nõuetekohaselt rahastada. Vastasel juhul 
suureneb valitsemissektori võlakoormus ning tekib oht, et euroala seisab jälle silmitsi euroala võlakriisi ajal kogetud kahjulike 
tagajärgedega. 

Samas nähakse stabiilsuse ja kasvu paktiga ette, et teatavad meetmed (nn ühekordsed meetmed) võib teatavatel tingimustel tasaarvestada 
struktuurse eelarvepositsiooniga, kui neil meetmetel on eelarvele ainult ajutine mõju, mis ei põhjusta püsivat muutust eelarvepositsioonis. 

Vältimaks olukorda, kus ühekordse meetme tõlgendus on vastuolus stabiilsuse ja kasvu pakti teksti ja vaimuga ning tekitab lünkasid 
eelarvejärelevalve raamistikus, avaldas komisjon täpsed suunised ja jagas neid liikmesriikidega majandus- ja rahanduskomitee 
asendusliikmete rühmas. Kõnealused suunised avaldati seejärel 2015. aasta riigi rahandust käsitlevas aruandes.3 Ühekordne menetlemine 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. See suunis sisaldab mitmeid põhimõtteid, mida tuleb võtta korraga arvesse, kui hinnatakse, kas meedet võib 
käsitada ühekordse meetmena. Esiteks ei tohi ühekordsed meetmed olla korduvad. Teiseks ei tohi need olla kehtestatud õigusaktiga või valitsuse iseseisva otsusega. Need ei tohiks samuti 
hõlmata muutlikke tulu- või kululiike ega tahtlikke poliitikameetmeid, mis suurendavad valitsemissektori eelarve puudujääki. Viimaks peaksid need märkimisväärselt mõjutama 
valitsemissektori eelarvepositsiooni. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf
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peaks jääma rangelt piiratuks. 

Lisaks sellele ei ole stabiilsuse ja kasvu pakti nõuete leevendamine komisjoni teiste poliitikameetmete edendamiseks sageli parim meetod, 
kuna kõnealuste poliitikameetmete tõkked on sageli struktuursed ja ei ole seotud eelarvedistsipliiniga. Sel puhul võib abi olla avaliku 
sektori kulutuste ümbersuunamisest rohkem majanduskasvu soodustavatele või strateegilistele valdkondadele, seadmata ohtu 
eelarvejärelevalve usaldusväärsust. 

 

 
20. 

 
Arvestades, et ELi rahastamismudelis on sisuliselt järgitud Saksamaa oma, eelkõige pärast euro ja stabiilsuspakti 
kehtestamist, ning arvestades, et alates 14. oktoobrist 2016 on Saksamaa teinud radikaalse muudatuse föderaalriigi ja 
liidumaade vahelise rahastamise mudelis, mille kohaselt föderaalriik rahastab 2020.–2030. aastani liidumaid rohkem kui 
9 miljardi euroga aastas, kuidas hakkab see muudatus teie arvates mõjutama ELi uusi finantsperspektiive? 
 
Olen kursis Saksamaa hiljutise kokkuleppega reformida Länderfinanzausgleich-i süsteemi, sealhulgas määrata föderaaltasandile teatavad 
uued ülesanded ja uued summad, mida Bund peab rahastama. 

Siiski ei nõustu ma küsimuses esitatud eeldusega, et ELi rahastamismudelis on sisuliselt järgitud Saksamaa oma. ELi üldeelarvet ei loodud 
kunagi rahalise ühtlustamise või märkimisväärse ja tahtliku ümberjaotamise süsteemina. Liikmesriikide vahel ei toimu otseseid rahalisi 
ülekandeid. ELi eelarvelistest sekkumistest tulenev piirkondade ja liikmesriikide vahel ümberjaotamise mõju on suures osas nende 
kuluprogrammide, näiteks ühtekuuluvuspoliitika jaotamise tagajärg, mille eesmärgid määratakse kindlaks ELi tasandil. 

ELil puudub süsteem, 

- mille abil liikmesriigid kannavad üksteisele üle rahalisi vahendeid, ja 

- sõltumatute tuluallikatega föderaaltasand, mis on suuteline maksma liikmesriikidele või piirkondadele eelarvest otsest toetust. 

Seega ei ole need kaks süsteemi majanduslikult ja õiguslikult võrreldavad ning välja pakutud analoogia ei kehti. 

Kontrollin uue mitmeaastase finantsraamistiku koostamise kontekstis hoolega, et järgitakse subsidiaarsuse, solidaarsuse ja usaldusväärse 
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finantsjuhtimise põhimõtteid. Lisaks sellele on ülioluline pidada meeles, et ELi tasandil antud pädevusi ja ülesandeid saab täita ainult juhul, 
kui nende aluseks on samaväärsed ja piisavad rahalised eraldised. 

 

  
Mitmeaastane finantsraamistik 
 

 
21. 

 
Septembris 2016 avaldas Euroopa Komisjon oma teatise mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise/muutmise kohta. 
Arvestades praeguseid asjaolusid ja Ühendkuningriigi tõenäolist lahkumist liidust, milline on teie arvamus mitmeaastase 
finantsraamistiku tõelise läbivaatamise vajaduse kohta? Millele tuleks keskenduda, kui mitmeaastast finantsraamistikku 
läbi vaadatakse? 

14. septembril 2016 võttis komisjon vastu teatise „Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbivaatamine/muutmine. Tulemustele 
keskenduv ELi eelarve.“ 
 
Komisjoni hinnangul on mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine/muutmine võimalus hinnata koos teiste ELi institutsioonide ja 
liikmesriikidega uuesti mitmeaastase finantsraamistiku toimimist, kohandada selle prioriteete ja tugevdada selle tulemuslikkust mitme 
eesmärgi saavutamisel ja uutele väljakutsetele reageerimisel. 
 
Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise/muutumise paketi eesmärk on suurendada toetust suurimatele poliitilistele prioriteetidele 
(näiteks rändekriisiga tegelemine, investeeringute suurendamine ja noorte töötuse vastu võitlemine), muuta eelarve paindlikumaks ja 
reageerida paremini kriisidele ning lihtsustada finantsplaneerimise toimimist, et selle eeliseid tajutaks kiiresti ja minimaalse bürokraatiaga. 
Ettepanekute paketiga pakutakse täiendavaid rahastamisvahendeid 13 miljardi euro ulatuses (millest 6,3 miljardit eurot on lisatoetused), et 
võimaldada ELil tõhusalt reageerida uutele väljakutsetele. Komisjon tegi ELi eelarve paindlikkuse suurendamiseks ettepaneku muuta 
mitmeaastase finantsraamistiku määrust. 
 
Pärast intensiivseid läbirääkimisi nõukogus ning nõukogu ja Euroopa Parlamendi mitmeid mitteametlikke koosolekuid jõuti 
kompromisspaketini, mis võiks olla lõpliku kokkuleppe alus siis, kui esitatud reservatsioonid on tühistatud. 
Kompromisspakett sisaldab järgmisi lisatoetusi: 
 

• 3,9 miljardit eurot rände ja julgeoleku jaoks (sise- ja välismõõde); 
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• 1,2 miljardit eurot noorte tööhõive algatusele, mis on komisjoni ettepanekust 200 miljonit eurot rohkem. Koos Euroopa 

Sotsiaalfondist saadava rahastamisega on selle algatuse jaoks nüüd saadaval 2,4 miljardit eurot täiendavaid rahalisi vahendeid; 
 

• ümberpaigutamise abil majanduskasvu ja tööhõivet edendavate alamrubriigi 1a järgmiste oluliste programmide tugevdamine: 
o programm „Horisont 2020“: täiendavad 200 miljonit eurot, 
o Euroopa ühendamise rahastu – transport: täiendavad 300 miljonit eurot, 
o programm „Erasmus+“: täiendavad 100 miljonit eurot, 
o COSME: täiendavad 100 miljonit eurot. 

 
 

 
Muu hulgas võimaldab see üldine kokkulepe väga vajalikku suuremat paindlikkust mitmeaastase finantsraamistiku määruse kulukohustuste 
ja maksete jaoks. See tähendab, et lisaks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutamata 
summade kasutamise võimalusele suureneksid paindlikkusinstrumendi kaudu igal aastal kättesaadavad vahendid 471 miljonilt eurolt 
600 miljonile eurole (2011. aasta hindadega). 2017. aastal võiksid need uued paindlikkusinstrumendid anda kuni 800 miljonit eurot 
täiendavaid vahendeid paindlikkuse valdkonnas (kulukohustustena). 
Lisaks sellele suureneksid igal aastal kättesaadavad hädaabireservi vahendid 280 miljonilt eurolt 300 miljonile eurole 2011. aasta hindade 
alusel. 
 
Samuti pikendataks kulukohustuste koguvaru kestust ja laiendataks selle ulatust hõlmama meetmeid rände ja julgeoleku valdkonnas. 
 
Maksete ülemmäära piirmäär suureneks kokku 5 miljardi euro võrra 2011. aasta hindade alusel (2019. aastal 2 miljardit eurot ja 2020. aastal 
3 miljardit eurot), mis võimaldaks korrigeerida 2019. ja 2020. aasta piirmäärasid ülespoole, lisades eelmiste aastate marginaalid ja 
alakasutused, ilma et oleks vaja muuta kõnealuseid piirmäärasid. See aitab vältida 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku lõpus 
lahendamata küsimuste tekkimise riski, nagu see toimus eelmise mitmeaastase finantsraamistiku lõpus. 
 
Kuigi vahekokkuvõtte läbivaatamise vastuvõtmise menetlus erineb aastaeelarve omast, tuleb tunnustada eesistujariigi Slovakkia 
jõupingutusi, mis on tehtud Euroopa Parlamendi võimalikult suurel määral protsessi kaasamiseks. Olen teadlik, et tulemus ei pruugi vastata 
kõigile põhjendatud ootustele. Kuid ajal, kui ELi kulutuste suurendamine muutub Euroopa Liidus üha ebapopulaarsemaks, ei tohiks 
loobuda välja pakutud paketist. 
 
Vahekokkuvõtte läbivaatamise vastuvõtmine oleks suur edusamm. See võimaldaks stabiilsust ja väga vajalikku ühtsust tulevastel keerulistel 
aegadel. Kui teha mõnevõrra rohkem tööd, siis on võimalik kokkulepe saavutada, aga mõlemad pooled peavad näitama selleks üles 
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paindlikkust. 
 
Ma teen intensiivset ja tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja eesistujariigi Maltaga, et see edu järgmiste kuude jooksul saavutada, enne 
kui määrava tähtsuse omandavad teised küsimused. 
 
Loomulikult ei saa vahekokkuvõtte läbivaatamisel sõlmitud ükski poliitiline kokkulepe seada kahtluse alla kahe eelarvepädeva 
organisatsiooni õigusi. Peame säilitama Euroopa Parlamendi ja nõukogu pädevust iga-aastases eelarveprotsessis. 
 
  
 
 

 
22. 

 
2017. aastal peaksid algama uue 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistused. Sellega seoses: 
 
– Millisena näete ühtekuuluvuspoliitika kohta uues raamistikus – kas seda tuleks suurendada või vastupidi? 
 
– Kas leiate, et Ühtekuuluvusfondi rakendamist tuleks pärast 2020. aastat pikendada? 
 
– Kas leiate, et Euroopa ühendamise rahastu on tulemuslik vahend poliitika rakendamise jaoks, ja millisena näete selle kohta tulevikus? 
 
– Käesoleval programmitöö perioodil toimus tugev nihe rahastamisvahendite kasutamise poole erinevate liidu poliitikasuundade ja 
programmide jaoks. Kuid esialgsed tulemused ja samuti Euroopa Kontrollikoja tähelepanekud näitavad, et rahastamisvahendid on 
seotud aeglase rakendamisega ning loovad ELi liikmesriikide ja piirkondade vahel täiendavaid erinevusi. Mida arvate 
rahastamisvahendite tulevasest rollist ühtekuuluvuspoliitikas ja muudes ELi poliitikasuundades? 

Järgmises mitmeaastases finantsraamistikus on ühtekuuluvuspoliitikal jätkuvalt oluline osa. Sama kehtib üleeuroopaliste taristuprojektide 
toetamise puhul transpordi-, digitaal- ja energiapoliitika valdkonnas. Tulevatel kuudel hinnatakse kõigi nende poliitikameetmete mõju 
vastavate poliitikaeesmärkide saavutamisele. 
 
Kindlasti mõistate, et ma ei saa vastata Teie küsimusele konkreetsete poliitikameetmete osakaalu kohta järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus selle ettevalmistamise protsessi sedavõrd varajases etapis. Esimese sammuna peame hoolikalt hindama eelarvest 
tulenevaid võimalusi, võttes täiel määral arvesse makromajanduslikke prognoose ja muid asjaolusid, mis on asjakohased kõnealuse 
ajavahemiku puhul. Olen otsustanud kasutada ulatuslikku konsulteerimist, sealhulgas Euroopa Parlamendiga. 
 
Üks oluline element on uurida võimalusi ELi eelarveeraldiste suurendamiseks. Seda on võimalik teha mitmel viisil, näiteks suurendades 
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kaasrahastamist riiklikest eelarvetest, et tugevdada seotust Euroopa poliitika rakendamisega, või kasutades ulatuslikumalt 
finantsinstrumente. 
 
Eelmise perioodiga võrreldes on kehtivas mitmeaastases finantsraamistikus juba hakatud mõnevõrra rohkem finantsinstrumente kasutama. 
Teatises läbivaatamise/muutmise kohta on esitatud nende rakendamise esialgne hindamine, mille alusel on komisjon teinud ettepaneku 
lihtsustada nende kasutamist, eelkõige kui need on kombineeritud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega ning Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondiga. 
  
Üks element, mida tuleb nende instrumentide tulemuslikkusega seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul hinnata, on nende 
piirkondlik kasutuselevõtt. On avaldatud muret, et nende instrumentide rakendamisel on suurel määral keskendutud 
konkurentsivõimelisematele liikmesriikidele, eelkõige seoses Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga. Samas kui tehtud 
investeeringud seostatakse majanduse suurusega, siis on nimekirjas praegu esikohal Eesti, kui näiteks Saksamaa jääb liikmesriikidest 
viimase kolmandiku hulka. 
 
Lisaks sellele on komisjon teinud ettepaneku laiendada Euroopa investeerimisnõustamise keskuse teenuseid, millega tagatakse, et vähem 
arenenud finantsturgudega liikmesriigid saavad maksimaalse eelise finantsinstrumentidest. 
 
Seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga on praeguste finantsinstrumentide (sealhulgas Euroopa Strateegiliste Investeeringute 
Fondi) kasutamise laiendamise viiside kindlaks määramisel määrava tähtsusega nende toimimise põhjalik hindamine, eelkõige kõige 
tulemuslikumate rakendamise meetodite kindlaks määramiseks. 

 
 

23. 
 
Kuidas tuleks teie arvates traditsiooniliste omavahendite süsteemi muuta, et tagada ELi rahastamise suurem sõltumatus ja 
jätkusuutlikkus? 

(Märkus. Kui küsimus käib omavahendite ja mitte traditsiooniliste omavahendite kohta, siis vaadake küsimusele BUDG 4 antud vastust.) 
 
Esiteks tuleks võtta arvesse traditsiooniliste omavahendite (mille puhul on üldjuhul tegemist tollimaksudega) üldist olulisust laiemas 
omavahendite süsteemis. Traditsioonilised omavahendid moodustavad kõigist omavahenditest ainult 13 %, seega tugineb ELi rahastamise 
jätkusuutlikkus märksa rohkem omavahenditele kui traditsioonilistele omavahenditele. Siiski tagab tolliliit ELi jaoks tõelised omavahendid, 
kogudes ELi eelarvesse märkimisväärset tulu. 
  
Hoolimata pooleliolevast kaubanduse liberaliseerimisest, on traditsioonilistest omavahenditest saadud ELi eelarvetulu viimase kümne aasta 
jooksul tegelikult suurenenud ligikaudu 25 %: 14,9 miljardilt eurolt 2006. aastal 18,6 miljardile eurole 2015. aastal. Eelarve täitmine 
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2016. aastal kinnitab seda seaduspära. Traditsiooniliste omavahendite süsteem tugineb kahele sambale: kaubanduse edendamine ja ELi 
finantshuvide kaitse. Tuleks jätkuvalt tagada asjakohane tasakaal nende kahe samba vahel, et edendada traditsiooniliste omavahendite 
süsteemi sõltumatust ja jätkusuutlikkust. 

 
 

24. 
 
Kuna hiljutine 2017. aasta eelarve alane kolmepoolne kohtumine toimus teise voliniku mandaadi ajal, kas selgitaksite oma 
seisukohta selles küsimuses? Millised on teie ootused 2018. aasta eelarvele ja milline on ühtekuuluvuspoliitika koht selles? 

Komisjon tegutseb kollegiaalselt. Sellest tuleneb, et enne läbirääkimiste alustamist on konsulteeritud kõigi kolleegiumi liikmetega. 
Komisjon ja mina toetame täielikult vastu võetud 2017. aasta eelarvet. 2017. aasta eelarve vastuvõtmine oli ELi institutsioonide jaoks väga 
positiivne märk. See ei olnud lihtne, aga kõik osalised tegutsesid vastutustundlikult ja tegid vajalikud järeleandmised. See on ELi 
institutsioonide ühise töö tulemus ja selge tõend selle kohta, et EL suudab ületada erimeelsused. 
 
Tegemist on hea eelarvega, kuna sellega toetatakse konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade prioriteetseid valdkondi ja 
rändevoogude haldamist ning tegeletakse julgeolekuohtudega nii Euroopa Liidu piires kui ka selle naabruses kooskõlas komisjoni 
ettepanekuga, mida toetas ka Euroopa Parlament. 
 
2018. aasta eelarvega tagatakse, et ELil on vajalikud vahendid, et neile väljakutsetele uuesti tõhusalt reageerida. 2018. aastal peaks algama 
ühtekuuluvuspoliitika täiskiirusel rakendamine, mis tähendab, et tehtavate maksete suurus peaks 2016. ja 2017. aastaga võrreldes 
märkimisväärselt suurenema. On oluline määrata 2018. aastaks õigel tasemel nõutavad assigneeringud, et võimaldada maksetaotluste 
täielikku rakendamist ja vältida seeläbi uute täitmata maksenõuete tekkimist. 
 
 

 
25. 

 
Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine on Euroopa Parlamendi esindajate jaoks ikka veel arutamisel olev küsimus. 
Kas teete eelarve ja personali eest vastutava voliniku ametis piisavalt jõupingutusi, et ergutada lühikese viivitusega tõhusa 
vahekokkuvõtte tegemist? 

Nagu ma juba mainisin küsimusele 21 antud vastuses, on komisjoni eesmärk jõuda võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendi ja nõukoguga 
kokkuleppele mitmeaastase finantsraamistiku määruse muudatuses ja finantsaspektides. Seetõttu jätkan konstruktiivset koostööd 
eesistujariigi Malta ja Euroopa Parlamendiga, et saavutada see eesmärk võimalikult kiiresti ja tegeleda nõuetekohaselt Euroopa Parlamendi 
tõstatatud küsimustega. 
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26. 

 
Brexit 
 
Pidades silmas Brexitit, milliseid personali ümberpaigutamisi te ette näete ja kuidas valmistute neid haldama? 
 
Nagu märgiti pärast 15. detsembril 2016 toimunud 27 liikmesriigi riigipeade ja valitsusjuhtide, Euroopa Ülemkogu eesistujate ja Euroopa 
Komisjoni mitteametlikku kohtumist tehtud avalduses, ei ole võimalik alustada mingeid läbirääkimisi enne seda, kui Ühendkuningriik on 
esitanud teate Euroopa Liidust lahkumise kohta. Nagu avalduses on ette nähtud, on Euroopa Parlamendil selles kontekstis kõnealuse 
protsessi vältel oluline osa. Tehnilise toe valdkonnas on loodud kõigi Brexitiga seotud küsimustega tegelemiseks töörühm, mida juhib 
pealäbirääkijana Michel Barnier. See uus talitus tegutseb president Junckeri otseses alluvuses ja saab poliitilist toetust komisjoni kõigilt 
peadirektoraatidelt ja talitustelt, tehes eriti tihedat koostööd peasekretariaadi ja õigustalitusega. 
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III. Õiguskomisjoni küsimused 
 
Nr Küsimus 

 
1. 

 
Eelarve- ja personalivaldkonna volinikuna vastutate lõplikult institutsioonide töötajaid otseselt mõjutavate valdkondade 
eest, mille hulka kuuluvad muu hulgas töölevõtmine, töötingimused ja Euroopa koolid. Et rahvaarvu suurenemine aeglustub, 
peavad institutsioonid töötajate töölevõtmisel konkureerima üha rohkem muude tööandjatega. Praeguste ja tulevaste 
ülesannete asjakohaseks ja tulemuslikuks täitmiseks on aga ELil vaja tõhusat avalikku teenistust, mis koosneb kõrgelt 
kvalifitseeritud ja mitut keelt oskavatest meestest ja naistest, kes on valitud liikmesriikide kodanike hulgast võimalikult 
suurelt geograafiliselt alalt. 
 
Mida võtate ette oma eelkäija strateegia suhtes? Eelkõige, milliste meetmete võtmist näete ette selleks, et tõmmata ligi ja 
säilitada nö parimaid ja helgemaid? Kuidas aitate kaasa tõelise asutusesisese talentide haldamise poliitika väljatöötamisele? 
Kuidas kavatsete komisjoni töömeetodite tõhustamiseks tagada, et ettenähtud inimressursid vastavad komisjoni 
prioriteetidele? Kuidas kavatsete edendada soolist võrdõiguslikkust töölevõtmise protsessis ja kogu teenistuskäigu jooksul? 
Milline on praegune olukord institutsioonide töötajate soolise võrdõiguslikkuse tagamises? Kuidas kavatsete aidata kaasa 
selle saavutamisele, et 40 % Euroopa Komisjoni kõrgematest ja kesktaseme ametnikest oleksid mandaadi lõppemise ajaks 
naised? Euroopa Komisjonil on ainulaadne võimalus näidata eeskuju ja edendada neid poliitikasuundi kogu ELis. Millist 
mõttekat panust kavatsete anda selle tagamiseks, et soolist võrdõiguslikkust edendataks horisontaalsel viisil ka väljaspool 
üksnes Euroopa Komisjoni sisepoliitikat? Milline on teie seisukoht Ühendkuningriigist pärit töötajate seisundi ja õiguste 
suhtes pärast Brexitit? 
 
Olen veendunud, et pühendunud ja oskuslikest töötajatest koosnev Euroopa avalik teenistus on meie ambitsioonika tegevuskava 
elluviimiseks määrava tähtsusega. Olen seda korduvalt öelnud inimestele, keda ma kohtasin energeetikavolinikuna ning digitaalmajanduse 
volinikuna, ajakirjanikele ja sidusrühmadele. Olen sageli ja enda initsiatiivil maininud ELi ametnike head tööd. Viimastel aastatel on tehtud 
mitmeid algatusi ja neile tuginedes teen endast oleneva, et töötajatel oleks tulemuslikkuse ja jätkuva pühendumise tagamiseks vajalikud 
tingimused. 

Euroopa Liidu institutsioonid peavad jääma rahvusvahelisel tööturul konkurentsivõimeliseks, et meelitada ligi parimaid ja helgemaid kõigist 
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liikmesriikidest. Selleks jätkan väärtustel põhineva värbamispoliitika rakendamist, toetades samal ajal sihtrühmadega tehtavat tööd, mille 
eesmärk on näidata ELi institutsioonides töötamise atraktiivsust. ELi konkursside korraldamine tuleb viia paremini vastavusse 
institutsioonide vajadustega, näiteks konkreetsetes valdkondades (majandus, rahandus või energeetika jms) kõrgemate kvalifikatsioonidega 
töötajate värbamise teel. Sihtotstarbelisemate ELi konkursside abil peaks samuti olema võimalik meelitada ligi kõige andekamaid inimesi 
kõikjalt Euroopa Liidust. 

Ma jätkan komisjoni hiljutise talentide haldamise strateegia rakendamist, mille eesmärk on kasutada inimeste oskusi pärast värbamist 
suurimal võimalikul määral. Vähenevate inimressursside keerulises kontekstis saame teha rohkem, et edendada tipptasemel juhtimist ning 
töötajate liikuvust ja arengut, ning peame seda tegema. 

Samal moel tagan eelarve ja personali eest vastutava volinikuna, et komisjoni otsused vahendite jaotamise kohta põhinevad jätkuvalt 
tõendusmaterjalil, nende tegemisel võetakse täiel määral arvesse saada olevaid eelarveassigneeringuid ning need võimaldavad talentide 
kiiret ümberpaigutamist prioriteetsetesse valdkondadesse. Tegutsen selle nimel, et saavutada sünergia ja tõhusus komisjoni koordineerimise, 
toetuse ja muude horisontaalsete ülesannete täitmise valdkonnas. Lisaks sellele toetan paindlike struktuuride ja koostöö rakendamist, mille 
abil on võimalik saavutada tõhusamalt ja otstarbekamalt komisjoni eesmärke. 

Meie keerulises poliitilises keskkonnas on vaja kasutada kõigi inimeste – nii naiste kui ka meeste – oskusi. Praegu on komisjoni töötajatest 
55 % naised. Komisjonil on kasutusel tasakaalustatud meetmete komplekt, milles on kombineeritud soolised eesmärgid ja järelevalve ning 
mille eesmärk on edendada soolist võrdõiguslikkust värbamis- ja valikuprotsessis ja kogu karjääri vältel. Juhtimise valdkonnas on praegu 
kõrgemast juhtkonnast ligikaudu 31 % naised ja kesktaseme juhtidest ligikaudu 34 % naised. Komisjon tugineb alates 2014. aastas 
saavutatud headele tulemustele ja suurendab oma jõupingutusi, et saavutada 2019. aastaks eesmärk, mille kohaselt naiste osakaal 
juhtkonnast on 40 %. Ma toetan kõiki meetmeid, mille eesmärk on suurendada naiskandidaatide arvu kõrgema juhtkonna ja kesktaseme 
juhtide kohtadele, näiteks koolitust, juhendamiskavasid või paindliku töökorralduse võimalusi. Lisaks sellele kutsun komisjoni talitusi 
tegema suuremaid jõupingutusi naiste esmakordse kesktaseme juhi ametikohale nimetamise valdkonnas. 

Teen oma uue ametiaja alguses ettepaneku, et komisjon toetaks oma töötajate jaoks 2019. aastani uut mitmekesisuse ja kaasamise 
strateegiat. Mitmekesisus ja kaasamine, mis lähevad kaugemale soolise võrdõiguslikkuse kontseptsioonist, mõjutavad komisjoni 
tulemuslikkust ja signaali, mille anname Euroopa Liidu liikmesriikidele ja ülejäänud maailmale. 

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. Kuigi siiani esineb ebavõrdsust, eelkõige tööturul, on EL teinud 
viimastel kümnenditel märkimisväärseid edasiminekuid tänu võrdset kohtlemist käsitlevatele õigusaktidele, soolise aspekti arvestamisele ja 
naiste olukorra parandamiseks võetud konkreetsetele meetmetele. 2015. aasta detsembris avaldatud dokumendis „Strateegiline kohustus 
soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks aastatel 2016–2019“ määras komisjon kindlaks soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks tulevikus 
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tehtava töö raamistiku. Ma teen selles valdkonnas tihedat koostööd volinik Jourovaga. 

Ühendkuningriigi kodanike tulevikku Euroopa Liidu institutsioonides käsitletakse artikli 50 läbirääkimiste raames. Praeguses etapis soovin 
tuletada meelde president Junckeri sõnu pärast rahvahääletust, eelkõige seda, et Ühendkuningriigi teenistujad on eelkõige Euroopa Liidu 
ametnikud ja me oleme võtnud endale kohustuse neid aidata. 

 
 
2.  

 
Milline on teie hinnang komisjoni otsusele C(2006) 1624/3, milles käsitletakse komisjoni poliitikat inimväärikuse kaitsmiseks 
ning psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks? Kas otsuses käsitleti nõuetekohaselt vajadust luua Euroopa 
Komisjonis töökeskkond, kus igat liiki ahistamine on häbimärgistatud, ja seda säilitada? Kas lisaks ametlikule poliitikale 
peaksid Euroopa Komisjon ja personalivaldkonna eest vastutav volinik kehtestama endale kõrgemad standardid isikliku 
käitumise teel nii personali kui ka üldsuse suhtes? 
 
Komisjon on võtnud endale kohustuse tagada töökeskkond, kus ei toimu ahistamist ja kus kõiki inimesi koheldakse austusega ja tagatakse 
nende väärikus. Komisjoni ahistamisvastane põhimõte, mis tuleneb 2006. aastal vastu võetud otsusest, põhineb nii ennetaval lähenemisviisil 
kui ka reageerivatel meetmetel. Ennetamine hõlmab kõigile töötajatele kättesaadavaks tehtavat üldist teavet ja koolitust. Reageerivad 
meetmed hõlmavad kahte menetlust (millest üks on mitteametlik ja teine ametlik), mille abil tegeletakse töökohal tekkivate konfliktide ja 
väidetava ahistamisega. 

Tööandja kohustus on kaitsta oma töötajaid ning naiste ja meeste väärikuse austamise tagamine töökohal on minu jaoks ülioluline. Ma ei ole 
komisjonis täheldanud mingit ahistamise seaduspära, mis põhjustaks süsteemse probleemi. Samas olgu selge, et isegi üks ahistamisjuhtum 
on alati liiga palju. Komisjon peaks seega jätkama ennetusmeetmete võtmist ja austava töökeskkonna edendamist. Jätkuvalt tuleks vajaduse 
korral alati korraldada ametlikke uurimisi ja määrata karistusi. 

Üldjoontes on ahistamisvastase põhimõtte kasutuselevõtt kindlasti olnud positiivne samm rohkem üksteise austamisel põhinevate töösuhete 
tagamise suunas. Komisjoni 2006. aasta otsuse rakendamisel on tehtud häid edasiminekuid. Ametlike ja mitteametlike menetluste 
väljapakkumine, usaldusnõunike võrgustiku loomine, võimalike juhtumitega tegelemiseks eriteenistuste loomine, koolituskursuste 
korraldamine ning töötajatele ja juhtidele brošüüride jagamine on kindlasti olukorda parandanud. 

Komisjoni asjaomased talitused on saanud alates 2006. aastast ahistamiskaebuste lahendamise valdkonnas märkimisväärseid kogemusi. 
Lisaks sellele on Euroopa Liidu Kohus teinud alates 2006. aastast selles küsimuses mitmeid otsuseid. Kuigi need otsused on juba komisjoni 
tavades rakendatud, ei ole need veel väljendunud komisjoni otsuse koostamises. Kõigil eespool nimetatud põhjustel on üks seadusandlikest 
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algatustest, mille ma teen personali volinikuna, võtta vastu läbivaadatud otsus, mis käsitleb ahistamise vältimist ja selle vastu võitlemist 
töökohal. 

 
 
3. 

 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 298 on sätestatud, et liidu institutsioone, organeid ja asutusi abistab nende 
ülesannete täitmisel avatud, tõhus ja sõltumatu Euroopa halduskorraldus. 2004. aastal ja seejärel 2014. aastal toimus 
personalieeskirjade ja teenistustingimuste põhjalik reform. Kodanikud ei oota aga mitte ainult kvaliteetseid teenuseid, mille 
puhul järgitakse aususe ja seaduslikkuse põhimõtet, vaid et nende teenuste osutamisel tagataks ka võimalikult suur 
läbipaistvus. 
 
Oma 15. jaanuari 2013. aasta ja 9. juuni 2016. aasta resolutsioonis nõudis parlament, et komisjon esitaks Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 298 põhjal ettepaneku võtta vastu määrus avatud, tõhusa ja sõltumatu Euroopa halduskorralduse 
kohta. Ta viis läbi ka uuringu haldusmenetlusõiguse Euroopa lisaväärtuse kohta. Parlament on veendunud, et hea 
halduskorralduse eeskirjad edendavad läbipaistvust ja vastutust. Nüüd on olulisem kui iial varem tõhustada liidu 
õiguspärasust ja suurendada kodanike usaldust liidu halduskorralduse vastu. Oleme veendunud, et seda eesmärki aitaks 
saavutaks määrus, mis suurendaks läbipaistvust ja õiguslikku selgust seoses ELi halduskorralduse menetluste ja 
kohustustega Euroopa kodanike suhtes. On väga kahetsusväärne, et Euroopa Komisjon näitas üles ainult tõrksust ja 
vastuseisu ELi halduskorralduse reguleerimisele. Me ei mõista seda lähenemisviisi. Millised on teie seisukohad? Milliseid 
tõendeid oleks vaja, et veenda Euroopa Komisjoni selles, et on viimane aeg koostada eespool nimetatud määrus? Kas teete 
parlamendiga sellel eesmärgil koostööd? 
 
Väljaspool olevatele kodanikele näib ELi halduskorraldus kui nn elevandiluust torn. Kas näeksite sildade loomiseks ja ELi 
halduskorralduse kodanikele lähemale toomiseks ette liikmesriikides platvormide, vahetusprogrammide, teabeürituste 
loomise? 
 
Personalieeskirjadega on juba kehtestatud ulatuslik eeskirjade, põhimõtete ja tavade raamistik, mille eesmärk on avatud, tõhus ja sõltumatu 
suhtlus ELi kodanikega. Neid aspekte tugevdati veelgi 2004. ja 2013. aastal toimunud personalieeskirjade reformidega. Võttes arvesse, et 
personalieeskirju kohaldatakse koos teiste horisontaalsete eeskirjade komplektidega, näiteks Euroopa hea halduse tava eeskirjaga, 
isikuandmete kaitse määrusega ja dokumentidele juurdepääsu käsitleva määrusega, on praegu saavutatud väga kõrge läbipaistvuse tase. 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 298 valdkonda kuuluvate sektoripõhiste algatuste puhul tuleb märkida ära ELi institutsioonide 
personali kõigi rakenduseeskirjade avalik register. Registri loomine nähti ette personalieeskirjade 2013. aasta reformi raames, et suurendada 
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teadmisi institutsioonide sisemise toimimise kohta ja sellega seotud läbipaistvust, tekitades seeläbi usaldust haldustegevuse vastu. Pärast 
viivitamatut kasutuselevõttu on avalik register nüüd avalikkusele kättesaadav ja tagab suurema läbipaistvuse ELi personalieeskirjade 
valdkonnas. 

Komisjon on kindlalt nõuks võtnud tagada, et haldusaparaat oleks kodanike, ettevõtjate ja sidusrühmadega suheldes avatud, sõltumatu ja 
tõhus. Selleks on nii komisjonis kui ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes kindlalt paigas horisontaalsed eeskirjad, millest 
halduses lähtuda. 

ELi haldusõiguse kodifitseerimise puhul ei ole komisjon praeguses etapis veendunud, et haldusõigust kodifitseerivast ühest horisontaalsest 
õigusaktist saadav kasu kaaluks üles selle kulu. Euroopa Parlamendi ettepaneku kuuldavõtmine viiks uue õigusakti vastuvõtmiseni, kuid ei 
piirduks vaid sellega. Lisaks oleks vajalik ka väga ulatuslik ELi kehtivate õigusaktide läbivaatamine. Isegi täie hoole ja proportsionaalsuse 
juures tekitaks kodifitseerimine tõenäoliselt probleeme üld- ja erieeskirjade piiritlemisel, mis kindlasti ei teeks asjaomaste kodanike ega 
ettevõtjate jaoks õiguskeskkonda selgemaks ega kohtuvaidlusi hõlpsamaks. 

Seeläbi kaoks ka konkreetsete vajadustega kohanemiseks nõutav paindlikkus. Need väljakutsed ja probleemid on märkimist leidnud ka 
Euroopa Parlamendi esitatud määruse eelnõus. Tekstis ei ole praeguse seisuga nimetatud kehtiva õiguse lünkasid ja ebakõlasid ning seetõttu 
ei tule välja, mis põhjusel on proportsionaalne asuda neid kõrvaldama horisontaalsete seadusandlike lahenduste ettepanekuga. Samuti ei 
hinnata selles seni esitatud sätete konkreetset mõju. Väga keerulise kodifitseerimisega tegelemise asemel, millest saadav lisaväärtus ei ole 
kindel, kavatseb komisjon jätkata konkreetsete probleemidega tegelemist, kui need tekivad, analüüsida algpõhjuseid ja võtta vajalikke 
meetmeid. 
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4.  

 
Euroopa Liidu lepingu artikli 11 kohaselt „korraldab [Euroopa Komisjon] asjassepuutuvate isikutega laiapõhjalisi 
konsultatsioone, et tagada liidu meetmete järjekindlus ja läbipaistvus“. Lisaks peavad institutsioonid esindusühenduste ja 
kodanikuühiskonnaga avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi. Kuidas toimite, et tasakaalustada paremini ettevõtluse 
sidusrühmadelt saadud toetusi kodanikuühiskonnalt ja üksikisikutelt saadud toetustega? Mida teete, et parandada 
huvirühmadega peetud kohtumiste ja kokkusaamiste avaldamist? 
 
Nagu on kehtestatud parema õigusloome tegevuskavas,4 soovib komisjoni praegune koosseis kuulata hoolega kodanikke ja sidusrühmi ning 
võtab seega endale kohustuse korraldada kvaliteetseid ja läbipaistvaid konsultatsioone, jõuda kõigi sidusrühmadeni ja tugineda mõistlike 
otsuste tegemiseks vajalikule tõendusmaterjalile. Need, keda õigusakt mõjutab, mõistavad kõige paremini selle mõju ja saavad anda 
õigusakti parandamiseks vajalikku tõendusmaterjali. Läbipaistvuse tagamiseks avaldatakse avalike konsultatsioonide raames esitatud kogu 
teave ja järelmeetmete aruanded komisjoni veebilehel, mis käsitleb asjakohast poliitikavaldkonda. 

 
Esitatud teavet analüüsides ja konsultatsiooni tulemuste kohta aruandeid esitades võtab komisjon hoolega arvesse erinevaid osalenud 
sidusrühmi, seda, keda nad esindavad, ja nende esitatud seisukohti. Kuna avalikel konsultatsioonidel osalemise üle teevad otsuse osalejad 
ise, ei ole siiski tegemist ELi kodanike ja sidusrühmade esindava valimiga. Seega ei ole avalike konsultatsioonide eesmärk anda asjakohane 
arusaam sellest, mida ELi kodanikud ja sidusrühmad mõtlevad, ning tegemist ei ole hääletuse või küsimustikuga, vaid pigem on nende 
eesmärk saada kodanikelt ja erinevatelt sidusrühmadelt erinevaid arvamusi komisjoni asjakohase algatuse kohta. Komisjon lähtub sellest ka 
konsultatsioonide raames esitatud teabe kohta aruannete esitamisel. 

 

                                                           
4 COM(2015)215 final – https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_en 
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5. 

 
Eelarve ja personali eest vastutava volinikuna on teil kohustus teha tihedat koostööd digitaalmajanduse ja -ühiskonna 
volinikuga, et muuta Euroopa Komisjon digitaaltehnoloogiate parema kasutamise teel avatumaks ja tulemuslikumaks. 
Kuidas tagate, et Euroopa Komisjoni vahendeid kasutatakse prioriteetide (sealhulgas ISA2 programm ja Euroopa Komisjoni 
enda avatud lähtekoodiga tarkvara strateegia) elluviimiseks? 
 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on üks sünergia ja tõhususe läbivaatamist käsitleva komisjoni 2016. aasta teatise5 peamistest 
valdkondadest. Teatis koostati, et saada ELi poliitika rakendamisel tõhusaid tulemusi, ja selles on määratud kindlaks IKT valdkonnas 
võetavate meetmete komplekt, mis hõlmab järgmisi mõõtmeid. 
 
 Digitaalse ülemineku tegevuskava hõlmab kolme järgmist sammast. 

 
1) Institutsiooni peamiste protsesside automaatseks muutmine peadirektoraatides ja talitustes. Praegu on juba töös järgmised 

meetmed: 
 

• ühtse elektroonilise andmete vahetuse koha loomine,6 mis võimaldab standardiseeritud ja ühtlustatud kanali toetuste andmise 
menetluste ja hankemenetluste raames andmete esitamiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks; 

• institutsioonide e-riigihangete lahenduse kindlaksmääramine, mis muutub kohustuslikuks kõigile peadirektoraatidele ja talitustele 
ning mille abil viiakse vastavusse erinevad hankemenetlused; 
 

• uue e-toetuste lahenduse laiendamine otsetoetusi ja vajaduse korral kaudseid toetusi haldavatele kõigile asjaomastele 
peadirektoraatidele. 
 

Võttes arvesse protsessi harmoneerimisest tulenevat eeldatavat tõhususe suurenemist, edendavad kõik need meetmed komisjoni suhteid 
ettevõtjate, VKEde, organisatsioonide ja üldiselt inimestega, kellega komisjon puutub ELi poliitika rakendamisel ja eelarve täitmisel iga 

                                                           
5 SEC(2016)170, 4.4.2016 

6 Nagu on ette nähtud finantsmääruse artiklis 95. 
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päev kokku. 
 

2) Suurandmete ja andmeanalüüsi lahendused, mille puhul komisjon jätkab tegevust oma andmeanalüüsi taristu arendamiseks. 
 

3) Süsteemi arhitektuuri osad, mille puhul komisjon kavatseb määrata kindlaks ja võtta kasutusele korduskasutatavate osade 
komplekti, millega toetatakse uute süsteemide ja protsesside rakendamist kõikjal komisjoni talitustes. See hõlmab elektroonilisel 
allkirjal põhineva lahenduse kasutuselevõttu asjakohastes (institutsioonidevahelistes) haldusprotsessides või EU Login-i (ELi 
süsteemide juurdepääsu saamiseks enda turvalise elektroonilise tuvastamise meetod, millel on juba üle 2 miljoni kasutaja) üldist 
kasutuselevõttu. 
 

 Tulevast sünergia ja tõhususe läbivaatamise IKT algatust käsitlev digitaalne õpikoda keskendub töötajatele õigete IT vahendite, 
platvormide ja teenuste tagamisele, mille abil kasutajad saavad töötada ja teha koostööd ükskõik kus ja ükskõik millal, tagades 
otstarbekohase turvalisuse ja optimeerides oma töökogemust ja tootlikkust. 
 

 Sünergia ja tõhususe läbivaatamise IKT valdkonna koondamine ja standardimine hõlmab järgmist. 
 

1) Kohalike andmekeskuste koondamine (toimepidevuse otstarbel) kaheks andmekeskuseks Luksemburgis. Ma olen isiklikult hiljuti 
avanud ühe neist andmekeskustest, võimaldades seeläbi andmete ja süsteemide ülekannet peadirektoraatide hajusatest kohalikest 
andmekeskustest. 
 

2) IT-seadmete tsentraliseeritud haldamine informaatika peadirektoraadi poolt, mis hõlmab lõppkasutajate IT-seadmete ja nendega 
seotud tugiteenuste tsentraliseerimist ja standardimist. 
 

 IKT turve on samuti päevakorras tähtsal kohal: 
 

• kogu komisjonis rakendatakse järjepidevalt IT turbe võtmeprotsesse, 

• täiustatakse üldist IT turbe taristut (võrgu ja lõppsõlmede turve), 

• tõhusa IT turbe juhtimise tagamine ning kõrgema juhtkonna, IT ekspertide ja lõppkasutajate teavitamine üldisest IT 
turvaolukorrast (riskid ja ohud), 
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• eeldatakse, et IT turbe ülesannete tõhusam täitmine on võimalik kohaliku andmeturbeametniku rolli osalise tsentraliseerimise 
abil, mis on praegu erinevates peadirektoraatides detsentraliseeritud. 

 
Komisjon on 2015. aastal uuendanud oma avatud lähtekoodiga tarkvara strateegiat. See on osa komisjoni IKT maastikust nii asutusesiseselt 
kui ka avalikkusele kättesaadavate vahendite puhul. Kasutame avatud lähtekoodiga tarkvara kõigis oma protsessides alates kesksest 
andmehoidlast kuni meie arvutites olevate brauserite ning ELi kodanikega koostöös valminud veebisaitide ja vahenditeni. Jätkame koos 
digitaalarengu tegevuskava eest vastutava volinikuga tööd selle nimel, et seda kasutataks komisjoni talituste rakendatud haldus- ja 
poliitilistes protsessides. 
 
Eespool nimetatud algatuste edukuse vajalik eeltingimus on piisavate ressursside eraldamine. Sellega seoses on määrava tähtsusega ISA2 
programmi roll ja sünergiad rakenduskavadega, millega kaasnevad väga suured toetused ja hankemenetlused. See on eelkõige nii 
tööprotsesside harmoneerimisega seotud algatuste puhul, mis parandavad suurel määral huvitatud isikute juurdepääsu ELi poliitika 
rakendamisele ja eelarve täitmisele ning huvitatud isikute osalemist nimetatus. Selles valdkonnas aitavad komisjoni ka ISA2 programmi 
kaudu antud suunised, lahendused ja vahendid, millega toetatakse Euroopa avalikku haldust selle ajakohastamise jõupingutustes. 
 
Võttes arvesse minu eelmisi ülesandeid, olen seisukohal, et mul on kõik eeldused ISA2 programmi ja sellest Euroopa avaliku sektori 
koostalitlusvõimesse ja ajakohastamisse antava panuse mõistmiseks, ning ma olen täiesti teadlik panusest, mille ISA2 programm annab 
haldustegevuse raames liiaste jõupingutuste vältimisse, ja jälgin ka oma uusi ülesandeid täites selles valdkonnas tehtud edasiminekuid, 
veendumaks et eraldatakse vajalikud vahendid ning komisjoni kasutab ISA2 suuniseid ja lahendusi ja väldib liiast ressursside kasutamist. 
Euroopa Parlament saab kontrollida ISA2 programmi rakendamisel tehtud edasiminekuid eelkõige selle loomist käsitleva otsusega 
(artikkel 13) nõutud igal aastal esitatavate aruannete abil. 
 
Eelarveliste katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete kaudu tehtavad Euroopa Parlamendi algatused on väga väärtuslikud komisjoni ette 
nähtud teatavate meetmete rakendamiseks, nagu on kirjeldatud eespool. Eelkõige lihtsustavad avatud lähtekoodiga lahenduste rakendamist 
(pärast nendega seotud katseprojekte vastu võetud) uued ettevalmistavad meetmed „Tarkvarakoodide juhtimine ja kvaliteet – tasuta ja 
avatud lähtekoodiga tarkvara auditeerimine“ ja „Krüpteeritud elektrooniline side ELi institutsioonides“, tagades samal ajal ELi 
institutsioonide ja kasutajate jaoks üldiselt vajaliku turbe ja kaitse taseme. Lisaks sellele annavad komisjonile selles valdkonnas töötamiseks 
väga vajalikke vahendeid uued katseprojektid „Uued tehnoloogiad ning IKT vahendid Euroopa kodanikualgatuse rakendamiseks ja 
lihtsustamiseks“ ja „Veebi e-identimise ja digitaalallkirjade kasutuselevõtt Euroopa Parlamendi ja komisjoni eIDASe määrust rakendades“. 
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6.  

 
Milline on teie hinnang praegustele määrustele, pidades silmas töötajate võrdset kohtlemist sõltumata seksuaalsest 
sättumusest, ja kuidas kavatsete kaasa aidata sellele, et tagada Euroopa Komisjoni töötajate ja eelkõige LGBTI-kogukonnast 
pärit töötajate võrdne kohtlemine? 
 
LGBTI kogukonnast pärit töötajate puhul järgib komisjon rangelt diskrimineerimisvastast poliitikat. Komisjoni sisekorraeeskirjad ja tavad 
personali valdkonnas on koostatud ja neid rakendatakse kooskõlas mittediskrimineerimise põhimõttega. Isiklikult olen oma poliitilise 
karjääri vältel alati toetanud LGBTI kogukonda toetavaid poliitikameetmeid ja õigusakte. 

Personalieeskirjade kohaselt võib komisjon tunnustada liikmesriigi pädevate ametiasutuste tunnustatud registreeritud partnerlusi, et 
asjaomastel teenistujatel oleks võimalik saada kas osalist (partneri ja abikaasa osaline samaväärsus) või täielikku (partneri ja abikaasa täielik 
samaväärsus) toetust, mida makstakse abielus ametnikele ja töötajatele personalieeskirjade alusel. Täielik samaväärsus antakse eelkõige 
registreeritud homoseksuaalsetele partneritele, kellel pole liikmesriigis võimalik seaduslikult abielluda, mida hinnatakse paarile nende 
rahvuse või elukoha alusel kohaldatavate õigusaktide põhjal. 

Töötajad, keda ahistatakse või kellega käitutakse sobimatul viisil, sealhulgas seksuaalse sättumusega seotud küsimuste tõttu, võivad saada 
abi nii mitteametliku menetluse kaudu, mille puhul sekkub konflikti lahendamiseks ja ohvri toetamiseks vastava väljaõppega usaldusnõunike 
võrgustik, kui ka ametliku menetluse kaudu, mille puhul tehakse järelpärimine ja võidakse võtta distsiplinaarmeetmeid. 

Võrdseid võimalusi unustamata olen täiesti veendunud selles, et me peaksime toetama organisatsioonilise arengu küpsemal kontseptsioonil 
põhinevat lähenemisviisi, mis hõlmab mitmekesisust ja kaasamist. Kaasavas töökeskkonnas ei pea keegi diskrimineerimist kartes varjama 
oma identiteedi ühtegi osa, sealhulgas seoses seksuaalse sättumusega. Mitmekesisuse ja kaasamise väärtustel põhinevat töökultuuri saab 
veelgi tugevdada, näiteks muu hulgas LGTBI kogukonna aspekte hõlmavate teadlikkuse parandamise ürituste või mitmekesisuse küsimustes 
korraldatavate koolituste abil. 

Ma olen täiesti teadlik, et LGBTI kogukonda kuuluvatel töötajatel võivad olla konkreetsed probleemid ja neil võivad tekkida praktilised 
raskused. Ma olen täiesti valmis neid kuulama. Tean sellega seoses, et saan loota sellistele mittetulundusühingutele nagu EGALITE 
(Equality for Gays And Lesbians in The European institutions – võrdsus geidele ja lesbidele Euroopa Liidu institutsioonides) LGBTI 
kogukonna probleemide edastamiseks. 
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