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 ET 

ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt aastaaruande üle, mis on komisjoni praegusele koosseisule esimene ja 

ühtlasi esimene uuel 2014.–2020. aasta programmitöö perioodil; rõhutab, et ELi rahalisi 

vahendeid tuleb nõuetekohaselt hallata ja võimalikult tõhusalt kasutada, et ELi 

finantshuvide kaitse on Euroopa Liidu toimimise lepingu keskmes ning nii liit kui ka 

liikmesriigid vastutavad ELi finantshuvide kaitsmise ja pettusevastase võitluse eest; 

märgib, et komisjon ja liikmesriigid on mitme meetme abil muutnud tulemuslikumaks 

võitluse pettuse ja muu eeskirjade eiramise üldise määra vähendamise nimel, et tagada 

ELi rahaliste vahendite kaitse pettuse eest; 

2. märgib ühest küljest, et ühtekuuluvuspoliitika ei ole kõige suurema pettusena teatatud 

eeskirjade eiramiste arvuga valdkond, ja teisalt, et suurim osa eiramistest selles 

poliitikavaldkonnas langes Euroopa Regionaalarengu Fondi arvele; tunneb siiski muret 

selle üle, et 306 eeskirjade eiramist ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas olid seotud 

pettusega ja 4977 eiramist ei olnud seotud pettusega; tunneb muret ka selle üle, et 2013. 

aastaga võrreldes on pettusena teatatud juhtumite arv 5 % vähenenud, kuid pettusega 

seotud summad on suurenenud 76 %, samuti on muude kui pettusena teatatud eiramiste 

arv suurenenud 7 % ja sellega seotud summad on kasvanud 33 %; toonitab, et mitte kõik 

eeskirjade eiramised ei ole seotud pettusega ja tuleb eristada pettusega seotud ja sellega 

mitte seotud eiramisi; 

3. märgib, et eeskirjade eiramise mõiste, liigitus, avastamine ning sellest teatamine on 

erinevad eri liikmesriikides ja liikmesriikide siseselt, peamiselt eeskirjade eiramise 

määratluste erinevuse tõttu; peab vajalikuks ühtlustamist jätkata ja tunneb sellega seoses 

heameelt komisjoni 8. juuli 2015. aasta delegeeritud määruse üle eeskirjade eiramisest 

teatamise kohta, millega täiendatakse ühissätete määrust; kutsub komisjoni ja liikmesriike 

üles koostama sidusad strateegiad eeskirjade eiramise käsitlemiseks ja pettusevastaseks 

võitluseks ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas; toonitab komisjoni võetud ennetus- ja 

parandusmeetmed eeskirjade eiramise ärahoidmiseks, sealhulgas 193 maksete 

katkestamist ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas; 

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama vastavatel tasanditel välja seotud 

andmebaasid eeskirjade eiramise kohta ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas, kaasa arvatud 

avaliku hanke käigus toimunud eiramiste kohta, kuna sellised andmebaasid võivad olla 

aluseks eeskirjade rikkumise sageduse, tõsiduse ja põhjuste ning pettusega seotud 

eeskirjade eiramise summade mõtestatud ja põhjalikuks analüüsimiseks; toonitab, et 

liikmesriigid peavad tagama selle, et komisjonile esitataks õigeaegselt ja asjakohaselt 

täpsed ja võrreldavad andmed halduskoormust ebaproportsionaalselt suurendamata; 

5. märgib, et kontrollikoda analüüsis oma eriaruandes nr 10/2015 „ELi 

ühtekuuluvusvaldkonna vahenditega tehtavate riigihangete probleemide kõrvaldamiseks 

vajatakse suuremaid jõupingutusi” riigihangetega seotud menetlusi; märgib, et riigihanke-

eeskirjade mittejärgimine viib vigadeni, mis võib põhjustada viivitusi rakendamisel ja 

finantskorrektsioone; palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada 2016. aasta lõpuks 

eeltingimuste täielik järgimine riigihangete seaduse mõjusa rakendamise osas; kutsub 
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liikmesriike üles tagama 2014. aasta riigihankedirektiivide paketi asjakohane ja kiire 

ülevõtmine; 

6. toonitab, et muud kui pettusena toime pandud eeskirjade eiramised on sageli seotud 

keeruliste eeskirjade ja nõuete ebapiisava tundmisega; arvab, et kui komisjon ja 

liikmesriigid eeskirju ja menetlusi lihtsustaksid, väheneksid ka sellised eeskirjade 

eiramised; on arvamusel, et võitlus eeskirjade eiramise, sh pettuse vastu, eeldab kõigi 

institutsioonide teadlikkust ELi, riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning üldsuse 

hulgas; märgib, et pettusi ennetava ja pettusevastase hoiaku kinnistamine on väga tähtis 

kõigis fondide rakendamises osalevates institutsioonides ja asutustes, ning kutsub 

liikmesriike üles ergutama heade tavade vahetust, 

7. tuletab meelde, et ühissätete määruses kohustatakse haldusasutusi võtma tõhusaid ja 

proportsionaalseid pettusevastaseid meetmeid, mis peaksid kuuluma riiklikku 

pettusevastasesse strateegiasse; kutsub komisjoni üles tugevdama ennetustegevust; 

väljendab sellega seoses heameelt riskide varase avastamise süsteemi sisseseadmise üle ja 

nõuab eelkõige haldusasutuste tehnilise ja haldussuutlikkuse parandamist eesmärgiga 

tagada vastupidavamad kontrollisüsteemid, mis suudaksid vähendada pettuseohtu ja 

parandada avastamissuutlikkust, sh vähem arenenud piirkondades, põhjustamata asjatut 

finants- ja halduskoormust; toonitab, et ennetustegevus peaks hõlmama pädevates 

asutustes rahaliste vahendite haldamise ja kontrolli eest vastutavate töötajate pidevat 

koolitamist ja toetamist ning teabe- ja parimate tavade vahetust; toonitab kohalike ja 

piirkondlike ametiasutuste ning partnerite olulist rolli pettusevastases võitluses, millega 

tagatakse läbipaistvus ja hoitakse ära huvide konfliktid; 

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjon kasutaksid täielikult ära infotehnoloogia 

võimalusi avalike hangete korraldamisel, kaasa arvatud e-hanke vahendeid, heade tavade 

vahetamist ja ennetavad riskihindamisvahendeid; kiidab heaks komisjonis välja töötatud 

veebipõhise pettuste avastamise lahenduse ARACHNE, mille eesmärk on selgitada 

riskinäitajate kogumi alusel välja kõige riskantsemad projektid, ning kutsub liikmesriike 

üles seda vahendit kasutama; 

9. tunnustab komisjoni otsust teha 2018. aastal vahehindamine, et selgitada välja, kas 

ühtekuuluvuspoliitika uus regulatiivne ülesehitus aitab ennetada ja vähendada eeskirjade 

eiramise, sh pettuse ohtu, ning ootab üksikasjalikku teavet uute eeskirjade mõju kohta 

haldus- ja kontrollisüsteemidele nii eeskirjade eiramise ja pettuste ohu kui ka poliitika 

üldise elluviimise osas; kutsub nõukogu üles toetama direktiivi eelnõu, milles käsitletakse 

ELi finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil; 

10. palub nõukogul toetada sõltumatu Euroopa Prokuratuuri loomist tingimusel, et 

määratletakse täpsemalt ja piiritletakse selgelt Euroopa Prokuratuuri suhe teiste ELi 

institutsioonide ja asutustega, et hoida ära ebatõhus volituste kattumine, võttes arvesse 

vajadust võidelda liikmesriikide piire ületava pettusega; 

11. võtab teadmiseks lahknevused Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolt 

liikmesriikides avalikest ja eraallikatest pettuse kohta kogutud teabe (OLAF aruanne 

2014) ja OLAFi poolt liikmesriikidele soovitatud finantsvahendite sissenõudmise vahel, 

mis on väga ebaühtlane; palub komisjonil toetada algatusi, mille eesmärk on suurendada 

sissenõudmismäära pettusejuhtumite puhul. 
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