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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on seotud komisjoni 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmisega ja kontrollikoja eriaruandega nr 5/2012 arenguabiprogrammide 
teabesüsteemi (CRIS) kohta 
(C7-0116/2012 – 2012/2091(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2011. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse kontrollikoja eriaruannet nr 5/2012 arenguabiprogrammide teabesüsteemi 
(CRIS) kohta, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319 ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002,2 
eriti selle artikleid 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust3, eriti selle 
artikleid 145, 146 ja 147,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 76 ja 112 ning VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust 
(A7-0384/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlament tutvub iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse käigus kontrollikoja eriaruannetega;

B. arvestades, et kontrollikoja eriaruannetes esitatakse teavet rahaliste vahendite 
kasutamisega seotud probleemsete küsimuste kohta ning seega aitavad need parlamendil 
täita eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni rolli;

C. arvestades, et tänapäevane infotehnoloogia infrastruktuur on komisjonile hädavajalik, et 
anda teavet institutsioonisiseseks kasutuseks (juhtkonnale) ja institutsioonist väljapoole 
(eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile);

D. arvestades, et arenguabiprogrammide teabesüsteemil (CRIS) on keskne osa komisjoni 
välistegevuse haldamise sisekontrollisüsteemis (eriaruande nr 5/2012 punkt 6);

1 ELT L 68, 15.3.2011.
2 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
3 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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E. arvestades, et kui CRIS 2000. aastal käivitati, pidi see edastama operatiivset finantsteavet 
välistegevuse projektide ja programmide kohta ning eelkõige andma täpse ülevaate 
kulukohustuste ja maksete jagunemisest riikide ja sektorite lõikes eri geograafilistes 
piirkondades; see teave pidi täiendama arvestussüsteemist saadavat teavet;

F. arvestades, et lisaks sellele, et CRIS võimaldab kõigil välistegevuse haldamisega 
tegelevatel komisjoni töötajatel nii peakorterites kui ka liidu delegatsioonides kasutada 
oma töös ühist andmebaasi, edastab see ka finantsinfot komisjoni tekkepõhisesse 
arvestussüsteemi;

G. arvestades, et CRIS on esmatähtis süsteem, mille tervikluse või käideldavusega seotud 
probleemid võiksid ohustada komisjoni suhteid teiste liidu institutsioonide, liikmesriikide 
või kolmandate pooltega (eriaruande nr 5/2012 punkt 46);

H. arvestades, et CRISi arenduseks, hooldamiseks ja toetamiseks taotletud eelarve kogumaht 
kasvas 2011. aastal 13 000 000 euroni (eriaruande nr 5/2012 punkt 13);

Üldised seisukohad ja kontrollikoja soovituste heakskiitmine

1. on rahul kontrollikoja eriaruandega nr 5/2012, sest see annab parlamendile kui järelevalve 
ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teavet eelarve 
täitmise kohta;

2. on rahul kontrollikoja üldise järeldusega, mille kohaselt „CRIS rahuldab enamasti 
mõjusalt komisjoni teabevajadused välistegevuse valdkonnas” (eriaruande nr 5/2012 
punkt 75); on aga mures aruandes osutatud teatavate tõsiste puudujääkide pärast;

3. kutsub komisjoni üles määratlema CRISi rolli ja eesmärgid, mida ei ole ajakohastatud 
pärast seda, kui süsteem 2002. aastal kasutusele võeti – hoolimata asjaolust, et süsteemi 
sisu on vahepeal paljuski muutunud;

4. kiidab heaks kõik kontrollikoja soovitused; palub komisjonil need soovitused võimalikult 
kiiresti ellu viia, et puudused likvideerida;

5. rõhutab, et CRISi rolli muutmine või CRISi teisendamine peaks olema kooskõlas liidu 
välispoliitika uute, Euroopa Liidu toimimise lepingust tulenevate ülesannetega, et 
saavutada andmete parem kvaliteet ja sidusus;

6. rõhutab vajadust kohandada CRISi aruandlusfunktsioonid parlamendi pädevusega 
välispoliitika ja eelarvekontrolli valdkonnas;

7. peab kõige olulisemaks eriaruande nr 5/2012 1. soovitust, mille kohaselt on vaja 
määratleda CRISi kui infosüsteemi soovitud roll ja eriti selle seos komisjoni tekkepõhise 
arvestussüsteemiga; 

8. on seisukohal, et liidu välistegevust puudutava sidusa, läbipaistva, ajakohastatud ja 
usaldusväärse aruandluse saavutamiseks tuleb täiustada andmeterviklust CRISi ja 
tekkepõhine arvestussüsteemi vahel; rõhutab, et ABACi funktsioonide kordamist CRISis 
tuleks vältida;
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CRISi tõhusus ja mõjusus
9. on mures kontrollikoja järgmiste tähelepanekute pärast, mis puudutavad CRISi tõhusust ja 

mõjusust:

− CRISi roll tekkepõhises arvestussüsteemis ei ole asjakohaselt määratletud, mistõttu 
on osa funktsioone dubleeritud (eriaruande nr 5/2012 punktid 34 ja 35) ning pole 
selge, millist lisandväärtust pakub praktika kodeerida finantstehinguid endiselt 
CRISis (punkt 35);

− CRISist saadav teave võib olla ebausaldusväärne (eriaruande nr 5/2012 punktid 39–
41, 49–52 ja 54–56) ning mõnikord tuleb seda käsitsi parandada (komisjoni vastus 
punktile 52), sest esineb puudujääke andmekodeerimises (punktid 38–41), 
puuduvaid kirjeid ja kehtetuid kirjeid (punktid 49–51, 54 ja 55); 

− andmete (arvete ja auditiaruannete) registreerimisel CRISis on esinenud 
märkimisväärseid viivitusi (eriaruande nr 5/2012 punkt 57);

− CRISi kõige kiireloomulisem probleem on endiselt kasutajasõbralikkus (eriaruande 
nr 5/2012 punkt 43 ja joonis 3);

10. on mures selle pärast, et nende puuduste tõttu võib parlamendile kui eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile esitatud teave olla ebausaldusväärne 
(nt eriaruande nr 5/2012 punkt 39 puudutab makseid riikide lõikes); võtab teadmiseks 
komisjoni seni tehtud jõupingutused (eelkõige komisjoni vastused punktidele 35, 52 ja 
54); nõuab siiski, et komisjon need puudused võimalikult kiiresti kõrvaldaks, et tagada 
CRISi usaldusväärne finantsjuhtimine; on seisukohal, et eriti oluliseks tuleb pidada 
funktsioonide dubleerimise vältimist, sest see on ebatõhus ja võib põhjustada kirjete 
ebaõigsust;

11. märgib samuti, et tuleks ajakohastada CRISi funktsioone, et esitada kokkuvõtlikku teavet 
abi saavate riikide, poliitikavaldkondade ja rahastamisvahendite kohta, mis on praegu 
raske, kui mitte võimatu; rõhutab, et süsteemi tõhusust ja tulemuslikkust tuleb osaliste 
jaoks parandada andmekodeerimise ratsionaliseerimise ja konsolideerimise abil;

Muud tähelepanekud

12. võtab teadmiseks kontrollikoja selgitused CRISi kuluanalüüsi puudumise kohta, mis 
tuleneb sellest, et auditi eesmärk oli analüüsida CRISi suutlikkust rahuldada komisjoni 
teabevajadused, mitte selle halduskulusid; peab siiski kahetsusväärseks, et puudub teave 
CRISi kulutõhususe kohta;

13. peab kahetsusväärseks, et CRISi loomise ajal ei koostatud selget pikaajalist strateegiat, 
kus oleks kindlaks määratud süsteemi eesmärgid ja toimimispõhimõtted, sest strateegia 
puudumine on kaasa toonud CRISi ülesannete lisandumise ilma konkreetse visioonita;

14. rõhutab, et CRIS peaks hõlmama standardset mehhanismi andmete konfidentsiaalsuse ja 
kasutajate juurdepääsuõiguste diferentseerimiseks; on seisukohal, et selline mehhanism 
tuleks luua, et tagada piisav konfidentsiaalsus ja andmeterviklus;
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15. tunneb muret selle pärast, et süsteem ei ole piisavalt turvaline; märgib samuti, et 
julgeolekuvaldkonna vastutusalade määratlemine on endiselt ebaselge, mis andmekaitse 
seisukohalt kujutab endast tõsist turvariski; toonitab, et andmed peavad täielikult vastama 
OECD arenguabi komitee kriteeriumidele;

16. tuletab komisjonile meelde andmekaitse-eeskirjade järgimise olulisust; märgib kriitiliselt, 
et andmekaitseametnikule saadetud teated ei puudutanud otseselt CRISi kirjetele lisatud 
elulookirjeldusi (eriaruande nr 5/2012 punkt 74);

17. kutsub komisjoni üles viivitamata tegelema kõikide puuduste ja soovitustega, mille 
Euroopa Parlament ja kontrollikoda välja tõid;

o

o     o

18. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale.
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7.11.2012

VÄLISKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

eriaruande nr 5/2012 kohta, mis puudutab arenguabiprogrammide teabesüsteemi (CRIS) 
(2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine)
(C7-0116/2012 – 2012/2091(DEC))

Arvamuse koostaja: Alojz Peterle

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kontrollikoda on seisukohal, et üldjoontes katab arenguabiprogrammide 
teabesüsteem (CRIS) komisjoni teabevajaduse välistegevuse valdkonnas;

2. tunneb siiski muret aruandes osutatud mõningate tõsiste puudujääkide pärast;

3. kutsub komisjoni üles määratlema CRISi rolli ja eesmärgid, mida ei ole ajakohastatud 
pärast seda, kui süsteem 2002. aastal kasutusele võeti – hoolimata asjaolust, et süsteemi 
sisu on vahepeal paljuski muutunud;

4. rõhutab, et mis tahes CRISi rolli muutmine või CRISi teisendamine peaks olema 
kooskõlas liidu välispoliitika uute, Euroopa Liidu toimimise lepingust tulenevate 
ülesannetega, et saavutada andmete parem kvaliteet ja sidusus;

5. toonitab vajadust kohandada CRISi aruandlusfunktsioonid Euroopa Parlamendi 
pädevusega välispoliitika ja eelarvekontrolli valdkonnas;

6. on seisukohal, et liidu välistegevust puudutava sidusa, läbipaistva, ajakohastatud ja 
usaldusväärse aruandluse saavutamisel on peamiseks proovikiviks andmetervikluse 
täiustamine CRISi ja komisjoni raamatupidamissüsteemi ABAC (tekkepõhine arvestus) 
vahel; rõhutab, et ABACi funktsioonide kordamist CRISis tuleks vältida;

7. märgib samuti, et tuleks ajakohastada CRISi funktsioone, et esitada kokkuvõtlikku teavet 
abi saavate riikide, poliitikavaldkondade ja rahastamisvahendite kohta, mis on praegu 
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raske, kui mitte võimatu; rõhutab, et süsteemi tõhusust ja tulemuslikkust tuleb ettevõtjate 
jaoks parandada andmekodeerimise ratsionaliseerimise ja konsolideerimise abil;

8. tunneb muret selle pärast, et süsteem ei ole piisavalt turvaline; märgib samuti, et 
julgeolekuvaldkonna vastutusalade määratlemine on endiselt ebaselge, mis andmekaitse 
seisukohalt kujutab endast tõsist turvariski; toonitab, et andmed peavad täielikult vastama 
OECD arenguabi komitee kriteeriumidele;

9. peab kahetsusväärseks, et CRIS ei hõlma standardset mehhanismi andmete 
konfidentsiaalsuse ja kasutajate juurdepääsuõiguste diferentseerimiseks;

10. kutsub komisjoni üles viivitamata tegelema kõikide puuduste ja soovitustega, mille 
Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa Parlament välja tõid.
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