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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2019)0334),

– võttes arvesse komisjoni koostatud ELi 2018. aasta eelarve haldus- ja tulemusaruannet 
(COM(2019)0299),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale 
institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta (COM(2019)0350) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2019)0300),

– võttes arvesse oma 18. detsembri 2019. aasta resolutsiooni õigusriigi kohta Maltal 
pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi3,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 15/2019 „Personalieeskirjade 
2014. aasta reformipaketi rakendamise kohta komisjonis – suur rahaline kokkuhoid, 
kuid sellega kaasnesid tagajärjed personalile“,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni töödokumenti Euroopa 
Kontrollikoja eriaruande nr 15/2019 „Personalieeskirjade 2014. aasta reformipaketi 
rakendamise kohta komisjonis – suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega kaasnesid 
tagajärjed personalile“ kohta,

– võttes arvesse oma 16. jaanuari 2020. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu lepingu artikli 7 
lõike 1 kohaste Poolat ja Ungarit käsitlevate käimasolevate kuulamiste kohta4,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2018 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega5 ja kontrollikoja eriaruandeid,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust6 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

1 ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
2 ELT C 327, 30.9.2019, lk 1.
3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0103.
4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0014.
5 ELT C 340, 8.10.2019, lk 1.
6 ELT C 340, 8.10.2019, lk 9.
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– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust komisjoni tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05760/1/2020 – C9-
0018/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

– võttes arvesse 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 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)7, eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)8, eriti selle artikleid 69, 260, 261 ja 262,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt täidab komisjon eelarvet 
ja haldab programme ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 317 
täidab ta eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ning järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtteid;

1. annab komisjonile heakskiidu Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 
otsuste lahutamatu osa, ning oma ... resolutsioonis komisjoni 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta9;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning liikmesriikide 
parlamentidele ja riiklikele ja piirkondlikele kontrolliasutustele ning korraldada nende 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

7 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
8 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
9 Vastuvõetud tekstid, P9_TA….
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– võttes arvesse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti 2018. aasta 
lõplikku raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2019)0334),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale 
institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta (COM(2019)0350) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2019)0300),

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri 
Rakendusameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti 
vastusega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust komisjoni tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (057622020 – C9-0019/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

– võttes arvesse 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 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)6, eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

1 ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
2 ELT C 327, 30.9.2019, lk 1.
3 ELT C 376, 6.11.2019, lk 10.
4 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
5 ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)7, eriti selle artikleid 69, 260, 261 ja 262,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003 (millega 
kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse 
programmide juhtimisega seotud ülesanded)8, eriti selle artikli 14 lõiget 3,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1653/2004 
(täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded)9, eriti selle 
artikli 66 esimest ja teist lõiku,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2013. aasta rakendusotsust 2013/776/EL, 
millega asutatakse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/336/EÜ10,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt täidab komisjon eelarvet 
ja haldab programme ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 317 
täidab ta eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ning järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtteid;

1. annab heakskiidu Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti 
direktori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 
otsuste lahutamatu osa, ning oma ... resolutsioonis komisjoni 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta11;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2018. aasta 
üldeelarve (III jagu – Komisjon) täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning 
resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja 
Kultuuri Rakendusameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning 

7 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
8 EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.
9 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
10 ELT L 343, 19.12.2013, lk 46.
11 Vastuvõetud tekstid, P9_TA….
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3. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– võttes arvesse Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti 2018. aasta 
lõplikku raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2019)0334),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale 
institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta (COM(2019)0350) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2019)0300),

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate 
Rakendusameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti 
vastusega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust rakendusametite tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05762/2020 – C9-0019/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

– võttes arvesse 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 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)6, eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

1 ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
2 ELT C 327, 30.9.2019, lk 1.
3 ELT C 376, 6.11.2019, lk 12.
4 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
5 ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)7, eriti selle artikleid 69, 260, 261 ja 262,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003 (millega 
kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse 
programmide juhtimisega seotud ülesanded)8, eriti selle artikli 14 lõiget 3,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1653/2004 
(täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded)9, eriti selle 
artikli 66 esimest ja teist lõiku,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2013. aasta rakendusotsust 2013/771/EL, 
millega asutatakse Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet ning 
tunnistatakse kehtetuks otsused 2004/20/EÜ ja 2007/372/EÜ10,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt täidab komisjon eelarvet 
ja haldab programme ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 317 
täidab ta eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ning järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtteid;

1. annab heakskiidu Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti direktori 
tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 
otsuste lahutamatu osa, ning oma ... resolutsioonis komisjoni 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta11;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2018. aasta 
üldeelarve (III jagu – Komisjon) täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning 
resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Väikeste ja Keskmise Suurusega 
Ettevõtjate Rakendusameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning 

7 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
8 EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.
9 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
10 ELT L 341, 18.12.2013, lk 73.
11 Vastuvõetud tekstid, P9_TA….
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korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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4. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti 2018. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– võttes arvesse Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti 
2018. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2019)0334),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale 
institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta (COM(2019)0350) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2019)0300),

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja 
Toiduküsimuste Rakendusameti eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta 
koos ameti vastusega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust rakendusametite tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05762/2020 – C9-0019/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

– võttes arvesse 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 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)6, eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

1 ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
2 ELT C 327, 30.9.2019, lk 1.
3 ELT C 376, 6.11.2019, lk 7.
4 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
5 ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)7, eriti selle artikleid 69, 260, 261 ja 262,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003 (millega 
kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse 
programmide juhtimisega seotud ülesanded)8, eriti selle artikli 14 lõiget 3,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1653/2004 
(täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded)9, eriti selle 
artikli 66 esimest ja teist lõiku,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2013. aasta rakendusotsust 2013/770/EL, 
millega asutatakse Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/858/EÜ10,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2014. aasta rakendusotsust 2014/927/EL, 
millega muudetakse rakendusotsust 2013/770/EL, et muuta nimi Tarbija-, Tervise- ja 
Toiduküsimuste Rakendusamet nimeks Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja 
Toiduküsimuste Rakendusamet11,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt täidab komisjon eelarvet 
ja haldab programme ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 317 
täidab ta eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ning järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtteid;

1. annab heakskiidu Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti 
direktori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 
otsuste lahutamatu osa, ning oma ... resolutsioonis komisjoni 2018. aasta eelarve 

7 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
8 EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.
9 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
10 ELT L 341, 18.12.2013, lk 69.
11 ELT L 363, 7.6.2014, lk 183.
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täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta12;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2018. aasta 
üldeelarve (III jagu – Komisjon) täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning 
resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja 
Toiduküsimuste Rakendusameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale 
ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

12 Vastuvõetud tekstid, P9_TA….
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5. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– võttes arvesse Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2018. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2019)0334),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale 
institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta (COM(2019)0350) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2019)0300),

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 
eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust rakendusametite tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05762/2020 – C9-0019/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

– võttes arvesse 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 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)6, eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 

1 ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
2 ELT C 327, 30.9.2019, lk 1.
3 ELT C 376, 6.11.2019, lk 30.
4 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
5 ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)7, eriti selle artikleid 69, 260, 261 ja 262,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003 (millega 
kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse 
programmide juhtimisega seotud ülesanded)8, eriti selle artikli 14 lõiget 3,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1653/2004 
(täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded)9, eriti selle 
artikli 66 esimest ja teist lõiku,

– võttes arvesse komisjoni 17. detsembri 2013. aasta rakendusotsust 2013/779/EL, 
millega asutatakse Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2008/37/EÜ10,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt täidab komisjon eelarvet 
ja haldab programme ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 317 
täidab ta eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ning järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtteid;

1. annab heakskiidu Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti direktori tegevusele ameti 
2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 
otsuste lahutamatu osa, ning oma ... resolutsioonis komisjoni 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta11;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2018. aasta 
üldeelarve (III jagu – Komisjon) täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning 
resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Euroopa Teadusnõukogu 
Rakendusameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada 

7 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
8 EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.
9 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
10 ELT L 346, 20.12.2013, lk 58.
11 Vastuvõetud tekstid, P9_TA….
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nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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6. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Teadusuuringute Rakendusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– võttes arvesse Teadusuuringute Rakendusameti 2018. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2019)0334),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale 
institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta (COM(2019)0350) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2019)0300),

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 
2018 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust rakendusametite tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05762/2020 – C9-0019/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

– võttes arvesse 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 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)6, eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 

1 ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
2 ELT C 327, 30.9.2019, lk 1.
3 ELT C 376, 6.11.2019, lk 47.
4 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
5 ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)7, eriti selle artikleid 69, 260, 261 ja 262,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003 (millega 
kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse 
programmide juhtimisega seotud ülesanded)8, eriti selle artikli 14 lõiget 3,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1653/2004 
(täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded)9, eriti selle 
artikli 66 esimest ja teist lõiku,

– võttes arvesse komisjoni 13. detsembri 2013. aasta rakendusotsust 2013/778/EL, 
millega asutatakse Teadusuuringute Rakendusamet ja tunnistatakse kehtetuks otsus 
2008/46/EÜ10,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt täidab komisjon eelarvet 
ja haldab programme ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 317 
täidab ta eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ning järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtteid;

1. annab heakskiidu Teadusuuringute Rakendusameti direktori tegevusele ameti 
2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 
otsuste lahutamatu osa, ning oma ... resolutsioonis komisjoni 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta11;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2018. aasta 
üldeelarve (III jagu – Komisjon) täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning 
resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Teadusuuringute Rakendusameti 
direktorile, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende 

7 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
8 EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.
9 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
10 ELT L 346, 20.12.2013, lk 54.
11 Vastuvõetud tekstid, P9_TA….
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7. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– võttes arvesse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2018. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2019)0334),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale 
institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta (COM(2019)0350) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2019)0300),

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 
eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust rakendusametite tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05762/2020 – C9-0019/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

– võttes arvesse 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 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)6, eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 

1 ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
2 ELT C 327, 30.9.2019, lk 1.
3 ELT C 376, 6.11.2019, lk 46.
4 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
5 ELT C 417, 11.12.2019, lk 34.
6 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)7, eriti selle artikleid 69, 260, 261 ja 262,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003 (millega 
kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse 
programmide juhtimisega seotud ülesanded)8, eriti selle artikli 14 lõiget 3,

– võttes arvesse komisjoni 21. septembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1653/2004 
(täitevasutuste standardfinantsmääruse vastuvõtmise kohta vastavalt nõukogu määrusele 
(EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele 
usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded)9, eriti selle 
artikli 66 esimest ja teist lõiku,

– võttes arvesse komisjoni 23. detsembri 2013. aasta rakendusotsust 2013/801/EL, 
millega asutatakse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet ning tunnistatakse 
kehtetuks otsusega 2008/593/EÜ muudetud otsus 2007/60/EÜ10,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

A. arvestades, et Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 1 kohaselt täidab komisjon eelarvet 
ja haldab programme ning vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 317 
täidab ta eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ning järgides usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtteid;

1. annab heakskiidu Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti direktori tegevusele ameti 
2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 
otsuste lahutamatu osa, ning oma ... resolutsioonis komisjoni 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta11;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2018. aasta 
üldeelarve (III jagu – Komisjon) täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning 
resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Innovatsiooni ja Võrkude 
Rakendusameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada 

7 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
8 EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.
9 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
10 ELT L 352, 24.12.2013, lk 65.
11 Vastuvõetud tekstid, P9_TA….
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nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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8. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve raamatupidamiskontode sulgemise kohta, 
III jagu – Komisjon
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruannet (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)2,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2017. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2019)0334),

– võttes arvesse komisjoni koostatud ELi 2018. aasta eelarve haldus- ja tulemusaruannet 
(COM(2019)0299),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiitu andvale 
institutsioonile 2018. aasta siseauditite kohta (COM(2019)0350) ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2019)0300),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2018 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega3 ja kontrollikoja eriaruandeid,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust4 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust komisjoni tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05760/2020 – C9-0018/2015),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 317, 318 ja 319,

– võttes arvesse 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 tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)5, eriti selle artikleid 62, 164, 165 ja 166,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 

1 ELT L 57, 28.2.2018, lk 1.
2 ELT C 327, 30.9.2019, lk 1.
3 ELT C 340, 8.10.2019, lk 1.
4 ELT C 340, 8.10.2019, lk 9.
5 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
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(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)6, eriti selle artikleid 69, 260, 261 ja 262,

– võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 58/2003 (millega 
kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse 
programmide juhtimisega seotud ülesanded)7, eriti selle artikli 14 lõikeid 2 ja 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate 
otsuste lahutamatu osa, ning oma ... resolutsioonis komisjoni 2018. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta8;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa 
Liidu Kohtule, kontrollikojale ja Euroopa Investeerimispangale ning liikmesriikide 
parlamentidele ja riiklikele ja piirkondlikele kontrolliasutustele ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
7 EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.
8 Vastuvõetud tekstid, P9_TA….
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9. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitlevate otsuste lahutamatu osa, III jagu – Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta, III jagu – Komisjon,

– võttes arvesse oma otsuseid rakendusametite 2018. aasta eelarvete täitmisele heakskiidu 
andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99 ja V lisa,

– võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, 
keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, kultuuri- ja 
hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0069/2020),

A. arvestades, et liidu kulutused on poliitikaeesmärkide saavutamiseks väga vajalikud ning 
moodustavad liikmesriikide üldistest valitsemissektori kulutustest keskmiselt 1,9 %;

B. arvestades, et Euroopa Parlament kontrollib komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu 
andmisel seda, kas rahalisi vahendeid on kasutatud korrektselt ja kas poliitikaeesmärgid 
on saavutatud või mitte;

Poliitilised prioriteedid

1. rõhutab, et kui komisjon täidab eelarvet koostöös liikmesriikidega, ja olenemata sellest, 
kas kasutatav meetod on jagatud, otsene või kaudne eelarve täitmine, on Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 317 sätestatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte 
järgimisel üks tähtsaimaid eeldusi õigusriigi austamine; kõik asjaosalised peaksid 
püüdma kasutada rahalisi vahendeid kõige läbipaistvamal, tulemuslikumal ja tõhusamal 
viisil; tunneb muret rahalise kahju pärast, mida põhjustavad mitmes liikmesriigis 
õigusriigi toimimises esinevad üldistunud puudused, ning toetab seisukohta, et liidul 
peaks olema õigus kehtestada asjakohased meetmed, mis hõlmavad sellistel juhtudel 
liidu rahaeraldiste väljamaksmine peatamist, vähendamist ja liidult raha saamise 
võimaluse piiramist; väljendab seetõttu heameelt ettepaneku üle võtta vastu määrus 
liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb õigusriigi toimimises 
üldistunud puudusi, ning kutsub võtma selle ettepaneku vastu esmajärjekorras;

2. rõhutab, et kuna liidu eelarves, millest tuleks toetada järjest suuremat arvu liidu 
prioriteete ja kohustusi, on rahalised vahendid piiratud, tuleb liidu finantshuve tingimata 
kaitsta ja kõigil tasanditel tuleb teha võimalikult suuri jõupingutusi, et ennetada pettust, 
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korruptsiooni ja liidu vahendite väärkasutust ning selliste tegude vastu võidelda; 

rõhutab, et Euroopa Prokuratuuri loomine on liidu finantshuvide kaitsmiseks väga 
tähtis; heidab ette, et Euroopa Prokuratuuri ülesehitusetapiks ei ole eraldatud piisavalt 
raha ega personali ning komisjon on selle vajadusi alahinnanud;

rõhutab, et Euroopa Prokuratuur peab menetlema kuni 3 000 juhtumit aastas; rõhutab, et 
selleks, et Euroopa Prokuratuur hakkaks 2020. aasta lõpuks täielikult tööle, on tal juurde 
vaja vähemalt 76 ametikohta ja 8 miljonit eurot; soovitab tungivalt komisjonil esitada 
paranduseelarve projekti; kordab, et parlament on täielikult vastu OLAFi ametikohtade 
vähendamisele 45 võrra;

3. tuletab meelde, et 2. augustil 2018 jõustunud finantsmääruse artikliga 61 laiendati 
huvide konflikti määratlust; kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat 
üles võitlema igasuguste huvide konfliktide vastu ja korrapäraselt hindama 
liikmesriikides nende vältimiseks võetud ennetusmeetmeid; palub komisjonil töötada 
välja ühised suunised selle kohta, kuidas vältida kõrgetasemeliste poliitikute huvide 
konflikte; nõuab tungivalt, et nõukogu võtaks kõikide huvide konfliktidega seotud 
küsimuste kohta vastu ühised eetikastandardid ning kujundaks kõigis liikmesriikides 
ühise arusaama; rõhutab, et kuna liidu põllumajandussummade jaotamisel on palju 
huvide konfliktiga seotud probleeme, ei ole soovitav, et sissetulekutoetuse kohta teeksid 
otsuseid Euroopa Ülemkogu liikmed, põllumajandusministrid, ametnikud või nende 
pereliikmed;

4. peab kiiduväärseks, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) kavatseb 
kasutusele võtta atesteerimismetoodika, mille abil ta saab koguda piisavaid ja 
asjakohaseid tõendeid, et esitada vastutava üksuse kinnitava avalduse kohta järeldus; 
tuletab meelde kontrollikoja järeldust, et riiklike ametiasutuste töökvaliteeti ja 
usaldusväärsust tuleb kiiresti parandada ning atesteerimismetoodikas tuleb neid 
asjaolusid arvesse võtta; soovitab kontrollikojal täiendada oma pistelisi kontrolle 
riskipõhise tegutsemisviisiga, et veamäärasid käsitlevates aruannetes pöörataks rohkem 
tähelepanu valdkondadele, kus probleemid on kõige tõenäolisemad;

5. kutsub seetõttu komisjoni üles tegema liikmesriikidega terviklike, täpsete ja 
usaldusväärsete andmete tagamiseks tihedat koostööd, sest ühtne auditikava tuleb 
täielikult ellu viia; kutsub komisjoni üles tagama, et kasutatakse läbipaistvat metoodikat 
ja järjepidevat terminoloogiat, ning oma aruandlust eelkõige veamäärade osas 
ühtlustama, et vältida segadust ja läbipaistmatust;

6. märgib, et liidu prioriteetide ja poliitikaeesmärkide saavutamist ning programmide 
täitmist on keeruline mõõta; märgib aga, et tulemuslikkuse järele tuleb tõhusalt valvata, 
et olukorda mõista, teha kindlaks probleemid ja võtta parandusmeetmeid, kui eesmärke 
ei saavutata või kui ühe liidu poliitikavaldkonna tulemused võivad ebasoodsalt 
mõjutada mõnes teises poliitikavaldkonnas seatud eesmärkide saavutamist;

 7. palub, et komisjon

– parandaks kõrgete üldeesmärkide, poliitiliste eesmärkide ja programmide 
kooskõla; 

– määraks kindlaks kõnekamad tulemuslikkuse põhinäitajad, mis kajastaksid liidu 
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rahastamisprogrammide ja poliitika mõju ja saavutusi, mitte neid ellu viivate 
asutuste tulemuslikkust;

– kasutaks tulemuslikkuse kohta ajakohast informatsiooni, et eesmärke ja näitajaid 
oleks võimalik õigel ajal kohandada; 

– pööraks suuremat tähelepanu liidu rahaliste vahenditega saavutatud tulemustele ja 
lisaväärtusele, s.o läheks pelgast väljundist kaugemale;

8. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoda kavatseb oma aastaaruandes esitada eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele institutsioonidele iga liidu 
poliitikavaldkonna kohta hinnangu, mis hõlmab nii nõuetele vastavuse kui ka 
tulemuslikkuse mõõdet, ning järgida seejuures peatükkide kaupa üles ehitatud 
eelarvestruktuuri;

9. innustab komisjoni ja kontrollikoda kiirendama eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetlust nii, et heakskiidu saaks anda aastal n+1;

10. kordab, et liikmesriikide tolliteenistused peavad ilmselgelt tegema tihedamat koostööd, 
et vältida kahju liidu ja liikmesriikide eelarvetele; eelkõige puudutab see saamata jäävat 
käibemaksu, e-kaubandust ja võltsitud tooteid;

11. nõuab tungivalt, et komisjon vaataks koos liikmesriikidega läbi, kuidas saaks tollimaksu 
laekumist parandada ja sisse nõuda summasid, mille maksmist välditi pettuse varal, ning 
kaaluks, kuidas saaks parandada tollitulude sissenõudmist;

12. tunneb muret selle pärast, et e-kaubanduse tulemusel kolmandatest riikidest saabuvate 
kaupade mahtu võidakse alahinnata, ning kutsub komisjoni üles tegema liikmesriikides 
piisavat kontrolli ja järelevalvet, et tagada parem koostöö;

13. märgib, et Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabeli kohaselt on enamikus 
liikmesriikides olnud viimastel aastatel positiivne suundumus; 

14. palub komisjonil pöörata suuremat tähelepanu teadusraha geograafilisele jaotusele, et 
aidata kaasa kogu liidus tippteadustulemuste levitamisele ning majanduskasvu ja 
tööhõive edendamiseks võrdsete tingimuste loomisele; soovitab innovatsiooni ja 
tipptaseme edendamiseks kasutada rohkem struktuurifonde; rõhutab, et 
raamprogrammidest tuleb rahastada kõiki teadusuuringute ja innovatsiooni etappe; juhib 
tähelepanu sellele, et kuigi alusuuringuprojektidega jõutakse reaalsete tulemusteni 
sageli alles pikema aja pärast, on need hädavajalikud, et tagada teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonnas liidu tipptase ning meelitada ligi parimaid teadlasi; märgib 
murega, et teatavad ühistes teadusprojektides osalevad kolmandad riigid seavad liidu 
finantshuvide kaitse ohtu;

15. kordab, et on mures täitmata kulukohustuste suure summa pärast, mis on tingitud 
peamiselt sellest, et 2014.–2020. aasta finantsperspektiivi projekte ja programme hakati 
rahastama ettenähtust hiljem ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde on 
rakendatud aeglaselt; palub asjaomastel liikmesriikidel viia ühtekuuluvuspoliitika 
programme ellu ja teha nendega seotud makseid kiiremini, kuid mitte lõdvendama 
vajalikku kontrolli, samuti muutma osalemise taotlejate jaoks läbipaistvamaks ja 
vähendama keerukust, et rakendusperiood oleks lühem; innustab komisjoni soovitama 
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tagasipöördumist n+2-reegli juurde; palub komisjonil tähelepanelikult jälgida, kuidas 
täidavad eelarvet liikmesriigid, kus täitmine on liiga aeglane ja rahakasutusmäär madal;

16. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika ning Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid on väga tähtsad liikmesriikide ja piirkondade vahelise ebavõrdsuse 
vähendamiseks, majanduskasvu ja tööhõive soodustamiseks, vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vastu võitlemiseks ning seega Euroopa kodanike igapäevaelu parandamiseks; 

17. kutsub komisjoni üles andma riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele 
rohkem tehnilist tuge (koolitused, teabevahetus jne), et saavutada parem kasutusmäär;

18. märgib, et liidu õiguse kohaselt võivad ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames 
makstavaid otsetoetusi saada need, kes maad harivad; kutsub komisjoni üles tagama, et 
võetaks vastu eeskirjad, millega vältida olukorda, kus liidu toetust antakse vahendite 
saajatele, kes on maa omandanud ebaseaduslikult või pettuse teel, nagu on mõnes 
liikmesriigis juhtunud; võttes arvesse juhtumeid, millest OLAF on teatanud Slovakkias 
ja Itaalias, rõhutab, et komisjon peaks esitama ettepanekud, milles märgitakse selgelt, et 
maa rendi- või omandiõiguse lepingud põhinevad õigusriigi põhimõttel ning järgitakse 
töötajate õigusi, sealhulgas põllumajandustöötajate sissetulekutega seotud õigusi 
käsitlevaid riigisiseseid õigusakte; palub komisjonil töötada koostöös riikide ametitega 
ÜPP lõplike toetusesaajate avalikustamiseks välja standardne ja üldsusele kättesaadav 
vorm (järgides Euroopa Kohtu asjaomast otsust);

19. on väga mures Itaalia ametiasutuste hiljutiste uurimiste pärast, mille tulemusel paljastati 
5,5 miljoni euro ulatuses pettusi ja mitu maffiarühmitust, kes kuritarvitasid liidu 
põllumajandustoetusi, ähvardades ausaid põllumajandustootjaid, kes osalevad riigi 
omandis oleva maa oksjonitel, ja eirates riigisisest tööõigust; on veendunud, et 
organiseeritud kuritegevus võib kahjustada ELi finantshuve ja maksumaksjate raha 
kogu ELis, ning kutsub komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid, et ELi raha ei satuks 
kuritegelike võrgustike kätte; rõhutab, et teabevahetust tuleb parandada nii riiklikul 
tasandil kui ka riikliku ja liidu tasandi vahel, et kuritegelikud organisatsioonid, kes 
püüavad teenida ebaseaduslikku tulu, kiiresti tuvastada; kutsub komisjoni üles 
kontrollisüsteeme tugevdama, et see olukord ei korduks; kutsub komisjoni üles 
teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kõigest, 
mis selles valdkonnas edaspidi toimub;

20. kutsub komisjoni üles parandama vahendite eraldamisel soolist tasakaalu ja 
sootundlikku eelarvestamist;

21. innustab komisjoni jätkama oma teenuste digiteerimist;

22. kutsub komisjoni üles jätkama halduskorra lihtsustamist, et meelitada ELi 
programmides ja riigihangetes osalema väikesi üksusi, nt VKEsid;

23. nõuab, et komisjon teeks ettepaneku spetsiaalse, liidu tasandil toimiva kaebuste 
esitamise mehhanismi kohta, et toetada põllumajandustootjaid või toetusesaajaid, kes on 
kokku puutunud näiteks maa hõivamisega kuritarvituse, riiklike ametiasutuste 
väärkäitumise, kuritegelike rühmituste või organiseeritud kuritegevuse survega, või 
sunniviisilist või orjatööd tegevaid isikuid ning anda neile võimalus esitada komisjonile 
kiiresti kaebus, mida komisjon peaks kiiremas korras kontrollima;
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24. märgib kahetsusega, et mõnes liikmesriigis on suurim osa ÜPP otsetoetustest 
koondunud väikese hulga vahendite saajate kätte; taunib igati seda, et mõnes 
liikmesriigis on loodud oligarhilisi struktuure; on sügavalt mures selle pärast, et selliste 
struktuuride liikmed kasutavad liidu vahendeid eelkõige põllumajandus- ja 
ühtekuuluvusvaldkonnas, et tugevdada oma võimupositsiooni; on arvamusel, et liidu 
raha tuleks kasutada hoopis enamiku ELi kodanike hüvanguks;

25. on väga mures hiljutiste teadete pärast, et oligarhilised struktuurid on saanud 
põllumajandusele mõeldud summasid; kordab, et see on ELi maksumaksjate, eelkõige 
väikepõllumajandustootjate ja maakogukondade suhtes väga ebaõiglane; kutsub 
komisjoni üles esitama ettepanekut ÜPP ja ühtekuuluvusreeglite muutmise kohta, et 
tagada liidu rahaliste vahendite õiglasem jaotamine ja vältida seeläbi ebaühtlast 
jaotamist, kus väike osa toetusesaajatest (nii füüsilised kui ka juriidilised isikud) saab 
mõlemas valdkonnas suurima osa liidu toetustest; peab vajalikuks muuta mitmeaastase 
finantsraamistiku eeskirju, et vältida olukorda, kus ühel füüsilisel isikul, kes omab mitut 
ettevõtet, on võimalus saada ühe mitmeaastase finantsraamistiku jooksul ÜPP ja 
ühtekuuluvuse raames sadades miljonites eurodes liidu toetusi;

26. võtab teadmiseks ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP läbipaistvusnõuded, mille kohaselt on 
liikmesriikide vastutavad asutused kohustatud jagatud eelarve täitmise reeglite kohaselt 
pidama lõplike toetusesaajate kohta nimekirja, mis on avalikult kättesaadav; kutsub 
liikmesriike üles avaldama selliseid andmeid ühtsel viisil ja tagama andmete 
koostalitlusvõime; kutsub komisjoni üles koguma ja koondama andmeid ning avaldama 
igas liikmesriigis igast fondist 50 suurima toetusesaaja ning kõigi liikmesriikide 50 
suurima ÜPP ja ühtekuuluvuse toetuse saaja (füüsilised ja juriidilised isikud) 
nimekirjad, et saada ELi toetuste jaotamisest täpne ülevaade;

27. palub, et komisjon järgiks täielikult jagatud eelarve täitmise põhimõtet ja teeks järgmist:

– looks ühtse standardse teabesüsteemi, mille kaudu saavad liikmesriigid edastada 
teavet, mis puudutavad põllumajandus- ja ühtekuuluvusvaldkonnas liidu 
vahendite lõplikke saajaid; rõhutab, et lõplikke toetusesaajaid puudutav teave 
peaks hõlmama andmeid äriühingute tegelikult kasu saavate omanike kohta 
(füüsilised ja juriidilised isikud);

– teeks ettepaneku võtta vastu määrus sellise IT-süsteemi loomiseks, mille abil 
saavad liikmesriikide ametiasutused ühtseid ja standardseid aruandeid esitada 
reaalajas ning on tagatud liikmesriikide süsteemidega koostalitluse võime, et 
läbipaistvus ja koostöö komisjoni ja liikmesriikide vahel oleks parem ning 
maksete eest võetaks suurem vastutus, eelkõige selleks, et aidata süsteemseid vigu 
ja väärkasutust avastada varem;

– aitaks liikmesriikidel nende IT-süsteeme uue aruandlussüsteemiga kohandada või 
selliseks arendada;

– seiraks liikmesriikide esitatud andmete kvaliteeti ja täielikkust;

– tagaks tänapäevaste digisüsteemide abil suurema tõhususe, ajakohasuse ja 
väiksema bürokraatia;

28. tunnistab, et sellise IT-süsteemi loomine ja kasutuselevõtmine võtab aega; tunnistab 
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täielikult, et jagatud eelarve täitmise raames toetuse saajate kohta teabe andmise eest 
vastutavad liikmesriigid; nõuab samal ajal, et ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP valdkonnas 
antavate ELi toetustega seotud teavet ja andmeid vahetataks kiiremini ja 
läbipaistvamalt; kutsub komisjoni üles esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutavale institutsioonile nimekirja iga liikmesriigi 50 suurimast individuaalsest 
vahendite saajast (füüsilised isikud, kes on ühe või mitme äriühingu tegelikult kasu 
saavad omanikud) ning nimekirja 50 suurimast ELi toetuse saajast (füüsilised ja 
juriidilised isikud ning füüsilised isikud, kes on mitme äriühingu omanikud) kõigi 
liikmesriikide arvestuses; palub komisjonil esitada selle teabe eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile igal aastal;

29. kutsub komisjoni üles võtma mitmeaastast finantsraamistikku ja Euroopa rohelist 
kokkulepet käsitlevates ettepanekutes arvesse kontrollikoja kriitilisi järeldusi selle 
kohta, et ÜPP keskkonnasäästlikumaks muutmine ei ole olnud piisavalt tõhus ega 
tulemuslik;

30. peab eriti murettekitavaks ajakirjanduse ja valitsusväliste organisatsioonide edastatavat 
alarmeerivat teavet, mis kirjeldab kõige kaitsetumate rändajate, eelkõige lapsrändajate 
ja pagulastest naiste ülirasket olukorda esmase vastuvõtu keskustes; kutsub komisjoni 
üles võtma koostöös liikmesriikide ametiasutustega meetmeid, mille abil vältida liidu 
raha väärkasutamist ning hoida ära kuritarvitusi ja inimkaubandust, samuti tagama, et 
liidu vahendeid kasutataks põhiõiguste kaitsmiseks; 

31. rõhutab, et liidu poliitika elluviimiseks kolmandates riikides kasutatakse lisaks liidu 
eelarvele järjest rohkem ka rahastamisvahendeid ja usaldusfonde, aga see võib 
vähendada vastutust ja liidu tegevuse läbipaistvust; nõuab, et komisjon tagaks, et 
välisabi antaks ainult riikidele, kus austatakse õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi; 
rõhutab eelkõige, et tuleb tagada, et liidu vahenditest ei toetata mingil juhul 
sunniviisilist tööd ega lapstööjõu kasutamist; on mures, et hiljuti on ajakirjanduses 
avaldatud Eritrea projektide kohta süüdistusi sisaldavaid teateid; nõuab tungivalt, et 
komisjon uuriks neid väiteid kiiresti ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
eest vastutavale institutsioonile kiiresti aru;

32. peab kiiduväärseks suurepärast tööd, mille on teinud kontrollikoda, kelle töö, sh 
eriaruanded on Euroopa läbipaistvuse ja hea valitsemistava tagamiseks väga vajalikud; 
võtab teadmiseks kõik kontrollikoja 2018. aasta eriaruannetes esitatud soovitused ja 
kutsub Euroopa institutsioone üles neid kiiresti rakendama;

Kontrollikoja kinnitav avaldus

33. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul – mis on püsinud muutumatuna 
2007. aastast saadik – on 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne usaldusväärne ning 
et tuludes 2018. aastal olulisi vigu ei esinenud;

34. märgib rahulolevalt, et 31. detsembril 2018 lõppenud aasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad kulukohustused on kõigis olulistes aspektides seaduslikud 
ja korrektsed;

35. tunneb heameelt selle üle, et võrreldes viimaste aastatega on kontrollikoja esitatud kõige 
tõenäolisem maksete veamäär paranenud, sest maksete puhul oli kõige tõenäolisem 
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veamäär 2018. aastal 2,6 %1;

36. märgib, et kontrollikoda on 26 aasta jooksul esitanud raamatupidamise aastaaruande 
aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta kolm korda järjest 
märkusega arvamuse (aga mitte vastupidise arvamuse), mis tähendab, et kontrollikoja 
arvates esines olulisel määral vigu peamiselt kulude hüvitamisega seotud maksetes, mis 
moodustavad auditeeritud andmekogumist umbes poole;

37. peab kahetsusväärseks, et maksed on 26. aastat järjest olulisel määral vigadest 
mõjutatud, sest järelevalve- ja kontrollisüsteemid on ainult osaliselt tõhusad; rõhutab, et 
liikmesriikidel oli piisavalt teavet, et vältida, avastada ja parandada suur osa vigadest 
enne, kui nad esitasid kuludeklaratsioonid komisjonile, ning et kui seda teavet oleks 
kasutatud, oleks hinnanguline veamäär olnud märksa madalam; kutsub komisjoni üles 
võtma kasutusele vajalikud vahendid, et liikmesriikide ametiasutused avastaksid vigu 
veel paremini;

38. märgib, et maksetes, mida tehakse kulude hüvitamiseks, on veamäär kontrollikoja 
hinnangul 4,5 % (2017. aastal 3,7 % ja 2016. aastal 4,8 %), kuid toetusõigustega seotud 
maksete2 veamäär jäi alla olulisuse piirmäära (s.o on 2 %), välja arvatud mõne maaelu 
arengu kava puhul; peab kahetsusväärseks, et toetusõigustega seotud maksete veamäär 
ei ole selgelt kvantifitseeritud;

39. juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoja hinnangul oli kõige kõrgem hinnanguline 
veamäär (5 %) majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kuludes ning 
kõige madalam rubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ 
kuludes (2 %, st olulisuse piirmäära juures);

40. juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoja hinnangul on teadusuuringute kulud endiselt 
suurema riskiga valdkond, mis on konkurentsivõime rubriigis ühtlasi peamine vigade 
allikas;

41. märgib, et 2018. aastal esitas kontrollikoda veamäärad nelja mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi kohta, s.o konkurentsivõime, ühtekuuluvus, loodusvarad ja 
halduskulud;

42. juhib tähelepanu sellele, et 2018. aastal esitas kontrollikoda veamäära 
poliitikavaldkondade kaupa, kuid ei hinnanud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikidest 3 (julgeolek) ja 4 (globaalne Euroopa) tehtud kulutuste veamäära; palub 
kontrollikojal kaaluda, kas nendest kahest rubriigist tehtud esindusliku suurusega valim 
võiks aidata finantstehinguid hinnata; märgib peale selle, et kontrollikoda ei avaldanud 
ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvate maaelu arengu ja turutoimingute 
veamäärasid ega Euroopa Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi ega 

1 2017. aastal oli maksete kõige tõenäolisem veamäär hinnanguliselt 2,4 %, 2016. aastal 3,1 %, 2015. aastal 
3,8 %, 2014. aastal 4,4 %, 2013. aastal 4,7 %, 2012. aastal 4,8 %, 2011. aastal 3,9 %, 2010. aastal 3,7 %, 
2009. aastal 3,3 %, 2008. aastal 5,2 % ja 2007. aastal 6,9 %.
2 Kirjeldatud maksed hõlmavad üliõpilaste ja teadlaste stipendiume (mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriik 
1a – aastaaruande 5. peatükk), põllumajandustootjatele makstavaid otsetoetusi (mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriik 2 – aastaaruande 7. peatükk) ja kolmandatele riikidele antavat eelarvetoetust (mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriik 4 – aastaaruande 9. peatükk). Halduskulude maksed hõlmavad peamiselt ELi ametnike 
palku ja pensione (mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 – 10. peatükk). Kokku moodustavad toetusõigustega 
seotud kulud kontrollikoja auditi andmekogumist ligikaudu 53 %.
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Ühtekuuluvusfondi veamäära; soovitab kontrollikojal kaaluda, kas valimi 
moodustamise strateegia tuleks läbi vaadata, et eri aastate näitajaid saaks paremini 
võrrelda;

43. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei hinnanud mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikidest 3 (julgeolek) ja 4 (globaalne Euroopa) tehtud kulutuste veamäära; on 
seisukohal, et kuigi nende rubriikide summad on suhteliselt väikesed, on need 
poliitiliselt eriti olulised; rõhutab, et selleks, et finantstehinguid saaks hinnata rangelt ja 
sõltumatult ning Euroopa Parlament saaks liidu vahendite kasutamise järele paremini 
valvata, tuleb neis kahes rubriigis auditeerida esindusliku suurusega valimit, ning palub 
kontrollikojal esitada oma järgmistes aastaaruannetes nende rubriikide maksete 
veamäära; 

44. märgib, et kontrollikoda auditeeris tehinguid kogusummas 120,6 miljardit eurot ja 
üldisest andmekogumist suurim osa (48 %) kuulus rubriiki „Loodusvarad“, kuid 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1b „Ühtekuuluvus“ osakaal on suhteliselt väike 
(ligikaudu 20 %); võtab teadmiseks auditeeritud andmekogumi jaotuse, võttes arvesse 
ühtekuuluvuskulutuste väga kõrget veamäära; soovitab, et kui kontrollikoda hakkab 
otsustama, millistes osakaaludes üldist andmekogumit järgmine kord auditeerida, siis 
peaks ta arvesse võtma nii ELi kogukulude osakaalu kui ka vigadega seotud riski;

45. on üllatunud, et kontrollikoda otsustas, et iga-aastase finants- ja vastavusauditi puhul 
peaks tema üldisest andmekogumist moodustama suurima osa rubriik „Loodusvarad“, 
kuigi ÜPP otsetoetustes enamasti vigu ei esine; märgib siiski, et otsetoetuste valdkonnas 
on avalikustatud mitu huvide konflikti, organiseeritud kuritegevuse ja 
korruptsioonijuhtumit, mille tõttu on komisjon teinud auditi; nõuab, et komisjon ja 
liikmesriigid võtaksid ÜPPd ohustavate juhtumite ennetamiseks ja lahendamiseks 
asjakohasemaid meetmeid;

46. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvusvaldkonnas auditeeris kontrollikoda 
andmekogumit, mis erines varasemate aastate omast ning koosnes 2007.–2013. aasta 
lõppmaksetest ja 2014.–2020. aasta kuludest, mis olid kajastatud raamatupidamise 
aastaaruannetes, mille komisjon oli heaks kiitnud aasta kaupa; arvab, et see tähendab 
seda, et kontrollikoda kontrollis tehinguid, mille puhul olid liikmesriikide tasandil juba 
kõik vajalikud parandusmeetmed võetud; peab kahetsusväärseks, et sellest 
auditipõhimõttest hoolimata tehti veamäär kindlaks väga kõrgena (5 %);

47. juhib tähelepanu sellele, et nagu varasematelgi aastatel, moodustasid 2018. aasta suure 
riskiga kulutuste hinnangulisest veamäärast kõige suurema osa rahastamiskõlblikkusega 
seotud vead (st kulude hüvitamise taotlustes deklareeritud rahastamiskõlbmatud kulud 
ja rahastamiskõlbmatud projektid, tegevused või toetusesaajad); 

48. juhib aga tähelepanu sellele, et rahastamiskõlblikkusvigade mõju oli väiksem kui 
2017. aastal (2017. aastal 93 %, kuid 2018. aastal 68 %); peab kahetsusväärseks, et 
2018. aastal leidis kontrollikoda rohkem vigu, mis olid seotud riigihangete, 
riigiabieeskirjade ja toetuse andmise menetlustega; kutsub komisjoni üles pöörama 
nendele veakategooriatele eritähelepanu ja hindama, kas need ohustavad vaba 
konkurentsi või viitavad isegi võimalikele korruptsioonijuhtumitele; viimasel juhul 
peaks komisjon kiiresti parandusmeetmeid võtma ja teavitama Euroopa Prokuratuuri;

49. palub komisjonil ühtlustada ja lihtsustada strateegilisi raamistikke, millega 
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reguleeritakse liidu eelarve täitmist, ja toetada sellega tulemustest aru andmist ning 
suurendada kõigi sidusrühmade jaoks selgust ja läbipaistvust;

Iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne ning haldusalased saavutused 

Komisjoni esitatud andmete usaldusväärsus

50. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei ole iga-aastast haldus- ja tulemusaruannet 
auditeerinud; juhib aga tähelepanu sellele, et kontrollikoda kontrollis teatavaid iga-
aastaseid tegevusaruandeid, s.o põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi, 
rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi, Euroopa elanikkonnakaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi, naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse 
kaasatuse peadirektoraadi ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi aruannet;

51. märgib, et iga-aastase haldus- ja tulemusaruande finantsjuhtimise kokkuvõtet käsitlevas 
peatükis on märgitud, et komisjoni hinnangul on maksete vearisk 1,7 %, ja komisjon 
kinnitab, et maksete vearisk on kõige lähemal kontrollikoja kõige tõenäolisemale 
veamäärale (vt 2018. aasta haldus- ja tulemusaruande lk 152, COM(2019)0299);

52. märgib, et komisjon rõhutas 2018. aastal, et edasiminek oli peamiselt tingitud 
ühtekuuluvusvaldkonna heast tulemusest (1,1 %) (vt 2017. aasta haldus- ja 
tulemusaruande lk 77)3; on üllatunud, et sama kalendriaasta (2017) kohta on regionaal- 
ja linnapoliitika peadirektoraat nimetanud 2018. aasta tegevusaruandes (lk 70) 
teistsugust veamäära (1,95 %);

53. juhib tähelepanu, et tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 
peadirektor selgitas 2018. aasta tegevusaruande 83. leheküljel, et:

– regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi peadirektorid otsustasid 2017. aasta 
tegevusaruandes hinnata riski nii, et arvutasid 2017. kalendriaasta kulude (mida 
nad ei olnud veel heaks kiitnud ega kinnitanud) esialgse üldise jääkvigade määra;

– kontrollikoda on seisukohal, et iga-aastaseid tegevusaruandeid tuleks veel rohkem 
ühtlustada ja kohandada uue kontrolli- ja kindlustandva raamistikuga. Raamistiku 
kohaselt kulub komisjonil aruandeperioodi lõpust alates peaaegu kaks aastat, enne 
kui ta saab esitada järelduse selle kohta, kas auditeerimisasutuste poolt 
aruandeaasta poolt arvutatud jääkvigade määrad on usaldusväärsed;

54. palub komisjonil tagada, et iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne oleks täiesti 
usaldusväärne ega põhineks prognoosidel;

55. märgib, et naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat ning 
rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat kasutavad iga-aastastes 
tegevusaruannetes välissuhete valdkonnas jääkvigade määrasid, mis on võetud 

3 2017. aasta haldus- ja tulemusaruanne, lk 77. Peamine erinevus 2016. aastaga seisneb selles, et ühtekuuluvuse, 
rände ja kalanduse valdkonnas on veamäär väga palju vähenenud. Selles poliitikavaldkonnas on praegused, 
2014.–2020. aasta programmid täit hoogu saamas ja risk on väiksem, sest hiljuti hakati raamatupidamise 
aastaaruannet kontrollima ja heaks kiitma igal aastal ning vahemaksetest 10 % kinni pidama, kuni kõik 
kontrollid on tehtud ja parandusmeetmed on rakendatud.
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välisettevõtete koostatud jääkvigade määra analüüsidest;

56. juhib tähelepanu, et jääkvigade määr arvutatakse tehingute põhjal, mis on tehtud 
lõpetatud lepingute alusel üksnes ajavahemikul 1. septembrist 2017 kuni 31. augustini 
2018 (2018. aastat käsitleva kontrollikoja aruande selgitus 9.5) ja mida on kõigiti 
kontrollitud; 

57. rõhutab, et rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi ning naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi jääkvigade määr ei puuduta ainult 2018. aastal 
tehtud makseid;

58. tuletab meelde, et rände ja siseasjade peadirektoraat andis 2018. aastal teada, et ta esitab 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi puhul ainult 
jääkvigade määra, sest nagu on ette nähtud õigusliku alusega, ei pea riiklikud 
auditeerimisasutused tuvastatud veamääradest rände ja siseasjade peadirektoraadile 
teada andma (vt vastust küsimusele nr 14, volinik Avramopoulose kuulamine, 18. 
oktoober 2018); märgib, et seetõttu on esitatud veamäär jääkvigade määr, st 
hinnanguline veamäär, millest on maha arvatud kõik summad, mis vastavad võetud 
parandusmeetmetele, millega on juba riski vähendatud4; 

59. jagab kontrollikoja väljendatud seisukohta (2018. aastat käsitleva kontrollikoja aruande 
punkt 6.74), et komisjon esitab iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonna maksete hinnangulise veariski, mis 
on seotud kuludega, mis ei ole veel läbinud kogu kontrollitsüklit; peab 
kahetsusväärseks, et see tähendab, et komisjon hindab ühtekuuluvuse valdkonna 
veamäära puhtalt hinnangute alusel eelarveaastaga 2017–2018 võrreldes ja mitte 2018. 
aasta tegelike näitajate alusel;

60. rõhutab, et seetõttu märkis kontrollikoda, et andmed, mille komisjon esitas oma iga-
aastases haldus- ja tulemusaruandes sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, ei 
ole usaldusväärsed (vt 2018. aastat käsitleva kontrollikoja aruande punkti 6.74);

61. rõhutab ühtlasi, et kuna komisjoni esitatud veamäärad ühtekuuluvuse, välissuhete ja 
mõne sisepoliitika valdkonna kohta põhinevad jääkriskil, ei ole õige võrrelda komisjoni 
iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud maksete veariski kontrollikoja 
hinnangulise veamääraga; 

62. märgib, et kui komisjoni esitatud maksete veariski määras on finantskorrektsioone juba 
arvesse võetud, võib liidu korrigeerimisvõime olla ülehinnatud; peab kahetsusväärseks, 
et see võib mõjutada usaldusväärsust;

63. peab kahetsusväärseks, et leitud vead näitavad, et korraldusasutuste deklareeritud 
kulude seaduslikkuses esineb püsivaid puudusi, ja et kontrollikoda leidis puudusi 
auditeerimisasutuste valimimeetodites;

64. on seisukohal, et kui volitatud eelarvevahendite käsutajad teevad teatavaks 
kuluvaldkonnad, mille kohta nad on esitanud reservatsiooni, ja viitavad olulisuse 
piirmäärale, mis on 2 % (mida kajastatakse jääkvigade määrana), ei pruugi nad liidu 

4 Vt ka vastust kirjalikult vastatavale küsimusele nr 1, mis esitati seoses volinik Avramopoulose kuulamisega 
11. novembril 2019.
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eelarvet piisavalt kaitsta;

65. peab kahetsusväärseks, et eeskirjadevastaselt tehtud kulutuste hindamisel ei ole kõik 
peadirektoraadid kasutanud ühtset meetodit; 

66. juhib tähelepanu, et peadirektoraatide iga-aastastes tegevusaruannetes ning iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes kasutatakse keerukat ja ebajärjekindlat terminoloogiat, mille 
tõttu on tulemusi peadirektoraatide vahel ja eri perioodide lõikes raske võrrelda;

67. juhib eelkõige tähelepanu sellele, et kontrollikoja hinnangul esitab komisjon regionaal- 
ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi iga-aastases tegevusaruandes kahe programmitöö perioodiga seotud 
riski sisaldavate kulude mõõtmiseks vähemalt 13 eri määra; nii palju eri määrasid võib 
põhjustada selgusetust ja segadust selles, kui asjakohased need määrad on ja kui suure 
kindluse need annavad (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi 2018. aasta tegevusaruanne, lk 83);

68. märgib, et selle asemel et kasutada jääkvigade määra mõistet, nagu 2017. aastal, kasutab 
komisjon 2018. aasta haldus- ja tulemusaruandes väljendit „lõpetamise veamäär“; 
märgib, et see on maksete vearisk, millest on lahutatud ELi vahendite haldajate 
kavandatavate tulevaste korrektsioonide ja tagasinõudmiste hinnanguline summa, mis 
on kavas teha praeguste programmide 2018. aasta kulutuste suhtes järgmistel aastatel; 
juhib tähelepanu, et see veamäär on kõigest hinnanguline;

69. märgib, et vastavalt liidu 2018. aasta eelarve haldus- ja tulemusaruandele 
(COM(2019)0299) esitas 30 volitatud eelarvevahendite käsutajat (2017. aastal sama 
palju) 2018. aasta kohta märkusteta kinnitava avalduse ja 20 esitas märkustega avalduse 
(2017. aastal sama palju) kokku 40 reservatsiooniga (2017. aastal 38 ja 2016. aastal 37 
reservatsiooni);

70. juhib tähelepanu, et komisjon esitas 2018. aasta kohta 40 reservatsiooni: 2 
reservatsiooni olid uued ja 38 olid korduvad; märgib, et viis korduvat kvantifitseeritud 
reservatsiooni on muudetud kvantifitseerimata reservatsioonideks (või vastupidi) või on 
muudetud nende ulatust ning kõigi reservatsioonide puhul arvutati välja või arvutati 
ümber mõju 2018. aasta kuludele; võtab sellest tulenevalt teadmiseks, et 
reservatsioonidega hõlmatud 2018. aasta kulude aruandluse koostamisel on veariski 
sisaldav hinnanguline summa 1 078 miljonit eurot (2017. aastal 1 053 miljonit eurot, 
2016. aastal 1 621 miljonit eurot ja 2015. aastal 1 324 miljonit eurot);

71. väljendab kahetsust, et kuigi komisjon on parandusmeetmete mõju analüüsimeetodeid 
parandanud, ei ole ta kõrvaldanud ohtu, et parandusmeetmete mõju esitatakse tegelikust 
suuremana; juhib tähelepanu, et sellisel juhul ei ole kõik iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes esitatud jääkvigade määrad usaldusväärsed;

72. juhib eelkõige tähelepanu sellele, et veariski sisaldava summa hindamisel võtsid 
komisjoni peadirektoraadid 2018. aastal enam kui kolme kvartali kulude puhul aluseks 
andmed, mille olid esitanud liikmesriikide ametiasutused, kuigi asjaomaste komisjoni 
peadirektoraatide (põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraat) iga-aastastest tegevusaruannetest ilmneb, et mitmes liikmesriigis tehtav 
kontroll ei ole heatasemeline ega usaldusväärne;
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73. kordab oma nõuet, et komisjon ja liikmesriigid seaksid sisse usaldusväärsed 
menetlused, et kinnitada parandusmeetmete ajastus, päritolu ja summa, ning esitaksid 
nii suurel määral kui võimalik ühitatava teabe aasta kohta, mil makse tehti, aasta kohta, 
mil sellega seotud viga avastati, ning aasta kohta, mil sissenõudmised või 
finantskorrektsioonid raamatupidamise aruande lisades avaldati; 

74. märgib, et OLAF andis aastatel 2012–2018 soovitusi kokku 208 juhtumi puhul, mille 
kohta riiklikud ametiasutused otsust ei teinud5; juhib tähelepanu, et teatavates 
liikmesriikides ei võta ametiasutused OLAFi soovituste põhjal koguni enamikul 
juhtudel mingeid meetmeid, mis võib otseselt kahjustada Euroopa Liidu ja selle 
kodanike finantshuve;

75. võtab murega teadmiseks, et kontrollikoda andis 2018. aastal OLAFile teada üheksast 
pettusekahtluse juhtumist;

76. kutsub komisjoni üles peadirektoraatide tavasid ja meetodeid lihtsustama ja ühtlustama, 
et oleks võimalik täielikult järgida finantsmääruse artikli 247 ja eelkõige selle lõike 1 
punkti b nõudeid, milles on sätestatud, et „... iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne 
sisaldab teavet komisjoni peamiste juhtimiskordade ning järgmise kohta: i) liidu 
kulutuste hinnanguline veamäär, mis põhineb ühtsel metoodikal ja tulevaste 
korrektsioonide prognoosil ...“;

77. palub, et komisjon viiks oma metoodika finantsmääruse artikli 247 kohaselt kiiresti 
kooskõlla kontrollikojas kasutatava metoodikaga ja esitaks eelarvekontrolliasutusele 
ainult ühe veamäära, mis vastab maksete veariskile (maksete veamäär); palub, et 
komisjon esitaks tulevaste korrektsioonide hinnangu (jääkvigade määr) eraldi; nõuab 
tungivalt, et komisjon kohaldaks nende kahe hinnangu kohta aruannete esitamisel kõigis 
peadirektoraatides ühtset terminoloogiat; nõuab, et Euroopa Parlamendile esitataks enne 
30. juunit 2021 aruanne kõnealuses küsimuses tehtud edusammude kohta;

78. kutsub komisjoni üles võtma vajalikke meetmeid, et saada liikmesriikidelt maksete 
veamäära kohta usaldusväärsed andmed; kutsub komisjoni üles tegema õigeaegselt 
asjakohaseid kohandusi, kui liikmesriikide kontrollides avastatakse puudusi;

79. kutsub komisjoni üles võtma kõik vajalikud meetmed, et saada liikmesriikidelt maksete 
veamäära kohta usaldusväärsed andmed;

80. palub kontrollikojal

a) analüüsida ja vaadata oma aastaaruandes läbi iga-aastase haldus- ja 
tulemusaruande mõlemad osad ning 

b) analüüsida, kas peadirektoraatide iga-aastastes tegevusaruannetes ei peaks 
olulisuse piirmäära, mille ületamisel käivitub reservatsioonimehhanism, 
väljendama jääkvigade määra asemel hoopis maksete vearisk;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

81. märgib, et lõplikus eelarves ette nähtud kulukohustuste ja maksete assigneeringud 

5 https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2018_en.pdf
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kasutati 2018. aastal peaaegu täielikult ära: kulukohustuste assigneeringutest kasutati 
ära 99,5 % ja maksete assigneeringutest 98,6 %;

82. juhib tähelepanu, et 2018. aastal esitasid liikmesriigid Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest maksete saamiseks palju rohkem taotlusi;

83. märgib murelikult, et suured summad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
eelmakseid, mis on jäänud kasutamata, kantakse peamiselt viivituste tõttu liidu 
eelarvesse tagasi: 2018. aastal oli see summa 8,1 miljardit eurot (2017. aastal 
5,4 miljardit eurot), mille tõttu suurenes sihtotstarbeline tulu kahel nimetatud aastal 
väga palju;

84. rõhutab, et 2018. aastal

– ei olnud lisamakseid vaja teha ja eelnevatest aastatest alles jäänud maksete 
koguvaru (5,3 miljardit eurot) ei olnud vaja kasutada; 

– nimetatud 5,3 miljardi euro suurust summat ei saanud üle kanda, sest 2019. ja 
2020. aasta maksete koguvaru ülemmäär oli saavutatud, ning

– 2019. ega 2020. aastasse ei saanud üle kanda ka 11,2 miljardi suurust maksete 
assigneeringute summat, mis jäi 2018. aastal kasutamata;

85. juhib tähelepanu, et kontrollikoja prognoosi kohaselt (kontrollikoja aruande punktid 
2.15 ja 2.16) võib 2020. aastaks jääda kasutamata kokku 44,9 miljardit eurot; tuletab 
meelde, et maksete koguvaruga kaasnev paindlikkus lõpeb praeguse mitmeaastase 
finantsraamistikuga 2020. aastal;

86. juhib murelikult tähelepanu sellele, et

– täitmata kulukohustused suurenesid veel ja 2018. aasta lõpuks oli nende summa 
281,2 miljardit eurot (2017. aastal 267,3 miljardit eurot) ning need on suurenenud 
36 % (73,7 miljardit eurot) viimase seitsme aasta jooksul alates 2011. aastast, mis 
oli eelmise mitmeaastase finantsraamistiku vastav aasta;

– komisjoni pikaajalise prognoosi (COM(2018)0687) kohaselt ulatuvad täitmata 
kulukohustused 2023. aastaks 313,8 miljardi euroni, mis on ligilähedane 
kontrollikoja prognoosidele;

87. tunneb muret asjaolu pärast, et täitmata kulukohustused suurenesid 2018. aastal 
jätkuvalt ning jõudsid uue rekordini; see kujutab endast tõsist ohtu; palub komisjonil 
parandada praeguste täitmata kulukohustuste vähendamiseks ja edasiste täitmata 
kulukohustuste vältimiseks oma finantsprognoose ja vajaduse korral aidata riikidel leida 
toetuskõlblikke projekte, eelkõige neid, millel on selge Euroopa lisaväärtus;

88. tuletab meelde, et täitmata kulukohustuste suur summa tuleneb peamiselt Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide aeglasest rakendamisest, aga ka iga-aastasest 
kulukohustuste ja maksete vahest ning liidu eelarve suurenemisest (kontrollikoja 
kiirülevaade „Täitmata kulukohustused ELi eelarves: täpsem ülevaade“);

89. jagab kontrollikoja muret, et valitseb suur oht, et kõigi nende summade katmiseks, mis 
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tuleb uue mitmeaastase finantsraamistiku esimestel aastatel tasuda, ei ole piisavalt 
maksete assigneeringuid ning eelkõige võib see puudutada 2021. aastat, mis on 2021.–
2027. aasta finantsraamistiku esimene aasta (kontrollikoja aruande punkt 2.20); 

90. juhib tähelepanu sellele, et ebapiisavate maksete assigneeringute oht on veelgi suurem 
seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisel on esinenud 
rohkem viivitusi kui eelmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal; juhib sellega seoses 
tähelepanu asjaolule, et liiduga alates 2004. aastast ühinenud 13st liikmesriigist üheksas 
moodustavad täitmata kulukohustused rohkem kui 15 % nende iga-aastastest 
valitsemissektori kuludest ning juhtudel, kui kõigi summade katmiseks ei ole piisavalt 
maksete assigneeringuid, võib see kujutada endast tõsist finants- ja poliitilist väljakutset 
nii nendele riikidele kui ka liidule;

91. juhib tähelepanu, et kontrollikoja hinnangul oli Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendite kasutusmäär liikmesriikides üldiselt madalam kui 
eelmise mitmeaastase finantsraamistiku vastaval aastal (2018. aastat käsitleva 
kontrollikoja aruande punktid 2.22–2.24);

92. juhib tähelepanu, et ainult Bulgaaria, Luksemburg, Austria, Rumeenia ja Soome on 
kasutanud vahendeid kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku ajal kiiremini kui eelmise 
finantsraamistiku ajal;

93. juhib tähelepanu, et viimastel aastatel on liidu eelarvest kaetud tagatiste summa 
suurenenud ja seda peamiselt seetõttu, et lisandunud on Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi ja Euroopa Kestliku Arengu Fondi tagatised; märgib, et muud 
tagatised hõlmavad EIP-le antud välislaenude andmise volituse tagatisi ning liidu 
tagatisi, millega kaetakse laenutegevust, mis on seotud peamiselt liikmesriikidele 
antavate laenudega;

94. märgib murega, et tagatiste suurenemine tähendab liidu eelarve jaoks suuremat riski, 
sest komisjoni oodatav kahju kaetakse tagatisfondidest, mis uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohaselt koondatakse ühisesse eraldisfondi;

95. juhib tähelepanu, et viimastel aastatel on liit kasutanud EIP grupile antud 
rahastamisvahendeid ja eelarvelisi tagatisi järjest rohkem ning EIP grupil on liidu 
eelarvega keeruline suhe ja teistsugune aruandluskord kui liidu institutsioonides;

96. tuletab meelde, et EIP grupi neid tehinguid, mida ei rahastata liidu eelarvest, kuid mis 
teenivad samu liidu eesmärke, ei ole kontrollikojal praegu voli auditeerida; juhib 
tähelepanu, et seetõttu ei saa kontrollikoda anda EIP grupi tehingute ja liidu eelarve 
seoste kohta täielikku ülevaadet; toetab eriti kontrollikoja nõuet auditeerida neid EIP 
tehinguid, mis ei ole seotud liidu eelarvega; nõuab, et 2020. aastal kavakohaselt 
pikendatav komisjoni, EIP ja kontrollikoja vaheline kolmepoolne leping sisaldaks 
sätteid, millega antakse kontrollikojale parem juurdepääs EIP tehingute auditeerimisele, 
et parandada väliskontrolli; kutsub EIP gruppi ühtlasi üles suurendama läbipaistvust 
järgmistes valdkondades: majandustegevus, ELi eelarvetagatise kasutamine, EIP 
tegevuse täiendavus ja võimalikud tulevased plaanid arenguvaldkonnaga tegeleva EIP 
tütarettevõte loomiseks; nõuab, et EIP ja Euroopa Parlament sõlmiksid vastastikuse 
mõistmise memorandumi, et parlamendil oleks panga aruandluskohustuse tugevdamise 
eesmärgil parem võimalus tutvuda strateegiliste suundumuste ja rahastamispoliitikaga 
seotud EIP dokumentide ja teabega;
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97. kiidab 2018. aastat käsitleva kontrollikoja aruande 2. peatükis esitatud peamised 
soovitused heaks;

98. palub komisjonil võtta meetmeid, et hoida programmitöö perioodi 2021–2027 
mitmeaastase finantsraamistiku esimestel aastatel ära liigne surve maksete 
assigneeringute tasandil; nõuab, et meetmed hõlmaksid järgmist:

a) muuta maksevajaduste prognoosid täpsemaks;

b) paluda eelarvepädevatel institutsioonidel

i) tagada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal eelarvesse kantavate 
kulukohustuste ja maksete assigneeringute nõuetekohane tasakaal sellega, et 
maksete assigneeringuid suurendatakse, muutes kulukohustuste reegleid või 
vähendades kulukohustuste assigneeringuid;

ii) võtta seejuures arvesse võimalust, et 2021. ja 2022. aastal esitatakse suures 
summas maksetaotlusi, ning asjaolu, et kasutamata maksete assigneeringuid 
ei saa üle kanda järgmisesse mitmeaastasesse finantsraamistikku;

c) hõlbustada õigusraamistike õigeaegset vastuvõtmist ja soodustada programmide 
varajast kavandamist liikmesriikide poolt;

99. palub, et komisjon tagaks kohe pärast ühise eraldisfondi loomist, et asjaomastest 
tagatistest liidu eelarvele tulenevat riski hallataks tõhusalt ja seirataks pidevalt; palub 
komisjonil tugineda sellega seoses tegeliku eraldiste määra arvutamisel usaldusväärsele 
metoodikale, mis põhineb tunnustatud headel tavadel;

100. palub komisjonil esitada eelarvepädevatele institutsioonidele igal aastal teabe selle 
kohta, kui suur on EIP grupi hallatavatele rahastamisvahenditele liidu eelarvest üle 
kantav kogusumma ja kuidas see jaotub ja millises mahus neid rahalisi vahendeid 
kasutatakse;

Liidu eelarvest rahastatud tegevuse tulemuslikkus

101. rõhutab, et tulemusalase teabe eesmärk on näidata, kas liidu poliitika ja programmid 
täidavad oma eesmärke tõhusalt ja tulemuslikult; soovitab, et kui on vaja parandusi 
teha, tuleks tulemusalast teavet kasutada vajalike parandusmeetmete väljatöötamiseks ja 
parandusmeetmete võtmist pidevalt seirata;

102. peab kiiduväärseks, et kontrollikoda analüüsis 2018. aastal komisjoni avaldatud 
tulemusalast teavet ja vaatas eelkõige läbi järgmistes aruannetes esitatud 
tulemusnäitajad:

– 2019. aasta eelarve projektile lisatud programmide aruanded,

– 2014.–2020. aasta liidu eelarve programmide tulemuslikkuse ülevaade, mis 
avaldati esmakordselt 2018. aasta mais;

103. nõuab, et vastavus- ja tulemusauditid oleksid ühe medali kaks külge; juhib tähelepanu, 
et kui need kaks mõõdet (s.o saavutatud tulemuste hindamine ning kulutuste 
seaduslikkuse ja korrektsuse tagamine) ühendada, peaks eelarve täitmisele heakskiidu 
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andmise eest vastutavatel institutsioonidel olema võimalik tagada liidu lisaväärtus ja 
kontrollida, kuidas komisjon eelarvet täidab;

104. avaldab veel kord kahetsust, et komisjoni peadirektorite iga-aastased tegevusaruanded 
ei sisalda nende poolt allkirjastatud kinnitust selle kohta, et esitatud tulemuslikkust 
käsitlevad andmed on kvaliteetsed, ning seetõttu võtab volinike kolleegium iga-aastase 
haldus- ja tulemusaruande vastuvõtmisel endale üldise poliitilise vastutuse liidu eelarve 
finantsjuhtimise eest, kuid mitte tulemuslikkust ja tulemusi käsitleva teabe eest;

105. väljendab heameelt, et kontrollikoda kavatseb ajakohastada oma aastaaruandes liidu 
kulutuste tulemuslikkuse hinnangut ning esitada eelkõige iga mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi kohta peatüki nõuete täitmise ja tulemuslikkuse kohta, ning 
jälgib seda suure huviga;

 106. tunneb heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda lisas 2018. aastat käsitleva aruande 
3. peatükki pealkirja „ELi eelarvest rahastatud tegevuste tulemuslikkus“ alla kokkuvõtte 
peamistest, mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa esitatud eriaruannetest, mis 
sel aastal avaldati; märgib, et kontrollikoja aruannetele antud avaldatud vastustest 
selgub, et 2018. aastal nõustusid auditeeritavad täielikult 78 %-ga kontrollikoja 388 
soovitusest (2017. aastal oli see määr 68 %), ning 18 % juhtudest rakendati soovitusi 
vaid osaliselt, mistõttu jäi suur osa puudusi parandamata; märgib, et ellu on jäänud 
viimata vaid 6 % soovitustest;

107. tunneb muret, et teatavate liikmesriikide haldussuutlikkus ei pruugi olla piisav;

108. tunneb muret, et üldiselt võib programmide aruannetes esitatud andmete põhjal 
järeldada, et tulemuseesmärkide täitmine on toimunud tagasihoidlikus tempos, mida 
võib seletada nii ühtekuuluvus- kui ka maaelu arengu programmide viibinud ja aeglase 
algusega;

109. rõhutab, et kontrollikoja väitel ei andnud näitajad tegelikest edusammudest alati head 
ülevaadet;

110. rõhutab, et ettevaatlikult tuleks suhtuda nii sellesse, kuidas on arvutatud lähtetasemest 
eesmärkide suunas tehtud edusamme, kui ka eesmärkide täitmisel tehtud edusamme, 
millest komisjon on teatanud programmide tulemuslikkuse ülevaates, sest paljud 
näitajad ei olnud hästi valitud ning mitme näitaja puhul ei olnud võimalik edasiminekut 
välja arvutada; märgib, et lähtetasemest eesmärgi saavutamise suunas tehtud edusamme 
ei olnud võimalik arvutada peaaegu poolte näitajate puhul;

111. märgib murega, et teatavate programmide puhul olid kättesaadavad andmed ebapiisava 
kvaliteediga ja teatavad programmid sisaldavad eesmärke, mis ei ole piisavalt 
kaugeleulatuvad; 

112. soovitab komisjonil toetada selliste näitajate lisamist oma programmide 
tegevusaruannetesse, mis

a) annavad parema sisendite, väljundite, tulemuste ja mõju vahelise tasakaalu 
kaudu asjakohasemat teavet liidu rahastamisprogrammide saavutuste kohta;

b) on selgelt seotud meetmetega, mida rahastatakse liidu 
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rahastamisprogrammidest;

c) kajastavad pigem liidu rahastamisprogrammide saavutusi kui komisjoni ja 
muude neid rakendavate asutuste tulemuslikkust ning

d) katavad programmide eesmärke;

113. toonitab, et võimaldamaks arvutada välja edusamme eesmärgi suunas liikumisel 
lähtetasemega võrreldes, peaks komisjon pakkuma välja tulemuslikkuse raamistikud 
kõigi programmide kohta, mille tulemuslikkuse näitajad oleksid järgnevalt loetletud 
komponendid, ning kui komisjon leiab, et see ei ole konkreetse näitaja puhul 
asjakohane, peaks ta selgitama oma valikut programmide tegevusaruannetes:

a) kvantitatiivsed lähtetasemed, milles määratakse kindlaks lähtetaseme aasta;

b) kvantitatiivsed vahe-eesmärgid;

c) kvantitatiivsed eesmärgid, milles määratakse kindlaks eesmärgi saavutamise 
aasta;

d) nõutava kvaliteediga andmed, et oleks võimalik hõlpsasti arvutada edusamme, 
mida on tehtud eesmärgi suunas liikumisel lähtetasemega võrreldes;

114. nõuab, et komisjon peaks püüdma saada õigeaegselt teavet kõigi tulemuslikkuse 
näitajate kohta, näiteks võttes kasutusele uued internetiplatvormidel asuvad 
aruandlusvahendid;

115. nõuab, et komisjon dokumenteeriks kavandatud eesmärke ja sihte, sh võrdlusaluseid, et 
eelarvepädevad institutsioonid saaksid hinnata nende ambitsioonikust ja eesmärkide 
täitmisel saavutatud tulemusi;

116. rõhutab, et suuremahuliste taristuprojektide puhul on oluline rangelt jälgida võimalikku 
korruptsiooni- ja pettuseohtu; kutsub komisjoni üles tegema rahastatavale projektile 
hoolikas ja sõltumatu eel- ja järelhindamine;

117. nõuab, et komisjoni parandaks veelgi programmide tulemuslikkuse ülevaadet, tehes 
eelkõige järgmist:

a) kasutades ühte meetodit, et arvutada eesmärgi suunas liikumisel tehtud 
edusamme lähtetasemega võrreldes, ja kui komisjon leiab, et see ei ole 
konkreetse näitaja puhul teostatav, peaks ta programmide tulemuslikkuse 
ülevaates oma lähenemisviisi selgitama;

b) selgitades põhimõtteid, mida kasutati iga programmi jaoks tulemuslikkuse 
näitajate valimisel;

118. kutsub komisjoni üles toetama jätkuvalt liikmesriike, et parandada nii kontrollide 
kvaliteeti kui ka suurendada nende arvu ning jagada parimaid tavasid pettusevastase 
võitluse vallas;

Tulud



RR\1200377ET.docx 43/148 PE639.827v02-00

ET

Kontrollikoja aastaaruanne 2018

119. märgib rahuloluga, et kontrollikoda märkis, et tulude veamäär ei olnud oluline ja 
tuludega seotud süsteemid olid üldiselt mõjusad; 

120. märgib, et eelarve peadirektoraat esitas kolmandat aastat järjest reservatsiooni 
Ühendkuningriigi kogutavate traditsiooniliste omavahendite väärtuse kohta, kuna riik ei 
suutnud tagada tekstiilitoodete ja jalanõude impordi suhtes kehtestatud, kuid tasumata 
jäetud tollimaksude jõudmist ELi eelarvesse;

121. tunneb muret, et kontrollikoda on selle aasta reservatsiooni ulatust laiendanud, et 
hõlmata ka teiste liikmesriikide võimalikke traditsiooniliste omavahendite kahjusid, 
mille väärtust ei ole veel välja arvutatud ja mis tulenevad eespool nimetatud 
alahindamisest;

122. väljendab kahetsust, et pärast seda, kui komisjon 2011. aastal nõudis, et 
Ühendkuningriik kehtestaks Hiinast pärit alahinnatud väärtusega tekstiilitoodete ja 
jalatsite impordile riskiprofiilid, kulus komisjonil rikkumismenetluse algatamiseks veel 
üle seitsme aasta;

123. tunneb heameelt asjaolu üle, et 2018. aastal saatis komisjon Ühendkuningriigile 
põhjendatud arvamuse ja arvutas liidu eelarvele tekitatud kahju summaks (põhisumma 
ja intressid) kokku 2,8 miljardit eurot ning et 2019. aasta märtsis andis komisjon asja 
Euroopa Kohtusse;

124. peab kahetsusväärseks, et komisjonis ja teatavates liikmesriikides kontrollikoja poolt 
hinnatud peamised traditsiooniliste omavahendite sisekontrollimehhanismid olid ainult 
osaliselt tõhusad;

125. märgib murega, et kontrollikoda leidis Hispaanias puudusi tollimaksude igakuiste 
aruannete koostamise kontrollisüsteemides;

126. märgib murega, et kontrollikoda avastas juhuvalimil põhinevas kolmes riigis puudusi 
kindlaksmääratud, kuid veel kogumata maksude haldamises; märgib, et need puudused 
puudutasid peamiselt viivitusi tollivõlgade sissenõudmisel ning võlgade hilinenud 
registreerimist või kustutamist raamatupidamissüsteemis; võtab teadmiseks puudused 
liikmesriikide traditsiooniliste omavahendite aruannete kontrollimisel komisjoni poolt;

127. peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjoni 2018. aasta kontrollikava, millega hinnata 
liikmesriikide süsteemide tulemuslikkust traditsiooniliste omavahendite kogumisel, 
nendest teatamisel ja nõuetekohaste summade kättesaadavaks tegemisel, ei tuginenud 
piisavalt struktureeritud ja dokumenteeritud riskihindamisele ning selles ei järjestatud 
liikmesriike riskitaseme alusel ega kajastatud riskide mõju ja tõenäosust;

128. märgib murelikult, et komisjon ei analüüsinud traditsiooniliste omavahendite kuu- või 
kvartaliaruannete kättesaamisel süstemaatiliselt ebatavalisi muudatusi aruannetes ega 
kogunud asjakohast teavet, mis selgitaks muudatuste põhjusi;

129. juhib tähelepanu, et kogurahvatulu ja käibemaksu reservatsioonide arv on üldiselt 
samaks jäänud, samas kui traditsiooniliste omavahendite avatud punktide arv on 
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suurenenud 14 %6;

130. tunneb kahetsust asjaolu üle, et finantsmõju omavate traditsiooniliste omavahendite 
avatud punktide valikulisel läbivaatamisel kontrollikoja poolt ilmnes, et punktide 
kontrollimisel ja sulgemisel komisjoni poolt esines viivitusi; märgib ühtlasi, et 
kontrollikoda leidis, et 27 % avatud punktidest on olnud avatud juba üle viie aasta;

131. märgib, et käibemaks andis 2018. aastal 12 % liidu 145 miljardi euro suurusest tulust; 
rõhutab sellega seoses, et komisjoni hinnangul oli käibemaksulõhe, mis on 
liikmesriikide eelarvetesse prognoositavalt laekuva käibemaksutulu ja riigikassade poolt 
tegelikult kogutud käibemaksu vahe, 2017. aastal 137,5 miljardit eurot7; 
käibemaksulõhe hõlmab laekumata jäänud käibemaksu, mis mõjutab peamiselt 
liikmesriikide eelarveid; alalaekumine võib muu hulgas olla tingitud maksejõuetusest, 
pankrotist, haldusvigadest, maksude optimeerimisest ning võimalikust ebaseaduslikust 
tegevusest või pettusest;

132. märgib murega, et 2018. aastal esitas komisjon üldise reservatsiooni Prantsusmaa 
kogurahvatulu prognoosi kohta, sest Prantsusmaa ei olnud esitanud oma kogurahvatulu 
arvutamise kohta piisavalt teavet;

133. võtab teadmiseks, et viiest soovitusest, mille kontrollikoda oma 2015. aasta aruandes 
esitas, oli komisjon täiel määral ellu viinud ainult ühe, üks soovitus oli osaliselt ja kolm 
soovitust olid suuremas osas ellu viidud;

134. kutsub komisjoni üles kasutama traditsiooniliste omavahendite kontrolli kavandamisel 
paremini struktureeritud ja dokumenteeritud riskihindamist, mis hõlmab ka analüüsi iga 
liikmesriigi riskitaseme ja riskide kohta seoses A- ja B-arvestuse koostamisega;

135. kutsub komisjoni üles tõhustama traditsiooniliste omavahendite A- ja B-arvestuse 
aruannete kuu- ja kvartalikontrollide katvust, tehes põhjalikumat analüüsi ebaharilike 
muutuste kohta, et kiiresti tuvastada võimalikud kõrvalekalded;

136. kinnitab uuesti oma seisukohta liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta, sest see 
on 2021.–2027. aasta finantsraamistiku tulude seisukohast väga positiivne; tunneb 
seetõttu heameelt selle üle, et 2021.–2027. aasta finantsraamistiku jaoks on välja 
pakutud kolm uut liidu omavahendit ja praegust käibemaksupõhist omavahendit on 
soovitatud lihtsustada8;

Kontrollikoja eriaruanne 12/2019 „E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude 
kogumise probleemid vajavad lahendamist“

137. märgib, et piiriüleste teenuste osutamisel liidu tasandil saamata jäänud käibemaksu 
kohta hinnangud puuduvad, kuid komisjon hindab kolmandatest riikidest pärit väikese 

6 Kui komisjon tuvastab liikmesriikide esitatud andmetes võimaliku mittevastavuse omavahendite määrustele, 
jätab ta andmed võimalike muudatuste tarvis avatuks, kuni on veendunud andmete vastavuses. Kogurahvatulu ja 
käibemaksu puudutavate juhtumite korral nimetatakse seda menetlust reservatsiooni kehtestamiseks ning 
traditsiooniliste omavahendite puhul avatud punkti loomiseks. Komisjon määrab kindlaks reservatsioonide ja 
avatud punktide mõju ELi eelarvele, kui on saanud liikmesriikidelt vajaliku teabe.
7  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
 8 Kontrollikoja eriaruanne 12/2019 „E-kaubandus: paljud käibemaksu ja tollimaksude kogumise probleemid 
vajavad lahendamist“.
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väärtusega kaupade tarnetelt tasumata käibemaksust tuleneva kahju suuruseks kuni viis 
miljardit eurot aastas;

138. juhib tähelepanu liikmesriikide rollile halduskoostöö lepingute täitmisel, kontrollide 
tõhususes, andmete kogumise tagamisel ning järelevalves selle üle, kuidas ettevõtjad 
järgivad reguleerivat raamistikku;

139. on teadlik, et käibemaksu sissenõudmine kuulub liikmesriikide pädevusse;

140. rõhutab, kui tähtis on vahetada teavet liikmesriikide vahel ja kolmandate riikidega;

141. kutsub liikmesriike suurendama Eurofisci kaudu teabevahetust potentsiaalse 
pettusekahtlusega ettevõtete ja tehingute kohta;

142. palub liikmesriikide maksuasutustel tugevdada kontrolli väikese ühtse kontaktpunkti 
süsteemi 9 üle;

143. nõuab tungivalt, et komisjon teeks liikmesriikides piisavat kontrolli ja järelevalvet;

144. tunneb muret, et kolmandate riikidega toimuvas e-kaubanduses võidakse kaupade 
väärtust hinnata tegelikust väiksemaks; väljendab heameelt võetud meetmete üle, et 
lahendada e-kaubanduses toimuva käibemaksupettuse probleem; 

145. nõuab, et kiiresti võetaks vastu kavandatud õigusaktid e-kaubanduse 
käibemaksusüsteemi kohta, et kõrvaldada kaugmüügisüsteemi puudused;

146. palub, et OLAF teavitaks Euroopa Parlamenti e-kaubanduse kaudu toimuva madala 
väärtusega rõivaste impordi ja e-kaubanduse tehingute abil õhutransporti kasutades 
toimuva võimaliku potentsiaalselt tundliku kauba impordiga seotud uurimise 
tulemustest;

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

147. märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriik 1a „Konkurentsivõime 
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ moodustab liidu eelarvest 13,7 % ehk 
21,4 miljardit eurot; sellest 11,7 miljardit eurot (54,3 %) kulutatakse teadusuuringutele 
ja innovatsioonile, 2,4 miljardit eurot (11,1 %) haridusele, koolitusele, noortele ja 
spordile, 2,2 miljardit eurot (10,4 %) transpordile ja energeetikale, 1,5 miljardit eurot 
(7,2 %) kosmosele ja ülejäänud summa muudele meetmetele;

ELi 2020. aasta eesmärkide täitmisele kaasaaitamine

148. on rahul, et Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabel näitas positiivset suundumust 
enamikus liidu riikides, eelkõige Maltal, Madalmaades ja Hispaanias, kusjuures Rootsi 
jäi liidu innovatsiooniliidriks;

9 Vabatahtlik kaubanduse lihtsustamise süsteem, mis võimaldab liikmesriikides asukohta mitte omavatel 
maksukohustuslastest (nii ELi kui kolmandate riikide) isikutel, kes pakuvad mittemaksukohustuslastele 
telekommunikatsiooni-, televisiooni- ja raadioringhäälinguteenuseid ning elektroonilisi teenuseid, sellise tarne 
eest maksmisele kuuluvat käibemaksu arvestada ja deklareerida selle liikmesriigi veebiportaali kaudu, kus nad 
on käibemaksukohuslasena registreeritud.
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149. peab siiski kahetsusväärseks, et enamik liikmesriike on jätkuvalt maha jäänud seatud 
eesmärgi – investeerida 3 % sisemajanduse koguproduktist (SKPst) teadus- ja 
arendustegevusse – täitmisest; rõhutab, et teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraat põhjendab sellist aeglast arengut peamiselt kolme põhjusega: a) avaliku 
ja erasektori investeeringute puudumine selles valdkonnas, b) riiklike teadus- ja 
innovatsioonisüsteemide piiratud kvaliteet ja tõhusus ning c) turutõrked, mis on seotud 
ettevõtete investeerimisotsustega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas;

150. tervitab asjaolu, et VKEde osalus programmi „Horisont 2020“ selles osas, mis puudutab 
juhtpositsiooni progressi võimaldava ja tööstusliku tehnoloogia vallas ja ühiskondlike 
väljakutsete sambas, on jätkuvalt suurem kui programmiga seatud eesmärk, kajastades 
märkimisväärseid pingutusi, mida on tehtud VKEde kaasamiseks programmi, ning 
nende osalemise hõlbustamiseks tehtud lihtsustusi;

151. tervitab ka seda, et uustulnukate osakaal programmis „Horisont 2020“ on jõudnud 
61,4 %-ni, ületades seega 2018. aastaks kehtestatud sihttaseme 55 %;

152. taunib asjaolu, et liidu osakaaluga programmi „Horisont 2020“ kliimameetmetes ei 
suudeta täita liidu võetud kliima- ja kestlikkuse kulueesmärke ning seega kogu kehtiva 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) kulueesmärke; rõhutab, et vastavalt Pariisi 
kokkuleppe alusel võetud liidu kohustusele ja pidades silmas Euroopa rohelist 
kokkulepet, tuleks kliimaga seotud kulutusi ilma edasiste viivitusteta märkimisväärselt 
suurendada;

Auditi ulatus ja lähenemisviis

153. märgib, et kontrollikoda analüüsis 130 tehingust koosnevat valimit, mis on koostatud 
nii, et see oleks esinduslik kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku kogu kõnealuse 
alamrubriigi kulutuste suhtes: teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna tehingutest 
81 (seitsmenda raamprogrammi raames 22 ja programmi „Horisont 2020“ raames 59) 
ning muude programmide ja meetmetega seotud tehingutest (eelkõige Erasmus+, 
Euroopa ühendamise rahastu ja kosmoseprogrammid) 49 puhul asusid auditeeritud 
toetusesaajad 19 liikmesriigis ja neljas kolmandas riigis;

154. tunneb heameelt, et kontrollikoda leidis, et mitmeaastase finantsraamistiku kogu 
alamrubriigi 1a hinnanguline veamäär oli 2,0 % ning see näitaja oli väiksem kui kahel 
eelnenud aastal, mil hinnanguline veamäär oli veidi üle 4 %;

155. peab siiski kahetsusväärseks, et toetusesaajate tehtud kaheksa kvantifitseeritud vea 
puhul sisaldas maksetaotlus piisavat teavet, et komisjon, riikide ametiasutused või 
sõltumatu audiitor oleksid saanud enne kulude heakskiitmist vea ära hoida, selle 
avastada ja seda parandada; märgib, et kui komisjon oleks kogu tema käsutuses olevat 
teavet asjakohaselt kasutanud, oleks selle peatüki hinnanguline veamäär olnud 0,3 % 
väiksem;

156. märgib, et sarnaselt eelnenud aastatele olid paljud kvantifitseeritavad vead seotud 
personalikuludega; lisaks põhjustasid vigu ka seadmete ja taristuga seotud kulud;

157. oli üllatunud, et suurte teadustaristu programmide liidupoolse rahastamise eelkontroll ei 
olnud mitte ainult aeganõudev ja kulukas (nt tööjõud, reisimine), vaid aitas sageli 
vigade ennetamisele vähe kaasa;
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158. võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoda vaatas audititoimikud (töödokumendid ja 
tõendavad dokumendid) läbi ühise audititeenistuse ja audiitorühingute ruumides ning 11 
juhul pidi kontrollikoda tegema täiendavaid auditiprotseduure, peamiselt täiendavate 
tõendavate dokumentide saamiseks või lahknevuste tõttu töödokumentides;

159. on mures metoodikavigade pärast, mille kontrollikoda tuvastas programmi „Horisont 
2020“ veamäära arvutamisega seoses: „Järelauditite eesmärk on kontrollida 
maksimaalselt suurt hulka heakskiidetud kulusid, kuid need hõlmavad harva kõiki 
kulusid. Veamäära arvutamise aluseks on kõik heakskiidetud kulud, mitte tegelikult 
auditeeritud summa. See tähendab, et arvutamisel on nimetaja suurem ja veamäär 
kujuneb seega tegelikust väiksemaks. Kui leitud vead on süsteemset laadi, siis viga 
ekstrapoleeritakse, mis osaliselt kompenseerib eespool nimetatud alahindamise. Kuna 
mittesüsteemseid vigu ei ekstrapoleerita, on üldine veamäär siiski alahinnatud.“10;

160. pani tähele, et teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat arvutas seitsmenda 
raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ veamäärad järgmiselt: 

– teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi hinnangul oli seitsmenda 
raamprogrammi ühine representatiivne veamäär, mis on arvutatud mitme aasta 
alusel, veidi üle 5 %; jääkvigade määr oli hinnanguliselt 3,36 %;

– teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna jääkvigade määr oli 2,22 % (2,24 % 
teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi puhul), mis peaks 
auditiaruannete kavandeid arvesse võttes suurenema ligikaudu 2,45 %-ni (2,48 % 
teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi puhul);

161. märgib, et 2018. aastal oli teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi puhul 
maksete tegemisel veariski sisaldav hinnanguline summa kokku vahemikus 97,6–
101,1 miljonit eurot; lõpetamisel oli veariski sisaldav summa 2018. aasta kulude osas 
kokku 69,1–72,7 miljonit eurot, mis moodustab 2,21–2,33 % kogukuludest;

162. juhib tähelepanu, et 2018. aasta auditi jaoks võeti kasutusele mõisted „maksete vearisk“ 
ning „lõpetamise vearisk“;

163. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja (mitmeaastase finantsraamistiku 
alamrubriigi põhjal) ja komisjoni leiud olid sarnased;

Finantsjuhtimine ja sisekontroll

164. juhib tähelepanu, et seitsmenda raamprogrammi puhul jäi kehtima horisontaalne 
reservatsioon seoses kulude hüvitamisega maksetaotluste alusel;

165. märgib, et 2018. aastal haldas teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat otse 56 % 
(2017. aastal 58 %) oma maksete eelarvest ja 44 % maksetest läks teistele volitatud 
asutustele rakendamiseks;

166. võtab teadmiseks, et teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat eraldas oma 2018. 
aasta eelarvest 15,05 % EIP/EIF-le Innovfini jaoks, mille eesmärk on toetada 

10 Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne eelarveaasta 2018 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega 
(ELT C 340, 8.10.2019, punkt 5.34).
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teadusuuringuid ja innovatsiooni rahastamisvahendite kaudu, ning EIP-le/EIFile kanti 
2018. aastal üle 472,9 miljonit eurot;

167. on arvamusel, et kontrollikoda peaks auditeerima kõiki EIP struktuuri programme, 
meetmeid või projekte, mida kaasrahastatakse liidu eelarvest;

168. tunneb muret, et kuigi rahastamisperioodi 2007–2013 4 934 projektist 4 740 on 
lõpetatud, on endiselt täitmata kulukohustusi summas 157,3 miljonit eurot ning 
komisjon ei oska öelda, millal täitmata kulukohustused likvideeritakse11;

169. rõhutab murega, et teadlastele vahendite eraldamine programmi „Horisont 2020“ kaudu 
on liikmesriikide lõikes väga tasakaalustamata;

170. juhib tähelepanu, et praeguse programmitöö perioodi (2014–2020) eelarvest täideti 
64,26 %;

171. julgustab teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraati jätkama lihtsustamispüüdlusi 
kooskõlas kontrollikoja eriaruandega nr 28/2018, kuid seadmata ohtu õiguskindlust ja 
muutmata järelkontrolli eelkontrolliks;

172. on arvamusel, et teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat peaks pöörama 
suuremat tähelepanu teadusuuringute ja innovatsiooni investeeringute liidu lisaväärtuse 
mõõtmisele; rõhutab, et teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuslikkuse mõõtmine ei 
tohiks põhineda üksnes lühiajalistel väljunditel ja rahalistel näitajatel, arvesse tuleks 
võtta ka teadusuuringute eripära; julgustab komisjoni töötama välja viise, mille abil 
suurendada läbipaistval viisil toetust kõrge riskitasemega teadus- ja 
innovatsiooniprojektidele;

173. soovitab teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadil tungivalt pöörata suuremat 
tähelepanu teadusuuringute ja innovatsiooni investeeringute liidu lisaväärtuse 
mõõtmisele;

HUAWEI

174. tunnistab, et HUAWEI tütarettevõtjad taotlesid liidu kaasrahastamist programmi 
„Horisont 2020“ raames;

175. märgib siiski, et Brasiiliast, Hiinast, Indiast, Mehhikost ja Venemaalt pärit osalejaid ei 
rahastatud enam programmi „Horisont 2020“ raames12;

176. tuletab meelde, et programmi „Horisont 2020“ osalemis- ja levitamiseeskirjadega 
reguleeritakse tulemuste kasutamist ja antakse komisjonile õigus esitada vastuväiteid 
omandiõiguse üleandmisele või ainulitsentside andmisele kolmandas riigis, mis ei ole 
programmiga „Horisont 2020“ ühinenud;

177. võtab teadmiseks asjaolu, et Euroopa Pettustevastane Amet analüüsis sellega seoses 

11 Vastus küsimusele 10. Küsimustik volinik MOEDASega peetavaks aruteluks valmistumiseks, 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-
%20Commissioner%20Moedas-original.pdf 
12 Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi 2018. aasta tegevusaruanne, lk 16.

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
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teavet väidetavate rikkumiste kohta ning otsustas alustada uut hindamist;

178. võtab murega teadmiseks ohu, et kolmandad riigid võivad liidu rahalisi vahendeid 
ühistes teadusprojektides tahtlikult kuritarvitada; tuletab meelde, et need kolmandad 
riigid peavad järgima usaldusväärsuse ja liidu finantshuvide kaitse eeskirju samamoodi 
nagu liikmesriigid;

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)

179. tunneb muret kontrollikoja leiu pärast, et ameti sisekontrollisüsteeme tuleb oluliselt 
parandada ja et teist aastat järjest esitas komisjon süsteemi suhtes reservatsiooni;

Soovitused

180. palub teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadil

– võtta selle alamrubriigiga seotud kontrollikoja soovituste osas meetmeid;

– täita 26 siseauditi talituse esitatud ja seni täitmata soovitust võimalikult kiiresti;

– pöörata suuremat tähelepanu kliimameetmete edendamisele (võtmetähtsusega 
tulemuslikkuse põhinäitaja) ja olla selles osas ambitsioonikam;

– olla eriti valvas programmi „Horisont 2020“ osalemis- ja levitamiseeskirjade 
järgimise suhtes;

– soodustada programmi „Horisont 2020“ raames vahendite tasakaalustatumat 
jaotamist liikmesriikide vahel ning aidata liikmesriike ja eriti teadlasi rahastamise 
taotlemisel;

– avaldada oma iga-aastases tegevusaruandes kõik Euroopa poolaasta protsessi 
raames tehtud ettepanekud riigipõhiste soovituste kohta;

– vaadata läbi suure teadustaristu eelkontrolli tegemine, et muuta see tõhusamaks ja 
tulemuslikumaks;

– esitada koos EACEAga 2020. aasta juuliks parlamendi vastutavale komisjonile 
aruanne olukorra parandamiseks tehtud reformide kohta;

– pöörata erilist tähelepanu rahaliste vahendite jaotamisele projekti koordinaatori 
poolt vahendite saajale;

– investeerida tulemuslikkuse ja liidu lisaväärtuse mõõtmisse;

181. kutsub kontrollikoda üles laiendama tulemuslikkuse kajastamist oma aastaaruandes, 
mille jaoks kontrollikoja eriaruanded on väärtuslik teabeallikas; tunneb sellega seoses 
heameelt ettepanekute üle, mis tehti 19. novembril Luxembourgis 
eelarvekontrollikomisjoni visiidi ajal;

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

182. võtab teadmiseks kontrollikoja esitatud teabe, et mitmeaastase finantsraamistiku 
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alamrubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ maksed 
moodustasid 2018. aastal liidu eelarvest 34,8 % ehk 54,5 miljardit eurot; märgib, et 
sellest 30,1 miljardit eurot (55,1 %) kasutatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), 
9,3 miljardit eurot (17 %) Ühtekuuluvusfondi ja 13,9 miljardit eurot (25,6 %) Euroopa 
Sotsiaalfondil jaoks ning ülejäänud summa läheb muudeks meetmeteks;

183. märgib, et 2018. aastal teatas regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat maksete 
tegemisest 39,5 miljardi euro suuruses summas, mis teeb täitmismääraks 98,52 % 2018. 
aasta heakskiidetud maksete assigneeringutest, ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat teatas maksetest 14,6 miljardi euro suuruses 
summas, mis teeb täitmismääraks 94,42 %;

Liidu 2020. aasta eesmärkide saavutamisele kaasaaitamine

184. märgib, et komisjon väidab seoses võtmetähtsusega tulemusnäitajatega järgmist:

– töökohad, majanduskasv ja investeeringud – iga kulutatud euro suurendas 
sisemajanduse koguprodukti (SKP) 2,7 euro võrra ning selle tulemusena loodi 
viimase programmitöö perioodi jooksul umbes 1,3 miljonit töökohta;

– teadusuuringute, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni edendamine – 2017. aasta 
lõpus valitud projektidest lähtudes prognoositud ettevõtjate ja teadusasutuste 
vaheliste koostööprojektide arv peaaegu kahekordistus;

– VKEde konkurentsivõime – 2017. aasta lõpus valitud projektidest lähtudes 
prognoositud toetust saavate ettevõtjate arv suurenes 40 % võrra;

– vähese CO2-heitega majandus – 2017. aasta lõpus valitud projektidest lähtudes 
prognoositud arv enam kui kahekordistus ja jõudis 69,2 %-ni 2023. aasta lõpuks 
seatud eesmärgist saada 6708 megavatti lisavõimsust;

185. märgib, et ühissätete määrus ajavahemikuks 2014-2020 (määruse 1303/2013 artikkel 
71) ei sisalda sätteid, milles määratletakse tulemuste saavutamine ja nende 
jätkusuutlikkus ERFi tootlike investeeringute kestvuse kriteeriumina; võtab teadmiseks 
kontrollikoja tähelepanekud nende investeeringute jätkusuutlikkuse13 ja kvaliteedi kohta 
ning kordab oma üleskutset kaasata projekti kestvuse hindamisse keskse näitajana 
tulemuste saavutamine, mis võimaldab hinnata, mil määral majanduse üldine 
elavnemine või liidu rahastamine soodustab positiivset majandusarengut;

Auditi ulatus ja lähenemisviis

186. märgib, et kontrollikoda kontrollis 220 tehingust koosnevat valimit, mis koostati nii, et 
see oleks statistiliselt esinduslik mitmeaastase finantsraamistiku kogu alamrubriigi 1b 
kulutuste suhtes, mida auditeerimisasutused olid juba varem kontrollinud;

187. märgib murega, et neis 220 tehingus tegi kontrollikoda kindlaks ja kvantifitseeris 
36 viga, mida auditeerimisasutused ei olnud avastanud; võttes arvesse 
auditeerimisasutuste poolt varem leitud 60 viga ja rakenduskavu haldavate asutuste 

13 Vt ka Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 8/2018 „ELi toetus ettevõtete tootlikele investeeringutele – 
vajatakse suuremat rõhku kestvusele“.



RR\1200377ET.docx 51/148 PE639.827v02-00

ET

kohaldatud korrektsioone (mille kogusumma oli 314 miljonit eurot mõlema 
programmitöö perioodi peale kokku), on veamäär kontrollikoja hinnangul 5,0 %;

188. märgib, et komisjon ei nõustu kontrollikoja hinnanguga kolme olulise vea kohta 
programmitöö perioodil 2014–2020 ja kahe vea kohta programmitöö perioodil 2007–
2013; märgib, et komisjon viitab sellele, et arvutatud veamäärale avaldavad mõju 
kohaldatavate riigisiseste või liidu õigusnormide erinevad tõlgendused14;

189. märgib, et peamiselt olid vead seotud rahastamiskõlbmatute kulude (37), riigihangete 
(18) ning oluliste tõendavate dokumentide puudumisega (3);

190. märgib ühtlasi, et kuni eelarveaasta 2016–2017 lõpuni tehti rahastamisvahenditele 
eelmakseid 2,9 miljardit eurot, millest 2,3 miljardit eurot deklareeriti ajavahemikul 
1. juulist 2016 kuni 30. juunini 2017 (17 % liidu kaasrahastamisena makstud 
kogusummast); eelarveaastal 2016–2017 maksti lõppsaajatele välja 1,3 miljardit eurot 
(43 %);

191. kutsub komisjoni üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni, kes saab kasu 1,6 miljardilt eurolt kogunenud intressidest, mida ei ole 
abisaajatele veel makstud, ning lisama selle teabe edaspidi oma iga-aastasesse 
aruandesse;

192. märgib, et kontrollikoja audit hõlmas väljamakseid viiele rahastamisvahendile (kaks 
programmitöö perioodist 2014–2020 ja kolm programmitöö perioodist 2007–2013); 
märgib, et kontrollikoda kontrollis nende viie vahendi puhul finantsvahendaja tasandil 
30 tagatist ja 100 laenu ning leidis 14 juhtumit, kus lõppsaajatele tehti toetuskõlbmatuid 
väljamakseid, mis olid seotud kolme kontrollikoja uuritud vahendiga; need hõlmasid 
kas toetuskõlbmatuid laene või toetuskõlbmatuid lõppsaajaid ning tühistatud 
väljamakseid, mille liikmesriik oli ekslikult väljamakstuks registreerinud;

193. märgib, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat kinnitas pärast riikliku ja komisjoni 
kontrollitsükli lõpuleviimist eelarveaasta 2016–2017 jääkvigade määraks 1,96 %, võttes 
aluseks kogu sel kuupäeval kättesaadava auditi tõendusmaterjali ja pooleliolevad 
ärakuulamismenetlused (konservatiivne lähenemisviis); samal ajal prognoosis 
regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, et kinnitatud määr võib ulatuda 
maksimaalselt 2,74 %-ni;

194. tunneb muret, et kontrollikoda ja komisjon on esitanud märkimisväärselt erinevad 
veamäära hinnangud;

195. märgib ühtlasi, et komisjon on võtnud 2018. aasta kohta kasutusele kaks uut 
kontseptsiooni: „makse tegemisel veariski sisaldav summa“15 ja „lõpetamisel veariski 

14 Vastus küsimusele 24. Küsimustik volinik Hahniga peetavaks aruteluks valmistumiseks. Kolm neist 
juhtumitest on seotud probleemiga riigiabi kavas (seadus), mille osa sätteid ei olnud kooskõlas ELi riigiabi 
eeskirjadega „ergutava mõju“ kohta, võimaldades avaliku sektori toetust taotlevatel äriühingutel alustada osa 
oma investeeringute rahastamist enne riigiabi taotlemist. Üks juhtum on seotud VKE lisatoetusega, mis muutus 
rahastamiskõlbmatuks, kui toetusesaaja kaotas VKE staatuse, ning kaasrahastamise määra suurendamise 
ergutava mõju puudumisega. Kõnealune toetusesaaja oli abi taotlemise ajal VKE, kuid abi andmise ajal ei 
kvalifitseerunud ta enam VKEks. Viimase juhtumi puhul viidatakse üldist majandushuvi pakkuvale teenusele, 
mida kontrollikoda pidas ebaseaduslikuks riigiabiks.

15 Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi 2018. aasta tegevusaruanne, lk 111. „„Maksete vearisk“ 
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sisaldav summa“;

196. märgib, et „makse tegemisel veariski sisaldav summa“ põhineb aruannetel, mille 
liikmesriigid on edastanud pärast finantskorrektsioonide mahaarvamist; märgib, et 
seetõttu näib, et komisjonil puudub otsene teave makse tegemisel veariski sisaldava 
summa kohta;

197. juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et „lõpetamisel veariski sisaldav summa“ on 
komisjoni kogemustel põhinev ekstrapolatsioon;

198. sellega seoses on kasulik tuletada meelde artikli 247 lõike 1 punkti b alapunkti i, mille 
kohaselt komisjonil tuleb esitada „(...) liidu kulutuste hinnanguline veamäär, mis 
põhineb ühtsel metoodikal ja tulevaste korrektsioonide prognoosil (...)“;

199. tunneb muret kontrollikoja järelduse pärast, et auditeerimisasutuste valimi koostamise 
meetodi, kontrolljälje dokumenteerimise ja vigade käsitlemise puuduste tõttu 
tuginetakse praegu mitme auditeerimisasutuse tööle piiratud määral; väljendab muret ka 
selle pärast, et kontrollikoda ei saa tugineda komisjoni esitatud veamäärale, sest see 
põhineb kuludel, mis ei ole veel läbinud täielikku kontrollitsüklit ja mis ei ole samad, 
mida kontrollikoda auditeeris;

200. peab mitterahuldavaks, et kontrollikoda ja komisjon kasutavad finantstehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta arvamuse koostamiseks erinevat metoodikat; 
seetõttu jõuavad nad jääkvigade määra suhtes erineva tulemuseni: ˃ 2 % (tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ning regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraat), 5 % (kontrollikoda); nõuab sellega seoses, et kontrollikoda esitaks mitte 
jääkvigade määra, vaid maksete veamäära (enne korrektsioonide kohaldamist), et 
parandada parlamendi hindamise ja kontrolli kvaliteeti;

201. märgib ka, et kahe institutsiooni andmebaas on erinev: kui kontrollikoda järgib 
aastapõhist lähenemisviisi, siis komisjon suutis 2018. aastal kontrollida ainult 2016–
2017 raamatupidamisarvestust ja järgib mitmeaastast lähenemisviisi;

Finantsjuhtimine ja sisekontroll

202. märgib, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat väljastab praeguse programmitöö 
perioodi 30 rakenduskava kohta 30 reservatsiooni; programmitöö perioodi 2007–2013 
kohta kehtivad ikka veel 18 reservatsiooni;

203. märgib, et 2018. aasta lõpus teatas regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, et 99 % 
eeltingimuste täitmiseks vajalikest tegevuskavadest on lõpule viidud ning lõpule viimata 
tegevuskavasid vähendati 2018. aastal 6-ni (2017. aastal 8); märgib murega, et lõpule 
viimata kavade kohta on väljastatud kaks peatamise otsust ja kaks peatamiseelset kirja, 
mis võivad mõjutada rakenduskavade õigeaegset rakendamist ja millest enamik on 

arvutatakse iga programmi puhul, kasutades komisjoni aruandeaasta „asjaomaste kulutuste“ suhtes kas 
komisjoni talituste poolt kinnitatud eelarveaasta 2016–2017 jääkvigade määra või auditeerimisasutuste esitatud 
eelarveaasta 2017–2018 jääkvigade määra, kui see on kõrgem (...)“. „Lõpetamise vearisk“ osutab allesjäänud 
riskile seoses 2018. aasta asjaomaste kulutustega pärast seda, kui komisjon on kohaldanud vajalikke 
finantskorrektsioone, et vähendada kõigi rakenduskavade summaarne jääkveamäär 2 %-ni (...)“.
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seotud keskkonnasektoriga;

204. palub, et komisjon tõesti lihtsustaks menetlust, sh rahastamisvõimaluse saamiseks 
nõutavaid dokumente auditi- ja järelevalvepõhimõtteid eiramata;

205. tunneb muret, et struktuurifondide rakendamine on maha jäänud ja olukord on veelgi 
halvem kui eelmise programmitöö perioodi võrreldaval ajal: kui praegu on keskmine 
kasutusmäär alla 40 %, siis programmitöö perioodi 2007–2013 võrreldaval ajal oli see 
alla 60 %16;

206. märgib, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi 2018. aasta tegevusaruandes 
märgitakse, et praegu on rahastamisvahendite kaudu kavas ERFist ja 
Ühtekuuluvusfondist eraldada 18 miljardit eurot, mis moodustab 7,2 % kogueraldisest;

207. väljendab kahetsust, et 2018. aasta aruanne „Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
rahastamisvahendid“ avaldati alles 2020. aasta jaanuaris; märgib, et 2018. aasta lõpus 
oli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahalisest toetusest 
rahastamisvahenditele eraldatud kulukohustusi 16,9 miljardit eurot, Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondidest maksti rahastamisvahenditeks välja 7 miljardit eurot 
(ligikaudu 41 %) ja lõplikesse toetusesaajatesse investeeriti 3,7 miljardit eurot; palub 
komisjonil avaldada 2019. aasta aruanne 2020. aasta oktoobriks, et selle tulemused 
saaks lisada 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportisse;

208. tuletab meelde oma nõudmist anda riikide auditeerimisasutustele võimalus auditeerida 
liidu eelarve alla kuuluvaid rahastamisvahendeid, vähendada rahastamisvahendite arvu 
ning kehtestada fondivalitsejatele (sh EIP grupile ja teistele rahvusvahelistele 
finantseerimisasutustele) tulemuslikkusest ja saavutatud tulemustest aru andmiseks 
rangemad reeglid, et suurendada läbipaistvust ja aruandekohustust17;

209. rõhutab, et liidus ja väljaspool seda rakendatavate rahastamisvahendite puhul on vaja 
rohkem läbipaistvust, suuremat vastutust ja paremat tulemuslikkuse ning kestlikkuse 
aruandlust; kutsub komisjoni üles tagama, et tema vastaspooled, kes kasutavad liidu 
eelarvest toetatavaid rahastamisvahendeid, tagaksid võimalikult suure läbipaistvuse ja 
vastutuse;

210. toonitab, et rahastamisvahenditega võib toetusi täiendada, kuid mitte asendada18;

211. tunneb tõsist muret, et programmitöö perioodi lõpus võib kulukohustuste kuhjumine 
olla oluliselt suurem kui eelmise perioodi lõpus, mis võib vallandada järjekordse 
maksekriisi;

212. märgib, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat kinnitas eelarveaasta 2016–2017 
kohta auditeerimisasutuste teatatud jääkvigade määrad (sh olles mõnel juhul teinud 
olulise mõjuta kohandusi) 135 rakenduskava puhul allpool olulisuse piirmäära ning 
29 kava puhul tuli seda näitajat korrigeerida üle 2 %;

16 Vt ka Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 17/2018 „Komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi 2007–
2013 programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära probleemile, kuid ei 
keskendunud piisavalt tulemustele“.

17 Komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva resolutsiooni punkt 204.
18 Komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva resolutsiooni punkt 21.
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213. märgib samuti, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat kiitis heaks 242 
eelarveaasta 2017–2018 kohta kinnitatud raamatupidamisaruannet 258st; ta ei kiitnud 
heaks 16 raamatupidamisaruannet; rõhutab sellega seoses, et kontrollikoda ei 
analüüsinud selle perioodi raamatupidamisaruandeid, kuna kontrollid ei olnud lõpule 
viidud;

214. märgib, et struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika kõige pettusterohkemad valdkonnad on 
taristu (34 %), keskkond (13 %) ja teadusuuringud (13 %) ning pettusejuhtumid 
puudutavad hanke-eeskirju (52 %), eeskirjadevastaseid kulusid (14 %) ja huvide 
konflikte (8 %);

Tõsised rikkumised ja vahendite väärkasutus liikmesriikides

215. märgib, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi lõplik auditiaruanne Tšehhi 
Vabariigi kohta lekitati meediasse ilma loata; sai teada, et komisjon tegi põhjalikud 
auditid liidu ja siseriikliku õiguse kohaldamise kohta, kontrollides põhjalikult mitte 
ainult meetmete korrektsust, vaid ka huvide konflikti käsitlevate liidu ja liikmesriigi 
õigusaktide järgimist; märgib, et komisjon teavitas parlamendi vastutavat komisjoni 
2019. aasta detsembris toimunud kinnisel koosolekul regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 
auditite edenemisest; kutsub komisjoni üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavaid institutsioone ja parlamendi vastutavat komisjoni / vastutavaid 
komisjone põhjendamatu viivituseta kõigist uutest arengutest ning tagama tulemuste 
suhtes asjakohaste järelmeetmete võtmine;

216. mõistab hukka asjaolu, et esialgsetel andmetel avastasid audiitorid regionaal- ja 
ühtekuuluvusfondide valdkonnas tõsiseid puudusi juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
toimimises ning soovitasid seetõttu peaaegu 20 % suurust finantskorrektsiooni; kutsub 
komisjoni üles kriitiliselt hindama, kas need juhtumid kujutavad endast liidu vahendite 
süsteemse väärkasutamise juhtumeid; ootab, et komisjon võtaks vastu asjakohase 
mehhanismi, et puudusi tulevikus ära hoida;

217. peab kahetsusväärseks ka seda, et esialgsetel andmetel tuvastasid komisjoni audiitorid 
Tšehhi valitsusega seoses väga tõsised huvide konflikti juhtumid; mõistab siiski, et 
huvide konflikti käsitlevate Tšehhi õigusaktide kohaselt ei olnud riigiametnikele avaliku 
sektori vahendite andmine enne 2017. aasta veebruari karistatav; märgib, et siiani ei ole 
2018. aasta kulusid deklareeritud; ootab, et komisjon teeks kõik endast oleneva, et viia 
protsess lõpule tõhusalt ja õigeaegselt, ning võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed; 
võttes arvesse komisjoni auditites esitatud aruandeid Tšehhi valitsusega seotud huvide 
konflikti puudutavate tõsiste probleemide kohta, nõuab tungivalt, et komisjon teavitaks 
olukorrast igakülgselt Euroopa Parlamenti ja Euroopa Ülemkogu;

218. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon on teavitanud pädevat parlamendikomisjoni 
sellest, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat tegi Ungaris aastate 2007–2013 
programmide osas finantskorrektsioone üle 1,5 miljardi euro suuruses summas, kuna 
avastas õigusnormide rikkumisi, ning et see summa mõjutab järgmisi rakenduskavasid:

– 2007HU161PO001 majandusareng 275 miljonit eurot,
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– 2007HU161PO002 keskkond ja energeetika 254 miljonit eurot,

– 2007HU161PO007 transport 371 miljonit eurot,

– 2007HU161PO008 sotsiaalne taristu 120 miljonit eurot,

– 7 piirkondlikku rakenduskava 473 miljonit eurot,

– 2007HU161PO010 täitmine 75 miljonit eurot;

219. tunnustab komisjoni suurepärast audititööd süsteemsete riskide ja vigade allikate 
tuvastamisel; väljendab heameelt määratud finantskorrektsioonide üle; märgib murega, 
et eeskirjade vastaselt välja makstud vahendite tagasinõudmiseks kulub väga palju aega; 
palub komisjonil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavaid 
institutsioone üksikasjalikumalt oma leidudest seoses süsteemsete riskide ja oligarhiliste 
struktuuridega;

220. mõistab hukka asjaolu, et komisjoni audiitorid avastasid Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide valdkonnas tõsiseid puudusi juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
toimimises, peamiselt seoses hankementluste kontrolliga;

221. tuletab meelde, et kõigi rakenduskavade suhtes on kohaldatud kindlamääralist 
finantskorrektsiooni 10 %;

222. tuletab meelde, et riigihanke-eeskirjade rikkumise tõttu kohaldatakse keskkonna ja 
energiatõhususe rakenduskava raames sõlmitud veesektori raamlepingute suhtes 25 % 
suurust finantskorrektsiooni;

223. tuletab meelde, et kindlamääraline finantskorrektsioon 10 % territoriaalse arengu ja 
asulate arendamise rakenduskavas on tingitud puudustest projektide valikul;

224. märgib lisaks, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ei ole elektroonilist haldust 
käsitlevaid programme veel eelnevalt sulgenud, mis võib kaasa tuua täiendavaid 
korrektsioone;

225. märgib murega, et õigusnormide rikkumise tase viitab sellele, et Ungari 
rakenduskavades on 2007. aastast saadik esinenud süsteemne probleem; kutsub 
komisjoni üles teavitama parlamenti ja üldsust komisjoni enda hinnangust sellise 
õigusnormide rikkumise taseme põhjuste kohta; juhib tähelepanu, et rakenduskavade 
puuduliku haldamise eest määratav 10 %-line kindlasummaline trahv ei paku pikaajalist 
lahendust avastatud õigusnormide rikkumise kõrgele määrale ning ilma paremate ja 
piisavate kontrolli- ja järelevalvemehhanismideta ei saa see tase alaneda;

226. palub komisjonil kehtestada eespool nimetatud kavade jaoks selge ajakava alates 
projekti algusest kuni vahendite tagasinõudmiseni, selgitades erinevaid etappe;

227. palub komisjonil anda teada, kuidas need sissenõutud summad eelarvesse kantakse, 
kuna need mõjutavad eelmise programmitöö perioodi (2007–2013) kavasid;

228. tuletab meelde, et Euroopa Parlament on selle poolt, et luua mehhanism, millega on 
võimalik kohaldada märkimisväärseid õiguslikke ja rahalisi meetmeid nende 
liikmesriikide suhtes, kes ei austa Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi;
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Soovitused

229. palub komisjonil

– laiendada aruandlust liidu investeeringute mõju ja kestlikkuse kohta, et näidata 
liidu rahastamise lisaväärtust;

– pingutada rohkem praeguste kontrolli- ja kindlustandvate raamistike 
parandamiseks, et luua ühtne auditiahel;

– esitada oma iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes maksete veamäär (enne 
riiklikul tasandil korrigeerimist) ja hinnangulised tulevased korrektsioonid;

– jätkata koostööd kontrollikojaga, et ühtlustada veelgi auditeerimismeetodeid ja 
õigusaktide tõlgendamist;

– avaldada kõik Euroopa poolaasta protsessi raames tehtud ettepanekud riigipõhiste 
soovituste kohta;

– pöörata rohkem tähelepanu ja anda suuremat tehnilist abi liikmesriikidele, kelle 
juhtimis- ja kontrollisüsteemid on ainult osaliselt usaldusväärsed või 
mitteusaldusväärsed, kui rahaliste vahenditega seotud pettuse ja korruptsiooni oht 
on suurenenud, ning eelkõige nendele liikmesriikidele, kes ei ühinenud Euroopa 
Prokuratuuriga;

– julgustada liikmesriike igati Euroopa Prokuratuuriga ühinema;

– pöörata erilist tähelepanu riigihankemenetluste kaudu sõlmitud raamlepingutele, 
kuna nendega seotud pettused ja korruptsioon kujutavad endast suuremat ohtu 
liidu finantshuvidele;

– vähendada kulukohustuste kuhjumist võimalikult kiiresti;

– lühendada programmitöö perioodil 2021–2027 automaatset kulukohustustest 
vabastamise aega n+3 aastalt n+2 aastale, et sundida liikmesriike programme 
kiiresti rakendama;

– kehtestada kontrollikoja tuvastatud vigade suhtes finantskorrektsioonid vastavalt 
asjaomastele õigusnormidele;

– selgitada iga-aastastes tegevusaruannetes, kuidas liikmesriikide ja komisjoni poolt 
tagantjärele kehtestatud finantskorrektsioonidest mõjutatud summad uuesti 
kasutusele võeti, eelkõige pettuse, korruptsiooni või muu kuritegeliku tegevusega 
seotud juhtudel;

– selgitada iga-aastastes tegevusaruannetes, kas ja kuidas liikmesriikide ja 
komisjoni poolt tagantjärele kehtestatud finantskorrektsioonidest mõjutatud 
summad asjaomastes liikmesriikides uuesti kasutusele võeti;

– avaldada viivitamata 2020. aasta aruanne „Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastamisvahendid“;
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– suurendada läbipaistvust, võimaldades võitnud pakkujate otsimist ELi 
elektroonilise riigihangete veebisaidi TED kaudu;

– julgustada kõiki liikmesriike kasutama IT-programmi ARACHNE pettuseohu 
tuvastamiseks ja heastamiseks;

– anda liikmesriikidele lisatuge ja suuniseid oma eri mehhanismide, sealhulgas tema 
käsutuses oleva tehnilise abi ja spetsiaalse rakkerühma kaudu, et tugevdada 
haldussuutlikkust liidu vahendite kasutamiseks ja sujuvaks üleminekuks 
praeguselt programmitöö perioodilt järgmisele;

– viia struktuurifondide arvestusperioodid kooskõlla kontrollikoja omadega;

– tagada, et vahemaksete kinnipidamine 10 % ulatuses jätkub ka programmitöö 
perioodil 2021–2027 ning et juhtudel, mil programme peetakse liidu 
finantshuvidele suureks ohuks, vabastatakse kinnipeetud summad alles siis, kui 
kõik kontrollid on lõpule viidud, kusjuures pädevat korraldusasutust tuleks 
olukorrast õigeaegselt teavitada;

– töötada välja ühised suunised kõrgetasemeliste poliitikute huvide konfliktide 
kohta; nõuab tungivalt, et komisjon töötaks koos liikmesriikidega välja mõjusad 
õiguslikud vahendid liidu ühtekuuluvusfondidest kasu saavate oligarhiliste 
struktuuride soodustamise vältimiseks;

– kaaluda eelarve otsest täitmist koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise 
asemel, kui uue mitmeaastase finantsraamistiku vahendeid kuritarvitatakse 
tahtlikult;

230. kutsub kontrollikoda üles laiendama tulemuslikkuse kajastamist oma aastaaruandes, 
mille jaoks kontrollikoja eriaruanded on väärtuslik teabeallikas; väljendab sellega 
seoses heameelt kontrollikoja ettepanekute üle, mis tehti 2019. aasta novembris 
eelarvekontrollikomisjoni visiidi ajal;

Loodusvarad

Nõuetele vastavus

231. märgib, et 2018. aastal hindab kontrollikoda loodusvarade rubriigi kui terviku 
veamääraks 2,4 %, mis ületab ikka veel 2 % suurust olulisuse piirmäära;

232. rõhutab, et keerukad toetuskõlblikkuse tingimused suurendavad veariski maaelu arengu, 
turumeetmete, kalanduse, keskkonna ja kliimameetmete valdkonnas; märgib, et need 
valdkonnad vastavad umbes veerandile loodusvarade rubriigi eelarvest; 

233. märgib, et veerand 156 maksest, mida kontrollikoda suurema riskiga valdkondades 
kontrollis, sisaldas vigu ning peamised vigade põhjused olid seotud toetuskõlblikkuse 
tingimuste, hanke- või toetuste eeskirjade ja ebatäpse teabega pindalade kohta; 

234. märgib rahuloluga, et EAGFi otsetoetustele vastava eelarve puhul (72 % loodusvarade 
rubriigist) jääb veamäär kontrollikoja hinnangul alla 2 % suuruse olulisuse piirmäära; 
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235. juhib tähelepanu, et 95 otsetoetusest, mida kontrollikoda auditeeris, ei olnud 81 % 
vigadest mõjutatud, ning enamik vigadest olid vähesel määral enammaksed (vähem kui 
5 %), mille peamiseks põhjuseks oli põllumajandustootjate esitatud ebatäpne teave 
pindalade kohta; 

236. rõhutab, et positiivsed muutused EAGFi otsetoetuste valdkonnas saavutati peamiselt 
tänu ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi kvaliteedile, põldude identifitseerimise 
süsteemile, georuumilisele toetusetaotlusele ja põllumajandustootjate toetusetaotluste 
esialgsetele ristkontrollidele;

237. märgib, et kontrollikoja andmetel on komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
esitatud arvandmed kooskõlas kontrollikoja auditi järeldusega; 

238. juhib tähelepanu, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat tegi 2018. aastal 
kontrollkäike 17 sertifitseerimisasutusse ja leidis, et enamik neist peab oma tööd 
parandama ning seetõttu on enamiku külastatud sertifitseerimisasutuste töö 
seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollimisel piiratud usaldusväärsusega; puudusi avastati 
eelkõige seoses valimi koostamise metoodika ja rahastamiskõlblikkuse tingimuste 
kontrollimise ulatusega;

Tulemuslikkus 

239. märgib, et maaelu arengu meetmed viidi üldiselt ellu kavandatud kujul ning 
liikmesriigid kontrollisid kulude põhjendatust; 

240. juhib tähelepanu, et teatud projektide puhul võimaldavad lihtsustatud kuluvõimalused, 
nagu kindlasummalised maksed või ühtsed määrad, haldamist lihtsustada ja kulusid 
kontrolli all hoida; 

241. peab kahetsusväärseks, et riikide ametiasutused kasutasid lihtsustatud kuluvõimalusi 
vähe, kuigi need oleksid võinud olla kasulikud umbes kolmandiku kontrollikoja 
külastatud projektide puhul; võtab siiski teadmiseks põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi pingutused aidata liikmesriikidel ületada lihtsustatud kuluvõimaluste 
kasutuselevõtmisel tekkivaid raskusi ja probleeme;

242. märgib murega, et kontrollikoda tuvastab jätkuvalt puudusi tulemusnäitajate 
kasutamisel ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ühise seire- ja hindamisraamistiku 
puhul; 

243. peab eriti kahetsusväärseks, et kontrollikoda leidis, et ligi kolmandiku maaelu arengu 
meetmete puhul ei olnud ühises seire- ja hindamisraamistikus asjaomast tulemusnäitajat 
ning kui näitajad olid kindlaks määratud, ei olnud need alati seotud sihtvaldkondade 
eesmärkidega; 

244. soovitab, et 

– komisjon hindaks, kui tõhusaid meetmeid liikmesriigid vigade põhjuste 
kõrvaldamiseks võtavad, ja annaks vajaduse korral lisajuhiseid; 

– sertifitseerimisasutused parandaksid oma menetlusi, et komisjon saaks nende tööd 
täielikult kasutada ÜPP kulude korrektsuse kohta saadava kindluse peamise allikana;
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– komisjon tegeleks uue ÜPP ettepaneku raames puudustega, mille kontrollikoda 
tuvastas seoses ühise seire- ja hindamisraamistikuga;

Võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajad

245. tuletab meelde, et ÜPP üks põhieesmärke on tagada põllumajandustootjatele stabiilne 
sissetulek ja toetada töökohtade säilitamist ja loomist ning ergutada majanduskasvu ja 
investeeringuid kogu liidu territooriumil;

246. märgib sügava murega, et sarnaselt eelmistele aastatele on põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi 2018. aasta tegevusaruande kohaselt põllumajanduse faktortulu 
täistööajaga tööühiku kohta reaalväärtuses taastunud, kuid üldiselt jääb sissetulek alla 
palkadele kogu majanduses; kutsub komisjoni üles suhtuma sellisesse olukorda äärmise 
tõsidusega, pidades silmas põllumajandustootjate palkade üldise mahajäämuse tagajärgi, 
eriti vähem arenenud maapiirkondades;

247. märgib, et tööhõive liidu maapiirkondades on suurenenud 2008. aasta kriisieelsest 
tasemest kõrgemale: 67,7 %;

248. märgib, et maapiirkondade tööhõive määraga seotud võtmetähtsusega tulemuslikkuse 
põhinäitajat ei määra üksnes ÜPP tegur;

249. märgib sügava murega, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2018. aasta 
tegevusaruande kohaselt on tööjõud ÜPP valdkonnas pidevalt vähenenud – 11 595-lt (1 
000 aasta tööühikut) 2008. aastal 9363-le (1 000 aasta tööühikut) 2017. aastal (lk 22);

250. võtab teadmiseks komisjoni teatatud positiivse suundumuse seoses võtmetähtsusega 
tulemuslikkuse põhinäitajaga, mis on seotud konkreetsete keskkonnatavadega hõlmatud 
maa minimaalse osakaaluga; 

251. rõhutab siiski, et komisjon järeldas oma talituste töödokumendis (SWD(2018) 478 final) 
lk 55 ja 56, et „... otsetoetuste määruses sätestatud rohestamismeetmete eesmärkidele 
vaatamata ei ole keskkonna- ja kliimaeesmärgid üldiselt olnud liikmesriikide 
rakendamisvalikute peamiseks teguriks. Liikmesriigid (...) ei kasuta seda paindlikkust 
keskkonna- ja kliimaalase kasu maksimeerimiseks; näib, et otsuste tegemisel on 
lähtutud pigem haldusküsimustest ja põllumajanduslikest kaalutlustest, sealhulgas 
soovist tagada põllumajandustavade minimaalne häirimine“19;

252. peab kahetsusväärseks, et sarnaselt eelmistele aruannetele tuvastas kontrollikoda jälle 
puudusi tulemusnäitajate kasutamisel, sealhulgas puudusi tulemusnäitajate kvaliteedis20; 
rõhutab, et kui soovitakse saavutada kavandatud üleminek tulemuspõhisele ÜPP-le, 
tuleb välja töötada terviklik ühiste tulemusnäitajate kogum ja neid näitajaid põhjalikult 
kohaldada;

253. palub komisjonil tagada, et ÜPP rahastamine oleks kooskõlas Euroopa rohelise 
kokkuleppe ja Pariisi kokkuleppe eesmärkidega;

254. kahetseb eriti, et komisjon pidi järeldama, et „praegu kohaldatavate 

19 Komisjoni talituste töödokument SWD(2018) 478, lk 55.
20 Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2018 „Põllumajandustootjate põhitoetuskava – liigutakse õiges suunas, kuid 
mõju toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja tasemete ühtlustamisele on piiratud“.
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rohestamismeetmete üldine mõju põllumajandusettevõtete juhtimistavadele ja 
keskkonnale/kliimale on ebakindel, kuid tundub olevat üsna piiratud, kuigi liikmesriigiti 
esineb erinevusi“ ning et „põllumajanduskultuuride mitmekesistamise meetme 
tulemusel on viljeldavate kultuuride mitmekesisus suurenenud ligikaudu 0,8 %-l 
põllumaast“21;

255. märgib, et ÜPP rohestamisega ei olnud võimalik saavuta algset eesmärki, milleks oli 
keskkonnatoime parandamine, ning see jäi sissetulekutoetuse kavaks, kuna jätkuvalt 
kasutatakse hektaripõhiseid toetusi; tuletab meelde, et kontrollikoja eriaruande nr 
21/2017 kohaselt tekitas see märkimisväärse tühimõju ja topeltrahastamise riski;

256. märgib murega, et kuigi ajavahemikul 1990–2010 vähenes põllumajandusest pärit 
kasvuhoonegaaside heide märkimisväärselt, siis aastatel 2016–2017, kui hakati 
rakendama rohestamist, see suundumus katkes ja heide suurenes (vt vastus kirjalikule 
küsimusele nr 9); 

Õiglasemad ÜPP eraldised

257. toonitab, et suuremad põllumajandusettevõtted ei vaja sissetulekute ülemäärase 
kõikumise ajal nende stabiliseerimiseks tingimata samal tasemel toetust kui väiksemad 
põllumajandusettevõtted, sest nad võivad kasutada ära võimalikku mastaabisäästu, 
mistõttu nad tulevad tõenäoliselt paremini toime; on seisukohal, et komisjon peaks 
võtma meetmeid tagamaks, et ÜPP vahendeid jaotatakse kaalutud viisil, nii et maksed 
hektari kohta väheneksid astmeliselt vastavalt põllumajandusliku majapidamise või 
põllumajandusettevõtte suurusele;

258. nõuab, et uues rakendussüsteemis võetaks vastu konkreetne tulemusnäitaja 
„Ümberjaotamine väiksematele põllumajandusettevõtetele“;

259. nõuab tungivalt, et komisjoni tagaks, et ÜPP eraldised jaotatakse õiglaselt aktiivsetele 
põllumajandustootjatele ja et selle tulemuseks ei oleks maatehingud, millest saab kasu 
valitud rühm poliitilisi insaidereid, keda sageli nimetatakse oligarhideks; kutsub 
komisjoni üles hindama kehtivate ÜPP toetuste eraldamise eeskirjade rikkumisi, 
nendest kõrvalehoidmist ja nende soovimatuid tagajärgi; juhib tähelepanu läbipaistva ja 
tugeva juhtimissüsteemi tähtsusele ning kutsub komisjoni lisaks üles pettuste 
ennetamiseks ja avastamiseks rohkem pingutama;

260. on mures hiljutiste teadete pärast, et mõnes liikmesriigis esineb väidetavalt 
kõrgetasemelisi huvide konflikte ja maa hõivamist; märgib, et maaomandi puhul on 
eelkõige liikmesriikide asjaomaste ametiasutuste ülesanne võtta meetmeid ja kehtestada 
vajalikud süsteemid pettuste ennetamiseks ja ärahoidmiseks; rõhutab, et kõik väited või 
kahtlused pettuse ja liidu vahendite väärkasutamise või halva haldamise kohta tuleks 
esitada OLAFile ja Euroopa Prokuratuurile; märgib sellega seoses läbipaistva ja tugeva 
juhtimissüsteemi tähtsust ning kutsub komisjoni lisaks üles pettuste ennetamiseks ja 
avastamiseks rohkem pingutama;

261. võtab teadmiseks komisjoni ettepaneku võtta kasutusele uus rakendamismudel, sh 
piiramine koos toetuste järkjärgulise vähendamisega, et tagada ÜPP vahendite kaalutud 
jaotamine, nii et toetused hektari kohta väheneksid astmeliselt vastavalt 

 21 Komisjoni talituste töödokument SWD(2018) 478, lk 56.
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põllumajandusliku majapidamise või põllumajandusettevõtte suurusele; on arvamusel, 
et piiramine koos tööjõukulude korvamisega enne piiramise kohaldamist üksi ei aita 
tagada otsetoetuste õiglasemat jaotamist; toetab ka ümberjaotamismehhanismi 
kasutuselevõttu; nõuab tungivalt, et komisjon esitaks ettepaneku otsetoetuste 
maksimumsumma kohta füüsilise isiku kohta, kes on ühe või mitme ettevõtte tegelik 
tulusaaja; rõhutab, et ühe mitmeaastase finantsraamistiku perioodi jooksul ei tohiks olla 
võimalik saada miljonite või sadade miljonite eurodeni ulatuvaid ELi toetusi;

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektori reservatsioonid

262. kiidab heaks põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2018. aasta 
tegevusaruandes sisalduvad põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 
peadirektori reservatsioonid (lk 145);

Tšehhi Vabariik 

263. võtab teadmiseks asjaolu, et (vt vastuseid kirjalikele küsimustele nr 3 ja nr 18 
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi peadirektori 17. oktoobri 2019. aasta 
kuulamisel eelarvekontrollikomisjonis):

– komisjon võtab praegu järelmeetmeid seoses väidetava huvide konfliktiga Tšehhi 
Vabariigis, tuginedes finantsmääruse artiklile 61. Jaanuaris-veebruaris 2019 viis mitu 
komisjoni talitust (põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraat) läbi kooskõlastatud auditi. Põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraat auditeeris maaelu arengu valdkonna investeerimismeetmeid;

– komisjoni uurimine on käimas ning ettevaatusabinõuna ja kuni olukorra selgitamiseni 
ei tehta liidu eelarvest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames makseid 
otseselt või kaudselt peaminister Babišile kuuluvatele äriühingutele, mida väidetav 
huvide konflikt võib mõjutada;

– seoses Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga ei hüvita komisjon Tšehhi 
ametiasutustele summasid, mis on seotud Agroferti projektidega, mida väidetav 
huvide konflikt võib mõjutada; 

264. tunneb muret, et (vt vastust kirjalikule küsimusele nr 3 põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi peadirektori 17. oktoobri 2019. aasta kuulamisel 
eelarvekontrollikomisjonis):

265. kutsub komisjoni üles võtma eeskirjade rikkumise korral asjakohaseid meetmeid liidu 
eelarve kaitsmiseks, sealhulgas vajaduse korral parandusmeetmeid seoses varasemate 
rikkumistega; 

266. kutsub komisjoni üles jälgima tähelepanelikult praegust protsessi Tšehhi Vabariigis, 
pöörates eelkõige tähelepanu maksete tegemisele äriühingutele, mis kuuluvad otseselt 
või kaudselt Tšehhi peaministrile või teistele Tšehhi valitsuse liikmetele;

267. kutsub komisjoni üles hoolikalt jälgima väärkasutatud vahendite tagasinõudmise 
protsessi, tagamaks, et Tšehhi Vabariik võtab õiguslikke meetmeid, et jõustada 
õiguskaitsevahendid nende suhtes, kes vastutavad liidu vahendite väärkasutamise eest;
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268. kutsub komisjoni üles hoidma parlamendi pädevat komisjoni ja üldsust pidevalt kursis 
kõigi auditileidudega, järgides täielikult läbipaistvuse ja õiguskindluse põhimõtteid, mis 
kuuluvad õigusriigi juurde; kutsub komisjoni üles teavitama parlamendi vastutavat 
komisjoni, kui Tšehhi valitsusega seotud võimalik huvide konflikt jätkub pärast auditite 
ametlikku lõpuleviimist või kui Tšehhi ametiasutused on vastu mis tahes 
parandusmeetmete rakendamisele poliitilistel või muudel kui õiguslikel põhjustel;

269. kutsub komisjoni üles põhjalikult kontrollima, kas Tšehhi Vabariigis valitsevas 
poliitilises olukorras austatakse täielikult õigusriigi põhimõtteid, ning võtma mõistlikke 
meetmeid õigusriigi kui liidu ühe peamise põhimõtte kaitsmiseks, kui komisjon leiab, et 
see põhimõte on tõepoolest ohus;

Slovakkia

270. kutsub komisjoni üles uurima põhjalikult Slovakkia ametiasutuste poolt 2019. aasta 
augustis antud vastuseid seoses kinnistusraamatu õigsuse ja läbipaistvuse 
parandamiseks võetud seadusandlike meetmetega, pettusesüüdistusele järgnenud 
meetmetega, samuti sissenõudmistega ning Slovakkia makseasutuse (APA) poolt 
topeltnõuete käsitlemiseks rakendatud uue metoodikaga; 

271. kutsub komisjoni üles teavitama parlamenti jätkuvalt ja õigeaegselt nende toimikutega 
seotud arengutest Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias;

Ungari

272. märgib, et Ungari osas leiti OLAFi juurdluste tulemustele tuginenud põllumajanduse 
peadirektoraadi 2015. ja 2017. aastal tehtud auditites, et maaelu arengu programmi 
2007.–2013. aasta riigihankemenetlustes jäeti huvide konflikti olemasolu 
süstemaatiliselt kontrollimata; 

273. väljendab heameelt asjaolu üle, et

– komisjon otsustas kohaldada kokku ligikaudu 6,5 miljoni euro ulatuses 
finantskorrektsioone;

– Ungari ametiasutused kohustusid parandama olukorda programmitöö perioodi 2014–
2020 osas, sealhulgas nimetama ametisse audiitorfirma, kes vaataks läbi 
riigihankemenetlused; 

274. kutsub põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraati üles jälgima tähelepanelikult 
olukorda Ungaris ja andma parlamendile õigeaegselt aru järelmeetmete kohta;

Maa hõivamine

275. märgib murega, et oma vastustes kirjalikule küsimusele nr 41, mille põllumajanduse ja 
maaelu arengu peadirektoraadi peadirektor esitas eelarvekontrollikomisjoni 17. oktoobri 
2019. aasta kuulamisel, märgib komisjon, et „ELi õigusaktide kohaselt on õigus toetust 
saada maa harijatel. Toetusesaajate deklareeritud maatükid peavad olema 
põllumajandustootja käsutuses liikmesriigi määratud konkreetsel võrdluskuupäeval (...). 
Kui maa on hõivatud, on see õigusriigi põhimõttega seotud küsimus ja liikmesriigi 
kohtusüsteem peaks võtma meetmeid. Vajaduse korral võib komisjon liikmesriiki 
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abistada. Mõned liikmesriigid on palunud toetusesaajatel esitada tõendid selle kohta, et 
neil on seaduslik õigus maad majandada. Teised liikmesriigid ei ole seda teinud. Selle 
küsimuse reguleerimine on liikmesriikide pädevuses“;

276. on sügavalt mures tõsiste süüdistuste pärast maa hõivamise kohta, mis mõnikord toimub 
oligarhiliste struktuuride abiga ja millele mõne liikmesriigi valitsus ja ametiasutused 
võivad kaasa aidata; palub komisjonil töötada välja ühised suunised kõrgetasemeliste 
poliitikute huvide konfliktide kohta; nõuab tungivalt, et komisjon töötaks koos 
liikmesriikidega välja mõjusad õiguslikud vahendid õigusriigi põhimõtte järgimiseks ja 
liidu põllumajandusfondidest kasu saavate oligarhiliste struktuuride soodustamise 
vältimiseks; tunnustab meetmeid, mida komisjon on mõnes liikmesriigis võtnud näiteks 
maatükkide identifitseerimise süsteemi parandamiseks, et parandada makseasutuste ja 
auditeerimisasutuste töö erapooletust;

277. peab kahetsusväärseks, et komisjoni vastuse põhjal näib, et põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi talitused peavad õigusriigi põhimõtte järgimist peamiselt 
liikmesriikide küsimuseks;

278. palub komisjonil esitada ettepanek ÜPP reeglite muutmiseks, et vältida olukorda, kus 
liidu raha makstakse välja maa eest, mis on võetud ära jõuga, omandatud 
ebaseaduslikult või pettuse teel või mille omandiõigus on valesti deklareeritud, ilma et 
tegelikud omanikud või riigi omandis oleva maa puhul avalik-õiguslikud asutused 
sellest mõnikord isegi teadlikud oleksid;

279. kutsub komisjoni üles looma mehhanismi, millega tagatakse, et asjassepuutuvatele 
põllumajandustootjatele/abisaajatele antakse võimalus esitada komisjonile maa 
hõivamise korral kaebus ja nad saaksid kasutada piisavaid kaitsemehhanisme;

280. palub komisjonil täielikult tagada, et kõigis liikmesriikides kohaldatakse õigusriigi 
põhimõtet ja kohtusüsteem saab toimida sõltumatult, et tagada kohtuasjade sõltumatu 
uurimine; väljendab heameelt võimalike rangemate tingimuste kohaldamise üle ÜPP 
rahastamisel;

281. palub komisjonil maa hõivamise takistamiseks vaadata läbi ja analüüsida liikmesriikide 
õigusaktid ja poliitika ning koostada suuniseid parimate tavade kohta; kutsub 
liikmesriike üles kohaldama maa hõivamise piiramiseks head õiguspraktikat; palub 
komisjonil pettuste ennetamiseks ja avastamiseks rohkem pingutusi teha; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid töötaksid koos komisjoniga välja asjakohase ELi tasandi 
õigusliku vahendi maa hõivamise ärahoidmiseks;

282. tuletab meelde parlamendi seisukohta22 põllumajandusmaa koondumise kohta ja kutsub 
komisjoni jõulisemalt üles looma kogu liitu hõlmavat teabe ja andmete kogumise 
seireteenistust põllumajandusmaa koondumise ja maaomandi kohta; kutsub komisjoni 
üles kasutama ja kombineerima tema käsutuses olevaid süsteeme ja andmebaase, et teha 
kindlaks tegelikud tulusaajad põllumajandusettevõtete puhul, mis moodustavad osa 
suuremast korporatiivsest struktuurist; võtab teadmiseks kogu liitu hõlmava äriregistri 
loomise, mis seob põllumajanduslikud majapidamised liidu tasandil unikaalse ettevõtte 

22 Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioon teemal „Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis 
ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale?“ (2016/2141(INI)).
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tunnusega, et paremini kindlaks teha ÜPP rahaliste vahendite lõppsihtkohta;

Noorte põllumajandustootjate toetus

283. peab kiiduväärseks asjaolu, et komisjoni vastuse kohaselt kirjalikule küsimusele nr 39 
„näitavad esialgsed andmed, et toetusesaajate koguarv on taotlusaastal 2018 suurenenud 
ligikaudu 28%, 364 153-lt 466 006-le. Kogusumma on suurenenud 53 %, 390 miljonilt 
eurolt 2017. aastal 600 miljoni euroni 2018. aastal“ (AGRIVIEW DATA);

284. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda tegi oma eriaruandes nr 10/2017 noorte 
põllumajandustootjate maaelu arengu kavade kaudu toetamise kohta järelduse, et 
üldiselt põhinevad meetmed ebatäpsel vajaduste hinnangul ning I samba maksete ja 
II samba noorte põllumajandustootjate toetuse vahel ei ole tegelikku koordineerimist;

285. palub komisjonil järgida kontrollikoja soovitusi 2020. aasta järgse programmitöö 
perioodi kohta ja eelkõige kehtestada põllumajanduses poliitikavahendite kasutamisel 
põlvkondade vahetumise korral selged sekkumispõhimõtted (või nõuda, et liikmesriigid 
näeksid need ette kooskõlas sätetega, mis käsitlevad eelarve täitmist koostöös 
liikmesriikidega); leiab, et sekkumispõhimõtted peaksid hõlmama 

– noorte põllumajandustootjate vajaduste usaldusväärset hindamist; 

– selle hindamist, milliste vajaduste rahuldamiseks saaks kasutada liidu 
poliitikavahendeid ja milliseid probleeme saab paremini käsitleda (või juba 
käsitletakse) liikmesriikide poliitikameetmetega, ning analüüsi selle kohta, 
millised toetusvormid (nt otsetoetused, kindlasummalised maksed, 
rahastamisvahendid) sobivad olemasolevate probleemide lahendamiseks kõige 
paremini; 

– SMART-eesmärkide kindlaks määramist, mille käigus pannakse selgelt ja 
kvantifitseeritult paika poliitikavahendite oodatavad tulemused (nt 
põlvkonnavahetuse oodatav kiirus, toetuse panus põllumajandusettevõtete 
elujõulisuse parandamisse); 

Globaalne Euroopa

Kontrollikoja järeldused

286. väljendab heameelt positiivse arengu üle jääkvigade määras, mis on kindlaks tehtud 
rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi ning naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi tellitud jääkvigade määra uuringutes23;

287. märgib naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi jääkvigade määra 
uuringu kohta murega, et vastavalt kontrollikoja hinnangule: 

– audiitoritele jäetud otsustusõigust üksikute tehingute veamäära hindamisel tuleks 
parandada;

23 Rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat: 0,85 % 2018. aastal võrreldes 1,18 %-ga 2017. aastal, 
1,67 %-ga 2016. aastal, 2,2 %-ga 2015. aastal; naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat: 
0,72 %.
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– nende tehingute arv, mida ei olnud substantiivselt testitud, kuna tugineti täiel määral 
varasematele kontrollidele, oli 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga kahekordistunud; 

– liigne tuginemine teiste audititööle võib mõjutada jääkvigade määra analüüsi peamise 
eesmärgi saavutamist, mõjutades jääkvigade määra;

288. märgib seoses rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi jääkvigade määra 
uuringuga sügava murega, et:

– jääkvigade määra analüüs ei ole kindlustandev töövõtt ega audit; 

– jääkvigade määra analüüsi töövõtjal on märkimisväärselt otsustusruumi ning 
jääkvigade määra analüüsi leping sõlmitakse vaid üheks aastaks, nii et töövõtja ja 
valitud lähenemisviis võivad igal aastal muutuda; 

– kontrollikoda on kindlaks teinud puudujääke, näiteks tehingute kohapealsete 
kontrollide väga väike arv, riigihankemenetluste ja projektikonkursside puudulik 
kontrollimine ning vigade hindamine; 

– kontrollikoda on leidnud vigu ja lahknevusi vigade arvutamises ja ekstrapoleerimises; 

– kontrollikoda on leidnud vigu töövõtja töödokumentides: näiteks aritmeetilisi vigu ja 
asjaolu, et kontrollid ei hõlmanud kulude kõiki rahastamiskõlblikkuse kriteeriume;

– kui substantiivset kontrolli ei tehta varasemale kontrollile tuginemise tõttu, ei 
ekstrapoleerita eelmiste kontrollide käigus tuvastatud vigu kulude testimata osale, mis 
vähendab jääkvigade määra;

289. märgib, et kontrollikoda leidis, et 2018. aastal auditeeritud tehingute arv ei olnud 
veamäära hindamiseks piisav ning et see otsus tehti vastavalt asutuse üldisele 
strateegiale vähendada oma substantiivset kontrolli ja tugineda osaliselt nn teiste tööle; 
teeb kontrollikojale ettepaneku suurendada auditeeritavate tehingute arvu, et teha 
kindlaks peatüki „Globaalne Euroopa“ hinnanguline veamäär;

290. märgib, et kontrollikoda leidis, et 2018. aastal auditeeritud tehingute arv ei olnud 
veamäära hindamiseks piisav ning et see otsus tehti vastavalt asutuse üldisele 
strateegiale vähendada oma substantiivset kontrolli ja tugineda osaliselt nn teiste tööle;

291. märgib, et kontrollikoja kontrollitud 58 tehingust 11 olid vigadest mõjutatud ning et 
kontrollikoda tuvastas viis kvantifitseeritavat viga, millel oli liidu eelarvest kaetavale 
summale finantsmõju; 

292. märgib murega, et hoolimata headest tulemustest seoses veamääraga juhtis 
rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat oma 2018. aasta tegevusaruandes 
tähelepanu sellele, et

– otsese eelarve täitmise raames antud toetuste puhul tuvastasid välisaudiitorid, et 4,64 
% 2018. aastal auditeeritud kogusummast ei ole rahastamiskõlblikud (lk 57); 

– eelarve kaudse täitmise raames koos abisaajate riikidega on 3,77 % summast 
rahastamiskõlbmatud (lk 66);
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293. peab kahetsusväärseks, et kaks rahvusvahelist organisatsiooni – ÜRO Lastefond ja 
Maailma Toiduprogramm – ei teinud kontrollikojaga oluliste tõendavate dokumentide 
õigeaegse edastamise suhtes piisavalt koostööd;

294.  peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda leidis seoses Euroopa elanikkonnakaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide peadirektoraadi korrektsioonivõimega, et vaatamata selle 
peadirektoraadi püüetele jätta arvutusest välja eelmaksete tagasimaksenõuded, 
tühistatud tagasimaksenõuded ja teenitud intressid, vähendavad 2018. aasta näitajate 
usaldusväärsust avastamata vead, mis viisid peadirektoraadi korrektsioonivõime 
ülehindamiseni;

295. juhib tähelepanu sellele, et rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi 2018. 
aasta tegevusaruandes sisalduv esimene reservatsioon on seotud toetustega, mida 
rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi nimel haldab naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraat, ning et selle reservatsiooni ulatust karmistati 
märkimisväärselt nii 2017. kui ka 2018. aastal osaliselt jääkvigade määra tõttu, mis on 
kolm aastat järjest jäänud allapoole olulisuse piirmäära; 

296. märgib sügava murega, et jääkvigade määra analüüsi piiranguid arvestades ei ole selle 
reservatsiooni kitsas ulatus piisavalt põhjendatud;

297. kinnitab oma toetust komisjoni multimeediameetmetele, mis aitavad kaasa liidu asjade 
sõltumatule kajastamisele meedias ja Euroopa avaliku sfääri edendamisele; on siiski 
mures kontrollikoja Euronewsi kiirülevaate järelduste pärast, milles rõhutatakse, et liidu 
rahalises toetuses Euronewsile puudub läbipaistvus ja vastutus ning järelevalve- ja 
hindamismehhanismid ei ole piisavalt töökindlad; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon 
vastaks kõigile kontrollikoja tõstatatud mureküsimustele ja hindaks uuesti oma 
lähenemisviisi Euronewsiga koostöö tegemisel; nõuab ühtlasi tungivalt, et komisjon 
suurendaks multimeediameetmeteks kasutatava eelarve üldist läbipaistvust ja vastutust, 
eelkõige eri meetmetega seotud konkreetsete eelarveridade loomise kaudu, ja vaataks 
multimeediameetmete eelarverea kasutamise põhjalikult läbi;

Välisabi haldamise aruanne 

298. peab taas kahetsusväärseks, et liidu delegatsiooni juhtide väljastatavaid välisabi 
korraldamise aruandeid ei lisata rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi ning 
naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi 2018. aasta 
tegevusaruannetele, nagu nähakse ette finantsmääruse artikli 76 lõikes 3; 

299. väljendab heameelt komisjoni väljendatud seisukoha24 üle, et välisabi korraldamise 
aruannet võib jagada parlamendi, nõukogu ja kontrollikoja liikmete ja ametnike vahel 
mis tahes vahenditega (e-kirjad, koopiad) ning kohustust tutvuda nende dokumentidega 
turvalises ruumis ei ole;

Suurem läbipaistvus ja strateegilisem lähenemisviis arengukoostöö poliitikale

300. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Arengufondi, ELi eelarve ja usaldusfondide muude 
abiandjate vahendite ühendamine ei tohiks seetõttu kaasa tuua seda, et arengu- ja 

24 Vt volinik Mimica vastust kirjalikult vastatavale küsimusele 51 (CONT-komisjonis 28. novembril 2019. aastal 
toimunud kuulamine).



RR\1200377ET.docx 67/148 PE639.827v02-00

ET

koostööpoliitika jaoks mõeldud raha ei jõua ettenähtud toetusesaajateni;

301. rõhutab, et ELi poliitika elluviimiseks kolmandates riikides kasutatakse lisaks ELi 
eelarvele järjest rohkem ka rahastamismehhanisme, aga see võib vähendada vastutust ja 
liidu tegevuse läbipaistvust; nõuab, et komisjon tagaks, et välisabi antakse ainult 
riikidele, kus austatakse õigusriigi põhimõtet ja inimõigusi; rõhutab eelkõige vajadust 
tagada, et liidu rahalistest vahenditest ei toetata laste sunniviisilist tööd ning liidu raha 
ei kasutata selliste õpikute ja õppematerjalide rahastamiseks, mis õhutavad laste seas 
usulist radikaliseerumist, sallimatust, etnilist vägivalda ja märtritunnet;

302. tunneb muret selle pärast, et Palestiina kooliõpikutest ei ole probleemset materjali ikka 
veel kõrvaldatud, ning on mures selle pärast, et ei ole võetud mõjusaid meetmeid, et 
kooliõpikud oleksid vihakõne ja vägivalla vastased; nõuab, et õpetajate ja 
haridussektoris töötavate riigiteenistujate palku, mida rahastatakse sellistest liidu 
vahenditest nagu PEGASE, kasutataks niisuguste õppekavade koostamiseks ja 
õpetamiseks, mis kajastavad UNESCO rahu, sallivuse, kooseksisteerimise ja vägivallast 
hoidumise standardeid, nagu otsustasid liidu haridusministrid Pariisis 17. märtsil 2015; 
ning Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2018. aasta otsuses Euroopa Liidu 2016. aasta 
üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon (2017/2136(DEC))

303. märgib, et komisjon võib kasutada liidu vahendeid julgeoleku eesmärgil, et saavutada 
tõhusam arengukoostöö; tuleb tagada rahastatavate meetmete nõuetekohane õiguslik 
alus ja täielik läbipaistvus;

304. tunneb muret asjaolu pärast, et julgeolekuriskide tõttu ei ole audiitoritel sageli võimalik 
paljudes riikides, näiteks Liibüas kontrollida, kas liidu vahendite saajad järgivad 
kõrgeid inimõiguste standardeid; kutsub komisjoni üles tagama, et EAFist ja liidu 
eelarvest ei rahastata ELi hädaolukorra usaldusfondi kaudu projekte, mida rakendavad 
valitsuse ja kohalikud relvajõud (relvarühmitused), kes on seotud inimõiguste tõsiste 
rikkumistega, eelkõige sellistes riikides nagu Liibüa ja Sudaan; kutsub komisjoni üles 
kaaluma ELi abi peatamist juhul, kui tema sõltumatud audiitorid ei saa ELi raha tõhusat 
kasutamist nendes riikides üle kontrollida;

305. peab kahetsusväärseks Euroopa Parlamendi piiratud rolli Euroopa Liidu hädaolukorra 
usaldusfondi järelevalves ja juhtimises; peab väga oluliseks, et parlamendil oleks 
võimalik jälgida tegevkomitee tegevust25;

306. tuletab meelde, et komisjoni võimalus luua ja hallata liidu usaldusfonde on ette nähtud 
selleks, et: 

– tugevdada liidu rahvusvahelist rolli ning suurendada tema välistegevuse ja 
arenguabi nähtavust ja tõhusust;

– tagada kiirem otsustusprotsess rakendatavate meetmete valimisel, mis on väga 
oluline hädaolukordades ja hädaolukorra järgselt võetavate meetmete puhul;

– tagada välistegevuseks määratud lisavahendite finantsvõimendus; ning 

25 Euroopa Parlamendi 11. oktoobri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 
2020. aasta üldeelarve projekti kohta (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)), p 51,
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– suurendada vahendite ühendamise kaudu liidu eri rahastajate koordineerimist 
valitud sekkumisvaldkondades; 

– anda usaldusfondi juhtidele strateegilisi prioriteete ja suuniseid, mis keskenduvad 
käegakatsutavate tulemuste ja mõju tagamisele;

307. rõhutab, et kui ELi eelarve kõrval kasutatakse ELi poliitika elluviimiseks järjest rohkem 
muid rahastamismehhanisme, võib see halvasti mõjuda aruandlusele ja läbipaistvusele, 
sest aruandlus-, auditi- ja avaliku järelevalve kord ei ole ühtlustatud;

Soovitused

308. palub komisjonil

– võtta meetmeid, et tugevdada rahvusvaheliste organisatsioonide kohustust edastada 
kontrollikojale tema nõudmisel mis tahes dokument või teave, mis on vajalik tema 
aluslepingutes ette nähtud ülesannete täitmiseks; 

– kohandada naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi ning 
rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi jääkvigade määra metoodikat, et 
piirata täielikult teiste tööle tuginevate otsuste kasutamist, jälgida tähelepanelikult 
selle metoodika rakendamist ja kõrvaldada kõik kontrollikoja tuvastatud puudused;

– vaadata läbi Euroopa elanikkonnakaitse ja humanitaarabioperatsioonide 
peadirektoraadi 2019. aasta korrektsioonivõime arvutamine, jättes sellest välja 
kasutamata eelmaksete tagasimaksenõuded; 

– märkida oma välisabi haldamise aruandele lisatud kirjas, et neid dokumente võib 
parlamendiliikmete ja ametnike vahel jagada mis tahes viisil (e-kirjad, koopiad) 
ning kohustust tutvuda nende dokumentidega turvalises ruumis ei ole;

– kaaluda selliste usaldusfondide sulgemist, mis ei suuda ligi tõmmata 
märkimisväärset panust teistelt rahastajatelt või ei täida oma eesmärke ja sihte;

jälgida korrapäraselt ja süstemaatiliselt, kas rahastatud tegevuste ja projektide 
võimalik mõju põhiõigustele on kindlaks tehtud ja tulemuslikult leevendatud;

– tagada, et ükski liidu fond ei toetaks laste sunniviisilist tööd;

– tagada, et kõik kolmandad üksused kasutavad liidu vahendeid üksnes selliste 
õpikute ja õppematerjalide pakkumiseks, mis kajastavad ühiseid väärtusi ja 
vastavad täielikult UNESCO standarditele, millega koolihariduses edendatakse 
rahu, sallivust ja kooseksisteerimist;

– tagada, et liidu vahendeid ei kasutata muudel eesmärkidel kui kindlaksmääratud 
valdkonnad;

– esitada üksikasjalik teave tegevkomitees vastu võetud otsuste kohta ja tagada, et 
parlament on selle koosolekutel esindatud26;

26 Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 
2020. aasta üldeelarve projekti kohta (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD)), p 51.
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309. nõuab, et komisjon peaks õigusriigi põhimõtte järgimist ja inimõiguste austamist abi 
saavas riigis välisabi prioriseerimisel oluliseks kriteeriumiks; nõuab, et komisjon 
kontrolliks põhjalikult liidu rahaliste vahendite kasutamist kolmandate isikute poolt, 
tagamaks, et rahalisi vahendeid ei eraldata ega seota terrorismi ja/või usulise ja 
poliitilise radikaliseerumise mis tahes eesmärgi või vormiga;

Kontrollikoja eriaruanne nr 35/2018: Valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate ELi 
vahendite läbipaistvuse tagamine nõuab suuremaid pingutusi

310. tunnistab sõltumatute valitsusväliste organisatsioonide olulist rolli liidus ja väljaspool 
seda; tunnistab kogu maailma kodanikuühiskonna olulist panust inimõiguste 
edendamisse ja kaitsmisse, arengule kaasaaitamisse ja demokraatia kaitsmisse ning 
humanitaarabi osutamisse; võtab arvesse asjaolu, et mõned tegutsevad väga keerulises 
või ohtlikus olukorras või piirkondades, kus nende panus on hädavajalik; edendades 
sotsiaalset kaasatust ja tööhõivet, tagades juurdepääsu haridusele ja tervishoiule ning 
aidates kaasa keskkonnakaitsele ja korruptsioonivastasele võitlusele;

311. märgib, et komisjon täidab 1,7 % liidu eelarvest ja 6,8 % Euroopa Arengufondidest 
valitsusväliste organisatsioonide sekkumiste kaudu;

312. palub komisjonil teha ettepanek valitsusväliste organisatsioonide ühtlustatud määratluse 
kohta, mis oleks kooskõlas liikmesriikide õigusaktidega;

313. märgib, et üks finantsmääruses sätestatud eelarvepõhimõtetest on läbipaistvus; see 
nõuab, et komisjon teeks nõuetekohaselt ja õigeaegselt kättesaadavaks teabe ELi 
vahendite saajate kohta; 

314. tunnistab, et samasugused puudujäägid nagu need, mis väidetavalt esinevad 
valitsusvälistel organisatsioonidel, on asjakohased kõigi ELi toetusesaajate puhul, nagu 
eraettevõtted, riigiasutused jne;

315. rõhutab, et kontrollikoda tegi liidu vahendite rakendamises valitsusväliste 
organisatsioonide poolt kindlaks viis elementi, milles komisjon ei ole piisavalt 
läbipaistev:

– komisjoni raamatupidamissüsteemis ABAC kasutatava organisatsioonide 
klassifikatsiooni ebausaldusväärsus; 

– puudulik läbipaistvus programme rakendavate valitsusväliste organisatsioonide 
valimisel; 

– komisjonile ei anta piisavat teavet valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate 
rahaliste vahendite ja tegevuste kohta; 

– teave, mida antakse tegelike maksete või alltoetuste kaudu rahalisi vahendeid saavate 
üksuste kohta, ei ole usaldusväärne; 

– teave, mida esitatakse ÜRO organite poolt valitsusväliste organisatsioonidega 
sõlmitud lepingute kohta, on ebapiisav;

316. märgib, et enamik kontrollikoja soovitusi on juba hõlmatud 2018. aastal vastu võetud 
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finantsmäärusega ning komisjon on enamiku kontrollikoja soovitustest juba 
rakendanud; kutsub komisjoni üles keskenduma nende soovituste rakendamisele, mida 
tuleks finantsmääruse ja mittediskrimineerimise põhimõtte kohaselt kohaldada kõigi 
liidu toetusesaajate suhtes;

317. palub, et komisjon töötaks kiiresti välja suunised ja tugevad kriteeriumid, mille abil 
tuvastada oma raamatupidamissüsteemis valitsusvälised organisatsioonid ning 
kontrollida taotlejate enda kinnitusel põhinevat teavet;

318. märgib, et igal peadirektoraadil on liidu vahendite taotlejate registreerimiseks eri 
süsteem; palub komisjonil luua ühtne kontaktpunkt, et tagada finantsläbipaistvuse 
süsteemi andmete järjepidevus ning anda kriteeriumid ja suunised valitsusväliste 
organisatsioonide ja muude toetusesaajate kategooriate määratlemiseks;

319. palub komisjonil jätta taotlemisest kõrvale valitsusvälised organisatsioonid ja mis tahes 
muud taotlejad, kes esitavad valeandmeid varasemate vigade kohta, ja palub neid 
põhjalikumalt kontrollida;

320. väljendab heameelt uute finantseeskirjade lihtsustamise üle, näiteks sambapõhise 
eelhindamise kasutuselevõtmise üle, ning palub Euroopa Komisjonil tõlgendada 
finantsmääruse kohaldatavaid reegleid ühtselt, eelkõige seoses alltoetuste andmisega 
erinevatele talitustele, võttes arvesse valdkondlikke iseärasusi;

321. palub komisjonil standardida ja parandada finantsläbipaistvuse süsteemis avaldatava 
teabe täpsust, tagades et kõik liiduga lepingud sõlminud toetusesaajad ja neile 2021. 
aasta keskpaigaks eraldatud toetussummad tehakse avalikuks; 

322. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei kontrollinud, kas ÜRO organid avalikustavad 
teavet liidu vahenditest antud toetuste kohta; nõuab, et komisjon teostaks neid kontrolle 
järjepidevalt;

323. kutsub komisjoni üles parandama kogutud teavet, võimaldades toetuste haldamise eri 
süsteemides registreerida summad, mida on saanud kõik liidu lepingulised 
toetusesaajad, mitte ainult peamine toetusesaaja, muutes selle teabe analüüsiks ja 
töötlemiseks kasutatavaks, ning peab sellega seoses tervitatavaks OPSYSi peatset 
käivitamist liiduvälise rahastamise raames;

324. kordab komisjonile esitatud kiireloomulist taotlust rakendada nii Euroopa Kohtu27 kui 
ka alalise vahekohtu28 otsuseid ning täielikult tunnustada IMG staatust rahvusvahelise 
organisatsioonina; 

325. palub komisjonil anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile võetud meetmetest võimalikult kiiresti aru;

Julgeolek ja kodakondsus

Kontrollikoja järeldused

27 Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 31. jaanuar 2019, International Management Group vs. komisjon, liidetud 
kohtuasjad C‑183/17 P ja C‑184/17 P, ECLI:EU:C:2019:78.
28Alaline Vahekohus, kohtuasi nr 2017-03.
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326. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda esitas kolmandat aastat järjest oma 
aastaaruandes eraldi peatüki julgeoleku ja kodakondsuse kohta; võtab teadmiseks, et 
kontrollikoda ei anna selle kuluvaldkonna kohta konkreetset veamäära, sest see 
moodustab ainult umbes 2 % liidu kogueelarvest;

327. märgib, et avalik ja poliitiline huvi selle valdkonna vastu on suurem kui selle rahaline 
osakaal; kutsub kontrollikoda üles kaaluma rohkemate tehingute auditeerimist ja 
esitama peatüki „Julgeolek ja kodakondsus“ hinnangulise veamäära;

328. märgib, et kontrollikoja hinnangul on käesoleval programmitöö perioodil veel ruumi 
ELi vahendite paremaks kasutamiseks, kui tagatakse, et liikmesriigid hüvitavad 
meetmeid ainult siis, kui kõik maksetingimused on täidetud, või et lepingud sõlmitakse 
alles pärast kõigi valiku- ja hindamiskriteeriumide asjakohast ja järjepidevat hindamist;

329. märgib, et liikmesriigid on märkimisväärselt suurendanud oma Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi riiklike programmide rakendamismäära; 
on siiski mures, et kulutamata jäänud summad kasvavad jätkuvalt, mis võib suurendada 
survet riiklikele ametiasutustele, kui programmid hakkavad lõpule jõudma; 

330. märgib, et kontrollikoja auditist seitsme liikmesriigi29 Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi riiklike programmide rakendamise eest 
vastutavate asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide kohta selgus, et neil on määruste 
nõuete täitmiseks üldiselt olemas piisavad kontrollimenetlused, kuigi leiti ka mõningaid 
puudusi (kontrollikoja 2018. aasta aruanne, punkt 8.10); märgib, et sama kehtib rände ja 
siseasjade peadirektoraadi toetusetaotluste hindamise ja maksetaotluste heakskiitmise 
sisemenetluste kohta (kontrollikoja 2018. aasta aruanne, punkt 8.13);

331. palub komisjonil tagada, et ta kasutaks maksetaotluste halduskontrolli tegemisel 
süstemaatiliselt kõiki dokumente, mida ta on oma toetusesaajatelt nõudnud, et täielikult 
kontrollida nende toetusesaajate korraldatud hankemenetluste seaduslikkust ja 
korrektsust;

332. palub komisjonil anda Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ja Sisejulgeolekufondi 
riiklike programmide eest vastutavatele liikmesriikide ametiasutustele korralduse 
kontrollida nõuetekohaselt fondi toetusesaajate korraldatud hankemenetluste 
seaduslikkust ja korrektsust, kui nad teevad nende maksetaotluste halduskontrolli; 

333. märgib murega, et tulemuslikkuse osas teatab kontrollikoda oma 2018. aasta aruandes 
(punktid 8.19 ja 8.20), et liikmesriigid ei kasuta projekti tasandil alati asjakohaseid 
näitajaid; seetõttu ei ole rahastatud projektide mõju võimalik täpselt mõõta;

Rände ja siseasjade peadirektoraadi 2018. aasta tegevusaruanne

334. peab kiiduväärseks komisjoni rõhuasetust liidu ümberasustamise struktureeritud 
süsteemi loomisele, mis pakub rahvusvahelist kaitset vajavatele kaitsetutele inimestele 
liitu sisenemiseks seaduslikku ja turvalist teed; 

335. peab kahetsusväärseks asjaolu, et praegune olukord mõnes liidu poolt 

29 Belgia, Saksamaa, Hispaania, Kreeka ja Rootsi (Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond); Leedu ja 
Rumeenia (Sisejulgeolekufond)
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kaasrahastatavates esmase vastuvõtu keskuses ei vasta eelkõige toidu ja tervishoiu osas 
parimatele tavadele ja standarditele; 

336. peab kahetsusväärseks, et rände ja siseasjade peadirektoraat ei võtnud kasutusele 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, mis kajastavad kõige vähem kaitstud 
rändajate (eriti lapsrändajate, naissoost pagulaste ja tütarlaste) olukorda, et ennetada ja 
vältida väärkohtlemist ja inimkaubandust; taunib kinnipidamise süstemaatilist 
kasutamist;

Reservatsioonid

337. peab kahetsusväärseks asjaolu, et Saksamaal alates 2013. aastast tuvastatud probleemide 
lahendamine võtab nii kaua aega, arvestades et reservatsioon ei ole väga ulatuslik;

338. tunneb muret selle pärast, et Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) juhtimis- 
ja kontrollisüsteemides tuvastati suured puudused, mille tõttu tuli mainega seotud 
kaalutlustel võtta vastu reservatsioon;

339. võtab teadmiseks rände ja siseasjade peadirektoraadi iga-aastases tegevusaruandes 
sisalduvad peadirektori reservatsioonid (lk 108);

Soovitused

340. soovitab, et

– kontrollikoda esitaks oma aastaaruandes eraldi peatüki julgeoleku ja 
kodakondsuse kohta ka edaspidi;

– rände ja siseasjade peadirektoraat võtaks kasutusele võtmetähtsusega 
tulemuslikkuse põhinäitaja, mis kajastab kõige vähem kaitstud rändajate (eriti 
lapsrändajate, naissoost rändajate ja tütarlaste) olukorda, et ennetada ja vältida 
väärkohtlemist ja inimkaubandust;

– komisjon nõuaks liikmesriikidelt, et nad esitaksid Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi riiklike programmide 
raamatupidamise aastaaruandes kajastatavad summad vastavalt sellele, kas need 
on sissenõutud summad, eelmaksed või tegelikult tehtud kulutused; ning 

– alates 2018. aastast esitataks komisjoni peadirektoraatide iga-aastastes 
tegevusaruannetes iga fondi kohta tegelikud kulud;

Kontrollikoja eriaruanne 20/2019: Piirikontrolli toetavad ELi infosüsteemid: kasulikud 
töövahendid, kuid rohkem tuleb keskenduda andmete õigeaegsusele ja terviklusele 

341. peab kiiduväärseks, et kontrollikoja hinnangul on liikmesriikide süsteemid piirikontrolli 
hõlbustamiseks üldiselt hästi üles ehitatud ja et külastatud liikmesriigid30 üldiselt 
järgisid kohaldatavat õigusraamistikku;

342. märgib murega, et kontrollikoda leidis oma eriaruandes nr 20/2019, et 

30 Itaalia, Luksemburg, Poola, Prantsusmaa ja Soome
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– mõne riigi teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) ja viisainfosüsteemi 
(VIS) riigisisesed komponendid võimaldavad tõhusamat piirikontrolli kui teiste 
riikide omad; 

– Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) ja broneeringuinfo IT-
lahenduste rakendamisel on nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil esinenud pikki 
viivitusi; seetõttu ei saanud piirivalveametnikud ega teised organid süsteemidest 
eeldatud määral kasu;

– liikmesriikidel võtab Schengeni hindamismehhanismis tuvastatud puuduste 
kõrvaldamine kaua aega, sest puuduvad siduvad tähtajad hindamisaruannete 
vastuvõtmiseks ja parandusmeetmete rakendamiseks;

– enam kui pooled kontrollikoja küsitluses osalenud piirivalveametnikest olid 
mingil hetkel lubanud isikutel piire ületada, ilma et nad oleks andmeid 
süsteemidest kontrollinud;

– väljastatud viisade arv ja kontrollitud viisade arv ei ole omavahel vastavuses;

– Euroopa infosüsteeme reguleerivates õigusaktides on vähe viiteid 
andmekvaliteedi kontrollile; 

– kuigi Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-
süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA) kontrollib kord 
kuus automaatselt SIS II andmete kvaliteeti, on kontrolli tulemused kättesaadavad 
ainult asjaomastele liikmesriikidele, mistõttu ei saa ei amet ega komisjon jälgida 
riikide tehtud edusamme andmekvaliteediga seotud probleemide lahendamisel; 

– eu-LISA-l ja komisjonil puuduvad jõustamisvolitused, millega tagada, et 
liikmesriigid lahendaksid andmekvaliteediga seotud probleemid aegsasti;

– piirivalveametnikud ei saa infosüsteemidest alati õigel ajal täielikke andmeid;

– üldiselt ei ole andmete sisestamiseks kehtestatud kohustuslikke tähtaegu, välja 
arvatud Euroopa sõrmejälgede võrdlemise süsteemi (Eurodac) puhul; näiteks 
peaks EUROSUR andma piiridel valitseva olukorra kohta reaalajas teavet; kuigi 
mõned kontrollikoja auditivalimisse kuulunud riigid sisestavad EUROSURi teavet 
tõepoolest reaalajas, teevad teised seda vaid üks kord nädalas; 

– alates Eurodaci käivitamisest 2003. aastal ei ole olnud ühtki aastat, kus kõik 
liikmesriigid oleks edastanud nõutud teabe õigeks ajaks; 

– kui andmeedastus hilineb, võidakse määrata varjupaigataotluse töötlemise eest 
vastutavaks vale riik; 

343. palub komisjonil

– edendada kiiresti süsteemide SIS II ja VIS koolituskeskkondade kasutamist;

– kõrvaldada kiiremini Schengeni hindamiste käigus tuvastatud puudused;

– analüüsida väljastatud viisade ja viisakontrollide arvu erinevusi, et täiustada 
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andmekvaliteedi kontrollimenetlusi; 

– vähendada viivitusi andmesisestuses;

– tagada parem ühenduvus viie olemasoleva infosüsteemi vahel, et tagada õiged ja 
õigeaegsed andmevood;

– soodustada jätkuvalt häid tavasid ja käitumist infosüsteemide varustamisel ja 
toetamisel;

Eriaruanne nr 24/2019: Varjupaigaküsimused, rändajate ümberpaigutamine ja 
tagasisaatmine: eesmärkide ja tulemuste vaheliste erinevuste käsitlemist tuleb tõhustada

344. võtab murega teadmiseks, et kontrollikoda leidis oma eriaruandes nr 24/2019, et

–  varjupaigamenetluste rakendamist Kreekas ja Itaalias mõjutavad jätkuvalt pikad 
menetlemissajad ja kitsaskohad;

– nagu ka ülejäänud liikmesriikide puhul, on Kreekast ja Itaaliast tehtavate 
tagasisaatmiste arv väike;

– tagasisaatmismenetluste kiiruse kohta andmeid ei koguta ja puuduvad näitajad, 
millega mõõta tagasisaatmiste jätkusuutlikkust, näiteks tagasisaadetud rändajate 
arv, kes üritavad ELi tagasi tulla, või toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja 
taasintegreerimise pakettide edukus;

– kuigi esmase vastuvõtu keskustes rändajate registreerimine ja neilt sõrmejälgede 
võtmine on pärast kontrollikoja 2017. aasta auditit (kontrollikoja eriaruanne nr 
6/2017) märgatavalt paranenud, ei täitnud ajutised hädaolukorras 
ümberpaigutamise kavad siiski oma eesmärke ega suutnud ka seetõttu tõhusalt 
leevendada Kreeka ja Itaalia varjupaigasüsteemidele avaldatavat survet;

– kuigi kontrollikoja poolt uuritud 20 liidu toetusmeedet Kreekas ja Itaalias 
käsitlesid kindlakstehtud vajadusi, esines puudusi nende ülesehituses, enamik 
projekte ei olnud oma eesmärke täielikult saavutanud ning tulemusraamistik loodi 
hilinemisega ja ilma sihtväärtusteta; lisaks ei olnud tulemuslikkust puudutavaid 
andmeid piisavalt kättesaadavaks tehtud;

– varjupaigataotluste menetlemise suutlikkus oli suurenenud nii Kreekas kui ka 
Itaalias, kuid see ei olnud ikka veel piisav, et tegeleda menetlemata 
varjupaigataotluste üha kasvava hulgaga Kreekas;

– kuna Itaalias on vähem uusi taotlusi, siis varjupaiga- ja tagasisaatmismenetluste 
mahajäämus väheneb, kuid esimese otsuse kohta esitatud kaebuste menetlemise 
suutlikkus on ebapiisav;

– Kreekas ja Itaalias, nagu ka ELis tervikuna saadetakse võrreldes tehtud 
tagasisaatmisotsustega tagasi palju vähem tegelikke rändajaid; selle põhjuseks on 
näiteks varjupaigataotluste menetlemiseks kuluv aeg, kinnipidamiskeskuste 
ebapiisav suutlikkus, keeruline koostöö rändajate päritoluriigiga ning asjaolu, et 
rändajad lihtsalt põgenevad, kui otsus nende tagasisaatmise kohta on vastu 
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võetud;

345. palub komisjonil ja asutustel

– kasutada saadud kogemusi võimaliku vabatahtliku ümberpaigutamise mehhanismi 
loomiseks tulevikus ja pakkuda välja liikmesriikidele vastuvõetavaid uusi 
meetmeid, et tõhusalt lahendada selliseid hädaolukordi nagu 2015. aasta 
rändekriis;

– tugevdada hädaabi ja riiklike programmide haldamist Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi raames;

– suurendada EASO operatiivabi liikmesriikidele seoses varjupaigamenetlustega;

– kohandada Frontexi tagasisaatmistoetust ja ekspertide lähetamist esmase 
vastuvõtu keskustesse;

– tugevdada riiklike varjupaigasüsteemide haldamist;

– toetada täiendavaid riiklikke tagasisaatmismenetlusi; ning koguda 
tagasisaatmismenetluste kohta tulemusandmeid, et hõlbustada poliitika 
kujundamist, tulemuslikkuse hindamist ja teadusuuringuid;

346. palub komisjonil

– parandada esmase vastuvõtu süsteemi toimimist, et tagada inimväärsed 
vastuvõtutingimused ja saabujate tõhus haldamine;

– jälgida hoolikalt Frontexi juhitavate meetmete tõhusust, et kaitsta Euroopa Liidu 
välispiire paremini;

– tugevdada ELi välispiirikontrolli tulemuslikkust ja tõhustada koostööd riiklike 
ametiasutustega;

– võtta vajalikke meetmeid rände algpõhjustega tegelemiseks;

– on eriti mures ebapiisava tagasisaatmispoliitika pärast kolmandatesse riikidesse, 
kuigi see on peamine prioriteet; tagasisaatmispoliitika ja ebaseadusliku rände 
vastane võitlus on tõhusa rändepoliitika ja tõelise partnerluse arendamiseks 
kolmandate riikidega üliolulised;

– abistada päritoluriike, et potentsiaalsed rändajad ei valiks ohtlikku teekonda 
Euroopasse, suurendada päritoluriikidele antavat abi, parandada kohaliku 
elanikkonna elutingimusi ja väljavaateid ning võidelda inimkaubitsejate vastu, kes 
kasutavad ära meeleheidet ja haavatavust;

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

347. võtab murega teadmiseks kontrollikoja tähelepanekud, et kaasatud hinnangulise 
investeeringu puhul ei võeta arvesse asjaolu, et osa EFSI toimingutest on asendanud 
muud EIP toimingud ja ELi rahastamisvahendid, ega asjaolu, et osa EFSI toetusest läks 
projektidele, mida oleks olnud võimalik rahastada muudest era- või avaliku sektori 
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rahastamisallikatest teistel tingimustel;

348. peab kahetsusväärseks kontrollikoja leide, et kuigi EFSI toetus on võimaldanud EIP-l 
neljakordistada oma suurema riskiga laenutegevuse mahtu võrreldes 2014. aastaga, jääb 
nende sõlmitud finantstehingute väärtus oodatust väiksemaks;

349. kiidab heaks järgmised kontrollikoja soovitused:

– arendada EFSI raames suurema riskiga EIP toodete põhjendatud kasutamist;

– edendada EFSI ja ELi rahastamisvahendite vastastikust täiendavust;

– paremini kontrollida, kas võimalikke EFSI projekte oleks saanud rahastada ka 
muudest allikatest;

– paremini hinnata kaasatud investeeringuite suurust;

– parandada EFSI toetatud investeeringute geograafilist hajutatust;

350. leiab, et põhjalikumad esialgsed vajaduste hinnangud mitmesugustes sektorites on 
esmase tähtsusega i) eri liikmesriikides või piirkondades investeerimispuudujäägi ja -
tõkete tuvastamiseks, ii) turutõrgete ulatuse ja laadi korrektseks hindamiseks ja iii) 
investeerimispuudujäägi leevendamiseks sobivaimate tegutsemisviiside/programmide 
kavandamiseks;

351. nõuab objektiivset ülevaadet EFSI projektide täiendavusest ja lisaväärtusest ning nende 
vastavusest liidu poliitikale või muudele EIP tehingutele, et need oleksid edaspidi 
rohkem poliitikast, mitte nõudlusest lähtuvad;

352. tuletab meelde vajadust anda selget ja juurdepääsetavat teavet EFSI rahastatavate 
projektide majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju ning saavutatud lisaväärtuse 
kohta; rõhutab, et kõigi EFSI toetatud projektide täiendavuse hindamist tuleks 
nõuetekohaselt dokumenteerida;

Kontrollikoja eriaruanne nr 15/2019: Personalieeskirjade 2014. aasta reformipaketi 
rakendamine komisjonis – suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega kaasnesid tagajärjed 
personalile

353. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei esita eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile täpseid andmeid läbipõlemisjuhtude kohta; märgib, et 
komisjon on siiski käivitanud tervise- ja heaolu strateegia fit at work, mis hõlmab 
tervisekontrolli vahendit töölt puudumise ja selle põhjuste kohta, meetmeid töölt 
puudumise mõistlikuks haldamiseks ning uut meditsiinilise kontrolli üksust31; on 
seetõttu arvamusel, et komisjonil on kõik vajalikud vahendid läbipõlemisjuhtumite 
avastamiseks, käsitlemiseks, jälgimiseks ja nendest aru andmiseks ning nende 
eristamiseks pikaajalistest haiguspuhkustest; palub komisjonil esitada eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse raames Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile 
andmed läbipõlemisjuhtumite kohta; taunib sellega seoses komisjoni esitatud vastuseid 
järelmeetmete kohta, mis näivad õigustavat naiste suuremat haigestumist ja pikaajalist 

31 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 15/2019 „Personalieeskirjade 2014. aasta reformipaketi rakendamise 
kohta komisjonis – suur rahaline kokkuhoid, kuid sellega kaasnesid tagajärjed personalile“.
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eemalviibimist seoses mitmete tõsiste haiguste või naistele omase seisundiga ja 
ühiskondlike suundumustega, mille tõttu naised võtavad üldiselt suurema osa 
perekondlikest kohustustest, sealhulgas haigete laste ja sugulaste eest hoolitsemiseks32;

354. tunneb muret Luksemburgis töötavate Euroopa Liidu ametnike ostujõu erinevusest 
tingitud kasvava probleemi pärast; võtab teadmiseks AIRINCi poolt komisjoni taotlusel 
läbi viidud uuringu33 tulemused, mis kinnitavad lahknevust ja määravad selle ulatuseks 
10,5 % (mis ületab personalieeskirjades sätestatud 5 % künnise), põhjuseks peamiselt 
Luksemburgi elukallidus; võtab teadmiseks, et komisjon ei saa esitada 
paranduskoefitsiente käsitlevat seadusandlikku ettepanekut enne, kui 31. märtsiks 2022 
valmib aruanne palgameetodi kohta; nõuab siiski tungivalt, et komisjon hindaks 
vahepeal AIRINCi aruandes sisalduvate ajutiste sihipäraste meetmete teostatavust ja 
ulatust, eelkõige eluasemetoetuste süsteemi kasutuselevõtmist;

355. võtab kontrollikoja tähelepanekud personalieeskirjade 2014. aasta reformipaketi34 kohta 
murega teadmiseks; peab kontrollikoja soovitusi ja komisjoni valmisolekut nendega 
nõustuda tervitatavaks; toetab eelarvekontrollikomisjoni selles küsimuses väljendatud 
seisukohta35; taunib 2014. aasta reformipaketi väga negatiivset mõju ELi 
institutsioonide inimressursside mitmele olulisele aspektile ja seega nende 
ligitõmbavusele tööandjana – kõike seda tehti väga küsitava kokkuhoidu saavutamiseks; 
hoiatab tõsiste tagajärgede eest, mida mis tahes eelarvekärped halduses või töötajate 
arvu vähendamine võivad Euroopa Liidu avaliku teenistusele ja liidu poliitika 
rakendamisele kaasa tuua;

356. tuletab komisjonile meelde oma 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
raames esitatud nõudmist viia läbi põhjalik ja ajakohastatud analüüs avatud ruumide 
projekteerimise mõju kohta36; võtab teadmiseks teatise „Tuleviku töökoht Euroopa 
Komisjonis“37 ja peab kiiduväärseks eelkõige põhimõtet, mille kohaselt tuleks 
mõjutatud töötajad kaasata uue tööplatvormi loomise ja rakendamise kogu protsessi; 
peab kahetsusväärseks, et teatises kasutatud töötajate heaolu mõiste ei hõlma 
psühholoogilisi seisundeid, nagu ärevus, stress või läbipõlemine, milles töökohal on 
oluline roll; rõhutab vajadust üldise analüüsi järele, mis oleks aluseks juhtumipõhisele 
hindamisele enne komisjoni tulevast ulatuslikku büroode korraldust ja millesse tuleks 
alati kaasata asjaomased töötajad;

Haldus

Kontrollikoja leiud

357. võtab teadmiseks asjaolu, et kontrollikoja üldine auditi tõendusmaterjal viitab sellele, et 

32 Peasekretäri kohusetäitja 26.11.2019 kiri parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esimehele Monika 
Hohlmeierile ja aseesimehele Isabel García Muñozile (ARES (2019) 7291393).
33 AIRINC, Luxembourgis töötavate ELi töötajate elukalliduse uuring, lõpparuanne, september 2019.
34 Eriaruanne nr 15/2019: Personalieeskirjade 2014. aasta reformipaketi rakendamine komisjonis – suur rahaline 
kokkuhoid, kuid sellega kaasnesid tagajärjed personalile.
35 Töödokument personalieeskirjade 2014. aasta reformipaketi rakendamise kohta komisjonis – suur rahaline 
kokkuhoid, kuid sellega kaasnesid tagajärjed personalile.
36 Mitmesugused küsimused, §205 – Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta otsus Euroopa Liidu 2017. aasta 
üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid (2018/2166(DEC)).
37 Teatis komisjonile „Tuleviku töökoht Euroopa Komisjonis“ (C(2019)7450/F1).
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rubriigi „Haldus“ kulutused ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud;

358. on sügavalt mures selle pärast, et kontrollikoda tuvastas töötajate peretoetuste 
haldamisel rohkem sisekontrolliga seotud puudusi kui eelmistel aastatel ning pidas 
kahetsusväärseks, et individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO) ei 
teinud piisavat järelevalvet isiklike toimikute täpse ja õigeaegse ajakohastamise üle, et 
tagada palkade ja toetuste arvutamiseks kasutatud alusandmete õigsus;

359. on sügavalt mures asjaolu pärast, et kontrollikoda leidis puudusi komisjoni korraldatud 
hankemenetlustes, mille eesmärk oli parandada inimeste ja hoonete turvalisust, kuid 
märgib, et need puudused tulenesid peamiselt kiirustamisest lepingute sõlmimisel;

360. kutsub komisjoni üles rakendama kõikide ametikohtade, eelkõige juhtimisega seotud 
ametikohtade puhul läbipaistvamat ametisse nimetamise menetlust; palub komisjonil 
selgitada varasemat ametisse nimetamise menetlust, mille puhul puudus läbipaistvus ja 
vastutus;

361. kutsub komisjoni üles võimalikult kiiresti parandama kohustuslike peretoetuste 
haldamise süsteeme, suurendades töötajate isikliku olukorra kontrollide sagedust ja 
tõhustades töötajate poolt teistest allikatest saadud toetuste deklareerimise järjepidevuse 
kontrollimist, eriti kui liikmesriikides on peretoetuste süsteeme reformitud;

362. märgib, et sooline võrdõiguslikkus töötajate vahel on pidevalt paranenud; tuletab 
meelde praegust meeste ja naiste võrdse esindatuse puudumist juhtivatel ametikohtadel;

363. märgib, et kirjalike vastuste kohaselt on 10 liikmesriiki palgaastmetel AD5–AD8 
märkimisväärselt alaesindatud. Need liikmesriigid on: Taani, Saksamaa, Iirimaa, 
Prantsusmaa, Luksemburg, Madalmaad, Austria, Portugal, Soome ja Rootsi. märgib 
murega, et ametnike ametikohad institutsioonides ei pruugi olla teatavate liikmesriikide 
ametnikele atraktiivsed, mis muudab geograafiliste erinevuste tasakaalustamise 
keeruliseks;

364. märgib, et läbipaistvusregistrist kustutatud üksuste arv suureneb, kuid juhib siiski 
tähelepanu sellele, kui oluline on võtta läbipaistvusregistrist kustutatud üksikisikute ja 
juriidiliste isikute suhtes järelmeetmeid; kutsub komisjoni üles pöörama rohkem 
tähelepanu läbipaistvusregistri üksuste valideerimisele ja pistelisele kontrollile, milleks 
on vaja rohkem vahendeid;

365. kutsub komisjoni üles viima läbi hindamist, et vaadata läbi rikkumisest teatajate kaitse 
sisemehhanismid, mis on juba kehtestatud, sealhulgas sätted, mis käsitlevad kõigi 
töötajate teadlikkuse tõstmist ja teateid saava juhtkonna koolitamist; kutsub Euroopa 
institutsioone üles ühtlustama oma personalieeskirju, et kaitsta rikkumisest teatajaid;

Volinike käitumisjuhend

366. tuletab meelde, et Euroopa Parlamenti teavitati 2018. aastal asjaolust, et 
käitumisjuhendisse lisatud volinike ooteajaga seotud rangemate sätete 
kompenseerimiseks on komisjoni peasekretär kaalunud võimalust pakkuda neile pärast 
nende ametiaja lõppu uusi praktilisi vahendeid (bürood, IT, autojuht);

367. märgib, et vastuses kirjalikult vastatavale küsimusele nr 64 eelarvekontrollikomisjoni 5. 
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detsembri 2019. aasta kuulamise ettevalmistamiseks märkis volinik Hahn järgmist:

„Endised komisjoni liikmed ja eelkõige endised presidendid on jätkuvalt ELi esindajad 
nii Euroopas kui ka mujal. Enamik neist jätkab liidu saavutuste kaitsmist ja edendamist 
pärast oma ametiaja lõppu, näiteks kui neid kutsutakse esinema konverentsidele või 
osalema Euroopat ja komisjoni rolli käsitlevates avalikes aruteludes.

Kooskõlas riikide haldusasutustes ja muudes institutsioonides kehtiva sarnase korraga 
otsustas komisjon oma 30. oktoobri 2019. aasta koosolekul võimaldada endistel 
komisjoni presidentidel täita pärast oma ametiaja lõppu esindusülesandeid asjakohasel 
viisil. Seetõttu peaks endistel presidentidel olema juurdepääs teatavatele väga piiratud 
ressurssidele, näiteks logistilisele toele, nagu büroo, ja teatavale muule abile. Endised 
volinikud saavad logistilist tuge ühiskabineti kujul ja komisjon pakub neile teatavaid 
teabematerjale. Käitumisjuhendis on seda kohustust juba mainitud artikli 11 lõike 1 
esimeses lauses (...);

368. on arvamusel, et komisjon peaks muutma komisjoni erinõunike staatuse 
läbipaistvamaks, määratledes selgelt nende ülesanded ja missiooni, ning esitama 
Euroopa Parlamendile kogu oma 30. oktoobri 2019. aasta otsuse finantskuludega seotud 
teabe;

369. tuletab komisjonile meelde, et komisjoni liikmete suhtes kohaldatakse 
läbipaistvusnõudeid kohtumiste suhtes, mida nad peavad organisatsioonide või 
füüsilisest isikust ettevõtjatega, ning et täielik läbipaistvus on liikmete ja nende 
kabinetiliikmete kohustus ning nad kohtuvad ainult nende organisatsioonide või 
füüsilisest isikust ettevõtjatega, kes on registreeritud läbipaistvusregistris, ning 
avaldavad selliste kohtumiste kohta teavet kooskõlas komisjoni otsusega 2014/839/EL;

370. kutsub komisjoni üles tagama, et pärast ooteaja lõppu ei saa endised volinikud enam 
kasutada komisjoni 30. oktoobri 2019. aasta otsusega pakutud võimalusi; samuti ei saa 
nad enam kasutada neid võimalusi juhul, kui nad võtavad endale mingi muu rolli;

371. rõhutab, et pärast ametist lahkumist on endised komisjoni liikmed jätkuvalt kohustatud 
käituma ausameelselt ja diskreetselt vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 245;

372. palub komisjonil tagada käitumisjuhendi kehtivate õiguslikult siduvate reeglite 
tagamine seoses pöördukse efektiga nii komisjoni kui ka selle ametite puhul;

Euroopa Prokuratuur 

373. märgib, et Euroopa Prokuratuuri määruse artikli 3 kohaselt asutatakse Euroopa 
Prokuratuur Euroopa Liidu organina, samal ajal kui 2020. aasta eelarves esitatakse 
Euroopa Prokuratuur ametina rubriigis „Komisjon“; on mures, et selline olukord ei taga 
piisavalt Euroopa Prokuratuuri nõutavat sõltumatust, ning palub, et komisjon esitaks 
esitada Euroopa Prokuratuuri eelarve tulevase rubriigi 7 (haldus) all koos teiste organite 
ja institutsioonidega institutsioonina, mitte tulevase rubriigi 2 (komisjon) all koos 
justiits- ja siseküsimuste ametitega; nõuab, et komisjon võtaks realistliku eelarve ja 
ametikohtade loetelu koostamisel arvesse Euroopa Prokuratuuri poolt institutsioonidele 
esitatud prognoosi uute algatatavate juhtumite kohta ja pooleliolevate juhtumite arvu; 
on sügavalt mures selle pärast, et praegune eelarve kavandamine ei võimalda Euroopa 
Prokuratuuril 2020. aasta novembriks täies mahus toimima hakata;
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Euroopa koolid

374. märgib, et vastavalt Euroopa koolide finantseeskirjadele on kontrollikoda läbi vaadanud 
koolide 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, keskasutuse 
raamatupidamise aastaaruande ning kahe kooli (Bergen ja Varese) 
sisekontrollisüsteemid (värbamine, hanked ja maksed); märgib, et kontrollikoda vaatas 
läbi koolide välisaudiitori töö, kes kontrollis enne konsolideerimist seitsme kooli 
raamatupidamist ja sisekontrollisüsteeme;

375. peab äärmiselt kahetsusväärseks asjaolu, et kontrollikoda ei suutnud kinnitada, et 
koolide finantsjuhtimine oli 2018. aastal kooskõlas finantsmääruse, selle 
rakenduseeskirjade ja personalieeskirjadega;

376. märgib eelkõige, et kontrollikoja poolt läbi viidud keskasutuse ja kahe valitud kooli 
sisekontrollisüsteemide kontroll tõi esile puudused kontrollikeskkonnas, 
maksesüsteemides, hankemenetlustes ja töölevõtmismenetluste dokumenteerimises; 
märgib samuti, et kontrollikoda leidis, et koolid ei järginud personali värbamist 
puudutavaid eeskirju;

377. toetab kontrollikoja aastaaruandes Euroopa koolidele esitatud peamisi soovitusi ning 
kutsub eelkõige kuratooriumi, keskasutust ja koole üles võtma viivitamata meetmeid, et 
kõrvaldada nende raamatupidamisarvestuses ja maksesüsteemis tuvastatud puudused, 
ning jätkama raamatupidamisaruannete koostamisega seotud isikute koolitamist ja 
toetamist;

378. kordab Euroopa Parlamendi seisukohta, et Euroopa koolide süsteem tuleb kiiremas 
korras põhjalikult üle vaadata; palub komisjonil – kui liikmelt, aga ka kui peamisel 
rahastajal – mitte ainult anda Euroopa koolidele praeguse haldus- ja juhtimisstruktuuri 
raames suuniseid ja tuge, vaid ka jälgida kontrollikoja ja komisjoni siseauditi talituse 
rakendamist;

379. kutsub koole üles parandama oma töölevõtmis-, hanke- ja maksemenetlusi ning nõuab, 
et parlamendile antaks edusammudest aru 30. juuniks 2020;

380. on väga mures Human Rights Watchi aruande pärast Euroopa koolide 
juurdepääsetavuse kohta38 puuetega lastele, milles rõhutatakse probleeme, mis ikka veel 
esinevad, ning selle pärast, et puuetega lastele ei pakuta täielikult kaasavat haridust;

381. kutsub Euroopa koole üles pühenduma kaasavale haridusele nii poliitikas kui ka 
praktikas;

382. palub komisjonil kui Euroopa koolide peamisel rahastajal, kes vastutab puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni rakendamise eest ELis, olla vajaliku reformiprotsessi 
eestvedaja;

Mitmeaastasest finantsraamistikust saadud kogemused programmitöö perioodi 2014–
2020 kohta

38   „Sink or Swim: Barriers for Children with Disabilities in the European School System“ (Upu või uju: 
puuetega laste takistused Euroopa koolide süsteemis), 4. detsember 2018.
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383. tunneb muret, et uue mitmeaastase finantsraamistiku programmitöö periood võib 
sarnaselt kehtiva mitmeaastase finantsraamistikuga alata viivitusega; märgib, et 
Euroopa rohelise kokkuleppe kohaldamisala sõnastati enne uue mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepaneku teatavakstegemist; nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja 
nõukogu arutaksid prioriteete ja strateegiat ning võtaksid need vastu, et alustada 
võimalikult kiiresti Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku 
üle;

384. on seisukohal, et avaliku sektori eelarved tuleb kindlaks määrata alles pärast selgete 
poliitiliste eesmärkide seadmist ja täpse poliitika kujundamist;

385. palub komisjonil tagada, et liidu finantsplaneerimine programmitöö perioodiks 2021–
2027 kajastaks asjakohaselt kõiki hiljem kindlaksmääratud eesmärke; rõhutab Euroopa 
Parlamendi ettepanekut lisada mitmeaastasesse finantsraamistikku uued prioriteedid ja 
võimaldada mitmeaastases finantsraamistikus paindlikkust ettenägematute sündmuste 
korral;

386. kutsub komisjoni üles selgitama terviklikus rahastamiskavas uue mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepaneku peamisi eeldusi; märgib, et sellise kava peamine eesmärk 
oleks seada mitmeaastase finantsraamistiku 2021.–2027. aasta programmitöö perioodi 
jaoks ette nähtud summad õigesse majandus- ja finantskonteksti;

387. kordab oma muret selle pärast, et mis tahes viivitus mitmeaastase finantsraamistiku 
2021–2027 ja selle rakendamise õigusliku aluse vastuvõtmisel võib korrata uue 
programmitöö perioodi alguses ELi rahastamisprogrammide rakendamisel juba 
esinenud viivitust; palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta kõik vajalikud meetmed, et 
tagada uue programmitöö perioodi sujuv algus;

388. on seisukohal, et kvaliteetne teave võiks aidata kaasa kiiremale – ja paremale – otsuste 
tegemisele;

389. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon viis läbi mitmeaastase finantsraamistiku 
programmitöö perioodi 2014–2020 kõiki peamisi programme hõlmava kulude 
läbivaatamise ning et selle läbivaatamise eesmärk oli ühendada strateegiline 
läbivaatamine (keskendudes peamiselt programmide prioriseerimisele vastavalt nende 
lisaväärtusele ja sidususele liidu eesmärkidega) tõhususe hindamisega (võimaluste 
otsimine olemasolevate programmide elluviimise parandamiseks, uurides võimalusi 
ühtlustamiseks ja koostoimeks, haldusreeglite lihtsustamiseks, paindlikkuse 
suurendamiseks ja pöörates suuremat tähelepanu tulemuslikkusele); komisjon peaks 
tegema korrapäraseid läbivaatamisi, kasutades paremaid tulemuslikkuse põhinäitajaid;

390. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda leidis, et komisjoni analüüs kulutuste 
tõhususe kohta on veenev;

391. märgib, et kulude läbivaatamine pakub programmide lihtsustamise, eelarve ühtlustamise 
ja finantspaindlikkuse suurendamise meetmete toetuseks tugevaid argumente; märgib, et 
selles selgitatakse välja eri programmide vahel kasutamata koostoime ja võimalused eri 
poliitikavaldkondades sarnaste programmide ühendamiseks; 

392. märgib, et kulude läbivaatamisel tuuakse ka näiteid tarbetult keerulistest ja 
ebajärjekindlatest reeglitest, mis tekitavad sageli arusaamatusi ja rahastamiskõlbmatuid 
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kulusid;

393. tunneb muret järelduse pärast, et lihtsustamispüüdlused ei ole seni olnud kuigi edukad; 

394. nõuab lihtsustamist igal võimalusel, näiteks nii, et toetusesaajatele antakse võimalus 
kasutada rohkem lihtsustatud kuluvõimalusi ja kindlasummalisi makseid, kasutusele 
võetakse tavapärased raamatupidamistavad ja rakendatakse ühtse auditi käsitust; 
rõhutab, et suurem osa liidu toetustest peaks tooma kasu kodanikele ning et VKEd ja ja 
pereettevõtted ning väikesed ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtted peaksid 
saama kasu kõige rohkem; rõhutab ka, et praegusel programmitöö perioodil (2014–
2020) tehtud vigu tuleb uues mitmeaastases finantsraamistikus parandada, eelkõige 
regionaalarengu ja ühtekuuluvuse valdkonnas;

395. märgib, et täiendavat lihtsustamist on võimalik tagada nii programmitöö tasandil, 
piirates määruste arvu ja vältides tarbetuid muudatusi, mis võivad põhjustada 
ebakindlust, mahajäämust ja vigu, kui ka tõhusa rakendamise tasandil, et vähendada 
ametiasutuste ja toetusesaajate halduskoormust ning suurendada rahaliste vahendite 
kättesaadavust;

396. tunneb heameelt asjaolu üle, et programmitöö perioodiks 2021–2027 teeb komisjon 
ettepaneku vähendada rahastamisprogrammide arvu kolmandiku võrra ja muuta 
eeskirjad ühtse reeglistiku alusel sidusamaks;

397. on veendunud, et lihtsustamise tegelikuks saavutamiseks tuleks ühtsete eeskirjadega 
kõik tarbetud ja keerulised eeskirjad, nõuded ja menetlused kaotada; on arvamusel, et 
see ei tohiks olla lihtsalt kehtivate eraldiseisvate eeskirjade üheks suureks kogumiks 
koondamine;

398. on seisukohal, et lihtsustamine ei ole eesmärk omaette, vaid vahend liidu meetmete 
tõhususe suurendamiseks, andes nii väiksematele üksustele võimaluse kasusaajaks 
saada; kutsub seetõttu komisjoni üles leidma liidu programmide kohta eeskirjade 
väljatöötamisel tasakaalu rakendamise lihtsuse ning liidu eesmärkide saavutamise 
tõhususe ja läbipaistvuse vahel;

399. märgib murega, et kulude läbivaatamisel selgitatakse ka seda, kuidas 
paindlikkusmehhanismid osutusid praegusel perioodil hädaolukordadega toimetulekuks 
ebapiisavaks; nõuab muudatusi, et suurendada üldist paindlikkust ja tagada 
ettenägematute sündmuste katmiseks piisavad assigneeringud;

400. märgib kahetsusega, et kontrollikoda leidis, et kulude läbivaatamine ei olnud niivõrd 
veenev selliste strateegiliste aspektidega seoses nagu rahastamisprogrammide liidu 
lisaväärtus ja nende kooskõla liidu eesmärkidega;

401. nõustub komisjoniga, et liidu lisaväärtus peaks olema liidu tulevase eelarve üle 
peetavate arutelude keskmes;

402. märgib, et komisjon määratles liidu lisaväärtuse kontseptsiooni kulude läbivaatamise 
juhtpõhimõttena; ootab, et komisjon arendaks edasi ja kohaldaks kindlat ja selgelt 
määratletud liidu lisaväärtuse kontseptsiooni;

403. on seisukohal, et liidu lisaväärtuse mõiste käib käsikäes subsidiaarsuse ja 
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proportsionaalsuse põhimõtetega;

404. on veendunud, et liidu lisaväärtuse kontseptsioon ei ole vajalik mitte ainult vahendite 
eraldamiseks, vaid ka rahastamisprogrammide kavandamiseks ja hindamiseks;

405. on seisukohal, et liidu täieliku rahastamise peaksid saama ainult väga suure liidu 
lisaväärtusega programmid; teeb ettepaneku piirata keskmise kuni suure liidu 
lisaväärtusega programmide rahastamist ning mitte rahastada programme, mille liidu 
lisaväärtus on väike;

406. nõuab, et kõiki kulukohustustega seotud vahendeid kasutataks ja kulutataks vastavalt 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega kõige sobivamal viisil, et mõju oleks 
võimalikult suur;

407. toetab ideed siduda liidu eelarve tugevamalt riigipõhiste soovitustega, mis on esitatud 
majanduse juhtimise põhimõtete raames, et ergutada liikmesriikides majanduskasvu 
soodustavaid struktuurireforme; rõhutab, et soovitustes tuleb järgida subsidiaarsuse 
põhimõtet ja keskenduda olulistele süsteemsetele küsimustele, nagu konkurentsivõime 
parandamine, sotsiaalse ja majandusliku sidususe tugevdamine, kultuuriline 
mitmekesisus, võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning töökohtade 
kindlustamine;

408. nõuab fondide haldamise parandamist koos kontrollide tõhususe suurendamisega – need 
peaksid hõlmama meetmeid, mida võetakse liidu vahendite süstemaatilise 
väärkasutamise korral;

409. rõhutab, et liidu rahaliste vahendite väärkasutamise vältimiseks teostatavat kontrolli 
tuleb tugevdada kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega; on seisukohal, et kui 
kontrollikoda tuvastab riiklike auditeerimisasutuste töö kvaliteedis ja usaldusväärsuses 
tõsiseid puudusi, tuleb liidu kontrolle tugevdada; märgib, et kontrollikoda peaks 
tuvastama riiklike auditeerimisasutuste töö täieliku läbikukkumise, mitmeaastane 
finantsraamistik programmitöö perioodiks 2021–2027 ning pakkuma komisjonile 
mehhanisme vahendite eraldamise haldamiseks;

410. rõhutab, et liidu poliitika nähtavust tuleb suurendada; rõhutab, et kõiki teavitamist ja 
teabevahetust käsitlevaid õigusnorme tuleb igakülgselt rakendada, et tagada läbipaistvus 
ja laialdane teavitamine rahaliste vahenditega saavutatud tulemustest;

411. juhib tähelepanu asjaolule, et rahastamisvahendid peaksid alati olema vajadustele 
kohandatud ja täiendama toetusi, et maksimeerida kohapealseid tulemusi; rõhutab, et 
investeeringute mõju suurendamiseks tuleks suurendada koostoimet muude 
poliitikavaldkondade ja vahenditega; on arvamusel, et paremaid tulemusi on võimalik 
saavutada ka kulutõhusal viisil;

412. peab väga oluliseks varustada liidu rahastamisprogrammid tugevate ja omavahel 
sidusate tulemusraamistikega, mis on kooskõlas liidu strateegiliste eesmärkide ja 
mitmeaastase finantsraamistikuga programmitöö perioodiks 2021–2027;

413. märgib, et järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames on oluline veelgi parandada 
rahastamise tulemuslikkuse järelevalvet ja mõju hindamist; on seisukohal, et rahaliste 
vahendite rakendamisega seotud operatiivset ja poliitilist aruandekohustust saab 
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korrapäraselt toetada näitajate ja võrdlusvahendite kogumiga;

414. märgib, et mitmeaastast finantsraamistikku käsitleva teatise lisas määratletud 
programmide eesmärgid ajavahemikuks 2021–2027 on esitatud missioonikirjelduste 
vormis; peab kahetsusväärseks, et eesmärke ei ole kvantifitseeritud ja et need ei ole 
konkreetsed;

415. ootab, et asjakohastes valdkondlikes õigusaktides või programmdokumentides 
(sealhulgas liikmesriigi või piirkondlikul tasandil) töötataks välja terviklikud 
sekkumisloogika mudelid, millel on konkreetsed eesmärgid ja millele vastavad 
informatiivsed väljundi-, tulemus- ja mõjunäitajad;

416. rõhutab, et avaliku auditi volitused tuleks kehtestada igat liiki liidu poliitika rahastamise 
suhtes nii liidu kui ka liikmesriikide tasandil; rõhutab, et liidu poliitika rakendamiseks 
loodud asutuste, sealhulgas liidu asutuste ja väljaspool liidu õiguskorda sõlmitud 
lepingute alusel loodud asutuste audiitoriks tuleks määrata kontrollikoda.

Parlamendikomisjonide arvamused 

Välisasjad 

417. juhib ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga (IPA II) seoses tähelepanu 
läbirääkijariikide haldussuutlikkuse jätkuvatele puudustele, mis toob kaasa kaudselt 
hallatavate vahendite ebapiisava kasutussuutlikkuse; rõhutab, et kontrollikoja 2018. 
aasta eriaruandes ELi ühinemiseelne abi kohta Türgile juhiti tähelepanu sellele, et 
edusammud sellistes tundlikes valdkondades nagu õigusriik ja kodanikuühiskond ei 
sõltu üksnes IPA eraldatavatest rahalistest vahenditest, vaid eelkõige ametiasutuste 
poliitilisest tahtest; märgib murega, et IPA kaudu Türgile eraldatud rahalisi vahendeid ei 
kasutatud sisuliselt põhiväärtuste, sealhulgas ajakirjandusvabaduse ja kohtusüsteemi 
erapooletuse edendamiseks; usub, et praegu on olulisem kui kunagi varem, et komisjon 
kohaldaks tingimuslikkust reformide toetamiseks sellistes prioriteetsetes valdkondades 
nagu õigusriik ja valitsemistava Türgis;

418. peab kiiduväärseks, et 2018. aastal alustati stabiilsuse ja rahu edendamise täiustatud 
rahastamisvahendi raames esimeste suutlikkuse suurendamise meetmete võtmist; 
toonitab, et need peaksid käima käsikäes üleüldise julgeolekusektori reformiga; 
julgustab võtma lühiajaliste stabiliseerimismeetmete järel jõulisemaid järelmeetmeid 
stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendist või muudest vahenditest 
rahastatavate pikemaajaliste meetmete kaudu;

419. võtab teadmiseks kontrollikoja analüütilise ülevaate Euroopa kaitsetegevuse kohta ning 
selles esitatud soovitused; palub komisjonil kui aluslepingute täitmise järelevalvajal 
tagada, et kõik ÜJKP rakendamiseks kasutatavad liidu kaitsealased vahendid (PESCO, 
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, EDF, kaitseküsimuste iga-
aastane kooskõlastatud läbivaatamine jne) oleksid omavahel kooskõlas, ning tagada 
koostalitusvõime ja koostoime NATOga;

420. kutsub komisjoni üles hindama, kas Euroopa Parlamendilt eelarve kinnitaja ülesannete 
äravõtmine nõukogu otsustega, mis käsitlevad Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) ja 
alalise struktureeritud koostöö (PESCO) loomist, on õiguspärane; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu lepingu asjakohastes sätetes, st artikli 45 lõikes 2 ja artikli 46 lõikes 2 on 
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ette nähtud, et otsused tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega ja vetoõigust 
ei ole; tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 42 alusel Euroopa Parlamendilt 
eelarve kinnitaja ülesannete äravõtmine on võimalik üksnes tegevuskulude puhul ja see 
eeldab nõukogu ühehäälset otsust; rõhutab, et nõukogu ei ole sellist otsust kunagi vastu 
võtnud;

421. rõhutab vajadust Türgi pagulasrahastu vahendite kasutamist tähelepanelikult jälgida, 
veendumaks, et vahendid suunatakse just pagulaste projektidele ja et neid ei kasutata 
ühelgi muul otstarbel; palub komisjonil esitada eelarvepädevatele institutsioonidele 
korrapäraselt aruande selle kohta, kuidas rahastatud meetmed sobivad kokku õigusliku 
alusega;

Areng ja koostöö

422. nõuab tungivalt, et liit ja selle liikmesriigid hoiduksid selliste tavade toetamisest, mis 
hõlbustavad hargmaistel äriühingutel ja üksikisikutel maksudest kõrvalehoidumist, 
püüdes saavutada seatud eesmärki luua Euroopa Kestliku Arengu Fondi pädevusse 
kuuluvates arengumaades erainvestorite jaoks ettevõtlussõbralik keskkond; rõhutab 
lisaks võlariski, mis on seotud sellega, et liit kasutab rohkem segarahastamist, eelkõige 
Sahara-taguses ja Aafrikas Kariibi mere riikides, kellel on võla teenindamiseks piiratud 
tulud; kutsub liitu ja selle liikmesriike üles võitlema tulemuslikult ja järjepidevalt 
maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise agressiivse vältimise tavade ja kahjuliku 
maksukonkurentsi vastu kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttega;

Tööhõive ja sotsiaalküsimused

423. märgib, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), noorte tööhõive algatuse ja enim puudust 
kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondi puhul katkestati kolm 
Ühendkuningriigi, Itaalia ja Ungariga seotud ESFi / noorte tööhõive algatuse 
programmi ja üks Itaaliaga seotud enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud 
Euroopa abifondi programmi ning seetõttu katkestati 2018. aastal ka mitme makse 
tegemine; märgib, et asjaomastele liikmesriikidele saadeti kokku 33 hoiatuskirja;

424. võtab teadmiseks, et hoiatuskirjade ja maksete katkestamiste arv suurenes 2018. aastal 
märkimisväärselt võrreldes eelmise aastaga, kuna 2018. aasta veebruaris saadi rohkem 
kinnituspakette ja aasta jooksul tehtud vastavusauditite tulemused;

425. tuletab meelde, et endiselt on vaja rakendada kümme eriaruannetele viitavat soovitust 
(üks eriaruandest nr 16/2016 „ELi haridusalased eesmärgid: kavad on omavahel 
vastavuses, kuid tulemuslikkuse hindamisel esineb puudujääke“, kaks eriaruandest nr 
14/2016 „Romade integratsioonile suunatud ELi poliitikaalgatused ja rahaline abi: 
viimasel kümnendil on tehtud märkimisväärseid edusamme, kuid kohapeal vajatakse 
täiendavaid jõupingutusi“ ning seitse eriaruandest nr 6/2018 „Töötajate vaba liikumine 
– põhivabadus on tagatud, kuid töötajate liikuvusele tuleks kasuks ELi vahendite parem 
suunamine“), millest enamik tuli rakendada 31. detsembriks 2019; võtab eelkõige 
teadmiseks eriaruande nr 14/2016, mille kohaselt viidi enamik projekte ellu 
kavakohaselt, kuid „parimate tavade“ kriteeriume, mis aitavad kaasa romade edukale 
kaasamisele, ei kohaldatud alati ja tulemuslikkuse kontrollimine oli keeruline; tuletab 
meelde, et usaldusväärsete ja põhjalike andmete puudumine romade kohta ei ole 
probleem mitte ainult seoses projektidega, vaid ka poliitika kujundamisel ELi ja 
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riiklikul tasandil; taunib asjaolu, et see olukord võib jääda muutumatuks, kui ei võeta 
kiireid meetmeid;

426. tuletab meelde kontrollikoja eriaruande nr 05/2019 („Euroopa abifond enim puudust 
kannatavate isikute jaoks (FEAD): väärt panus, kuid selle osa vaesuse vähendamises ei 
ole veel kindlaks tehtud“) leide, eelkõige kontrollikoja järeldust, et lisaks vaesuse 
leevendamisele tänu toiduabile (mis moodustab 83 % enim puudust kannatavate isikute 
jaoks loodud Euroopa abifondi eelarvest) pakuvad FEADi uuenduslikud 
sotsiaalpoliitika elemendid liikmesriikidele võimalusi sotsiaalse kaasatuse 
edendamiseks; 

427. rõhutab, et kontrollikoja eriaruandes nr 5/2019 esitatud andmetest nähtub, et FEADil on 
märkimisväärne mõju peaaegu igas liikmesriigis ning et toetatavad toidu-, materiaalse 
abi ja sotsiaalse kaasamise meetmed on väga olulised enim puudust kannatavate 
inimeste jaoks, sealhulgas nende jaoks, kes võidakse muidu tavapärase sotsiaalabiga 
kõrvale jätta või kes vajavad kohest toetust; rõhutab, et toidupankade andmetel rahastab 
abifond kolmandikku nende antavast toiduabist ning et FEAD võimaldab suuremat 
sõltumatust ebakorrapäraselt saadavatest annetustest ja seepärast võimaldab paremini 
korraldada konkreetsete toiduainete ümberjagamist;

428. märgib siiski, et FEADi piiratud järelevalve ja kogu ELi hõlmavate andmete puudumise 
tõttu ei ole selle panust vaesuse vähendamisse veel kvantitatiivselt tõendatud, ning 
tuletab meelde, et komisjon peab koguma paremaid andmeid, et selgemalt näidata 
FEADi suhtelist tähtsust Euroopa solidaarsuse kandjana ja viisina, kuidas aidata 
võidelda sotsiaalsete lõhede vastu liidus;

429. märgib, et FEADi vahehindamise käigus tehti kindlaks mitu puudust fondi rakendamisel 
ja et kontrollikoda soovitas fondi paremini suunata neile, kes seda kõige rohkem 
vajavad; tuletab sellega seoses ka meelde, et vahehindamise aruandes leiti, et 
kaasnevate meetmete pakkumist ja järelevalvet võiks rohkem ära kasutada;

430. tuletab meelde, et kontrollikoja eriaruande nr 06/2019 („ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kulutustega seotud pettuste vastu võitlemine: korraldusasutused peavad tõhustama 
avastamist, reageerimist ja koordineerimist“) järelduste kohaselt on korraldusasutustes 
liidu ühtekuuluvusvahendite, sh ESFi puhul pettuseriski tuvastamise ja 
ennetusmeetmete väljatöötamisega seotud olukord küll paranenud, kuid 
korraldusasutused peavad pettuste avastamise, neile reageerimise ja nendevastase 
võitluse koordineerimise osas siiski rohkem vaeva nägema;

431. märgib, et komisjoni andmetel näitas Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
programmi vahehindamine, et selle eesmärgid on endiselt asjakohased ning et 
programm on asjaomaste sidusrühmadeni jõudmisel, kvaliteetsete tulemuste 
saavutamisel ja eesmärkide täitmisel tulemuslik, võttes eelkõige arvesse praegust 
keerulist sotsiaal-majanduslikku olukorda, mida iseloomustavad finants- ja 
majanduskriisi tagajärjed; märgib ühtlasi, et kuigi kolm tegevussuunda (programm 
„Progress“, EURES ning mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus) näivad toimivat 
sõltumatult, on tuvastatud teatavad valdkonnad, kus oleks võimalik tulemuslikkust 
(sünergiat) suurendada;

432. märgib, et Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi vahehindamises 
tõsteti esile mitmeid viise programmi rakendamise parandamiseks, eelkõige menetluste 
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lihtsustamise, sisemise järjepidevuse parandamise, suurema paindlikkuse, konkreetset 
toetust vajavatele rühmadele keskendumise ja teiste fondidega seotuse kaudu, ning 
ergutab komisjoni sellega seoses tegutsema; nõuab tungivalt, et Euroopa tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuuna raames peaks ESF+ hõlmama 
mitmeid sellesuunalisi parandusi;

Keskkond

433. rõhutab, et keskkonna peadirektoraadi tehtud maksetes oli õigusaktides ettenähtud 
tähtaegu ületavate maksete osakaal 2018. aastal 8,20 % (2017. aastal oli see 5,85 % ja 
2016. aastal 3,92 %); peab eriti kahetsusväärseks, et 2018. aastal tõusis 
programmi LIFE makseviivituste määr 10,3 %-le (samas kui 2017. aastal oli see 5,8 % 
ja 2016. aastal 3,9 %);

434. võtab teadmiseks, et 2018. aastal märkis keskkonna peadirektoraat oma iga-aastases 
tegevusaruandes keskmiseks jääkvigade määraks 0,09 %, mis ei ületa olulisuse 
piirmäära (2 %);

435. märgib, et keskkonna peadirektoraat rõhutas oma iga-aastases tegevusaruandes, et 
personali käsitlevate tingimuste tõttu, mis on sätestatud otsuses, mille kohaselt tehakse 
teenuste sisseostmiseks koostööd Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate 
Rakendusametiga (EASME), on programmiga LIFE seotud tegevuse valdkonnas 
keskkonna peadirektoraadi personaliolukord väga pingeline ja seetõttu võib osutuda 
vajalikuks peadirektoraadi töömeetodid ja ‑korraldus uuesti läbi vaadata;

436. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2018. aastal tehti ainult 0,93 % kliimameetmete 
peadirektoraadi kõigist maksetest õigusaktides ettenähtud tähtaegadest hiljem 
(2017. aastal 3,9 %);

437. rõhutab, et kliimameetmete peadirektoraat ja eelarve peadirektoraat jälgivad 
mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud kliimaküsimuste integreerimise eesmärgi 
(20 %) täitmist ning et kliimameetmete peadirektoraat aitab teistel peadirektoraatidel 
kliimakaalutlusi oma tegevusse integreerida; väljendab heameelt asjaolu üle, et 
2018. aastal kulutati kliimaga seotud tegevusele 20,1 % liidu eelarvest, kuid peab 
kahetsusväärseks, et 2019. aasta alguses prognoositi siiski, et liidu eelarve 
arengusuundumuse kohaselt kujuneb praeguse mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 
selleks määraks vaid 19,7 %;

438. on sügavalt mures asjaolu pärast, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) 
liidu registri süsteemi hooldamises ja käitamises tuvastatud märkimisväärsete 
turvariskidega seotud maine-, õigus- ja finantsalast ning institutsioonilist reservatsiooni, 
millest on iga-aastastes tegevusaruannetes teatatud alates 2010. aastast ja mis leidis 
kinnitust ka 2018. aasta riskihindamisel, on korratud ka kliimamuutuste peadirektoraadi 
2018. aasta tegevusaruandes; taunib selle reservatsiooni ebanormaalset kestust; palub 
komisjonil see olukord kiiresti lahendada;

Rahvatervis, toiduohutus, loomade tervis ja heaolu ning taimetervis

439. rõhutab asjaolu, et rahvatervise valdkonnas on riigihanked kõige olulisem 
finantsjuhtimise vahend ning et 2018. aastal kasutati kulukohustuste ja maksete 
assigneeringud täies ulatuses ära; rõhutab, et toidu- ja söödaohutuse valdkonnas 
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täidetakse eelarvet suures ulatuses liikmesriikidele antavate otsetoetuste kaudu ning 
kulukohustuste täitmise määr oli 99,0 % ja maksete assigneeringute täitmise 
määr 98,6 %;

440. võtab teadmiseks, et 2018. aastal märkis tervise ja toiduohutuse peadirektoraat oma iga-
aastases tegevusaruandes keskmiseks jääkvigade määraks 1,9 %, mis ei ületa olulisuse 
piirmäära (2 %);

441. märgib murelikult, et ajavahemikul 2016–2018 vähenes tervise ja toiduohutuse 
peadirektoraadi poolt õigeaegselt tehtud toetuste haldamisega seotud maksete osakaal 
97 %-lt 83 %‑le;

442. juhib tähelepanu probleemidele, mille tervise ja toiduohutuse peadirektoraat tegi 
kindlaks oma iga-aastases tegevusaruandes ja mis on seotud aastateks 2014–
2020 koostatud liidu kolmanda tervisevaldkonna tegevusprogrammi 
(nn terviseprogramm) rakendamisega; märgib, et need probleemid puudutavad 
terviseprogrammi praegust rahastamismehhanismi, mis võimaldab ainult projektipõhist 
rahastamist ja millel võib olla kahjulik mõju võetud meetmete pikemaajalisele 
kestlikkusele, ning terviseprogrammi teatavaid keerulisi mehhanisme, näiteks koos 
liikmesriikidega rakendatavaid ühismeetmeid, mille tagajärjel võib ajavahemik tegevuse 
esialgsest kavandamisest kuni selle tegeliku käivitamiseni olla pikk; võtab teadmiseks 
Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 21/2019 (antimikroobikumiresistentsuse kohta) 
esitatud järeldused, mille kohaselt on komisjoni ja ametite tegevusega tehtud teatavaid 
edusamme näiteks veterinaaria ja toiduga seotud küsimustes; peab siiski 
kahetsusväärseks, et sama aruande kohaselt on seni vähe tõendeid selle kohta, et 
antimikroobikumiresistentsuse põhjustatud tervisekahju oleks liidus vähenenud;

Transport ja turism

443. väljendab heameelt Euroopa ühendamise rahastu 2017. aasta transpordi segarahastamise 
projektikonkursi lõpuleviimise üle 2018. aastal, kusjuures uuendusliku lähenemisviisiga 
tehakse kättesaadavaks ELi toetuste soovituslik kogueelarve 1,35 miljardit eurot, mida 
kombineeritakse rahastamisega Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI), 
Euroopa Investeerimispangast, riiklikest tugipankadest või erainvestoritelt; on 
veendunud, et selle uuendusliku lähenemisviisi tulemuslikkuse hindamiseks tuleb läbi 
viia nende projektide järelhindamine; märgib, et komisjoni keskkonnahoidliku liikuvuse 
poliitikat toetavatele innovatsiooni ja uute tehnoloogiate projektidele (eelkõige 
alternatiivkütuste valdkonnas) keskendunud taotluste esitamise teine tähtaeg 2018. aasta 
aprillis tõi kaasa 35 projekti väljavalimise, mille jaoks eraldati Euroopa ühendamise 
rahastust kokku 404,8 miljonit eurot; märgib vajadust parandada toetusesaajate 
teadlikkust Euroopa ühendamise rahastu toetuskõlblikkuse eeskirjadest ning eelkõige 
selgelt eristada rakenduslepinguid ja allhankelepinguid; tuletab meelde, et 
rahastamisvahendi raames kulutatud rahasumma ei ole ainus tulemuslikkuse kriteerium, 
ja palub seetõttu komisjonil põhjalikumalt hinnata ELi rahastatud transpordiprojektide 
tulemusi ning mõõta nende lisaväärtust ja tulemustele suunatud kulutusi;

444. märgib, et praeguse programmitöö perioodi (2014–2020) viiendaks aastaks (2019. aasta 
jaanuariks) oli välja makstud vaid umbes 23 % algselt eraldatud vahenditest, mis seab 
kahtluse alla Euroopa ühendamise rahastu vahendite täieliku ärakasutamise; kordab, et 
vältimaks programmitöö perioodi lõpuks makseviivituste, kulukohustustest 
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vabastamiste ja tagasimaksete kuhjumist, mille juures jääks liiga vähe aega vahendite 
ümbersuunamiseks teistesse projektidesse, on tähtis, et INEA jälgiks tähelepanelikult 
projektide tehnilist ja rahalist elluviimist, et saaks õigeaegselt võtta mõjusaid 
parandusmeetmeid; kordab kontrollikoja soovitusi komisjonile ja INEA-le: tagada 
projektide valikumenetluste suurem sidusus ja läbipaistvus, luua paremad tingimused 
programmide õigeaegseks rakendamiseks ning kujundada ümber tulemusraamistik, et 
paremini jälgida projektide tulemusi;

445. väljendab rahulolu kontrollikoja eriaruandega 30/2018, milles järeldatakse, et peamised 
ühistranspordiliigid on ELi määrustega hõlmatud, mis muudab ELi reisijate õiguste 
raamistiku kogu maailmas ainulaadseks; samas väljendab kahetsust seoses kontrollikoja 
järeldusega, et paljud reisijad ei tundnud piisavalt oma õigusi ning tihtipeale ei saanud 
neid jõustamisraskuste tõttu ka kasutada; seepärast kordab kontrollikoja nõuet 
parandada ELi reisijate õiguste raamistiku sidusust, selgust ja mõjusust, võtta meetmeid 
läbipaistvate ja senisest tulemuslikumate teadlikkuse tõstmise kampaaniate 
edendamiseks ning anda riikide täitevasutustele täiendavaid abivahendeid reisijate 
õiguste jõustamiseks;

446. kordab oma nõudmist, et komisjon tagaks eri rahastamisallikaid arvestades ühtse 
kontaktpunkti kaudu lihtsa juurdepääsu projektidele, et kodanikel oleks võimalik selgelt 
jälgida sellise taristu arengut ja rahastamist, mida kaasrahastatakse liidu rahalistest 
vahenditest ning EFSIst; nimetatud ühtsetel kontaktpunktidel peavad olema ulatuslikud 
kooskõlastamisvolitused, kusjuures valdavad on mitmekeelset mõõdet omavad ELi 
eeskirjad, mis hõlbustab kõigi keskkonnamõju hindamiste juhtimist; märgib, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 viiendal aastal on EFSI vahendite 
kasutamine endiselt kavandatust aeglasem; rõhutab, et avastatud vead ilmnesid 
toetusesaaja tasandil, mistõttu on vaja rohkem suuniseid kulude rahastamiskõlblikkuse 
kohta;

447. juhib tähelepanu sellele, et transporditaristu poliitika loob selge võimaluse suurendada 
kaitse- ja tsiviilvajaduste ning TEN-T vahelist sünergiat; peab kiiduväärseks sõjaväelise 
liikuvuse samba lisamist TEN-T poliitikasse tegevuskava vastuvõtmisel 2018. aasta 
märtsis ja komisjoni ettepanekut lisada Euroopa ühendamise rahastu 2021.–2027. aasta 
eelarvesse sõjaväelise liikuvuse vajadusteks ette nähtud uus rahastamispakett summas 
6,5 miljardit eurot; rõhutab, kui oluline on analüüsida sõjaliste ja TEN-T nõuete vahelisi 
lünki, et tugevdada TEN-Td ja ette valmistada rida kahesuguse kasutusega 
taristuprojekte, mida saaks aastatel 2021–2027 toetada Euroopa ühendamise rahastust; 
kinnitab, et selline areng kajastab TEN-T strateegilist rolli liidu taristu integreerimisel, 
et saavutada kogu Euroopas kiire ja sujuv liikuvus, tugevdada meie võimet reageerida 
eriolukordadele (näiteks humanitaarkriisid, loodus- ja tsiviilõnnetused) ning arendada 
seeläbi edasi siseturgu;

448. peab positiivseks selliste uute projektide alustamist, kus keskendutakse linnalisele 
liikuvusele, tõhusale logistikale ja taristule, sealhulgas tulevikusadamatele, ning mille 
väärtus programmi „Horisont 2020“ 2017. aasta projektikonkursi raames on ligikaudu 
105 miljonit eurot; peab kiiduväärseks, et võeti vastu programmi „Horisont 2020“ 
transpordivaldkonna kolme aasta (2018–2020) tööprogramm; kordab kontrollikoja 
soovitust koostada kogu ELi hõlmav põhisadamate arendamise kava ja vaadata läbi 
põhisadamate arv;
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Regionaalareng

449. rõhutab, et normide eiramine Euroopa Liidu eelarve täitmisel ei tähenda automaatselt 
pettust ning enne toetusesaajate suhtes finantskorrektsioonide kohaldamist tuleks auditi 
tulemusi põhjalikult analüüsida; kutsub komisjoni üles oma pettustevastase strateegia 
ellu viima ning jätkuvalt toetama ja abistama liikmesriike pettustevastaste meetmete 
rakendamisel, sealhulgas liikmesriikide poolt Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames teatatud normide eiramise analüüsimisel;

450. kutsub komisjoni üles esitama üksikasjaliku analüüsi rahaliste vahendite madala 
kasutusmäära põhjuste kohta teatavates piirkondades ning hindama konkreetseid viise 
sellise tasakaalustamatuse aluseks olevate struktuuriliste probleemide lahendamiseks ja 
suurendama kohapealset tehnilist abi; rõhutab, et paindlikkus ja lihtsamad eeskirjad 
võivad parandada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhusust ja 
tulemuslikkust;

451. kutsub komisjoni ja nõukogu üles koostama 2020. aasta esimesel poolel tegevuskava, et 
kiirendada praegusel programmitöö perioodil Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamist, võttes kasutusele selged stiimulid olemasolevate 
vahendite tõhusaks kasutamiseks, tugevdades liidu strateegilisi eesmärke, eelkõige 
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, ning tõhustades kooskõlas 
Pariisi kokkuleppe eesmärkidega võitlust kliimamuutuste vastu;

Põllumajandus ja maaelu areng

452. palub kontrollikojal koostada eriaruande maa hõivamise ja selle võimaliku mõju kohta 
ÜPP-le;

453. tuletab komisjonile meelde, et vealiigid on väga erinevad, näiteks võib esineda 
ettekavatsemata tegematajätmisi, aga ka pettusejuhtumeid; tuletab meelde, et enamik 
toetusesaajaid on väikesed ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtted ning 
keerukas reguleerimine suurendab ettekavatsemata tegematajätmise ohtu, mida tuleks 
tegeliku veamäära hindamisel samuti arvesse võtta;

454. rõhutab, et ÜPP sekkumiste nõuetekohane rakendamine on rangelt seotud sellega, 
kuidas toetusesaajad täidavad liidu tasandil kehtestatud kohustusi; rõhutab, et 
liikmesriikide suurem paindlikkus ÜPP toetuste eraldamisel võib tuua kaasa lühiajalised 
riiklikud poliitilised huvid ja suurendada veelgi kuritarvitamist, ning nõuab seetõttu 
tungivalt, et komisjon väldiks ÜPP ja eelkõige süsteemi, mille abil jälgitakse, kas 
üksikud toetusesaajad järgivad toetuskõlblikkuse eeskirju, taasriigistamist, et säilitada 
liidu usaldusväärsus ühe oma peamise avaliku poliitikavaldkonna haldamisel;

Kultuur ja haridus

455. tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 22/2018, mis käsitleb liikuvust 
programmi „Erasmus+“ raames, tehtud järelduste üle, mille kohaselt muudab programm 
osalejate suhtumist liitu positiivsemaks ja loob mitmel moel Euroopa lisaväärtust; 
rõhutab siiski, et tuleks teha lisapingutusi, mille tulemusel viidaks näitajad 
eesmärkidega täielikult kooskõlla, ning et taotlus- ja aruandlusprotsessi on vaja 
lihtsustada; 
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456. tunneb heameelt, et programmil „Erasmus+“ on positiivne mõju kehvematest oludest 
pärit inimeste kaasamise edendamisel, nagu on märgitud kontrollikoja eriaruandes nr 
22/2018; nõuab selle valdkonnas määratluse, aruandluse ja järelevalve parandamist, et 
tagada programmi „Erasmus+“ ning Euroopa solidaarsuskorpuse ja programmi „Loov 
Euroopa“ kaasavus;

457. rõhutab vajadust suurendada programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ rahastamist, 
pidades silmas programmide edukust ja nendega kaasnevat lisaväärtust;

458. tõdeb, et kuna üliõpilaste õppelaenu tagamise rahastu ei ole andnud oodatud tulemusi, 
otsustas komisjon selle vahendid ümber jaotada;

459. toonitab, et programmi „Loov Euroopa“ edukuse määr on võrreldes 2017. aastaga 
tõusnud (31 % kultuuri ja 48 % MEDIA alaprogrammi puhul), kuid rõhutab, et nende 
endiselt mitterahuldavate tulemuste parandamiseks on vaja vajadustele paremini 
vastavaid rahasummasid;

460. palub Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametil (EACEA) pöörata 
nõuetekohast tähelepanu taotlusprotsesside lihtsustamisele ja sihtrühmadele 
kohandamisele, et muuta programmid paremini kättesaadavaks;

461. märgib, et EACEA sisekontrollisüsteemi tuleb veel oluliselt parandada, nagu näitavad 
programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ toetuste haldamise auditi teises etapis 
tehtud reservatsioonid; palub EACEA-l võtta kõik vajalikud parandusmeetmed, et 
tagada programmide võimalikult kvaliteetne rakendamine;

462. juhib tähelepanu probleemidele, millega Euroopa koolid peavad toime tulema 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi „Ühendkuningriik“) liidust 
väljaastumise protsessi käigus, ning kutsub komisjoni ja Euroopa koole üles andma 
kultuuri- ja hariduskomisjonile aru Ühendkuningriigi väljaastumise ja selle kohta, 
kuidas kavatsetakse pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist jätkata esmaklassilise 
ingliskeelse õppe võimaldamist Euroopa koolides;

463. juhib tähelepanu naiste alaesindatusele (31 %) EACEA keskastme juhtide 
ametikohtadel; kutsub ametit üles saavutama 2020. aastal 40 % eesmärk.

Justiits-, vabadus- ja siseküsimused

464. väljendab heameelt kontrollikoja eriaruande üle, mis käsitleb liidu toetust liikmesriikide 
jõupingutustele võitluses radikaliseerumise vastu39, 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;

465. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda ei leidnud Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi käsitlevates komisjoni 

39 Eriaruanne nr 13/2018 „Terrorismi põhjustava radikaliseerumise vastane võitlus: komisjon käsitles 
liikmesriikide vajadusi, kuid koordineerimine ja hindamine oli teataval määral puudulik“.
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raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlustes suuri vigu ja et 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 seda, et maksetaotluste eelneva halduskontrolli puhul ei tehtud tõendavate 
dokumentide järelkontrolli; palub liikmesriikidel paremini kontrollida toetusesaajate 
korraldatud hankemenetluste seaduslikkust ja korrektsust;

Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus

466. rõhutab, et naiste õigusi ja soolist võrdõiguslikkust tuleks arvesse võtta ja tagada 
kõikides poliitikavaldkondades; kordab seetõttu oma nõudmist rakendada sooteadlikku 
eelarvestamist kõigis eelarvemenetluse etappides, sealhulgas eelarve täitmisel ja eelarve 
täitmise hindamisel;

467. peab kahetsusväärseks viimaste aastate trendi kärpida naiste- ja tütarlaste vastase 
vägivalla kõikide vormide vastaseks võitluseks eraldatavaid liidu toetusi ning kordab 
oma nõudmist suurendada erieesmärgile „Daphne“ eraldatavaid vahendeid; kordab 
üleskutset luua eraldi eelarverida õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 
erieesmärgi „Daphne“ jaoks; võtab teadmiseks kogu liitu hõlmava ühtse metoodika ja 
küsimustikuga uuringu väljatöötamise edenemise, et koguda kõigis ELi liikmesriikides 
soolise vägivalla kohta korrapäraselt võrreldavaid andmeid; loodab saada uuringu 
katseetapi esimesed tulemused 2019. aastal, et uuringut saaks plaanipäraselt aastatel 
2020–2021 ja pärast seda ellu viia;

468. nõuab liidu sise- ja välisprogrammide sünergilise toime uurimist, et tagada poliitika 
sidus ja järjepidev kujundamine nii liidu siseselt kui ka sellest väljaspool, näiteks naiste 
suguelundite moonutamise vastase võitluse küsimuses;
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VÄLISKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Arvamuse koostaja: Vangelis Meimarakis

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) ei ole 2018. aasta kohta 
4. rubriigi kohaste kulutuste hinnangulist veamäära arvutanud; toetab täielikult 
kontrollikoja soovitusi; rõhutab eriti, et kontrollikojal peab oma töö tegemiseks olema 
võimalus tutvuda kõigi asjakohaste dokumentidega, sealhulgas ka juhul, kui rahalised 
vahendid makstakse välja rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu; on nõus 
kontrollikoja soovitusega, et rahvusvahelistelt organisatsioonidelt tuleks vajalike 
dokumentide edastamist karmimalt nõuda;

2. võtab teadmiseks kontrollikoja eriaruande nr 32/2018 „ELi hädaolukorra usaldusfond 
Aafrika jaoks: paindlik, kuid piisavalt fookustamata“; kutsub komisjoni üles viima 
täitmata soovitused viivitamata ellu; rõhutab vajadust tagada, et ELi usaldusfondist 
rahastatavad projektid täiendaksid muude liidu rahastamisvahendite raames võetavaid 
ning liikmesriikide ja muude rahastajate rahastatavaid meetmeid; märgib, et 
liikmesriikide ja muude rahastajate rahaline osalus on väike, mis seab kahtluse alla ELi 
usaldusfondi kasutamise põhjendatuse;

3. tunneb heameelt pingutuste üle, mida kodanikuühiskond teeb kogu maailmas 
inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel, eelkõige ajal, mil kodanikuühiskonna 
tegutsemisruum jääb üha ahtamaks ja inimõiguste universaalsus on seatud küsimärgi 
alla; võtab teadmiseks kontrollikoja eriaruande nr 35/2018 „Valitsusväliste 
organisatsioonide rakendatavate ELi vahendite läbipaistvuse tagamine nõuab suuremaid 
pingutusi“; rõhutab, et kontrollikoda jõudis järeldusele, et välistegevuse valdkonnas 
valib komisjoni valitsusväliste organisatsioonide juhitavaid projekte üldiselt 
läbipaistvalt ning komisjon on avaldanud üldiselt humanitaar- ja arenguabiga seotud 
teavet kooskõlas rahvusvaheliste läbipaistvuse standarditega; märgib siiski, et 
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kontrollikoja aruandes leiti, et komisjon võiks parandada oma läbipaistvust seoses liidu 
vahendite kasutamisega valitsusväliste organisatsioonide poolt; rõhutab, et 
valitsusväliste organisatsioonide suhtes kohaldatakse samu läbipaistvusnõudeid nagu 
teiste toetusesaajate suhtes; soovib, et komisjon parandaks vastavalt kontrollikoja 
soovitustele valitsusväliste organisatsioonide rahakasutuse jälgimise süsteeme, tagaks 
eeskirjade ja menetluste nõuetekohase järgimise ning kontrolliks seda, mis võimaldaks 
ühtlasi hinnata kõikide rahakasutajate deklareeritud kulusid; tunneb sellega seoses 
heameelt, et 2019. aasta märtsis avati ELi abi teejuht, mis on avalik veebisait, millel 
kuvatakse kogu avalikustatud teave liidu institutsioonidelt ja liikmesriikidelt saadud 
välisabi kohta; rõhutab, kui tähtis on, et liit toetaks järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal senisest enam kodanikuühiskonna organisatsioone;

4. juhib ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga (IPA II) seoses tähelepanu 
läbirääkijariikide haldussuutlikkuse jätkuvatele puudustele, mis toob kaasa kaudselt 
hallatavate vahendite ebapiisava kasutussuutlikkuse; rõhutab, et kontrollikoja 2018. 
aasta eriaruandes ELi ühinemiseelne abi kohta Türgile juhiti tähelepanu sellele, et 
edusammud sellistes tundlikes valdkondades nagu õigusriik ja kodanikuühiskond ei 
sõltu üksnes IPA eraldatavatest rahalistest vahenditest, vaid eelkõige ametiasutuste 
poliitilisest tahtest; märgib murega, et IPA kaudu Türgile eraldatud rahalisi vahendeid ei 
kasutatud sisuliselt põhiväärtuste, sealhulgas ajakirjandusvabaduse ja kohtusüsteemi 
erapooletuse edendamiseks; usub, et praegu on olulisem kui kunagi varem, et komisjon 
kohaldaks tingimuslikkust reformide toetamiseks sellistes prioriteetsetes valdkondades 
nagu õigusriik ja valitsemistava Türgis;

5. peab kiiduväärseks, et 2018. aastal alustati stabiilsuse ja rahu edendamise täiustatud 
rahastamisvahendi raames esimeste suutlikkuse suurendamise meetmete võtmist; 
toonitab, et need meetmed peaksid käima käsikäes üleüldise julgeolekusektori 
reformiga; julgustab võtma lühiajaliste stabiliseerimismeetmete järel jõulisemaid 
järelmeetmeid stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendist või muudest 
vahenditest rahastatavate pikemaajaliste meetmete kaudu;

6. võtab teadmiseks kontrollikoja analüütilise ülevaate Euroopa kaitsetegevuse kohta ning 
selles esitatud soovitused; palub komisjonil kui aluslepingute täitmise järelevalvajal 
tagada, et kõik ÜJKP rakendamiseks kasutatavad liidu kaitsealased vahendid (PESCO, 
Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, EDF, kaitseküsimuste iga-
aastane kooskõlastatud läbivaatamine jne) oleksid omavahel kooskõlas, ning tagada 
koostalitusvõime ja koostoime NATOga; on seisukohal, et järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku ajal peab liidu üks peamine eesmärk olema Euroopa kaitsesektori 
tehnoloogilise ja tööstusliku baasi konkurentsivõime, liikmesriikide sõjalise võimekuse 
suurendamine ja Euroopa kaitsekoostöö liidu kujundamine; nõuab, et ELi tsiviil- ja 
sõjalise julgeoleku meetmete kohta, eelkõige ELi sõjaliste väljaõppemissioonide, 
kolmandates riikides sõjaliste osaliste suutlikkuse suurendamise (stabiilsuse ja rahu 
edendamise rahastamisvahendi kaudu suutlikkuse suurendamine arengu toetamiseks ja 
arengutegevuseks vajaliku julgeoleku toetamiseks) ning piiri- ja rändehaldusmeetmete 
kohta koostataks sõltumatumad hinnangud, mis tehakse ka üldsusele kättesaadavaks;

7. kutsub komisjoni üles hindama, kas Euroopa Parlamendilt eelarve kinnitaja ülesannete 
äravõtmine nõukogu otsustega, mis käsitlevad Euroopa Kaitseagentuuri (EDA) ja 
alalise struktureeritud koostöö (PESCO) loomist, on õiguspärane; tuletab meelde, et 
Euroopa Liidu lepingu asjakohastes sätetes, st artikli 45 lõikes 2 ja artikli 46 lõikes 2 on 
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ette nähtud, et otsused tuleb vastu võtta kvalifitseeritud häälteenamusega ja vetoõigust 
ei ole; tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 42 alusel Euroopa Parlamendilt 
eelarve kinnitaja ülesannete äravõtmine on võimalik üksnes tegevuskulude puhul ja see 
eeldab nõukogu ühehäälset otsust; rõhutab, et nõukogu ei ole sellist otsust kunagi vastu 
võtnud;

8. rõhutab vajadust Türgi pagulasrahastu vahendite kasutamist tähelepanelikult jälgida, 
veendumaks, et vahendid suunatakse just pagulaste projektidele ja et neid ei kasutata 
ühelgi muul otstarbel; palub komisjonil esitada eelarvepädevatele institutsioonidele 
korrapäraselt aruande selle kohta, kuidas rahastatud meetmed sobivad kokku õigusliku 
alusega;

9. on mures liidu rahastatavate projektide vähese nähtavuse pärast ning rõhutab seetõttu, et 
tuleb parandada liidu rahastamisvahendite nähtavust ja suurendada nende vastastikust 
täiendavust;

10. peab kahetsusväärseks paindlikkuse puudumist ÜJKP tsiviilmissioonidega seotud 
haldus-, eelarve- ja finantsmenetlustes; kordab oma arvamust, et komisjon peaks 
kehtestama ÜJKP kriisiohjemeetmete suhtes riigihanke erieeskirjad, et hõlbustada 
missioonide kiiret ja paindlikku elluviimist.
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ARENGUKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekomisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Arvamuse koostaja: Charles Goerens

ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et liidu kulutuste seaduslikkus on usaldusväärse finantsjuhtimise keskne 
põhimõte; 

2. rõhutab, et liidu püüdlus luua oma partnerriikidega võrdõiguslikku partnerlust tähendab 
omandiõiguse põhimõtte täielikku järgimist kooskõlas liidu võetud rahvusvaheliste 
kohustustega abi tõhususe valdkonnas; kordab, et on mures arenguabi kasutamise pärast 
muuks kui arenguga seotud eesmärkideks, ning rõhutab, et rahastamisvajadus, mis 
ametliku arenguabi kriteeriumidele ei vasta, tuleb katta muudest vahenditest kui 
arengukoostöö rahastamisvahend; nõuab eelkõige tungivalt, et liit ja selle liikmesriigid 
hoiduksid abi saamiseks tingimuste seadmisest rände ja kaubandusreformide puhul, mis 
on arengu tõhususe põhimõtetega vastuolus; rõhutab, et kogu arengukoostöö 
rahastamisvahendi raames tehtavas koostöös tuleb tagada inimõigusnormide järgimine, 
ning toonitab, et pikas perspektiivis edukaks vaesuse leevendamiseks peab liit otsima 
lahendusi vaesuse algpõhjustele ning edendama võrdseid võimalusi;

3. peab kahetsusväärseks, et kuigi liit on võtnud endale kohustuse saavutada kestlikkus ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärgid, ilmneb kontrollikoja eriaruandest nr 7/2019, et 
komisjon ei anna aru ega jälgi, kuidas liidu eelarve ja poliitika aitavad kestlikule 
arengule ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele kaasa; märgib, et komisjon 
avaldas hiljuti aruteludokumendi, milles esitatakse kestliku Euroopa stsenaariumid; 
peab siiski kahetsusväärseks, et see dokument ei sisalda lünkade analüüsi selle kohta, 
mida liit peab veel eelarve, poliitika ja õigusaktide osas tegema, ning selles ei esitata 
liidu rahastamisprogrammide panust kestliku arengu eesmärkide elluviimisse;

4. väljendab heameelt asjaolu üle, et kuni 2018. aastani oli 20,3 % liidu rahastatavast 
rahvusvahelise koostöö ja arenguabist ette nähtud võitlemiseks kliimamuutustega; 
tuletab meelde oma seisukohta, et edaspidi tuleks seda rohkem kui kahekordistada, et 



RR\1200377ET.docx 99/148 PE639.827v02-00

ET

vähemalt 45 % kavandatavast 2021.–2027. aasta naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendist eraldataks kliima- ja 
keskkonnaeesmärkidele; nõuab sellega seoses paremat juurdepääsu taastuvenergiale 
ning toetust investeeringuteks keskkonnatehnoloogiasse, samuti teadmiste jagamist, 
kestlike tarneahelate arendamist ja ringmajanduse edasiarendamist, rahvusvahelisi 
partnerlusi maa, metsa, vee ja ressursside säästvaks kasutuseks ning investeeringuid 
kodanikukaitsesse ja varajase hoiatamise süsteemidesse;

5. väljendab heameelt eelarvetoetuse kasutamise üle arengumaade üldiseks abistamiseks 
nende reformipüüdlustes ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisel; nõuab siiski 
tungivalt, et komisjon hindaks liidu eelarvetoetuse panust kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisse selgemalt, eriti seoses kestliku arengu eesmärgiga nr 10 (ebavõrdsuse 
vähendamine), ning tõhustaks kontrollimehhanisme abisaavate riikide käitumise üle 
korruptsiooni, inimõiguste austamise, õigusriigi ja demokraatia valdkonnas; tuletab 
meelde, et siseriiklike tulude kasutuselevõtmine on arengu jätkusuutliku rahastamise 
kese ja üks viiest peamisest arenguprobleemist, mida eelarvetoetuse abil lahendada; 
palub komisjonil võtta kasutusele selle eesmärgiga kooskõlas olev kaubandus- ja 
investeerimispoliitika, mis hõlmaks muu hulgas arvestamist vähim arenenud riikide 
muredega, mis on seotud majanduspartnerluslepingute ja tollimaksude kaotamisest 
tuleneva tulude vähenemisega, ning maksustamisõiguste õiglase jaotamise tagamist 
arenguriikidega maksu- ja investeerimislepingute üle peetavatel läbirääkimistel, 
eelkõige seoses loodusvaradest saadava maksutulu ümberjaotamisega;

6. nõuab liidu arengukulutustes suuremat vastutust ja tõhusust, sest arengutulemusi tuleks 
lisaks kindlaksmääramisele ka kontrollida ning käegakatsutavate tulemuste ja 
arengumõju seisukohast jälgida;

7. nõuab tungivalt, et liit ja selle liikmesriigid hoiduksid selliste tavade toetamisest, mis 
hõlbustavad hargmaistel äriühingutel ja üksikisikutel maksudest kõrvalehoidumist, 
püüdes saavutada seatud eesmärki luua Euroopa Kestliku Arengu Fondi pädevusse 
kuuluvates arengumaades erainvestorite jaoks ettevõtlussõbralik keskkond; rõhutab 
lisaks võlariski, mis on seotud sellega, et liit kasutab rohkem segarahastamist, eelkõige 
Sahara-taguses ja Aafrikas Kariibi mere riikides, kellel on võla teenindamiseks piiratud 
tulud; kutsub liitu ja selle liikmesriike üles võitlema tulemuslikult ja järjepidevalt 
maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise agressiivse vältimise tavade ja kahjuliku 
maksukonkurentsi vastu kooskõlas poliitikavaldkondade arengusidususe põhimõttega;

8. väljendab heameelt rahvusvaheliste partnerluste voliniku võetud kohustuste üle, kaasa 
arvatud kohustus kaasata Euroopa Parlament liidu usaldusfondide järelevalvesse, 
parandada liidu arengukoostöö ja selleks kasutatava rahastamise läbipaistvust ning 
tagada liidu eri poliitikavaldkondade sidusus.
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TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Arvamuse koostaja: Tomáš Zdechovský

ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tuletab meelde, et 2018. aasta oli praeguse mitmeaastase finantsraamistiku eelviimane 
rakendamisaasta ja kõik rahastamisprogrammid toimivad nüüd täielikult;

2. märgib murelikult, et maksetaotluste esitamine on suures summas viibinud ja need 
esitatakse järgmistel aastatel ning et see on seni mõjutanud eelmaksete kasutamist ja 
täitmata kulukohustusi ning mõjutab järgmise mitmeaastase finantsraamistiku alguses 
maksete assigneeringute vajadusi; võtab teadmiseks, et Euroopa Komisjon võtab 
meetmeid, et vältida 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku esimestel 
aastatel põhjendamatut survet maksete assigneeringute tasemele;

3. tunneb heameelt, et 2018. aastal teatasid auditeerimisasutused esimest korda vigadest 
komisjoni ja liikmesriikide vahel kokku lepitud ühise metoodika alusel, ning et kõige 
levinumate õigusnormide rikkumistena on tuvastatud rahastamiskõlbmatud kulud ja 
riigihankemenetlused; võtab teadmiseks asjaolu, et viimastel aastatel on liidu eelarvest 
tehtud kulutuste üldine hinnanguline veamäär pidevalt vähenenud (2014. aastal oli see 
4,4 %, 2015. aastal 3,8 %, 2016. aastal 3,1 %, 2017. aastal 2,4 % ja 2018. aastal 2,6 %);



RR\1200377ET.docx 103/148 PE639.827v02-00

ET

4. väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Komisjon on rakendanud suure osa 
kontrollikoja järelmeetmete soovitustest, ning toetab kontrollikoja võetud kohustust 
tuua kooskõlas oma ajavahemiku 2018–2020 strateegiaga ettepoole järelmeetmed kõigi 
tulemusauditi soovituste suhtes, mille kontrollikoda komisjonile kolm aastat varem 
esitas;

MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU ALAMRUBRIIKI 1B „MAJANDUSLIK, 
SOTSIAALSE JA TERRITORIAALNE ÜHTEKUULUVUS“ KÄSITLEVAD 
KOMMENTAARID

Üldised kommentaarid

5. rõhutab ELi ühtekuuluvuspoliitika tähtsust Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise 
toetamisel ja liikmesriikide ja piirkondade abistamisel uute võimaluste ärakasutamisel 
ning selliste probleemide lahendamisel nagu globaliseerumine, töötus, tööstuse 
muutused, digitaliseerimine ja inimeste ümberõpe;

6. märgib, et Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) leidis, et 2018. aastal 
suurenes märkimisväärselt liikmesriikide maksetaotluste arv Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi puhul, peamiselt seetõttu, et 
2014.–2020. aasta programmide algusaastatel oli Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide maksetaotluste hulk suhteliselt madal; märgib samas, et nende 
vahendite kasutamine oli endiselt kavandatust aeglasem ning see nähtus suurendas 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide täitmata kulukohustusi; peab 
kahetsusväärseks selliseid viivitusi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamisel, sest need mõjutavad jätkuvalt eelmaksete ja täitmata kulukohustuste 
kasutamist kehtiva mitmeaastase finantsraamistiku viimasel aastal ning maksete 
assigneeringute vajadusi järgmises mitmeaastases finantsraamistikus; kutsub komisjoni 
üles analüüsima vähese kasutamise põhjuseid ja võtma meetmeid, sealhulgas 
lihtsustama uusi reegleid 2020. aasta järgseks perioodiks, et vältida nii põhjendamatut 
survet assigneeringute tasemele järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) 
esimestel aastatel kui ka tarbetult keerukaid ja/või koormavaid reegleid, mis ei anna ELi 
poliitikale lisaväärtust;

7. on sügavalt mures selle pärast, et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse poliitikavaldkonna hinnanguline veamäär tõusis 5,0 %-le ning et see 
ületab suuresti olulisuse piirmäära, mis on 2 %; rõhutab, et uue kontrolli- ja 
kindlustandva raamistiku eesmärk oli tagada, et allesjäänud veamäärad jäävad igal 
aastal alla 2 %; 

8. märgib, et korraldusasutuste deklareeritud kulude korrektsuses esineb endiselt puudusi 
ning vaatamata hiljutistele edusammudele on endiselt vajakajäämisi, avastamata või 
parandamata vigu; rõhutab, et auditeerimisasutused täidavad ühtekuuluvuse valdkonna 
kulutuste kontrolli- ja kindlustandvas raamistikus tähtsat rolli;

9. tunnistab, et selles poliitikavaldkonnas toimub liidu kulutuste puhul valdavalt kulude 
hüvitamine ja seetõttu on suure riskiga kulutused hõlmatud palju keerulisemate 
õigusnormidega kui mõnes muus poliitikavaldkonnas; märgib ka seda, et oluline 
keerukuse allikas toetusesaajate jaoks on see, kui liikmesriikide toetuskõlblikkuse 
nõuded on liidu õigusaktidega ette nähtutest rangemad; võtab teadmiseks, et 
kontrollikoja hinnangul on suure riskiga kulude hüvitamise hinnanguline veamäär 4,5 
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%;

10. juhib tähelepanu, et selle tulemuseks on suhteliselt kõrge hinnanguline veamäär (mis 
suurenes 3,0 % võrreldes eelmise aastaga) selles poliitikavaldkonnas, mis oli suurim 
suure riskiga kulude hinnangulise veamäära põhjustaja 2018. aastal (43,0 % kõigist 
vigadest);

11. on mures ka asjaolu pärast, et kontrollikoja andmetel on tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL) oma riskiga seotud kulude hinnangus 
(1,8 % DG EMPLi haldusalasse kuuluvatest 2018. aasta kuludest ehk 247 miljonit 
eurot) alahinnanud 2018. aasta õigusnormide rikkumise määra;

12. nõustub kontrollikoja järeldustega, et kõrge veamäära edasiseks vähendamiseks on vaja 
teha täiendavaid parandusi, eelkõige raamistiku rakendamisel korraldusasutuste, 
auditeerimisasutuste ja komisjoni poolt;

13. rõhutab ka sel aastal vajadust võtta tulemuslikke ja kiireloomulisi meetmeid mainitud 
vigade allikate vähendamiseks ja saavutada samal ajal suur tulemuslikkus ning nõuab 
tungivalt, et komisjon viiks kiiresti ellu soovitused, mille kontrollikoda on selle 
poliitikavaldkonna kohta esitanud; kutsub eelkõige komisjoni üles paremini rakendama 
asjakohaseid kontrollimeetmeid, mille eesmärk on tagada, et ühtegi programmi ei saa 
sulgeda olulises ulatuses või põhjendamatute kulutustega, ning nõuab tungivalt, et 
auditeerimisasutused tegeleksid teatatud puudustega ja kasutaksid tulevikus paremini 
komisjoni kindluse tagamise mudelit ning eelkõige teostaksid korralisi kontrolle 
finantsvahendajate tasandil;

14. märgib, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), noorte tööhõive algatuse ja enim puudust 
kannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondi puhul katkestati kolm 
Ühendkuningriigi, Itaalia ja Ungariga seotud ESFi / noorte tööhõive algatuse 
programmi ja üks Itaaliaga seotud enim puudust kannatavate isikute jaoks loodud 
Euroopa abifondi programmi ning seetõttu katkestati 2018. aastal ka mitme makse 
tegemine; märgib, et asjaomastele liikmesriikidele saadeti kokku 33 hoiatuskirja;

15. võtab teadmiseks, et hoiatuskirjade ja maksete katkestamiste arv suurenes 2018. aastal 
märkimisväärselt võrreldes eelmise aastaga, kuna 2018. aasta veebruaris saadi rohkem 
kinnituspakette ja aasta jooksul tehtud vastavusauditite tulemused;

Euroopa Sotsiaalfond

 16. tuletab meelde, et Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja noorte tööhõive algatuse eesmärk on 
soodustada kõrget tööhõive, hariduse ja koolituse taset ning suurema arvu ja paremate 
töökohtade loomist, sealhulgas meetmed noorte tööhõive algatuse raames, mis on 
suunatud kõrge noorte töötuse määraga piirkondadele; rõhutab, et noorte tööhõive 
algatus peaks seetõttu saama liidu, riiklike ja piirkondlike institutsioonide jätkuvat 
rahalist ja poliitilist toetust oma eesmärkide saavutamiseks järgnevatel aastatel, ning 
väljendab sellega seoses heameelt komisjoni võetud kohustuse üle muuta noorte 
tööhõive algatus alaliseks noorte töötuse vastu võitlemise vahendiks;

17. tuletab meelde, et noorte töötust käsitlevas kontrollikoja eriaruandes nr 5/2017 „Noorte 
töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud? Hinnang noortegarantiile ja noorte 
tööhõive algatusele“ leidis kontrollikoda, et ehkki noortegarantii rakendamisel on tehtud 



RR\1200377ET.docx 105/148 PE639.827v02-00

ET

mõningaid edusamme ja üht-teist ka saavutatud, ei vasta olukord noortegarantii algatuse 
käivitamisel valitsenud ootustele; tuletas ka meelde, kuigi ESFi rahastamine on 
kontrollikoja eriaruandes nr 17/2015 („Komisjoni toetus noorte tegevuskavadele: ESFi 
vahendite ümbersuunamine õnnestus, ent tulemustele keskendumine on ebapiisav”) 
esitatud soovituste kohaselt ümber suunatud, ei keskenduta endiselt piisavalt 
tulemustele; 

18. kordab seepärast, et noorte tööhõive algatuse ja noortegarantii finantsjuhtimise 
menetlusi ja aruandlusnõudeid tuleks parandada ning need tuleks paremini suunata 
noortele, kes on haridusest, koolitusest ja tööhõivest kõige kaugemal;

19. tuletab meelde, et endiselt on vaja rakendada 10 eriaruannetele viitavat soovitust (üks 
eriaruandest nr 16/2016 „ELi haridusalased eesmärgid: kavad on omavahel vastavuses, 
kuid tulemuslikkuse hindamisel esineb puudujääke“, kaks eriaruandest nr 14/2016 
„Romade integratsioonile suunatud ELi poliitikaalgatused ja rahaline abi: viimasel 
kümnendil on tehtud märkimisväärseid edusamme, kuid kohapeal vajatakse täiendavaid 
jõupingutusi“ ning seitse eriaruandest nr 6/2018 „Töötajate vaba liikumine – 
põhivabadus on tagatud, kuid töötajate liikuvusele tuleks kasuks ELi vahendite parem 
suunamine“), enamik neist 31. detsembriks 2019; võtab eelkõige teadmiseks eriaruande 
nr 14/2016, mille kohaselt viidi enamik projekte ellu kavakohaselt, kuid „parimate 
tavade“ kriteeriume, mis aitavad kaasa romade edukale kaasamisele, ei kohaldatud alati 
ja tulemuslikkuse kontrollimine oli keeruline; tuletab meelde, et usaldusväärsete ja 
põhjalike andmete puudumine romade kohta ei ole probleem mitte ainult seoses 
projektidega, vaid ka poliitika kujundamisel ELi ja riiklikul tasandil; taunib asjaolu, et 
see olukord võib jääda muutumatuks, kui ei võeta kiireid meetmeid;

Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD)

20. on veendunud, et ELi pühendunud tegevus enim puudustkannatavate isikute heaks on 
ülimalt tähtis, pidades silmas, et keskmiselt on rohkem kui üks viiest inimesest ja üks 
neljast lapsest Euroopa Liidus ikka veel vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus; 

21. tuletab meelde kontrollikoja eriaruande nr 05/2019 („Euroopa abifond enim puudust 
kannatavate isikute jaoks (FEAD): väärt panus, kuid selle osa vaesuse vähendamises ei 
ole veel kindlaks tehtud“) leide, eelkõige kontrollikoja järeldust, et lisaks vaesuse 
leevendamisele tänu toiduabile (mis moodustab 83 % enim puudust kannatavate isikute 
jaoks loodud Euroopa abifondi eelarvest) pakuvad FEADi uuenduslikud 
sotsiaalpoliitika elemendid liikmesriikidele võimalusi sotsiaalse kaasatuse 
edendamiseks; 

22. rõhutab, et kontrollikoja eriaruandes nr 5/2019 esitatud andmetest nähtub, et FEADil on 
märkimisväärne mõju peaaegu igas liikmesriigis ning et toetatavad toidu-, materiaalse 
abi ja sotsiaalse kaasamise meetmed on väga olulised enim puudust kannatavate 
inimeste jaoks, sealhulgas nende jaoks, kes võidakse muidu tavapärase sotsiaalabiga 
kõrvale jätta või kes vajavad kohest toetust; rõhutab, et toidupankade andmetel rahastab 
abifond kolmandikku nende antavast toiduabist ning et FEAD võimaldab suuremat 
sõltumatust ebakorrapäraselt saadavatest annetustest ja seepärast võimaldab paremini 
korraldada konkreetsete toiduainete ümberjagamist;

23. toetab seetõttu FEADi, mille eesmärk on leevendada vaesuse kõige raskemaid vorme 
ELis, nagu toidupuudus, kodutus ja laste vaesus;
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24. märgib siiski, et FEADi piiratud järelevalve ja kogu ELi hõlmavate andmete puudumise 
tõttu ei ole selle panust vaesuse vähendamisse veel kvantitatiivselt tõendatud, ning 
tuletab meelde, et komisjon peab koguma paremaid andmeid, et selgemalt näidata 
FEADi suhtelist tähtsust Euroopa solidaarsuse kandjana ja viisina, kuidas aidata 
võidelda sotsiaalsete lõhede vastu liidus;

25. märgib, et FEADi vahehindamise käigus tehti kindlaks mitu puudust fondi rakendamisel 
ja et kontrollikoda soovitas fondi paremini suunata neile, kes seda kõige rohkem 
vajavad; tuletab sellega seoses ka meelde, et vahehindamise aruandes leiti, et 
kaasnevate meetmete pakkumist ja järelevalvet võiks rohkem ära kasutada;

Võitlus võimalike pettuste vastu

26. rõhutab vajadust rangema riigihangete kontrolli järele kogu rahastamistsükli jooksul;

27. tuletab meelde, et kontrollikoja eriaruande nr 06/2019 („ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kulutustega seotud pettuste vastu võitlemine: korraldusasutused peavad tõhustama 
avastamist, reageerimist ja koordineerimist“) järelduste kohaselt on korraldusasutustes 
liidu ühtekuuluvusvahendite, sh ESFi puhul pettuseriski tuvastamise ja 
ennetusmeetmete väljatöötamisega seotud olukord küll paranenud, kuid 
korraldusasutused peavad pettuste avastamise, neile reageerimise ja nendevastase 
võitluse koordineerimise osas siiski rohkem vaeva nägema;

28. tunnustab Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide sellealaseid jõupingutusi ning julgustab 
neid arendama liikmesriikide aktiivsel osalusel edasi riskihindamisvahendit 
ARACHNE; kutsub sel eesmärgil liikmesriike üles kasutama ARACHNE andmebaasi 
võimalikult suures ulatuses, et vältida ELi vahendite petturlikku ja ebaseaduslikku 
kasutamist;

MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU ALAMRUBRIIKI 1A 
„KONKURENTSIVÕIME MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE TAGAMISEKS“ 
KÄSITLEVAD KOMMENTAARID

Üldised kommentaarid

29. tuletab meelde, et suuremat osa mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1A 
kulutustest haldab komisjon otse ja teeb seda projektides osalevatele avaliku või 
erasektori toetusesaajatele antavate toetuste kaudu; 

30. märgib rahuloluga, et valdkonna „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks“ hinnanguline veamäär on 2,0 %, mis on oluliselt madalam kui 2017. aastal 
(mil see oli 4,2 %) ja 2016. aastal (mil see oli 4,1 %), ning märgib, et enamik vigu oli 
seotud teadusuuringute kulutustega, samas kui muudes kulutustes esines vähe vigu; 
tunnustab komisjoni jõupingutusi veamäära vähendamiseks, mis on madalam kui kahel 
viimasel aastal ning kinnitab konkurentsivõime peatüki rahastamisprogrammide 
tähtsust, sest need täidavad tähtsat rolli kaasava ühiskonna edendamisel, majanduskasvu 
ergutamisel ja töövõimaluste loomisel ELis;

Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm

31. märgib, et komisjoni andmetel näitas Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni 
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programmi vahehindamine, et selle eesmärgid on endiselt asjakohased ning et 
programm on asjaomaste sidusrühmadeni jõudmisel, kvaliteetsete tulemuste 
saavutamisel ja eesmärkide täitmisel tulemuslik, võttes eelkõige arvesse praegust 
keerulist sotsiaal-majanduslikku olukorda, mida iseloomustavad finants- ja 
majanduskriisi tagajärjed; märgib ühtlasi, et kuigi kolm tegevussuunda (programm 
„Progress“, EURES ning mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus) näivad toimivat 
sõltumatult, on tuvastatud teatavad valdkonnad, kus oleks võimalik tulemuslikkust 
(sünergiat) suurendada;

32. märgib, et Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi vahehindamises 
tõsteti esile mitmeid viise programmi rakendamise parandamiseks, eelkõige menetluste 
lihtsustamise, sisemise järjepidevuse parandamise, suurema paindlikkuse, konkreetset 
toetust vajavatele rühmadele keskendumise ja teiste fondidega seotuse kaudu, ning 
ergutab komisjoni sellega seoses tegutsema; nõuab tungivalt, et Euroopa tööhõive ja 
sotsiaalse innovatsiooni programmi tegevussuuna raames peaks ESF+ hõlmama 
mitmeid sellesuunalisi parandusi;

Ametid

33. väljendab heameelt, et komisjon viis 2018. aastal lõpule tööhõive- ja sotsiaalpoliitika 
valdkonnas tegutsevate Euroopa Komisjoni ametite (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-
OSHA) esimese valdkonnaülese hindamise, et täiendada nimetatud kolme kolmepoolse 
ameti asutamismääruse läbivaatamist; märgib rahuloluga, et hinnang kinnitab väga 
positiivset hindamisaruannet ametite asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe 
ja lisaväärtuse kohta ning vajadust tugevdada sünergia kasutamiseks koostööd; rõhutab 
ka seda, et läbipaistvus ja kodanike teadlikkus ametite olemasolust on nende 
demokraatliku vastutuse seisukohalt väga olulised; on seisukohal, et ametite ressursside 
ja andmete kasutatavus ja kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu, et 
hinnataks, kuidas andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja kättesaadavaks tehakse ning 
mil määral on kodanikel lihtne neid tuvastada, mõista ja kasutada;

34. väljendab heameelt Euroopa Tööjõuameti (ELA) loomise üle ja rõhutab vajadust tagada 
selle loomiseks piisavad rahalised vahendid; toonitab, et see rahastamine ei saa toimuda 
teiste tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna ametite ja eelarveridade eraldiste 
ümberpaigutamise kaudu ning ei tohiks põhjustada EURESi vahendite ja suutlikkuse 
vähendamist; rõhutab seetõttu vajadust säilitada nii ELA kui ka EURESi jaoks selged ja 
eraldi eelarveread;

JÄRELDUS

35. tunneb heameelt selle üle, et komisjon algatas 2018. aastal neli temaatilist hindamist, 
mis käsitlevad noorte tööhõive jaoks ettenähtud toetust, ESFi toetust tööhõivele ja 
liikuvusele, ESFi toetust haridusele ja koolitusele ning ESFi toetust sotsiaalsele 
kaasatusele; 

36. tunnistab, et kontrollikoja soovitust, mille kohaselt peaks komisjon kõikide oma 
meetmete raames kasutama mõisteid „sisend“, „väljund“, „tulemus“ ja „mõju“ 
järjepidevalt ning kooskõlas parema õigusloome suunistega, on täidetud ainult osaliselt, 
ning nõuab tungivalt, et komisjon püüaks seda soovitust täielikult täita;

37. palub üldisemalt komisjonil täita võimalikult kiiresti kõik veel täitmata kontrollikoja 
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soovitused ning pikemas perspektiivis võtta kontrollikoja soovitusi arvesse uue 
fondi ESF+ meetmete rakendamisel alates 2021. aastast.
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Arvamuse koostaja: Pascal Canfin

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. on rahul sellega, kuidas komisjon on 2018. aastal üldiselt täitnud keskkonda, 
kliimameetmeid, rahvatervist ja toiduohutust käsitlevaid eelarverubriike;

2. on rahul tööga, mida on teinud viis detsentraliseeritud ametit, mis kuuluvad komisjoni 
vastutusalasse ning täidavad tehnilisi, teaduslikke ja juhtimisülesandeid, mis aitavad 
liidu institutsioonidel kujundada ja ellu viia keskkonna-, kliima-, rahvatervise ja 
toiduohutuse poliitikat, ning on rahul ka sellega, kuidas on täidetud nende ametite 
eelarvet; rõhutab, et eesseisvate probleemide ulatust arvestades tuleb tagada keskkonna, 
kliima, rahvatervise ja toiduohutuse valdkonnas tegutsevatele ametitele ja komisjoni 
peadirektoraatidele asjakohane rahastamine ning et edasistel kärbetel või eelarve 
suurendamata jätmisel on järelmõju Euroopa kodanike elukvaliteedile;

3. märgib, et kontrollikoda leidis oma aastaaruandes eelarveaasta 2018 eelarve täitmise 
kohta taas olulise veamäära selliste valdkondade kulutustes nagu maaelu areng, Euroopa 
Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) turumeetmed, kalandus, keskkond ja 
kliimameetmed ning tuletas meelde, et nende valdkondade kulutuste suhtes kehtivad 
keerulised rahastamiskõlblikkuse tingimused, ja juhtis tähelepanu sellele, mis tüüpi 
vigade esinemine on võimalik – näiteks vead, mis on seotud toetuskõlbmatute 
toetusesaajate, tegevuste ja deklareeritud kuludega; märgib, et loodusvarade rubriigi 
veamäära (2,4 %) hindamise valimis olnud 251 tehingust oli keskkonna, 
kliimameetmete ja kalandusega seotud kuus tehingut; märgib, et tervise ning toidu- ja 
söödaohutuse valdkonna kulutusi hõlmava rubriigi 3 üldist veamäära kontrollikoda ei 
hinnanud;

Keskkond ja kliimameetmed
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4. rõhutab, et 2018. aastal oli keskkonna peadirektoraadis 456 töötajat ja selle eelarve oli 
469,02 miljonit eurot;

5. juhib tähelepanu sellele, et 2018. aastal oli kulukohustuste assigneeringute täitmise 
määr 99,8 % ja maksete assigneeringute täitmise määr 97,7 %;

6. rõhutab, et keskkonna peadirektoraadi tehtud maksetes oli õigusaktides ettenähtud 
tähtaegu ületavate maksete osakaal 2018. aastal 8,20 % (2017. aastal oli see 5,85 % ja 
2016. aastal 3,92 %); peab eriti kahetsusväärseks, et 2018. aastal tõusis 
programmi LIFE makseviivituste määr 10,3 %-le (samas kui 2017. aastal oli see 5,8 % 
ja 2016. aastal 3,9 %);

7. võtab teadmiseks, et 2018. aastal märkis keskkonna peadirektoraat oma iga-aastases 
tegevusaruandes keskmiseks jääkvigade määraks 0,09 %, mis ei ületa olulisuse 
piirmäära (2 %);

8. märgib, et keskkonna peadirektoraat rõhutas oma iga-aastases tegevusaruandes, et 
personali käsitlevate tingimuste tõttu, mis on sätestatud otsuses, mille kohaselt tehakse 
teenuste sisseostmiseks koostööd Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate 
Rakendusametiga (EASME), on programmiga LIFE seotud tegevuse valdkonnas 
keskkonna peadirektoraadi personaliolukord väga pingeline ja seetõttu võib osutuda 
vajalikuks peadirektoraadi töömeetodid ja -korraldus uuesti läbi vaadata;

9. rõhutab, et kliimameetmete peadirektoraat haldas 2018. aastal liidu eelarve jaotises 
„Kliimameetmed“ 131,9 miljonit eurot ja sellel oli 200 töötajat; juhib tähelepanu 
asjaolule, et selles jaotises oli kulukohustuste assigneeringute täitmise määr 99,77 % ja 
maksete assigneeringute täitmise määr 92,04 %;

10. väljendab heameelt asjaolu üle, et 2018. aastal tehti ainult 0,93 % kliimameetmete 
peadirektoraadi kõigist maksetest õigusaktides ettenähtud tähtaegadest hiljem 
(2017. aastal 3,9 %);

11. rõhutab, et kliimameetmete peadirektoraat ja eelarve peadirektoraat jälgivad 
mitmeaastases finantsraamistikus ette nähtud kliimaküsimuste integreerimise eesmärgi 
(20 %) täitmist ning et kliimameetmete peadirektoraat aitab teistel peadirektoraatidel 
kliimakaalutlusi oma tegevusse integreerida; väljendab heameelt asjaolu üle, et 
2018. aastal kulutati kliimaga seotud tegevusele 20,1 % liidu eelarvest, kuid peab 
kahetsusväärseks, et 2019. aasta alguses prognoositi siiski, et liidu eelarve 
arengusuundumuse kohaselt kujuneb praeguse mitmeaastase finantsraamistiku perioodil 
selleks määraks vaid 19,7 %;

12. kutsub komisjoni üles töötama välja järelevalvesüsteemi mitmeaastase finantsraamistiku 
2021–2027 kliimapoliitika integreerimise eesmärgi nõuetekohaseks ja õigeaegseks 
rakendamiseks ning tuletab meelde, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku hilise 
alguse tõttu ei olnud kliimaküsimuste integreerimise eesmärki esimestel aastatel 
võimalik saavutada; rõhutab, et liit peab tagama nende eesmärkide saavutamise, et 
aidata kaasa Pariisi kokkuleppe rakendamisele;

13. palub komisjonil esitada igal aastal Euroopa Parlamendile aruande, milles esitatakse 
üksikasjalikult iga eelarvepunkti panus kliimaküsimuste integreerimise eesmärgi 
saavutamisse, et hõlbustada selle jälgimist;
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14. on sügavalt mures asjaolu pärast, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ELi HKS) 
liidu registri süsteemi hooldamises ja käitamises tuvastatud märkimisväärsete 
turvariskidega seotud maine-, õigus- ja finantsalast ning institutsioonilist reservatsiooni, 
millest on iga-aastastes tegevusaruannetes teatatud alates 2010. aastast ja mis leidis 
kinnitust ka 2018. aasta riskihindamisel, on korratud ka kliimamuutuste peadirektoraadi 
2018. aasta tegevusaruandes; taunib selle reservatsiooni ebanormaalset kestust; palub 
komisjonil see olukord kiiresti lahendada;

Rahvatervis, toiduohutus, loomade tervis ja heaolu ning taimetervis

15. märgib, et tervise ja toiduohutuse peadirektoraat täitis 2018. aastal oma 
poliitikavaldkondades 484,9 miljoni euro suuruse eelarve;

16. rõhutab asjaolu, et rahvatervise valdkonnas on riigihanked kõige olulisem 
finantsjuhtimise vahend ning et 2018. aastal kasutati kulukohustuste ja maksete 
assigneeringud täies ulatuses ära; rõhutab, et toidu- ja söödaohutuse valdkonnas 
täidetakse eelarvet suures ulatuses liikmesriikidele antavate otsetoetuste kaudu ning 
kulukohustuste täitmise määr oli 99,0 % ja maksete assigneeringute täitmise 
määr 98,6 %;

17. võtab teadmiseks, et 2018. aastal märkis tervise ja toiduohutuse peadirektoraat oma iga-
aastases tegevusaruandes keskmiseks jääkvigade määraks 1,9 %, mis ei ületa olulisuse 
piirmäära (2 %);

18. märgib murelikult, et ajavahemikul 2016–2018 vähenes tervise ja toiduohutuse 
peadirektoraadi poolt õigeaegselt tehtud toetuste haldamisega seotud maksete osakaal 
97 %-lt 83 %-le;

19. rõhutab, et 2018. aastal töötas tervise ja toiduohutuse peadirektoraadis 778 töötajat 
(2017. aastal 780 töötajat);

20. juhib tähelepanu probleemidele, mille tervise ja toiduohutuse peadirektoraat tegi 
kindlaks oma iga-aastases tegevusaruandes ja mis on seotud aastateks 2014–
2020 koostatud liidu kolmanda tervisevaldkonna tegevusprogrammi 
(nn terviseprogramm) rakendamisega; märgib, et need probleemid puudutavad 
terviseprogrammi praegust rahastamismehhanismi, mis võimaldab ainult projektipõhist 
rahastamist ja millel võib olla kahjulik mõju võetud meetmete pikemaajalisele 
kestlikkusele, ning terviseprogrammi teatavaid keerulisi mehhanisme, näiteks koos 
liikmesriikidega rakendatavaid ühismeetmeid, mille tagajärjel võib ajavahemik tegevuse 
esialgsest kavandamisest kuni selle tegeliku käivitamiseni olla pikk; võtab teadmiseks 
Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 21/2019 antimikroobikumiresistentsuse kohta) 
esitatud järeldused, mille kohaselt on komisjoni ja ametite tegevusega tehtud teatavaid 
edusamme näiteks veterinaaria ja toiduga seotud küsimustes; peab siiski 
kahetsusväärseks, et sama aruande kohaselt on seni vähe tõendeid selle kohta, et 
antimikroobikumiresistentsuse põhjustatud tervisekahju oleks liidus vähenenud;

21. rõhutab tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi poolt oma iga-aastases tegevusaruandes 
kindlaks tehtud probleeme ühise finantsraamistiku 2014–2020 rakendamisel toiduahela 
valdkonnas, näiteks puuduv juurdepääs kriisireservile ning kehtestamata 
hindamismeetod loomade, taimede ja toodete jaoks, mis tuleb hävitada haiguste leviku 
tõkestamise meetmete käigus;
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22. on kättesaadavate andmete ja eelarve täitmise aruande põhjal seisukohal, et komisjonile 
võib 2018. aasta eelarve täitmisel keskkonna- ja kliimapoliitika ning rahvatervise ja 
toiduohutuse valdkonna kulude osas anda heakskiidu.
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TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Arvamuse koostaja: Cláudia Monteiro de Aguiar

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt kontrollikoja järeldusest, et Euroopa Liidu 2018. aasta konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning liidu 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud on kõigis olulistes aspektides üldiselt seaduslikud 
ja korrektsed, välja arvatud suure riskiga kulutused (peamiselt kulude hüvitamise alusel 
tehtavad kulutused, mille suhtes kehtivad keerulised eeskirjad), mille hinnanguline 
veamäär on 4,5 %; märgib, et üldine hinnanguline veamäär 2,6 % ületab ikka veel 
kontrollikoja nimetatud olulisuse piirmäära (2 %);

2. märgib, et 2018. aastal tehti transpordipoliitika, sh Euroopa ühendamise rahastu, 
transpordi turvalisuse ja reisijate õiguste, transpordiasutuste ning transpordiga seotud 
teadustegevuse ja innovatsiooni („Horisont 2020“) jaoks kättesaadavaks 4248 miljonit 
eurot kulukohustuste assigneeringuid ja 2454 miljonit eurot maksete assigneeringuid; 
märgib lisaks, et Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA) haldas 3708,4 miljonit 
eurot kulukohustuste assigneeringutena ja 1950,5 miljonit eurot maksete 
assigneeringutena, mis on heaks kiidetud Euroopa ühendamise rahastu transpordi 
valdkonna (peatükk 06 02) ja programmi „Horisont 2020“ (transpordiga seotud 
teadusuuringud ja innovatsioon – peatükk 06 03) jaoks;

3. väljendab heameelt Euroopa ühendamise rahastu 2017. aasta transpordi segarahastamise 
projektikonkursi lõpuleviimise üle 2018. aastal, kusjuures uuendusliku lähenemisviisiga 
tehakse kättesaadavaks ELi toetuste soovituslik kogueelarve 1,35 miljardit eurot, mida 
kombineeritakse rahastamisega Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondist (EFSI), 
Euroopa Investeerimispangast, riiklikest tugipankadest või erainvestoritelt; on 
veendunud, et selle uuendusliku lähenemisviisi tulemuslikkuse hindamiseks tuleb läbi 
viia nende projektide järelhindamine; märgib, et komisjoni keskkonnahoidliku liikuvuse 
poliitikat toetavatele innovatsiooni ja uute tehnoloogiate projektidele (eelkõige 
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alternatiivkütuste valdkonnas) keskendunud taotluste esitamise teine tähtaeg 2018. aasta 
aprillis tõi kaasa 35 projekti väljavalimise, mille jaoks eraldati Euroopa ühendamise 
rahastust kokku 404,8 miljonit eurot; märgib vajadust parandada toetusesaajate 
teadlikkust Euroopa ühendamise rahastu toetuskõlblikkuse eeskirjadest ning eelkõige 
selgelt eristada rakenduslepinguid ja allhankelepinguid; tuletab meelde, et 
rahastamisvahendi raames kulutatud rahasumma ei ole ainus tulemuslikkuse kriteerium, 
ja palub seetõttu komisjonil põhjalikumalt hinnata ELi rahastatud transpordiprojektide 
tulemusi ning mõõta nende lisaväärtust ja tulemustele suunatud kulutusi;

4. palub Euroopa TEN-T koordinaatoritel praeguse programmitöö perioodi alla kuuluvaid 
TEN-T koridoride lõpetatud projekte ja nende tulemusi põhjalikult hinnata ning esitada 
see hinnang komisjonile ja Euroopa Parlamendile; lisaks palub komisjonil pakkuda välja 
uus tulemustele suunatud mehhanism, mis hõlmaks lühiajalist, keskpikka ja pikaajalist 
planeerimist ning tehnilist abi, eesmärgiga suurendada Euroopa fondide lisaväärtust ja 
tagada, et liikmesriigid täidavad 2030. aastaks põhi- ja 2050. aastaks üldvõrkude 
lõpuleviimiseks seatud eesmärgid;

5. peab kiiduväärseks, et 19. aprillil 2018 võeti vastu Euroopa ühendamise rahastu 
mitmeaastase tööprogrammi muudatus, millega tehakse rahastu transpordivaldkonna 
üldpaketi raames 2018. aasta projektikonkursi jaoks kättesaadavaks soovituslik 
kogusumma 450 miljonit eurot, et toetada transpordi digitaliseerimise, liiklusohutuse ja 
mitmeliigilisuse valdkonnaüleste eesmärkidega seotud ühishuviprojekte; tuletab meelde 
vajadust tööprogramme kooskõlastada, et ära kasutada transpordi-, energia- ja 
telekomisektori vahelist sünergiat; peab kiiduväärseks, et võeti vastu rahastamisotsus, 
millega kehtestatakse Euroopa ühendamise rahastu iga-aastane tööprogramm ning mis 
võimaldab INEA-l käivitada Euroopa ühendamise rahastu 2019. aasta transpordi 
valdkonna projektikonkursi finantsabi andmiseks (toetuste kujul) ühishuviprojektidele, 
mis on seotud piiriüleste lõikudega, meresadamate ühendustega ja nende sadamate 
arendamisega ning raudtee-kaubaveost tingitud müra ja vibratsiooni mõju 
leevendamisega, tehes selleks kättesaadavaks soovitusliku summa 100 miljonit eurot; 
tuletab meelde, et transpordisektoris konkreetsete tulemuste saavutamiseks tuleb eelarvet 
usaldusväärselt hallata ning sellest rahastada asjakohaseid, sobivaid ja õigeaegselt 
elluviidavaid investeerimisprojekte;

6. märgib, et praeguse programmitöö perioodi (2014–2020) viiendaks aastaks (2019. aasta 
jaanuariks) oli välja makstud vaid umbes 23 % algselt eraldatud vahenditest, mis seab 
kahtluse alla Euroopa ühendamise rahastu vahendite täieliku ärakasutamise; kordab, et 
vältimaks programmitöö perioodi lõpuks makseviivituste, kulukohustustest vabastamiste 
ja tagasimaksete kuhjumist, mille juures jääks liiga vähe aega vahendite 
ümbersuunamiseks teistesse projektidesse, on tähtis, et INEA jälgiks tähelepanelikult 
projektide tehnilist ja rahalist elluviimist, et saaks õigeaegselt võtta mõjusaid 
parandusmeetmeid; kordab kontrollikoja soovitusi komisjonile ja INEA-le: tagada 
projektide valikumenetluste suurem sidusus ja läbipaistvus, luua paremad tingimused 
programmide õigeaegseks rakendamiseks ning kujundada ümber tulemusraamistik, et 
paremini jälgida projektide tulemusi;

7. väljendab rahulolu kontrollikoja eriaruandega 30/2018, milles järeldatakse, et peamised 
ühistranspordiliigid on ELi määrustega hõlmatud, mis muudab ELi reisijate õiguste 
raamistiku kogu maailmas ainulaadseks; samas väljendab kahetsust seoses kontrollikoja 
järeldusega, et paljud reisijad ei tundnud piisavalt oma õigusi ning tihtipeale ei saanud 
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neid jõustamisraskuste tõttu ka kasutada; seepärast kordab kontrollikoja nõuet parandada 
ELi reisijate õiguste raamistiku sidusust, selgust ja mõjusust, võtta meetmeid 
läbipaistvate ja senisest tulemuslikumate teadlikkuse tõstmise kampaaniate edendamiseks 
ning anda riikide täitevasutustele täiendavaid abivahendeid reisijate õiguste jõustamiseks;

8. märgib, et 2018. aastal hindas kontrollikoda 2017. aasta kinnitava avalduse kontekstis 
liikuvuse ja transpordiga seotud makseid peatükis „Konkurentsivõime majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks“; väljendab heameelt tähelepaneku üle, et liikuvuse ja transpordi 
valdkonna maksete põhikomponentide, Euroopa ühendamise rahastu 
transpordiprogrammi ja sellele eelnenud TEN-T programmi jääkvigade määr on alla 1 %; 
märgib, et kogu peatüki „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ 
tehingute kontroll andis hinnanguliseks üldiseks veamääraks 4,2 %, mis ületab olulisuse 
piirmäära;

9. kordab oma nõudmist, et komisjon tagaks eri rahastamisallikaid arvestades ühtse 
kontaktpunkti kaudu lihtsa juurdepääsu projektidele, et kodanikel oleks võimalik selgelt 
jälgida sellise taristu arengut ja rahastamist, mida kaasrahastatakse liidu rahalistest 
vahenditest ning EFSIst; nimetatud ühtsetel kontaktpunktidel peavad olema ulatuslikud 
kooskõlastamisvolitused, kusjuures valdavad on mitmekeelset mõõdet omavad ELi 
eeskirjad, mis hõlbustab kõigi keskkonnamõju hindamiste juhtimist; märgib, et 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 viiendal aastal on EFSI vahendite kasutamine 
endiselt kavandatust aeglasem; rõhutab, et avastatud vead ilmnesid toetusesaaja tasandil, 
mistõttu on vaja rohkem suuniseid kulude rahastamiskõlblikkuse kohta;

10. märgib, et rahastamisvahendite arv on märkimisväärselt suurenenud, mis pakub 
transpordisektoris uusi segarahastamise võimalusi, ent samas tekitab liidu eelarve ümber 
keeruka rahastamisviiside võrgustiku; on mures, et need liidu eelarvega kõrvuti toimivad 
rahastamisvahendid võivad õõnestada vastutust ja läbipaistvust, kuna nende aruandlus, 
auditeerimine ja avalik kontroll ei ole ühtlustatud; palub komisjonil uurima, kuidas saaks 
reformida liidu eelarvesüsteemi, eelkõige seda, kuidas kõige paremini tagada, et üldine 
rahastamiskord ei oleks keerulisem, kui on vajalik liidu poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks ning vastutuse, läbipaistvuse ja auditeeritavuse tagamiseks;

11. peab kiiduväärseks siseauditi talituse poolt liikuvuse ja transpordi peadirektoraadile 
esitatud soovituste täitmist seoses ühisettevõtte Shift2Rail järelevalvega ning lennundus- 
ja meresõiduturvalisuse poliitika järelevalvesüsteemiga;

12. rõhutab, kui tähtis on võtta tööle kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, et tagada liikuvuse ja 
transpordi peadirektoraadis ja INEAs nende keeruliste ülesannete täitmiseks vajalik 
tehniline asjatundlikkus;

13. juhib tähelepanu sellele, et transporditaristu poliitika loob selge võimaluse suurendada 
kaitse- ja tsiviilvajaduste ning TEN-T vahelist sünergiat; peab kiiduväärseks sõjaväelise 
liikuvuse samba lisamist TEN-T poliitikasse tegevuskava vastuvõtmisel 2018. aasta 
märtsis ja komisjoni ettepanekut lisada Euroopa ühendamise rahastu 2021.–2027. aasta 
eelarvesse sõjaväelise liikuvuse vajadusteks ette nähtud uus rahastamispakett summas 6,5 
miljardit eurot; rõhutab, kui oluline on analüüsida sõjaliste ja TEN-T nõuete vahelisi 
lünki, et tugevdada TEN-Td ja ette valmistada rida kahesuguse kasutusega 
taristuprojekte, mida saaks aastatel 2021–2027 toetada Euroopa ühendamise rahastust; 
kinnitab, et selline areng kajastab TEN-T strateegilist rolli liidu taristu integreerimisel, et 
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saavutada kogu Euroopas kiire ja sujuv liikuvus, tugevdada meie võimet reageerida 
eriolukordadele (näiteks humanitaarkriisid, loodus- ja tsiviilõnnetused) ning arendada 
seeläbi edasi siseturgu;

14. peab positiivseks selliste uute projektide alustamist, kus keskendutakse linnalisele 
liikuvusele, tõhusale logistikale ja taristule, sealhulgas tulevikusadamatele, ning mille 
väärtus programmi „Horisont 2020“ 2017. aasta projektikonkursi raames on ligikaudu 
105 miljonit eurot; peab kiiduväärseks, et võeti vastu programmi „Horisont 2020“ 
transpordivaldkonna kolme aasta (2018–2020) tööprogramm; kordab kontrollikoja 
soovitust koostada kogu ELi hõlmav põhisadamate arendamise kava ja vaadata läbi 
põhisadamate arv;

15. on veendunud, et turismisektor on transpordisektoriga väga tihedalt seotud; seepärast 
kordab oma nõudmist lisada edaspidi liidu eelarvetesse turismile pühendatud eelarverida, 
et toetada meetmeid kestliku turismi valdkonna arendamiseks;

16. soovitab komisjonil avaldada koostöös liikmesriikidega igal aastal ülevaade transpordi- 
ja turismiprojektidest, mida on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) 
ja ühtekuuluvusfondide vahenditest, nii nagu seda tehakse Euroopa ühendamise rahastu 
puhul;

17. soovitab Euroopa Parlamendil anda transpordi- ja turismikomisjoni pädevusalasse 
kuuluvate sektorite osas heakskiit komisjoni tegevusele liidu 2018. aasta üldeelarve 
täitmisel.
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REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Arvamuse koostaja: Josianne Cutajar

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kontrollikoja 2018. aasta aruande kohaselt suurenes majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste hinnanguline veamäär 2017. aasta 3 
%-lt 2018. aastal 5 %-le; peab kahetsusväärseks, et isegi kui 2018. aastal selles 
valdkonnas auditeeritud summa (23,8 miljardit eurot) oli märkimisväärselt suurem kui 
2017. aastal (8,0 miljardit eurot), on viimaste aastate positiivne suundumus pöördunud; 
hoiatab suurema vigade tekkimise ohu eest praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
lõpus vahendite kiire kasutuselevõtmise survel, kuna liidu vahenditest võidakse ilma 
jääda;

2. rõhutab, et normide eiramine Euroopa Liidu eelarve täitmisel ei tähenda automaatselt 
pettust ning enne toetusesaajate suhtes finantskorrektsioonide kohaldamist tuleks auditi 
tulemusi põhjalikult analüüsida; kutsub komisjoni üles oma pettustevastase strateegia 
ellu viima ning jätkuvalt toetama ja abistama liikmesriike pettustevastaste meetmete 
rakendamisel, sealhulgas liikmesriikide poolt Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames teatatud normide eiramise analüüsimisel;

3. võtab teadmiseks, et normide eiramine nii toetuste kui ka finantsinstrumentide osas, 
mida ei ole nii põhjalikult auditeeritud, on seotud peamiselt rahastamiskõlbmatute 
projektide, toetusesaajate, tegevuste ja kulude hüvitamise (44 %), siseturu ja riigiabi 
eeskirjade rikkumise (40 %) ning tõendavate dokumentide puudumisega (11 %), kuid 
on tingitud ka eelmise aasta üldiselt madalatest hüvitamis- ja maksemääradest ning 
sellest, et audit hõlmas vähem rahastamisvahendeid; rõhutab, et kontrollikoja 
hinnangute kohaselt suurenes kõrge riskiga kulude puhul 2018. aastal riigihangete, 
riigiabi eeskirjade ja toetuste andmisega seotud veamäär; juhib tähelepanu sellele, et 
kontrollikoja 2018. aasta aruande kohaselt esineb käibemaksu tagastamisel vigu, 
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mistõttu liidu vahendite kasutamine ei ole alati optimaalne, kuid seda on võimalik 
saavutada, kui eeskirju täiendavalt lihtsustada; märgib, et mõned liikmesriigid ei täida 
kohustust maksta toetusesaajatele avaliku sektori toetus täies ulatuses hiljemalt 90 
päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamist;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kõrge riskiga kulude suhtes kohaldatakse sageli keerulisi 
eeskirju ja rahastamiskõlblikkuse tingimusi; peab kahetsusväärseks raskusi, millega 
teatavad liikmesriigid ja piirkonnad rahaliste vahendite kasutamisel kokku puutuvad; 
nõustub kontrollikojaga, et lihtsamad riiklikud rahastamiskõlblikkuse reeglid võivad 
aidata seda vigade allikat vähendada ning vähendada ka toetusesaajate halduskoormust; 
tuletab meelde, et eeskirjade lihtsustamine võib aidata oluliselt kaasa vahendite 
tõhusamale kasutamisele ja ühtlasi tagada kõrge läbipaistvuse taseme; nõuab kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste tõhusamat kaasamist riiklike erieeskirjade kehtestamisse 
ühtekuuluvusfondide rahaliste vahendite kasutamiseks; kutsub kontrollikoda ja riiklikke 
auditeerimisasutusi üles esitama soovitusi eeskirjade lihtsustamiseks ja tegema 
lihtsustamisauditeid;

5. rõhutab riiklike auditeerimisasutuste ja Euroopa Kontrollikoja keskset rolli Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise järelevalves; nõuab riiklikul tasandil 
auditeerimiseks kasutusele võetud töömeetodite parandamist; ergutab komisjoni 
vähendama kohaldatavate siseriiklike või liidu eeskirjade erinevat tõlgendamist 
olukorras, kus ei olda nõus kontrollikoja aastaaruandes esitatud hinnangutega esinenud 
vigade laadi kohta, et vältida selliseid olukordi tulevikus ja kohaldatavate eeskirjade 
erinevat tõlgendamist;

6. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamise määr on 
jätkuvalt olnud kavandatust madalam ja 2018. aasta lõpuks oli see vaid 27,3 %, mis oli 
isegi madalam kui 2011. aasta lõpus, eelmise mitmeaastase finantsraamistiku vastaval 
aastal, mil see oli 33,4 %; hoiatab, et selline olukord võib programmiperioodi lõpuks 
viia kiiruga tehtud kulutusteni, mis võib ohustada ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamist;

7. kutsub komisjoni üles esitama üksikasjaliku analüüsi rahaliste vahendite madala 
kasutusmäära põhjuste kohta teatavates piirkondades ning hindama konkreetseid viise 
sellise tasakaalustamatuse aluseks olevate struktuuriliste probleemide lahendamiseks ja 
suurendama kohapealset tehnilist abi; rõhutab, et paindlikkus ja lihtsamad eeskirjad 
võivad parandada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhusust ja 
tulemuslikkust;

8. tuletab meelde, et madala kasutusmäära põhjused ei tulene üksnes kulukohustustest 
vabastamise metoodikast (nn n+3 reegel), vaid ka ühtekuuluvuspoliitika rakendamist 
võimaldava õigusraamistiku hilisest vastuvõtmisest; rõhutab, kui oluline on saavutada 
kiiresti institutsioonidevaheline poliitiline kokkulepe järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) ja ühtekuuluvuspoliitika määruste kohta, et vältida 
tulevikus viivitusi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamises, sealhulgas 
tegemata maksete kuhjumist tulevaste maksetaotluste puhul; kutsub komisjoni ja 
nõukogu üles koostama 2020. aasta esimesel poolel tegevuskava, et kiirendada 
praegusel programmitöö perioodil Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamist, võttes kasutusele selged stiimulid olemasolevate vahendite tõhusaks 
kasutamiseks, tugevdades liidu strateegilisi eesmärke, eelkõige majanduslikku, 
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sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, ning tõhustades kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega võitlust kliimamuutuste vastu;

9. kordab kvaliteetsetel andmetel põhinevate usaldusväärsete tulemuslikkuse mõõtmise 
süsteemide tähtsust otsustusprotsessi tõhustamisel, kutsub komisjoni üles edasi 
arendama ja ühtlustama auditeerimismeetodeid, et liikmesriikide ametiasutuste 
tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme ühtlustada; nõuab, et rakendataks rohkemaid 
näitajaid, mis suudaksid hõlmata ühtekuuluvuspoliitika kulutuste aluseks olevat 
partnerluse põhimõtet ja selle asjakohaseid horisontaalseid mõõtmeid, nagu 
finantstulemused, sooline võrdõiguslikkus, diskrimineerimiskeeld ja kestlik areng, 
vältides samal ajal täiendavat halduskoormust; juhib tähelepanu sellele, et andmete 
kogumist tuleks kiiresti kohandada haldussüsteemide muudatustega (nt NUTS liigitus);

10. on arvamusel, et liit on üha enam kasutanud Euroopa Investeerimispanga grupile 
(edaspidi „EIP“) antud rahastamisvahendeid ja eelarvelisi tagatisi, mis on aidanud ligi 
meelitada täiendavaid rahalisi vahendeid, et täita investeerimispuudujääki riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil; kinnitab sellest tulenevalt oma toetust Euroopa 
Kontrollikoja tulemusaudititele rahastamisvahendite ja EIP kohta.
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PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Arvamuse koostaja: Attila Ara-Kovács

ETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt 2018. aastat puudutavate kontrollikoja leidude üle; võtab teadmiseks 
kontrollikoja märkused tehingute korrektsuse kohta – 77 % kontrollitud tehingutest ei 
sisaldanud vigu (kontrollikoja aastaaruande punkt 7.8) –, kusjuures loodusvarade 
valdkonna üldine veamäär oli 2,4 %; rõhutab, et Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfondist antud otsetoetuste puhul olulisi vigu ei esinenud ja muud vead tekkisid 
enamasti seetõttu, et rahastamiskõlblikkuse eeskirjad on liiga keerulised, eriti maaelu 
arengu meetmete puhul; palub lugeda selle küsimusega tegelemise järgmise reformi ajal 
esmatähtsaks; nendib ühtlasi, et komisjon suudab vigadega kaasnevat ohtu 
korrektsioonimehhanismide abil piisavalt vähendada (1,9 % märkimisväärsetest 
kuludest); 

2. toonitab, et sertifitseerimisasutuste tõhusust tuleb suurendada, kuna need on kesksed 
organid, mis aitavad tagada ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) korrektsuse; 

3. märgib, et suurem osa auditeeritud maaelu arengu meetmetest andsid ootuspärase 
tulemuse; palub komisjonil ja liikmesriikidel tõhustada vajaduse korral oma 
tulemusraamistikku ja võtta kasutusele täiendavad lihtsustamismeetmed, nt lihtsustatud 
kuluvõimalused; märgib, et kavandatud uue rakendamismudeli aluseks peab olema 
ühine, mõõdetav ja täielikult välja töötatud tulemus- ja väljundnäitajate ning vahe-
eesmärkide kogum; märgib siiski, et komisjon on astunud seadusandlikes ettepanekutes 
tulevase ÜPP kohta samme nende puuduste kõrvaldamiseks;

4. on rahul üldise eelarve täitmise määraga (96,92 % kulukohustuste assigneeringute ja 
97,21 % maksete assigneeringute osas); väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjoni 
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi veamäära puudutavad leiud ühtivad 
kontrollikoja leidudega; palub komisjonil ja liikmesriikidel siiski parandada maaelu 
arengu eelarve täitmise määra (2018. aastal 93,97 %) ning teha kõik endast olenev, et 
hõlbustada Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahendite kasutamist;
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5. toonitab kontrollikoja auditites väljendatud seisukohta, et ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem, mis hõlmab maatükkide identifitseerimise süsteemi, on aidanud 
vähendada otsetoetuste vigade arvu, kusjuures maatükkide identifitseerimise süsteemi 
panus on eriti oluline; märgib digiteerimise, uuenduslike meetodite ja tehnoloogia 
potentsiaali veamäära ja halduskoormuse edasisel vähendamisel uue rakendamismudeli 
raames;

6. rõhutab digiteerimise positiivset panust tõhususe suurendamisel ning vigade ja 
bürokraatia vähendamisel;

7. kutsub komisjoni üles jätkama kolmandate riikidega sõlmitud kehtivate 
kaubanduslepingute tähelepanelikku jälgimist seoses toiduohutuse, keskkonna- ja 
loomade heaolu standardite kohaldamisega ning madalamate keskkonnastandarditega 
seotud keskkonnaseisundi halvenemisega; nõuab tungivalt, et komisjon tagaks, et 
kõikides kaubanduslepingutes oleks tugev kestlikkust käsitlev peatükk ja et 
kaubanduspartnerid täidaksid täielikult nendes lepingutes sätestatud nõudeid; tõdeb, et 
ka keskkonnastandardite tingimused peavad olema võrdsed, ning kutsub komisjoni üles 
arendama edasi tarneahela hoolsuskohustust käsitlevaid õigusakte, tagamaks, et liidu 
põllumajanduse standardeid ei kahjustata ega seata ohtu;

8. tunneb muret väidetavate kõrgetasemeliste huvide konfliktide ja maa hõivamise 
juhtumite pärast oligarhide poolt, mille puhul on võimalik, et valitsused ja riigiasutused 
neid soodustavad; kutsub liikmesriike üles kohaldama head õiguspraktikat maa 
hõivamise piiramiseks; kutsub komisjoni üles pettuste ennetamiseks ja avastamiseks 
rohkem pingutama; on arvamusel, et kavandatava ÜPP uuendamise raames jõustuv 
piiramine koos tööjõukulude korvamisega enne piiramise kohaldamist üksi ei aita neid 
probleeme lahendada; nõuab tungivalt, et liikmesriigid töötaksid koos komisjoniga välja 
asjakohase õigusliku vahendi maa hõivamise ärahoidmiseks;

9. kutsub komisjoni üles tegema vahet maa hõivamisel ning maaomandi koondumisel ja 
maakorraldusel, mis on mõne liikmesriigi ajalooliste maaomandimudelite või 
ümberkorralduste tõttu toonud kaasa selle, et väikepõllumajandustootjad pidid 
koondama mitu maatükki, et luua elujõulisuse tagamiseks majanduslikult tootlikud 
üksused;

10. kutsub komisjoni üles kasutama ja kombineerima tema käsutuses olevaid süsteeme ja 
andmebaase, et teha kindlaks tegelikud tulusaajad põllumajandusettevõtete puhul, mis 
moodustavad osa suuremast korporatiivsest struktuurist; võtab teadmiseks kogu liitu 
hõlmava äriregistri loomise, mida saaks kombineerida ühtsest haldus- ja 
kontrollisüsteemist saadud teabega, sidudes seeläbi põllumajanduslikud majapidamised 
liidu tasandil unikaalse ettevõtte tunnusega, mis aitab paremini kindlaks teha ÜPP 
rahaliste vahendite lõppsihtkohta; kutsub komisjoni üles looma ka seireteenistust teabe 
ja andmete kogumiseks põllumajandusmaa koondumise ja maaomandi kohta kogu 
liidus;

11. nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks ÜPP vahendite puhul eriti rangelt õigusriigi 
põhimõtete järgimist; teeb ettepaneku, et ÜPP toetused peavad tooma kasu nii 
maaharijatele kui ka põllumajandustootjate kogukondadele; rõhutab, et liidu 
põllumajandusele on kõige kasulikum, kui rahastamisega soodustatakse 
põllumajandustootmisega tegelevate inimeste maaomandit; palub kontrollikojal 
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koostada eriaruande maa hõivamise ja selle võimaliku mõju kohta ÜPP-le;

12. tuletab komisjonile meelde, et vealiigid on väga erinevad, näiteks võib esineda 
ettekavatsemata tegematajätmisi, aga ka pettusejuhtumeid; tuletab meelde, et enamik 
toetusesaajaid on väikesed ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtted ning 
keerukas reguleerimine suurendab ettekavatsemata tegematajätmise ohtu, mida tuleks 
tegeliku veamäära hindamisel samuti arvesse võtta;

13. rõhutab, et ÜPP sekkumiste nõuetekohane rakendamine on rangelt seotud sellega, 
kuidas toetusesaajad täidavad liidu tasandil kehtestatud kohustusi; rõhutab, et 
liikmesriikide suurem paindlikkus ÜPP toetuste eraldamisel võib tuua kaasa lühiajalised 
riiklikud poliitilised huvid ja suurendada veelgi kuritarvitamist, ning nõuab seetõttu 
tungivalt, et komisjon väldiks ÜPP ja eelkõige süsteemi, mille abil jälgitakse, kas 
üksikud toetusesaajad järgivad toetuskõlblikkuse eeskirju, taasriigistamist, et säilitada 
liidu usaldusväärsus ühe oma peamise avaliku poliitikavaldkonna haldamisel;

14. on mures, et üksnes väljunditel põhinev kulude rahastamiskõlblikkuse süsteem ei aita 
kaasa ÜPP lihtsustamisele ega tulemuslikkusele ning seab ohtu põllumajandustootjate ja 
liikmesriikide võrdse kohtlemise, mis on tagatud praeguse vastavussüsteemiga; peab 
võimalikuks, et strateegilistel kavadel põhinev senisest tulemuspõhisem ÜPP võib kaasa 
tuua uut liiki õigusnormide rikkumised, ning kutsub seetõttu komisjoni üles võtma seda 
riiklike strateegiliste kavade ja neis sisalduvate meetmete hindamisel arvesse;

15. kordab, kui oluline on rakendada kõiki võimalikke meetmeid ÜPP eelarve kaitsmiseks 
pettuste eest; on seisukohal, et pettustevastane poliitika on ÜPP eelarve usaldusväärse 
finantsjuhtimise hindamise mõõdupuu; nõuab seetõttu tungivalt, et liikmesriigid ja 
komisjon jätkaksid teadlikkuse suurendamist, et suurendada pettuste ennetamist ja 
arendada pettuste avastamise suutlikkust; peab sellega seoses oluliseks abistada 
liikmesriike pettuse ennetamisel ja avastamisel koostöö tugevdamise kaudu Euroopa 
Pettustevastase Ametiga (OLAF);

16. toonitab, et ÜPP toetus noortele ja uutele põllumajandustootjatele on suure tähtsusega; 
rõhutab ühtlasi, et aktiivse või tegeliku põllumajandustootja mõiste peab olema selgelt 
määratletud; rõhutab, et tuleb tagada parem juurdepääs rahastamisele, et investeerida 
digiteerimisse ja uusimatesse ja digiteerimistehnoloogiatesse; ergutab komisjoni tagama 
põllumajanduse kasumlikkus maapiirkondades, mis on kohaldatav toiduainete 
tarneahela kõikidele osadele, ning hoiduma igasuguse lisakoormuse tekitamisest; 
rõhutab, et põllumajanduse digiteerimine võib olla oluline vahend maapiirkondade 
teenuste taaselustamiseks, muutes maapiirkonnad noorte põllumajandustootjate jaoks 
atraktiivsemaks;

17. julgustab komisjoni liikuma keskkonnahoidlikuma ÜPP suunas kooskõlas Pariisi 
kokkuleppe ja liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga, mis suurendaks asjakohaste 
eelarvevahendite eraldamise tõhusust, et soodustada asjakohasemate programmide 
kasutuselevõttu, mis suunaksid tähelepanu pigem ennetamisele kui ravile; märgib, et 
ÜPP keskkonnatoime parandamiseks on vaja piisavalt rahastada uute tehnoloogiate ja 
innovatsiooni alast teadus- ja arendustegevust;

18. juhib tähelepanu õigluse tähtsusele ja rõhutab, et rahaliste vahendite õiglane jaotamine 
liikmesriikide sees ja vahel on väga oluline.
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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 22/2018, mis käsitleb liikuvust 
programmi „Erasmus+“ raames, tehtud järelduste üle, mille kohaselt muudab programm 
osalejate suhtumist liitu positiivsemaks ja loob mitmel moel Euroopa lisaväärtust; 
rõhutab siiski, et tuleks teha lisapingutusi, mille tulemusel viidaks näitajad 
eesmärkidega täielikult kooskõlla, ning et taotlus- ja aruandlusprotsessi on vaja 
lihtsustada; 

2. juhib tähelepanu Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) järeldusele, et 
keerulised eeskirjad suurendavad veariski, mille tulemusel suureneb teatavates 
programmides oluliste vigade osakaal; järeldab, et taotlus- ja aruandlusprotsessi on vaja 
lihtsustada; kutsub seetõttu komisjoni üles vähendama liidu rahastamise taotlejate ja 
toetusesaajate bürokraatlikku koormust;

3. peab murettekitavaks kontrollikoja järeldust, et programmi „Erasmus+“ raames liidu 
vahenditest toetuse saajad olid mõnel juhul kohustatud järgima riigisiseseid 
õigusnorme, mis ei olnud liidu põhimõtetega täielikult kooskõlas; rõhutab, et komisjon 
peaks tähelepanelikult jälgima, et rakendusmeetmed oleksid kõigis liikmesriikides 
ühtsed;

4. tunneb heameelt, et programmil „Erasmus+“ on positiivne mõju kehvematest oludest 
pärit inimeste kaasamise edendamisel, nagu on märgitud kontrollikoja eriaruandes nr 
22/2018; nõuab selle valdkonnas määratluse, aruandluse ja järelevalve parandamist, et 
tagada programmi „Erasmus+“ ning Euroopa solidaarsuskorpuse ja programmi „Loov 
Euroopa“ kaasavus;

5. rõhutab vajadust suurendada programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ rahastamist, 
pidades silmas programmide edukust ja nendega kaasnevat lisaväärtust;
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6. tõdeb, et kuna üliõpilaste õppelaenu tagamise rahastu ei ole andnud oodatud tulemusi, 
otsustas komisjon selle vahendid ümber jaotada;

7. väljendab heameelt programmi „Erasmus+“ raames kooliprojektide ning kutsehariduse 
ja -õppe toetamiseks tehtud jõupingutuste tulemuste üle, mis annavad suuremale hulgale 
õpilastele ja üliõpilastele parema juurdepääsu kohandatud liikuvusele ning edendavad 
seeläbi paremat arusaamist liidust, tõestades, et programm „Erasmus+“ on nüüdseks 
midagi palju enamat kui pelgalt üliõpilaste liikuvusprogramm;

8. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa solidaarsuskorpuse programm pakub noortele 
11 000 teenistuskohta; peab siiski kahetsusväärseks, et programmi kutsealase 
tegevussuuna puhul puuduvad andmed töö- ja praktikakohtade arvu kohta; märgib, et 
2018. aasta detsembriks oli programmis osalema registreerunud üle 93 000 noore, kuid 
solidaarsustegevuses oli võimalik osaleda ainult 11 000 noorel; nõuab seetõttu piisavat 
rahastamist, et katta nõudlus täielikult, eriti vabatahtlikus tegevussuunas;

9. toonitab, et programmi „Loov Euroopa“ edukuse määr on võrreldes 2017. aastaga 
tõusnud (31 % kultuuri ja 48 % MEDIA alaprogrammi puhul), kuid rõhutab, et nende 
endiselt mitterahuldavate tulemuste parandamiseks on vaja vajadustele paremini 
vastavaid rahasummasid;

10. palub Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametil (EACEA) pöörata 
nõuetekohast tähelepanu taotlusprotsesside lihtsustamisele ja sihtrühmadele 
kohandamisele, et muuta programmid paremini kättesaadavaks;

11. tervitab programmi „Loov Euroopa“ raames tehtud jõupingutusi, et saavutada loome- ja 
kultuurisektoris suurem sooline tasakaal ja suurendada eelkõige MEDIA programmist 
rahastatavaid projekte läbiviivate naiste osakaalu; taunib siiski asjaolu, et 
pakkumiskutsetele vastanud naiste arv on endiselt ebaproportsionaalselt väike (71 % 
mehi ja 29 % naisi); 

12. kiidab heaks tagatissüsteemi head tulemused kultuuri- ja loomesektoris, kuna väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu rahastamisele on lihtsustatud ning 
finantsvahendajaid on teavitatud selliste ettevõtjate vajadustest; 

13. kutsub komisjoni üles jagama teavet selle kohta, milliseid tulemusi andis Euroopa 
kultuuripärandiaasta 2018, mida rahastati 8 miljoni euroga ja mille jooksul korraldati 
üle 23 000 ürituse rohkem kui 37 riigis, nagu on märgitud komisjoni 28. oktoobri 
2019. aasta aruandes Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 elluviimise, tulemuste ja 
üldhinnangu kohta; soovitab tungivalt, et komisjon jätkaks kultuuripärandi 
edendamiseks tehtavaid jõupingutusi ja kohaldaks seejuures Euroopa kultuuripärandi 
tegevusraamistikku, mis avaldati pärast Euroopa kultuuripärandiaastat 2018; 

14. märgib, et EACEA sisekontrollisüsteemi tuleb veel oluliselt parandada, nagu näitavad 
programmide „Erasmus+“ ja „Loov Euroopa“ toetuste haldamise auditi teises etapis 
tehtud reservatsioonid; palub EACEA-l võtta kõik vajalikud parandusmeetmed, et 
tagada programmide võimalikult kvaliteetne rakendamine;

15. kinnitab oma toetust komisjoni multimeediategevusele, mis aitab kaasa liidu asjade 
sõltumatule kajastamisele meedias ja Euroopa avaliku sfääri edendamisele; on siiski 
mures kontrollikoja Euronewsi käsitleva teema kiirülevaate nr 6/2019 järelduste pärast, 
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milles rõhutatakse läbipaistvuse ja aruandekohustuse puudumist komisjoni poolt 
Euronewsile rahalise toetuse andmise korras ning järelevalve- ja 
hindamismehhanismide ebapiisavat töökindlust; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon 
suurendaks multimeediategevuse eelarve läbipaistvust ja parandaks kulutustega seotud 
aruandlust, eelkõige luues eri tegevuste jaoks eraldi eelarveread ja teostades vahendite 
kasutamise põhjaliku auditi;

16. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda ei leidnud Euroopa koolide 2018. aasta 
lõplikes konsolideeritud finantsaruannetes olulisi vigu; märgib murega, et keskasutuse 
ja valitud Euroopa koolide sisekontrollisüsteemides esineb tõsiseid puudusi, eelkõige 
maksesüsteemides, kontrollikeskkonnas, hankemenetlustes ja töölevõtmismenetluste 
dokumenteerimises; väljendab kasvavat muret seoses sellega, et Euroopa koolid ei ole 
oma tegevuses arvesse võtnud probleeme, millele kontrollikoda on korduvalt osutanud 
ja mida Euroopa Parlament on rõhutanud eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
raportites; nõuab seetõttu tungivalt, et Euroopa koolid teeksid lisapingutusi, et järgida 
kontrollikoja 2018. aasta aruandes esitatud soovitusi raamatupidamise, 
sisekontrollisüsteemi, haldustoimingute, värbamise, hangete ja maksete kohta;

17. juhib tähelepanu probleemidele, millega Euroopa koolid peavad toime tulema 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (edaspidi „Ühendkuningriik“) liidust 
väljaastumise protsessi käigus, ning kutsub komisjoni ja Euroopa koole üles andma 
kultuuri- ja hariduskomisjonile aru Ühendkuningriigi väljaastumise ja selle kohta, 
kuidas kavatsetakse pärast Ühendkuningriigi liidust väljaastumist jätkata esmaklassilise 
ingliskeelse õppe võimaldamist Euroopa koolides;

18. juhib tähelepanu naiste alaesindatusele (31 %) EACEA keskastme juhtide 
ametikohtadel; kutsub ametit üles saavutama 2020. aastal 40 % eesmärk.
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KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC))

Arvamuse koostaja: Roberta Metsola

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 kõrgem kõigi aegade madalaimast 
veamäärast 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 
eelarvepädevatele institutsioonidele selles olulises poliitikavaldkonnas saavutatud 
tulemuste nõuetekohaseks hindamiseks piisavalt teavet;

3. rõhutab, kui oluline on liidu jaoks, et kontrollikoda hindaks süstemaatiliselt ja 
sõltumatult kõigi ELi eelarvevaldkondade veamäärasid;

4. võtab murega teadmiseks, et kontrollikoda edastas Euroopa Pettustevastasele Ametile 
(OLAF) 2018. aastal üheksa pettusekahtluse juhtumit;
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5. rõhutab, et kontrollikoja 2018. aasta analüüs järelmeetmete kohta hõlmas 184 soovitust; 
märkis, et komisjon on rakendanud täielikult või suuremas osas 76 % soovitustest; 
väljendab kahetsust, et 11 soovitust ei ole üldse rakendatud; jagab kontrollikoja 
seisukohta, et riskihindamise planeerimist tuleks rohkem korrapärastada ja 
dokumenteerida;

6. väljendab heameelt 35 eriaruande üle, mille kontrollikoda avaldas 2018. aastal liidu 
kulutuste kohta eri valdkondades, milles kontrollitakse, kas valitud liidu 
poliitikavaldkondade ja programmide eesmärgid on täidetud, kas tulemused on 
saavutatud tulemuslikult ja tõhusalt ning kas liidu rahalistel vahenditel on lisaväärtus;

7. väljendab heameelt kontrollikoja eriaruande üle, mis käsitleb liidu toetust liikmesriikide 
jõupingutustele võitluses radikaliseerumise vastu1, 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;

8. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda ei leidnud Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi käsitlevates komisjoni 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlustes suuri vigu ja et 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 seda, et maksetaotluste eelneva halduskontrolli puhul ei tehtud tõendavate 
dokumentide järelkontrolli; palub liikmesriikidel paremini kontrollida toetusesaajate 
korraldatud hankemenetluste seaduslikkust ja korrektsust;

9. kutsub komisjoni üles suurendama kooskõla 2. detsembri 2013. aasta 
institutsioonidevahelise kokkuleppega eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning 
usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2.

1 Eriaruanne nr 13/2018 „Terrorismi põhjustava radikaliseerumise vastane võitlus: komisjon käsitles 
liikmesriikide vajadusi, kuid koordineerimine ja hindamine oli teataval määral puudulik“.
2 ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
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eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – 
Komisjon ja rakendusametid
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ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on üks väärtusi, millele Euroopa Liit tugineb, ja 
et kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu („ELi toimimise leping“) artikliga 8 on 
liit kohustunud edendama soolise aspekti arvestamist kõigis oma meetmetes;

B. arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt palunud, et komisjon edendaks ja 
rakendaks kõikides liidu poliitikavaldkondades soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist, sooteadlikku eelarvestamist ja soolise mõju hindamist ning et 
kontrollikoda kaasaks soolise perspektiivi, sealhulgas sooliselt eristatud andmed, oma 
aruannetesse liidu eelarve täitmise kohta;

C. arvestades, et võrdõiguslikkus ja õigusriigi põhimõte on liidu alusväärtused ning ELi 
institutsioonid püüavad neid edendada kooskõlas Euroopa Liidu lepingu („ELi leping“) 
artikliga 13; arvestades, et seda vastutust peaksid jagama ka liikmesriigid kooskõlas ELi 
lepingu artikli 4 lõikes 3 sätestatud lojaalse koostöö põhimõttega;

1. rõhutab, et naiste õigusi ja soolist võrdõiguslikkust tuleks arvesse võtta ja tagada 
kõikides poliitikavaldkondades; kordab seetõttu oma nõudmist rakendada sooteadlikku 
eelarvestamist kõigis eelarvemenetluse etappides, sealhulgas eelarve täitmisel ja eelarve 
täitmise hindamisel;

2. kutsub komisjoni üles jätkama pingutusi, et tagada õigusriigi põhimõtte parem 
toimimine liidus, eelkõige nende seadusandlike ettepanekute puhul, mille eesmärk on 
kaitsta liidu eelarvet juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi 
toimimises; kutsub sellega seoses komisjoni üles kontrollima liidu toetuste saajate 
põhiülesandeid; palub, et rahaliselt ei toetataks rühmi, kes üritavad liidu toetusi 
kasutada õiguste, eelkõige naiste õiguste kärpimiseks;
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3. märgib, et sooteadlik eelarvestamine on osa üldisest soolise võrdõiguslikkuse 
strateegiast, mistõttu rõhutab, et liidu institutsioonide pühendumine sellele valdkonnale 
on otsustava tähtsusega; peab sellega seoses kahetsusväärseks, et ei võetud vastu liidu 
soolise võrdõiguslikkuse strateegiat ajavahemikuks 2016–2020, ning kutsub komisjoni 
üles omistama soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks mõeldud uuele strateegilisele 
kohustusele suuremat tähtsust, avaldades selle teatisena;

4. tunneb muret õigusriigi vastu suunatud rünnete ja nende negatiivse mõju pärast 
soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele; nõuab, et selle probleemi 
lahendamiseks kasutataks asjaomaste liikmesriikide suhtes artiklis 7 sätestatud 
menetlust;

5. kordab oma nõudmist, et õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–
2020) eelarveridadel tuleks täpsustada, millised summad on igale soolise 
võrdõiguslikkuse programmi eesmärgile eraldatud, millega tagatakse nõuetekohane 
aruandlus selle eesmärgi täitmiseks eraldatud vahendite kohta;

6. peab kahetsusväärseks viimaste aastate trendi kärpida naiste- ja tütarlaste vastase 
vägivalla kõikide vormide vastaseks võitluseks eraldatavaid liidu toetusi ning kordab 
oma nõudmist suurendada erieesmärgile „Daphne“ eraldatavaid vahendeid; kordab 
üleskutset luua eraldi eelarverida õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi 
erieesmärgi „Daphne“ jaoks; võtab teadmiseks kogu liitu hõlmava ühtse metoodika ja 
küsimustikuga uuringu väljatöötamise edenemise, et koguda kõigis ELi liikmesriikides 
soolise vägivalla kohta korrapäraselt võrreldavaid andmeid; loodab saada uuringu 
katseetapi esimesed tulemused 2019. aastal, et uuringut saaks plaanipäraselt aastatel 
2020–2021 ja pärast seda ellu viia;

7. nõuab liidu sise- ja välisprogrammide sünergilise toime uurimist, et tagada poliitika 
sidus ja järjepidev kujundamine nii liidu siseselt kui ka sellest väljaspool, näiteks naiste 
suguelundite moonutamise vastase võitluse küsimuses;

8. nõuab suuremat läbipaistvust, sihipäraseid meetmeid ja konkreetseid eelarveridu, et täita 
soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste eesmärke liidu välistegevuses, sealhulgas 
seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste valdkonnas;

9. nõuab, et soolise mõju hindamine oleks liidu toetuste saamise üldine eeltingimus;

10. tuletab meelde, et väga suur arv liitu sisenevaid pagulasi ja varjupaigataotlejaid on 
naised ja lapsed; rõhutab, et soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kuulub ka 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) aluspõhimõtete hulka, ning kordab 
oma nõudmist, et soolist mõõdet võetaks arvesse ka rände- ja varjupaigapoliitikas, 
eraldades eraldi vahendid selleks, et ennetada soolist vägivalda ning tagada juurdepääs 
tervisele ja reproduktiivtervisele ning seonduvatele õigustele;

11. nõuab, et parlament, nõukogu ja komisjon pööraksid ka järgmises mitmeaastases 
finantsraamistikus palju tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse aspektile ning lisaksid 
selleks uue mitmeaastase finantsraamistiku määrusesse sooteadliku eelarvestuse klausli 
ja kindlustaksid soo aspekti arvestava läbivaatamisklausliga selle tulemusliku 
järelevalve; peab kahetsusväärseks, et vaatamata soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamist käsitleva ühisavalduse lisamisele mitmeaastasele finantsraamistikule ei 
ole selles valdkonnas märkimisväärset edasiminekut toimunud ning aastaid 2014–2020 
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hõlmava mitmeaastase finantsraamistiku ajal ei ole kujunenud välja selget konkreetsete 
eesmärkide, sihtide ja eraldistega soolise võrdõiguslikkuse strateegiat;

12. rõhutab, et teadusuuringute ja integratsiooni valdkonnas tuleb sooküsimuste 
lõimimiseks rohkem pingutada; tunneb sellega seoses heameelt asjaolu üle, et 2019. 
aasta jaanuari seisuga oli programmi „Horisont 2020“ projektides osalevate naiste 
osakaal 42 % kogu tööjõust; väljendab siiski kahetsust, et ainult 28 % projektide 
koordineerijatest olid naised ja vaid 32,4 % toetuste puhul võeti arvesse soolist mõõdet 
teadusuuringute ja innovatsiooni sisus; nõuab ka naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonna sihtotstarbeliste meetmete lisamist koos konkreetsete 
eelarveridadega, et võtta soolist mõõdet arvesse rände- ja varjupaigapoliitikas;

13. kutsub komisjoni üles rakendama sooteadlikku eelarvestamist kõikides 
eelarvemenetluse etappides, eelarve täitmisel ja selle täitmise hindamisel, et edendada 
võrdset juurdepääsu liidu rahastatavatele programmidele ja ergutada naiste osalemist;

14. nõuab, et toetusesaajate ja liidu rahastatavates programmides osalejate kohta kogutaks 
andmeid soo alusel liigitatuna; kordab oma nõudmist lisada liidu eelarve täitmise ühiste 
tulemusnäitajate hulka ka soopõhised näitajad, mis põhinevad võrdsuse, 
võrdõiguslikkuse ja ökoloogia põhimõttel, võttes arvesse usaldusväärse finantsjuhtimise 
põhimõtet, s.o kooskõlas säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõttega;

15. peab kahetsusväärseks, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (ESFI) toetuste 
puhul ei võeta arvesse soolist mõõdet, kuna puuduvad konkreetsed andmed EFSI-le 
esitatud ja/või EFSI heakskiidetud rahastamistaotluste esitajate soo kohta;
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