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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

Finantsjuhtimine

1. tuletab meelde, et finantsmääruse artikli 247 lõike 1 punktis c on komisjonile seatud 
kohustus esitada iga aasta 31. juuliks Euroopa Parlamendile ja nõukogule integreeritud 
finants- ja vastutusaruanded koos vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajalise 
prognoosiga, mis hõlmab järgnevat viit aastat;

2. nõuab, et nendes aruannetes analüüsitaks konkreetse mitmeaastase finantsraamistiku 
kohustuste mõju tegemata maksete kuhjumise ulatusele;

Eelarvele lisatud programmide tegevuskulude aruanded

3. tunneb heameelt Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarvele (2020. aasta eelarve) lisatud 
programmide tegevuskulude aruannete üle, mis vastavalt finantsmääruse artikli 41 
lõike 3 punktile h annavad teavet iga rahastamisprogrammi kohta;

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2020. aasta programmiaruannetes viidatakse selliste 
valdkonnaüleste poliitikaeesmärkide saavutamisele nagu kliimamuutuste vastane võitlus 
ja bioloogilise mitmekesisuse arvessevõtmine; tunneb heameelt selle üle, et komisjon 
tutvustab ka asjakohaseid rahastamisprogramme, millega aidatakse kaasa strateegia 
„Euroopa 2020“ prioriteetide saavutamisele, ning juhib tähelepanu kõige uuematele ja 
asjakohasematele algatustele, millega toetatakse säästva arengu eesmärke koostöö- ja 
arengupoliitikas, kuigi seda tehakse sageli kaudselt ja mittemõõdetaval viisil;

5. palub eelarvekomisjonil koostöös Euroopa Parlamendi valdkondlike komisjonidega 
edendada tõelist tulemustele orienteerituse kultuuri, mille eesmärk on optimeerida 
rahaliste vahendite kasutamist, analüüsida programmide madala tulemuslikkuse 
põhjuseid ja võtta meetmeid vahendite kasutamise ja tulemuslikkuse parandamiseks;

Tulemusaruandlus

6. tuletab meelde, et programmiaruannetes esitatud programmide praegune 
tulemusraamistik sisaldab rohkem kui 700 näitajat, millega mõõdetakse tulemuslikkust 
üle 60 üldise ja üle 220 konkreetse eesmärgiga võrreldes;

7. imestab, miks komisjon kasutab finantsjuhtimise tulemuslikkuse mõõtmiseks kahte 
eesmärkide ja näitajate rühma: ühelt poolt hindavad komisjoni peadirektorid 
juhtimiskavades kindlaksmääratud eesmärkide saavutamist iga-aastastes 
tegevusaruannetes (eesmärgid ja näitajad) ning teiselt poolt mõõdab komisjon 
rahastamisprogrammide tulemuslikkust eelarveprojektile lisatud programmide 
tegevuskulude aruannete kaudu; kutsub komisjoni üles esitama oma aruandeid üheainsa 
eesmärkide ja näitajate rühma alusel;

8. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei selgitanud oma tulemusaruannetes seda, kuidas ta 
kasutas tulemuslikkust puudutavat teavet oma otsustusprotsessis;
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9. palub komisjonil teha järgmist:

a) ühtlustada tulemusaruandlust,

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

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

b) näidata, kuidas liidu eelarvega seotud tulemuslikkust puudutavat teavet on otsuste 
tegemisel kasutatud;

c) töötada tulemusaruannetega loodud suurte andmehulkade jaoks välja 
andmetöötlusmeetodid, mille eesmärk on anda saavutustest õigeaegne, õiglane ja 
tõene ülevaade; rõhutab, et tulemusaruandeid tuleks kasutada parandusmeetmete 
võtmiseks, kui programmide eesmärgid ei ole täidetud;

d) luua paremini tasakaalustatud tulemusaruandlus, esitades selge teabe tulemuste 
saavutamist pärssivate põhiprobleemide kohta;

Vahendite õigeaegne kasutamine

10. palub komisjonil parandada maksete prognoosi täpsust ja kasutada eelnevast 
programmiperioodist saadud kogemusi, et tegeleda maksenõuete kuhjumisega ja vältida 
selle negatiivset mõju järgmisele mitmeaastasele finantsraamistikule, ning esitada 
tegevuskava maksete võlgnevuse vähendamiseks mitmeaastases finantsraamistikus 
2021–2027;

11. palub, et komisjon näeks liikmesriikide ametiasutustele ette paraja suurusega tehnilise 
abi, et need suudaksid eraldatud summad ära kasutada;

12. rõhutab asjaolu, et liidu eelarves ei ole eelarvepuudujääk lubatud ja kasvav maksete 
kuhjumine kujutab endast tegelikult finantsvõlga;

Kliimamuutused

13. tuletab meelde Euroopa Liidu otsust eraldada 20 % eelarvest kliimamuutuste vastu 
võitlemiseks; kutsub komisjoni üles edendama teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni, et saavutada eesmärk eraldada eelarvest 20 % kliimamuutuste vastu 
võitlemiseks;

Ränne, piirikaitse ja inimõigused

14. palub komisjonil luua juhtimise ja aruandluse ning liidu tulevase rändevoogude ja 
integratsiooni korraldamise poliitika jaoks liidu eelarveliste kulutuste kirjendamise viis, 
mis võimaldaks anda aru kõigist pagulas- ja rändeküsimusega seotud rahasummadest;

Raamprogramm „Horisont 2020“
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15. tuletab meelde, et raamprogrammil „Horisont 2020“ on liikmesriikide poliitiline toetus; 
rõhutab, et teadusuuringud on otseinvesteering arukasse, jätkusuutlikku ja kaasavasse 
majanduskasvu, millega edendatakse töökohtade loomist; on seisukohal, et liidul on 
üksnes suuremahulise eelarve kaudu võimalik jõuda teadusalasele juhtpositsioonile, mis 
võimaldab eelkõige leida lahendusi ühiskonna mureküsimustele tööhõive, 
energiasüsteemi ümberkujundamise, digiteerimise ning meditsiini ja farmaatsiaalaste 
teadusuuringute valdkonnas;

16. tuletab meelde, et igal rändekriisil on humanitaaraspekt, mis tavaliselt hõlmab 
paratamatult erakorralisi meetmeid; kutsub komisjoni üles leidma võimaluse reageerida 
kiiresti rändekriisile ja selle aluseks olevale humanitaarolukorrale;

17. selleks et rändekriisile tõhusamalt reageerida, kutsub komisjoni üles eraldama nendele 
liikmesriikidele, kellel lasub rände- ja pagulaskriisiga toimetulekul põhikoormus, 
rohkem vahendeid;

18. kordab oma üleskutset luua õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi alla 
kuuluva Daphne programmi erieesmärgi jaoks eraldi eelarverida, et näidata liidu 
pühendumist naiste- ja tütarlastevastase vägivallaga võitlemisele; nõuab, et selle 
eelarverea summasid suurendataks ja lõpetataks Daphne programmi eesmärgile 
ajavahemikuks 2014–2020 eraldatud vahendite vähendamine; teeb ettepaneku 
suurendada järgmises mitmeaastases finantsraamistikus eelarvet, mis on ette nähtud 
õiguse, õiguste ja väärtuste fondile, mis hõlmab ka õiguste, võrdõiguslikkuse ja 
kodakondsuse programmi; kutsub üles tegema pidevaid jõupingutusi, et suurendada 
teadlikkust Daphne programmi erieesmärgi alt antavatest toetustest, ning muuta sellega 
seotud halduskord kasutajatele lihtsamaks;

Julgeolek ja kaitse

19. kutsub komisjoni üles võtma kasutusele eraldi rubriigi julgeoleku ja kaitse jaoks, et 
tagada läbipaistvam seire;

20. toonitab, et ametite volituste olulise suurendamisega, nagu 2021.–2027. aasta 
mitmeaastases finantsraamistikus on ette nähtud Frontexi puhul, kaasneb 
märkimisväärne organisatsiooni- ja eelarverisk; nõuab tungivalt, et sellise eelarveriski 
juhtimiseks töötataks välja üksikasjalik ja järkjärguline volituste suurendamise kava, 
mille puhul oleks ette nähtud sellest teavitamine ja selle järelevalve järgmise 
mitmeaastase finantsraamistiku puhul heakskiidetud õigusraamistikus ning mida 
lähiaastatel sõlmitavate eelarvekokkulepete puhul järgitakse ja mida tuleb põhjendada;

Rahastamisvahendid ja usaldusfondid

21. ühineb kontrollikoja nõudmisega, et aruandlus rahastamisvahendite kohta oleks 
üksikasjalikum, ning palub komisjonil esitada jagatud eelarve täitmise raames 
rakendatavate rahastamisvahendite kohta täpse ja täieliku teabe pärast kontode 
sulgemist, märkides ära liidu eelarvesse tagastatud summad ja liikmesriikidele jäänud 
summad;

22. juhib tähelepanu sellele, et kolmandatele riikidele antava abi puhul kasutatakse üha 
rohkem alternatiivsemaid rahastamismudeleid – nt usaldusfonde ja Türgi 
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pagulasrahastut –, mis suurendab olemasolevate finantsstruktuuride keerukust;

23. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Arengufondi, liidu eelarve ja usaldusfondide muude 
abiandjate vahendite ühendamine ei tohi seetõttu kaasa tuua seda, et arengu- ja 
koostööpoliitikale eraldatud raha ei kasutata nende algeesmärkide jaoks, st vaesuse 
kaotamiseks ja põhiõiguste edendamiseks;

24. rõhutab, et usaldusfonde tuleks luua ainult siis, kui nende kasutamine on põhjendatud ja 
vajalik tegevus ei ole muude olemasolevate finantskanalite kaudu võimalik; palub 
komisjonil eelarve ühtsuse põhimõttest lähtuvalt ka kaaluda selliste usaldusfondide 
sulgemist, mis ei suuda ligi tõmmata panust teistelt rahastajatelt või mis ei paku 
võrreldes traditsiooniliste liidu välisvahenditega lisaväärtust;

25. on veendunud, et liidu usaldusfondide toimimine ja vastutus on kõige paremini tagatud 
siis, kui nende haldamine on läbipaistev ja toimub liidu üldeelarve raamistikus;

Euroopa Prokuratuur

26. nõuab, et Euroopa Prokuratuurile tuleb anda piisavalt rahalisi vahendeid ja töötajaid; 
juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Prokuratuur peab toimima juba alates 
novembrist 2020; rõhutab, kui oluline on selge ülesannete jaotus ning Euroopa 
Prokuratuuri ja Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) tegevuse läbimõeldud 
kooskõlastamine;

27. tuletab meelde, kui oluline on noorte tööhõive algatus, mille eesmärk on noorte 
aktiveerimine ja nende tööturule integreerimine;

28. märgib, et 2020. aasta eelarve projektis on liidu osalus kokku 8 372 000 eurot;

29. tuletab meelde, kui oluline on tagada OLAFile, Europolile ja Eurojustile piisavad 
ressursid ja personal, et nad oleksid võimelised tegema tulemuslikult koostööd Euroopa 
Prokuratuuriga ning täitma ühist funktsiooni, milleks on liidu finantshuvide kaitse; 
väljendab sellega seoses muret, et OLAF teatas oma 2018. aasta tegevusaruandes 
töötajate arvu vähenemisest, samas kui ameti töökoormus on struktuurselt suurenenud.
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