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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) arvamuse üle liidu 
2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta; rõhutab, et liidu eelarve kulutuste 
hinnanguline üldine veamäär oli 2,6 %, mis jääb kahe viimase aasta hinnangulise 
veamääraga samasse vahemikku ja on vaid veidi suurem kui kõigi aegade väikseim 
veamäär (2,4 %) 2017. aastal; tuletab meelde, et olulisuse piirmäär on 2 %, ja kutsub 
komisjoni üles suurendama jõupingutusi, et vähendada üldist veamäära alla selle 
piirmäära; 

2. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei ole reageerinud parlamendi korduvale 
üleskutsele arvutada välja ka kulutuste hinnanguline veamäär rubriigis 3 (Julgeolek ja 
kodakondsus); võtab teadmiseks kontrollikoja selgituse, miks seda ei tehtud, nimelt oli 
2018. aasta eelarves rubriigi 3 maksete osakaal vaid 2 %; võtab teadmiseks rände ja 
siseasjade peadirektoraadi enese hindamise, mille kohaselt jääb veamäär eeldatavasti 
alla 2 % olulisuse piirmäära; peab kahetsusväärseks, et 2018. aastal auditeeritud 18 
tehingust koosnev valim ei olnud kontrollikoja arvates piisav, et seda head tulemust 
kinnitada; nõuab, et auditeeritud tehingute valim oleks suurem, et anda 
eelarvepädevale institutsioonile selles olulises poliitikavaldkonnas saavutatud 
tulemuste nõuetekohaseks hindamiseks piisavalt teavet;

3. väljendab heameelt kontrollikoja eriaruannete üle Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra 
usaldusfondi (ELi Aafrika usaldusfond)1 ja Türgis asuvate pagulaste jaoks mõeldud 
rahastu (Türgi pagulasrahastu)2 kohta; võtab teadmiseks kontrollikoja järelduse, et ELi 
Aafrika usaldusfond, mis toetab tegevust 26 Aafrika riigis, on küll paindlik vahend, 
mis aitab käivitada projekte kiiremini kui traditsioonilised rahastamisvahendid, kuid ei 
keskendu sellele, kuidas lahendada tõhusalt enneolematuid probleeme; on seisukohal, 
et komisjon peaks ELi Aafrika usaldusfondiga seonduva uuesti läbi vaatama ja 
selgitama eelkõige välja valdkonnad, millele selle tegevus peaks keskenduma ja 
kuidas selle rakendamist kiirendada, et fondi mõju oleks suurem; võtab teadmiseks 
kontrollikoja tähelepaneku, et Türgi rahastamisvahendi raames kasutusele võetud 3 
miljardi euro suurune esimene osamakse (6 miljardist eurost) võimaldas 
pagulaskriisile kiiresti reageerida, kuid ainult poolte projektide puhul olid tulemused 
ootuspärased; on veendunud, et rahaliste toetuste projektide tõhusust tuleks 
suurendada; nõuab tungivalt, et komisjon järgiks kontrollikoja soovitusi, sh 
investeeriks rohkem munitsipaaltaristusse ja sotsiaal-majanduslikku abi valdkonda, et 
rahuldada pagulaste vajadusi, ning töötaks välja strateegia üleminekuks 
humanitaarabilt arenguabile;

4. väljendab heameelt kontrollikoja eriaruande üle, mis käsitleb liidu toetust 

1 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 32/2018 „ELi hädaolukorra usaldusfond Aafrika jaoks: paindlik, kuid 
piisavalt fookustamata“.
2 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 27/2018 „Türgi pagulasrahastu: kasulik abi, kuid vajab kulutõhususe 
suurendamiseks täiustamist“.
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liikmesriikide jõupingutustele võitluses radikaliseerumise vastu3, mida rahastatakse 
muu hulgas Sisejulgeolekufondist ja õigusprogrammist; jagab kontrollikoja 
seisukohta, et komisjon peaks parandama radikaliseerumise vastu võitlemisele 
suunatud liidu rahastatavate meetmete üldise koordineerimise raamistikku, 
suurendama praktilist toetust liikmesriikide spetsialistidele ja poliitikakujundajatele 
ning parandama tulemuste hindamise raamistikku;

5. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoda ei leidnud Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi käsitlevates komisjoni 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlustes suuri vigu ja ta 
nõustub komisjoni raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsustega; 
peab siiski kahetsusväärseks, et kontrollikoja kontrollitud 18 tehingust sisaldas vigu 
kolm, millest ühe puhul oli tegemist liikmesriikidega jagatud eelarve täitmise raames 
tehtud Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tehinguga ja mille veamäär oli 9,4 
%;  nõuab tungivalt, et komisjon käsitleks kontrollikoja tuvastatud süsteemseid 
puudusi, näiteks tõendavate dokumentide järelkontrolli puudumisega maksetaotluste 
eelneva halduskontrolli korral; kutsub liikmesriike üles parandama toetusesaajate 
korraldatud hankemenetluste seaduslikkust ja korrektsust.

3 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 13/2018 „Terrorismi põhjustava radikaliseerumise vastane võitlus: 
komisjon käsitles liikmesriikide vajadusi, kuid koordineerimine ja hindamine oli teataval määral puudulik“.


