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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et parlament on volitatud tagama komisjoni üle demokraatliku kontrolli, mis 
on oma olemuselt poliitiline, kuid hõlmab eri aspekte ja protsesse;

B. arvestades, et eelarve on Euroopa Liidu kõige olulisem vahend oma eesmärkide ja 
strateegiate täitmiseks, ning seetõttu on eelarvekontroll väga oluline;

C. arvestades, et vaatamata sellele, et komisjon tähtsustab tulemuslikkust, lähtutakse liidu 
eelarve koostamisel kahjuks jätkuvalt tegevuspõhisest eelarvestamisest;

D. arvestades, et tulemuste hindamisel ja tulemusauditis tuginetakse kõige varasemas, 
kavandamise etapis seatud eesmärkidele;

E. arvestades, et hindamise eesmärk on teha kindlaks protsessi tulemused ja mõju, mõista 
neid ja selgitada välja alternatiivid, mis aitaksid teha otsuseid protsessi edasiseks 
parandamiseks;

1. tuletab meelde, et ELi asutuste kontroll on Euroopa Parlamendi olemasolu peamine 
põhjus ning komisjoni aruandekohustus Euroopa Parlamendi ees on ELi toimimise ja 
sisemise demokraatliku kontrolli aluseks olev põhimõte;

2. tuletab meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine on iga-aastane poliitiline 
menetlus, millega tagatakse demokraatlik järelkontroll Euroopa Liidu eelarve 
rakendamise üle komisjoni poolt omal vastutusel ja koostöös liikmesriikidega;

3. juhib tähelepanu sellele, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus on osutunud 
oluliseks vahendiks, millel on olnud positiivne mõju ELi eelarvesüsteemi arengule, 
finantsjuhtimisele, tegevuskava kujundamisele ja ELi poliitika määratlemisele ja 
rakendamisele, aidates samas kaasa parlamendi poliitilise mõju suurendamisele;

4. rõhutab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse peamine eesmärk on 
kontrollida, kas liidu rahalisi vahendeid on hallatud korrektselt, ja teha igal aastal 
kindlaks, et kõik liidu tulud ja kulud, nende saldo ning liidu varad ja kohustused on 
bilansis välja toodud;

5. märgib, et parlamendi otsus anda eelarve täitmisele heakskiit, see edasi lükata või sellest 
keelduda põhineb peamiselt, kuid mitte ainult, Euroopa Kontrollikoja auditil, milles 
kontrollitakse raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja selle aluseks olevate 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust;

6. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 kohaselt peab 
Euroopa Kontrollikoda uurima seda, kas kogu tulu on laekunud ja kulutused on tehtud 
seaduslikul ja regulaarsel moel, ning kas finantsjuhtimine on olnud usaldusväärne; selle 
käigus peab kontrollikoda teatama üksikasjalikult kõigist eeskirjade eiramise juhtudest; 
tulusid tuleb kontrollida nii saadaolevate summade kui ka tegelikult liidule makstud 
summade alusel; ja kulusid tuleb kontrollida nii maksekohustuste kui ka tehtud 
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väljamaksete alusel;

7. tuletab meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu andmisel peab parlament hindama mitte 
ainult Euroopa Liidu finantsjuhtimise korrektsust, vaid ka selle tulemuslikkust;

8. märgib, et parlament tugineb oma otsuses ka komisjonilt nõutud tõenditele, mis on 
seotud kulutuste tegemise või finantskontrollisüsteemide toimimisega;

9. märgib, et komisjon on kohustatud võtma arvesse eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
raamistikus tehtavate otsuste kohta tehtavaid märkusi ja parlamendi märkusi, mis on 
seotud kulutuste tegemisega, ning on kohustatud andma aru võetud meetmete kohta, 
võttes arvesse selle soovitusi ja kommentaare;

10. tuletab meelde, et parlament uurib ka Euroopa Kontrollikoja poolt vastu võetud 
eriaruandeid, milles keskendutakse erinevate sektorite või poliitika mõistlikule 
haldamisele;

11. juhib tähelepanu sellele, et kuna need aruanded puudutavad säästlikkuse, tõhususe ja 
tulemuslikkuse põhimõtete täitmist, kutsuvad need korrapäraselt esile arutelu selle 
kohta, kas Euroopa poliitika elluviijate käsutuses on liidu poliitiliste organite 
määratletud eesmärkide saavutamiseks vajalikud võimalused ja vahendid;

12. rõhutab, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 318 lisatakse eelarve täitmisele 
heakskiidu andmisele uus vahend: liidu rahanduse tulemuspõhine hindamine;

13. kiidab eelkõige heaks asjaolu, et keskendumise tõttu finantstulemustele täiendab 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 318 sätestatud hindamisaruanne Euroopa 
Kontrollikoja poolt tema iga-aastases aruandes välja arendatud nõuetele vastavuse 
lähenemisviisi ja pakub Euroopa Parlamendile võimaluse hinnata poliitilisi saavutusi;

14. märgib murega, et saadaval ei ole ühtegi tegelikku õiguslikku sanktsiooni, kui 
parlament otsustab komisjonile eelarve täitmisele heakskiitu mitte anda; on siiski 
arvamusel, et eelarve täitmisele heakskiidu andmata jätmine on tugev poliitiline signaal, 
kuna see tähendab, et Euroopa Parlament ei ole piisavalt veendunud komisjoni 
aruandekohustuse täitmises ning seetõttu ei tohiks komisjon jätta vastamata, vaid peaks 
võtma konkreetsed järelmeetmed olukorra parandamiseks;

15. tuletab meelde, et Prodi/Kinnocki reformides võeti kasutusele tegevuspõhise 
eelarvestamise ja tegevuspõhise juhtimise põhimõtted1, milles nõuti, et eelarvevahendite 
käsutajad allkirjastaksid delegeerimise kaudu igal aastal tegevusaruanded, ning nendega 
saavutati siseauditi tegevuste ja tekkepõhise arvestuse reform;

16. rõhutab, et kõnealustes reformides taotletav poliitiline eesmärk oli arendada välja selge 
hierarhia alates poliitilistest eesmärkidest kuni nende saavutamiseks vajalike tegevuste 
sihtotstarbeliste ressursside saamiseni ja kuni nende saavutuste kontrollimiseks 

                                               
1 Tegevuspõhine eelarvestamine on määratluse järgi eelarvestamise meetod, mis põhineb tegevusel ning kus 
eelarvestamises ja variatsioonanalüüsis kasutatakse kuluelementide andmeid. Selles kontekstis on rõhk 
tegevusel, sest see tekitab kulusid. Kui suudame kontrollida kulude põhjuseid (kulutegureid), peaks olema 
võimalik kulusid paremini hallata ja mõista.



AD\1173206ET.docx 5/9 PE628.699v02-00

ET

tulemuslikkuse näitajate saavutamiseni;

17. märgib murega, et tegelikkus on väga erinev:

a) kuigi komisjon määratles eelarve tegevusvaldkondade kaupa, järgiti selle 
määratlusega peamiselt halduse organisatsioonilist struktuuri ja säilitati suur hulk 
eelarveridasid;

b) tegevuste eesmärgid ei ole endiselt veel täielikult osa eelarvet käsitlevast arutelust, 
kuid neid esitatakse eraldi tegevusaruannetes, mis on lisatud eelarvele;

c) eelarve praegune struktuur ei ole täielikult kooskõlas mitmeaastase 
finantsraamistikuga; iga mitmeaastase finantsraamistiku rubriik hõlmab eri tegevusi 
ja paljud üksikud tegevused on jaotatud mitmeaastase finantsraamistiku mitme 
rubriigi vahel;

18. peab kahetsusväärseks asjaolu, et eelarvet käsitlevad läbirääkimised parlamendis ja 
nõukogus keerlevad mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide varude ümber ning ei 
puuduta väga tihti tegevuspõhise eelarveldamise eesmärke, tulemuslikkuse näitajaid või 
mõõdetud tulemusi;

19. kiidab heaks asjaolu, et komisjon uuendas oma ettepanekus uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta oma pühendumust tulemuste saavutamisele ja tulemuspõhisele 
eelarveldamisele, ning nõuab kindlalt, et ELi eelarves tuleks tugevdada keskendumist 
stabiilsusele, lihtsusele, tõhusamale kulutamisele, madalatele tegevuskuludele, 
ressursside tõhusale eraldamisele, põhiliste poliitikaprioriteetide saavutamisele, Euroopa 
lisaväärtusele, tulemustele, mõjule ja suuremale aruandekohustusele ja läbipaistvusele;

20. rõhutab, et ELi eelarve peab põhinema pikaajalistel poliitilistel eesmärkidel ja ELi 
üldisel nägemusel; kordab oma üleskutset komisjonile võtta kasutusele sellised 
pikaajalised eesmärgid ja nägemus, et tagada kulutuste maksimaalne tõhusus;

21. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle, et uued mitmeaastase finantsraamistiku 
programmid rühmitatakse poliitilistesse teemavaldkondadesse, mis kajastuvad 
aastaeelarve jaotistes; väljendab lootust, et see annab suurema selguse selles osas, 
kuidas need aitavad kaasa poliitikaeesmärkide saavutamisele;

22. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon kavatseb viia alates 2021. aastast 
poliitikavaldkondade kontseptsiooni kooskõlla programmirühmadega, ning et see 
vastavusse viimine võimaldab aastaeelarve ja mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide 
lihtsamat võrdlemist;

23. tuletab meelde, et parlament on palunud komisjonil mitmel korral esitada liidu eelarve 
kooskõlas parlamendi poolt vastu võetud mitmeaastase finantsraamistiku poliitiliste 
eesmärkidega; on arvamusel, et see võimaldaks eelarvepädevatel institutsioonidel 
kergemini kontrollida ja jälgida eelarve ettevalmistamist ja täitmist;

24. imestab, miks komisjon kasutab finantsjuhtimise tulemuslikkuse mõõtmiseks kahte 
eesmärkide ja näitajate rühma: ühelt poolt hindavad komisjoni peadirektorid 
juhtimiskavades kindlaksmääratud eesmärkide saavutamist iga-aastastes 
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tegevusaruannetes ning teiselt poolt mõõdab komisjon kuluprogrammide tulemuslikkust 
eelarveprojektile lisatud tegevuskulude aruannete kaudu;

25. tuletab meelde, et tegevuskulude aruannetes esitatud programmide praegune 
tulemusraamistik sisaldab 716 eri liiki näitajat, millega mõõdetakse tulemuslikkust 61 
üldise ja 228 konkreetse eesmärgiga võrreldes;

26. väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle vähendada kuluprogrammide arvu 
kolmandiku võrra ja muuta eeskirjad sidusamaks; rõhutab, et menetluse tegelikuks 
lihtsustamiseks toetusesaajate jaoks tuleks kaotada kõik tarbetud eeskirjad, nõuded ja 
menetlused, seadmata seejuures ohtu aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust;

27. kordab oma üleskutset komisjonile

a) ühtlustada tulemusaruandlust,

– vähendades veelgi oma paljudes tulemusaruannetes kasutatavate eesmärkide ja 
näitajate arvu ning keskendudes nendele, mis mõõdavad kõige paremini liidu 
eelarve tulemuslikkust lihtsustamise, läbipaistvuse ja parema kontrolli 
saavutamiseks;

– laiendades kvalitatiivset lähenemisviisi ning hõlmates keskkonna- ja 
sotsiaalnäitajaid, et oleks võimalik mõõta ELi poliitika mõju keskkonna- ja 
sotsiaalpoliitikale;

– esitades finantsteavet viisil, mis võimaldab seda võrrelda tulemusalase teabega, 
et kulude ja tulemuslikkuse vaheline seos oleks selge;

b) luua paremini tasakaalustatud tulemuslikkusealase aruandluse, esitades selge teabe 
tulemuste saavutamist pärssivate peamiste probleemide kohta;

c) esitada deklaratsiooni tulemuslikkuse kohta esitatud andmete kvaliteedi kohta;

28. tuletab meelde, et kooskõlas finantsmääruse artikliga 247 peab komisjon edastama 
järgmise eelarveaasta 31. juuliks parlamendile integreeritud finants- ja 
vastutusaruannete kogumi, mis hõlmab eelkõige lõplikke konsolideeritud aruandeid, 
iga-aastast haldus- ja tulemusaruannet ja liidu rahanduse hinnangut, mis põhineb 
saavutatud tulemustel, millele on viidatud ELi toimimise lepingu artiklis 318;

29. juhib tähelepanu sellele, et lõplike konsolideeritud aruannete juurde kuuluva iga-aastase 
haldus- ja tulemusaruande vastuvõtmisel võtab komisjon endale poliitilise vastutuse 
oma teenuste finantsjuhtimise eest;

30. nõuab, et iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne peaks hõlmama mitte ainult liidu 
kulutuste hinnangulist veamäära, teavet eelarvet hõlmavate ennetus- ja 
parandusmeetmete kohta ja teavet komisjoni pettustevastase strateegia rakendamise 
kohta, aga ka iga-aastast aruannet juhtimise ja sisekontrolli kohta, mis hõlmab eelkõige 
järgmist:

a) komisjoni sisemise juhtimise vahendite kirjeldus;



AD\1173206ET.docx 7/9 PE628.699v02-00

ET

b) hinnang tegevus- ja strateegiliste riskide kohta aasta jooksul ning deklaratsioon 
eelarvelise jätkusuutlikkuse kohta keskpikas ja pikas perspektiivis;

c) hinnang kõigi ennetus- ja parandusmeetmete kohta, mida on võetud, et rahastamist 
ei ohustaks korruptsioon või huvikonfliktid;

31. kordab oma üleskutset komisjonile kiirendada liidu raamatupidamise aastaaruande 
ettevalmistamist, tagamaks, et usaldusväärne teave koostöös liikmesriikidega täidetava 
eelarve kulude kohta saadakse liikmesriikidelt õigeaegsemalt, ning esitama juhtkonna 
seisukoha liidu kulutuste kohta varem ja koos raamatupidamise aastaaruandega, et võtta 
otsus eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta vastu aastal n + 1 ning tagada samal 
ajal kvaliteetsed andmed ja usaldusväärne finantsjuhtimine;

32. nõuab taaskord tungivalt, et komisjon esitaks meetmed, mille abil muuta liidu eelarve 
rakendamisega seotud liidu rahastamiskord (mis hõlmab praegu eri vahendeid ja nende 
kombinatsioone, näiteks programme, struktuuri- ja investeerimisfonde, usaldusfonde, 
Strateegiliste Investeeringute Fondi, tagatisfonde, rahastuid, finantsinstrumente, 
makromajandusliku abi instrumente jms) selgemaks, lihtsamaks ja sidusamaks ning 
paremini kavandatuks, et tagada piisav läbipaistvus, aruandlus, tulemuslikkus ja üldsuse 
arusaamine liidu poliitika rahastamise viisidest ja kasulikkusest;

33. tuletab meelde, et 80 % ELi rahalistest vahenditest hallatakse koos liikmesriikidega ja 
parlament peab seetõttu kontrollima ka riigiasutusi; väljendab kahetsust seoses 
asjaoluga, et riigiasutused ei ole siiski tihti valmis täitma eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutava institutsiooni soovitusi või uurimisi;

34. tuletab meelde, et tihedaid poliitilisi sidemeid parlamendi ja komisjoni vahel tugevdati 
hiljuti nn esikandidaatide (Spitzenkandidaten) süsteemi kaudu; kiidab heaks selle 
püüdluse tegelda liidu demokraatlike puudujääkidega, et tugevdada selle õiguspärasust 
ja suurendada usaldust ELi kodanike seas; tuletab siiski meelde erakondade 
rahastamisega seotud olemuslikku riski ja kutsub komisjoni üles tegelema kehtiva 
poliitiliste erakondade rahastamise mudeli puudujääkidega, et ennetada pettust ja 
tagada, et valimiskampaaniate rahastamine on täiesti läbipaistev.
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