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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. väljendab heameelt komisjoni aastaaruande üle ja tuletab meelde, et liikmesriikide ja 

komisjoni jõupingutustega saavutada piirkondliku ühtekuuluvuse edendamise eesmärk 

peaks alati kaasas käima ELi ja tema liikmesriikide finantshuvide kaitse, millega tagatakse 

maksumaksja raha otstarbekas kasutamine ja täielik kajastamine; märgib, et võitlus 

pettuste ja muude eeskirjade eiramiste vastu suurendab ka ELi vahendite 

kasutussuutlikkust ja nende tulemuslikku haldamist ning samas parandab üldsuse 

arvamust ELi poolt rahastatud projektide kohta; tuletab meelde, et mitte kõik eeskirjade 

eiramised ei ole pettused ning et vigade ja pettuste vahel tuleb teha selget vahet; rõhutab, 

et väiksemate vigade avastamine ei tohiks kaasa tuua rahastamisprogrammide peatamist; 

palub liikmesriikidel kõrvaldada probleemid, mis on seotud eeskirjade eiramisest hilise 

teatamisega; rõhutab, et liikmesriigid ja komisjon vastutavad ühiselt pettustevastase 

võitluse eest; 

2. juhib tähelepanu sellele, et pettustevastases võitluses on tehtud palju positiivseid samme; 

väljendab sellega seoses heameelt, et hiljuti asutati Euroopa Pettustevastase Ameti 

(OLAF) struktuuris uus Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (ESIF) küsimuste 

uurimisüksus ning kõigis liikmesriikides on loodud pettustevastased 

koordineerimistalitused (AFCOS); tuletab meelde, et struktuurifonde ja 

ühtekuuluvusfondi puudutavate pettuste suur kasv (21 %) 2015. aastal võib olla tingitud 

asjaolust, et perioodi 2007–2013 programmitöö maksed on peaaegu lõpule viidud; märgib, 

et enamik ühtekuuluvuspoliitika alaseid rikkumisi on seotud Euroopa Regionaalarengu 

Fondiga (ERF); rõhutab, et 2015. aasta kohta teatatud 371 ühtekuuluvuspoliitika 

eeskirjade eiramist, mis on liigitatud pettusteks ja 10 322 eeskirjade eiramist, mis on 

liigitatud muuks kui pettusteks, kujutavad endast tuvastatud rikkumisi, mille 

kõrvaldamiseks on võetud või on kavas võtta parandusmeetmeid; 

3. on seisukohal, et aastaaruande andmete analüüsimine võrreldes siseriiklike 

rahastamisskeemide võrreldavate andmetega, sealhulgas eeskirjade eiramise ja pettustega 

seotud andmetega võiks aidata teha sihipäraseid järeldusi ühtekuuluvuspoliitikaga seotud 

kulutuste, sealhulgas suutlikkuse suurendamise vajaduste kohta; 

4. rõhutab vajadust teha suuremaid jõupingutusi igat sorti eeskirjade eiramiste varaseks 

avastamiseks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles ühtlustama liikmesriikide vahel 

eeskirjade eiramise klassifitseerimist, tuvastamist ja sellest teatamist ; tuletab meelde 

tungivat vajadust kasutada pettuste avastamiseks paremini ära liikmesriikides 

olemasolevat teavet; väljendab samas heameelt komisjoni võetud ennetus- ja 

parandusmeetmete üle pettuste ja muude eeskirjade eiramiste vältimiseks; nõuab 

tihedamat koostööd liikmesriikide siseriiklike ametiasutuste vahel, et vähendada 

eeskirjade eiramise arvu ja tugevdada pettuste ärahoidmist; 

5. toonitab vajadust struktureeritud koordineerimise järele haldusasutuste ja pettustevastaste 

organite vahel, ning seda, kui oluline on liikmesriikide vaheline ning sama liikmesriigi 

sisene koordineerimine ja parimate tavade vahetus, et ühtlustada võimalikult suurel määral 

lähenemisviisi pettustevastasele võitlusele; peab tervitatavaks liikmesriikide algatusi võtta 
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vastu ühine pettustevastane strateegia, ning kutsub komisjoni üles tegema suuremaid 

jõupingutusi, et laiendada seda strateegiat kõigile liikmesriikidele; rõhutab, et nagu 

toonitati komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi (DG REGIO) 2015. aasta 

tegevusaruandes, põhjustasid rakenduskavade katkestamist ja peatamist enamasti 

puudujäägid juhtimis- ja kontrollorganite korralduses, esmatasandi juhtimiskontrollid, 

kontrolljälg ning finantskorraldusvahendite käitlemine; 

6. juhib tähelepanu sellele, et kuna Euroopas puudub ühtne pettuse mõiste ja kasutusel on 

erinevad õigussüsteemid, ei saa statistilistel eesmärkidel kasutada andmeid teatatud 

eeskirjade eiramise ja nende hilisema pettusteks liigitamise kohta, et klassifitseerida 

pettuste probleemi ulatust liikmesriikides; 

7. peab kiiduväärseks liikmesriikide tehtud jõupingutusi eeskirjade eiramiste tuvastamisel, 

hindamisel ja nendest teatamisel ning mõjusate ja proportsionaalsete pettustevastaste 

meetmete rakendamisel; rõhutab, et pettustevastane võitlus aitab edendada arengut; palub 

komisjonil kasutada ka tehnilist abi, et tugevdada korraldusasutuste tehnilist ja 

haldussuutlikkust tulemuslike kontrollisüsteemide tagamisel, sealhulgas võttes kasutusele 

lihtsamaid ja läbipaistvamaid rakendusi, mis suudaksid vähendada pettusteohtu ja tagaksid 

mis tahes kahju hüvitamise; soovitab projektide juhtimise kõigil tasanditel parandada 

läbipaistvust; julgustab komisjoni ja liikmesriike jätkama liikumist selles suunas ja järk-

järgult lisama oma kontrollisüsteemidesse ja -menetlustesse eeskirjade eiramise vastu 

võitlemiseks IT-vahendite süstemaatilise kasutamise; palub tungivalt komisjoni välja 

töötada ja võtta vastu erijuhised, et aidata riigiasutustel tuvastada eeskirjade eiramisi; 

8. pettuste ärahoidmiseks soovitab veelgi edendada ja toetada detsentraliseeritud 

lähenemisviise ühtekuuluvuspoliitika programmide ja meetmete rakendamisele, et 

suurendada kohapealset ja kodanikulähedast isevastutust ja vastutust; soovitab komisjonil 

juhtimiskontrollide tõhustamiseks hinnata täiendavalt Arachne riskianalüüsi vahendite 

kasutamist liikmesriikides; 

9. kutsub komisjoni üles tugevdama ennetustegevust; väljendab sellega seoses heameelt 

riskide varase avastamise süsteemi sisseseadmise üle ja nõuab eelkõige haldusasutuste 

tehnilise ja haldussuutlikkuse parandamist, et tagada tugevamad kontrollisüsteemid, mis 

suudaksid vähendada pettusteohtu ja parandada avastamissuutlikkust, sh vähem arenenud 

piirkondades, põhjustamata sealjuures asjatut finants- ja halduskoormust; 

10. 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 liikmesriikide vahel; juhib tähelepanu kohalike ja 

piirkondlike omavalitsuste ning sidusrühmade otsustavale rollile pettuste vastu 

võitlemisel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegutsema kooskõlas sätetega, milles 

esitatakse eeltingimused ühtekuuluvuspoliitikas, eelkõige riigihangete valdkonnas; kutsub 

liikmesriike üles suurendama jõupingutusi komisjoni aastaaruandes välja toodud 

valdkondades, eriti seoses riigihangete, finantskuritegude, huvide konflikti, korruptsiooni, 

rikkumistest teatamise ja pettuste mõistega; 

11. rõhutab, et liikmesriigid teatasid ajavahemikus 2008–2014 kokku 816 eeskirjade eiramise 

juhtumist, mille puhul nad kahtlustasid pettust, kuid nendest liigitas OLAF tegelikeks 

pettusteks ainult 87 (10 %); juhib tähelepanu asjaolule, et muud kui pettustena teatatud 

eeskirjade eiramised toimuvad tihti keerukate eeskirjade ja nõuete ebapiisava tundmise 
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tõttu ning on sageli seotud menetluste ja nõuete keerukusega; kutsub liikmesriike üles 

suurendama jõupingutusi eiramisjuhtumite haldamise süsteemi (IMS) kaudu esitatud 

andmete kvaliteedi paremaks kontrolliks, eelkõige seoses avastatud eeskirjade eiramiste 

kirjeldamisega, asjaomaste prioriteetsete valdkondadega ning pettustest ja eeskirjade 

eiramisest mõjutatud projektide ja tegevuste asukohtadega; 

12. soovitab võtta meetmeid, et parandada lihtsustamismeetmete kasutuselevõtmist perioodiks 

2014–2020 ja pidades silmas 2020. aasta järgset Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide õigusraamistikku kui vahendit vigadest tingitud rikkumiste 

vähendamiseks; rõhutab, et on oluline kohaldada ühtse auditi põhimõtet; on veendunud, et 

eeskirjade ja menetluste lihtsustamine aitab vähendada muid kui pettustena teatatud 

eeskirjade eiramisi; soovitab liikmesriikidel ja nende kohalikel ja piirkondlikel 

ametiasutustel jagada selles osas parimaid tavasid, võttes iga kord arvesse vajadust 

saavutada õige tasakaal hoolikusmeetmete ja lihtsustatud menetluste vahel; 

13. rõhutab, et komisjon peaks 2018. aastaks kavandatud ühtekuuluvuspoliitika 

vahehindamises võtma arvesse vajadust vältida ja vähendada eeskirjade eiramiste, 

sealhulgas pettuste ohtu; avaldab kahetsust selle pärast, et keerukad menetlused muudavad 

ELi vahendite kaudu rahastamise vähem ligitõmbavaks; palub komisjonil analüüsida kasu, 

mida toob stiimulite kasutuselevõtmine kulutuste tõhususe suurendamiseks; palub 

komisjonil luua riiklike pädevate asutuste vaheline teabe vahetamise mehhanism, mis 

võimaldaks võrdlevalt hinnata liikmesriikide vaheliste tehingute raamatupidamisarvestust 

ja aitaks tuvastada võimalikke rahvusvahelisi pettusi seoses mitmeaastase 

finantsraamistikuga 2014–2020; 

14. toonitab vajadust käivitada võimaluse korral teavitus- ja koolituskampaaniaid kõikides 

ELi ametlikes keeltes ning võtta teadlikkust suurendavaid meetmeid, et anda kodanikele 

teavet kasutuselolevate pettustevastaste meetmete mõjususe kohta ning vältida vigade 

määra ja pettuste arvu kohta tekkida võivaid väärarvamusi; soovitab suurendada 

läbipaistvust ja hõlbustada juurdepääsu teabele eeskirjade eiramiste kohta; rõhutab 

liikmesriikidevahelise teabevahetuse tõhustamise tähtsust; 

15. väljendab muret liikmesriikide kõigi kontrollistruktuuride omavahelise koostöö taseme 

pärast; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama algatusi, mille eesmärk on tugevdada 

kontrollistruktuuride omavahelist koordineerimissuutlikkust, eelkõige pidades silmas 

selliseid kontrollistruktuure, mis otseses kontaktis abisaajatega viivad läbi esimese astme 

kontrolli; juhib tähelepanu sellele, et pettuste ja korruptsiooni juhtumid muutuvad oma 

loomult üha rahvusvahelisemaks; rõhutab sellega seoses, et oleks soovitav luua ELi 

finantshuvide kaitsmiseks sõltumatu Euroopa prokuratuur ja võtta samal ajal meetmeid 

tagamaks, et selle asutuse ja olemasolevate ELi organite vahelised suhted oleksid selged ja 

nende vastavad volitused selgelt piiritletud, et välistada mis tahes tarbetut kattumist; 

16. kaalub liikmesriikide ja OLAFi vahelise puuduliku suhtlemise küsimusega tegelemist; 

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama algatusi, mis võimaldavad täiustada 

avalike struktuuride omavahelist suhtlemist ning samuti suhtlust liikmesriikide 

kodanikuühiskonna ja OLAFi vahel; rõhutab, et see on tähtis korruptsiooni vastu 

võitlemiseks liikmesriikides; 

17. väljendab muret erinevuste pärast teabes, mida OLAF saab liikmesriikide avalikest ja 

eraallikatest; kutsub Euroopa Komisjoni üles toetama algatusi, mille eesmärk on koguda 
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rohkem avalikku teavet ja palub liikmesriikidel parandada esitatavate andmete kvaliteeti. 
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