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 ET 

ETTEPANEKUD 

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2013. aastal langes märgatavalt oluliste vigade määr 

rubriigis 4; toetab kõiki Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda”) aastaaruandes 

rubriigi 4 kohta esitatud soovitusi; peab jätkuvalt murettekitavaks, et heakskiidetud kulud 

on endiselt olulisel määral vigadest mõjutatud; märgib siiski, et vaatamata kõige rohkem 

vigu sisaldavate kulude suurenemisele on üldine oluliste vigade määr kogu liidu eelarve 

ulatuses langenud; 

2. nõuab, et pettuse ja liidu finantshuve kahjustavate teguritega võitlemiseks kasutataks 

tulemuslikult kõiki kolmandate riikidega sõlmitud lepingute raames kasutada olevaid 

meetmeid ja et vajaduse korral kehtestataks tulemuslikumad meetmed; 

3. nõuab, et liidu ja kolmandate riikide vaheliste lepingute mõju eel- ja järelhindamiseks 

loodaks tulemuslikud mehhanismid; 

4. tunneb muret kontrollikoja järelduse pärast, et komisjon kinnitas märkimisväärsed 

ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) kulud, kuigi nende kohta puudusid tõendavad 

dokumendid; nõustub kontrollikoja soovitusega, et komisjon ja laienemise peadirektoraat 

peavad tulevikus niisuguste vigade vältimiseks tagama, et seatakse sisse uus kulude 

tasaarvestamise süsteem, mille raames toimuks tasaarvestamine kantud kulude alusel, mis 

on muudes institutsioonides juba üldine tava; 

5. võtab teadmiseks kontrollikoja auditi EuropeAid'i süsteemide kohta ja tema hinnangu, 

mille kohaselt olid need ainult osaliselt mõjusad; nõuab tungivalt, et EuropeAid parandaks 

oma süsteemide kvaliteeti kooskõlas kontrollikoja soovitustega; märgib siiski, et 

EuropeAid'i oluliste vigade määr oli madalam kui 2012. aastal; 

6. tunneb heameelt komisjoni edusammude üle kõigi ühise välis- ja julgeolekupoliitika 

(ÜVJP) missioonide akrediteerimisel nn kuue samba hindamise põhjal ning komisjoni 

prognoosi üle, et neli suurimat missiooni saavutavad peatselt nõuetele vastavuse; rõhutab, 

et komisjon peab akrediteerima kõik missioonid kooskõlas kontrollikoja soovitusega;  

7. tunneb tõsist muret EULEX Kosovo vastu esitatud ränkade korruptsioonisüüdistuste 

pärast, mis seavad tõendamise korral kahtluse alla Euroopa Liidu hea maine ja 

õigusriigialaseid reforme ellu viivatele riikidele ELi poolt antava abi õiguspärasuse, ning 

on ühtlasi eriti mures asjaolu pärast, kuidas neid korruptsioonisüüdistusi käsitleti ja et 

Euroopa välisteenistusel võttis süüdistustele vastamine kaua aega; võtab teadmiseks, et 

EULEXi suhtes on algatatud uurimine; loodab saada võimalikult peatselt teavet uurimise 

tulemuste kohta ning rõhutab, et korruptsiooniküsimuste suhtes peab kehtima 

täisleppimatuse poliitika ja vigadest tuleb õppida; 

8.  peab kahetsusväärseks, et ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide jaoks 

oluliste seadmete ja teenuste hangete korraldamisel on esinenud märkimisväärseid 

viivitusi ning et see on halvendanud missioonide läbiviimist; tuletab meelde, et 



 

PE541.332v02-00 4/5 AD\1046962ET.doc 

ET 

kontrollikoda mõistis oma 2012. aasta eriaruandes ELi poolt Kosovole antud abi kohta 

selle ebatõhususe hukka ja jõudis järeldusele, et finantsmääruses ettenähtud 

hankemenetluste eeskirjad „ei ole kavandatud ÜJKP missioonideks [...], kus mõnikord 

tuleb reageerida kiiresti ja paindlikult”; nõuab tungivalt, et komisjon kaaluks asjaomaste 

eeskirjade läbivaatamist; 

9. on arvamusel, et komisjon peaks finantsmääruse artikli 210 kohaste delegeeritud 

õigusaktidega kehtestama ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) raames võetavate 

kriisiohjemeetmete jaoks spetsiaalsed hanke-eeskirjad, millega hõlbustada operatsioonide 

kiiret ja paindlikku läbiviimist; tuletab meelde, et finantsmääruse artikli 190 lõikes 4 on 

juba ette nähtud välistegevuse hanke-eeskirjadest humanitaarabi jaoks erandi tegemine. 
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PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS 
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