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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 181 lõige 3), millega soovitakse asendada 
muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A9-0295/2021

Euroopa Parlamendi resolutsioon finantsmääruse läbivaatamise kohta mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist silmas pidades

Euroopa Parlament,

– 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 (edaspidi „finantsmäärus“)1,

– võttes arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast 
koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas 
uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooni 
finantsmääruse sihtotstarbelise välistulu ning laenuvõtmise ja -andmise sätete 
ümberhindamise kohta (edaspidi „ühisdeklaratsioon“)3,

– võttes arvesse komisjoni talituste 3. novembri 2021. aasta töödokumenti parema 
õigusloome suuniste kohta (SWD(2021)0305),

– võttes arvesse komisjoni 9. aprilli 2021. aasta teatist „Suunis huvide konflikti 
vältimiseks ja käsitlemiseks finantsmääruse raames“4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

1 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
2 ELT L 433 I, 22.12.2020, lk 28.
3 ELT C 444 I, 22.12.2020, lk 6.
4 ELT C 121, 9.4.2021, lk 1.
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– võttes arvesse kodukorra artikli 58 kohaseid eelarvekomisjoni ja 
eelarvekontrollikomisjoni ühisarutelusid,

A. arvestades, et pärast mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist avaldas 
komisjon tegevuskava ja algatas avaliku konsultatsiooni, et viia finantsmäärus vajaduse 
korral kooskõlla reeglitega, milles seadusandja mitmeaastase finantsraamistiku 2021–
2027 paketis kokku leppis;

B. arvestades, et seoses taasterahastuga „NextGenerationEU“ leppisid Euroopa Parlament, 
nõukogu ja komisjon ühisdeklaratsioonis kokku, et finantsmääruse järgmise 
läbivaatamise raames hinnatakse ja vajaduse korral muudetakse sihtotstarbelist välistulu 
käsitlevaid sätteid, eelkõige nagu on osutatud finantsmääruse artikli 21 lõikes 5, ja 
laenutehingute aruandlust käsitlevaid sätteid; arvestades, et kõik kolm institutsiooni 
tunnistasid, et sihtotstarbelise tulu suhtes kohaldatakse auditite ja eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse kohta kehtivaid reegleid;

1. jagab seisukohta, et finantsmäärust tuleb sihipäraselt parandada ja lihtsustada, eelkõige 
juhul, kui see suurendab läbipaistvust ja usaldusväärsust ning parandab ELi eelarve 
täitmist; nõustub seisukohaga, et eelarve suhtes kohaldatavate eeskirjade üldine 
läbivaatamine ei ole praegusel hetkel vajalik;

2. on veendunud, et ELi finantseeskirjade läbivaatamise peamised eesmärgid peaksid 
hõlmama liidu finantshuvide kaitse kindlustamist, riigihankereeglite tugevdamist, et 
vältida võimalikke huvide konflikte, ning läbipaistvuse suurendamist, toetusesaajate 
halduskoormuse vähendamist ja kulutuste tõhususe suurendamist;

Aruandekohustus eelarveväliste vahendite suhtes

3. on mures asjaolu pärast, et eelarveväliste vahendite arvu kasv seab ohtu kesksed 
eelarvepõhimõtted, nagu ühtsus ja eelarve õigsus, tasakaal ja kõikehaaravus;

4. rõhutab, kui oluline on, et Euroopa Kontrollikoda annaks kindluse taaste ja 
vastupidavuse rahastamisvahendist ning muudest NextGenerationEU temaatilistest 
komponentidest tulenevate kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Huvide konflikt

5. võtab teadmiseks komisjoni suunise huvide konflikti vältimiseks ja käsitlemiseks 
finantsmääruse raames, nõuab suunise ja finantsmääruse paremat kooskõlastamist;

Digivahendid

6. jagab seisukohta, et kõige tõhusam viis liidu rahaliste vahendite kaitse tagamiseks ja 
suurema läbipaistvuse saavutamiseks on luua integreeritud, koostalitlusvõimeline ja 
ühtlustatud süsteem, mis koguks, jälgiks ja analüüsiks teavet lõplike vahendite saajate 
kohta kõigis liikmesriikides, pidades samas täielikult kinni isikuandmete kaitse 
üldmäärusest5;

5 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
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7. nõustub asjaoluga, et olemasolev varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteem etendab 
olulist rolli liidu finantshuvide kaitsmisel; on siiski mures, et seda kohaldatakse ainult 
otsehallatavate vahendite suhtes, mis moodustavad vaid umbes 20 % ELi rahalistest 
vahenditest;

Riigihanked

8. nõuab, et läbivaadatud finantsmääruses käsitletaks keerulisi riigihanke-eeskirju, 
tasakaalustamata hindamiskriteeriume, ametialaseid huvide konflikte ja ELi võimalikku 
avatust siseturgu moonutavate välisriigi subsiidiumide ohule;

Eelarve tehniline haldamine ja aruandluse täiustamine

9. on veendunud, et komisjoni teostatavaid eraldiseisvaid ümberpaigutusi programmide ja 
eelarve peatükkide vahel tuleks nõuetekohaselt jälgida ja võimaluse korral vähendada 
miinimumini;

10. tuletab meelde, et sihtotstarbeline tulu on erand eelarve kõikehaaravuse põhimõttest, 
ning nõuab selle nõuetekohast kajastamist finantsmääruses; rõhutab, et 2021. aastal 
tehakse sihtotstarbelise tuluna kättesaadavaks 220 miljardit eurot kulukohustusi ja 
46,1 miljardit eurot makseid;

11. peab kahetsusväärseks asjaolu, et täitmata kulukohustused ulatusid 2020. aasta lõpuks 
303,2 miljardi euroni; nõuab seetõttu, et tegeletaks täitmata kulukohustuste suurenemise 
küsimusega, parandades eelarve täitmise sätteid, eelkõige seoses iga-aastase 
kulukohustuste ja maksete vahega;

12. nõuab, et läbivaadatud finantsmäärusesse lisataks rangemad ja üksikasjalikumad 
suunised kinnitavate avalduste koostamiseks, mille komisjoni peadirektoraadid igal 
aastal esitavad;

13. rõhutab vajadust täpsustada finantsmääruse läbivaatamise käigus metoodikat, mida 
komisjon kasutab makseriski hindamiseks, mis on aastate jooksul olnud korduvalt 
madalam kui Euroopa Kontrollikoja hinnanguline veamäär;

14. rõhutab vajadust lahendada ELi eelarvega seotud komisjoni iga-aastase haldus- ja 
tulemusaruande süsteemne keerukus, sest see toob kaasa teabe korrektsuse paranemise;

15. tuletab meelde, et kooskõlas finantsmäärusega annab komisjon iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes teavet ennetus- ja parandusmeetmete kohta, et kaitsta eelarvet 
ebaseaduslike või eeskirjadevastaste kulutuste eest; peab kahetsusväärseks asjaolu, et 
iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes on esitatud mitu erinevat arvnäitajat igal aastal 
tehtavate finantskorrektsioonide ja sissenõudmiste kohta, mistõttu on äärmiselt raske 
saada selget ülevaadet eeskirjade vastaselt tehtud kulude kogusummast, mida on 
korrigeeritud ja lõpuks ELi eelarvesse tagasi makstud; nõuab selle küsimuse 
lahendamist läbivaadatud finantsmääruses;

16. juhib tähelepanu asjaolule, et erinevalt toetusõigustel põhinevatest maksetest esineb 
kulude hüvitamisel põhinevate maksete puhul rohkem vigu; nõuab seetõttu, et veelgi 
lihtsustataks eeskirju, millega reguleeritakse nende kulude rahastamiskõlblikkust, mille 
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puhul võib kulud hüvitada; tuletab meelde, et 2020. aastal moodustasid 
rahastamiskõlblikkuse vead suure riskiga kulude hinnangulisest veamäärast 65,9 % 
(2019. aastal oli see määr 74 %);

17. soovitab kehtestada finantsmääruses ühtsed reeglid tingimuslikest kohustustest tuleneva 
eelarveriski hindamiseks ja sellised standardid eelarveriskist teatamiseks, mis 
võimaldaks selle pidevat jälgimist ELi tasandil6;

18. soovitab vähendada kulude deklareerimiseks lubatud aega (nn N+3 reegel) ja kiirendada 
kuluprogrammide alustamist, et parandada koostöös liikmesriikidega hallatavate 
vahendite aeglast kasutuselevõttu;

19. märgib, et kuigi finantsmäärus on peamine võrdlusalus ELi eelarve koostamist, täitmist 
ja kontrolli reguleerivate põhimõtete ja menetluste jaoks, on parema õigusloome 
suunistes sätestatud põhimõtted, mida komisjon peab järgima uute algatuste ja 
ettepanekute ettevalmistamisel ning kehtivate õigusaktide haldamisel ja hindamisel; 
nõuab seetõttu finantsmääruse ja parema õigusloome suuniste täiendavat 
sünkroniseerimist ja kooskõlastamist;

Põllumajandus

20. tuletab meelde, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi suhtes ei kohaldata 
ühissätete määrust7 täies ulatuses; on seisukohal, et ka edaspidi peaks olema võimalik 
teha erandeid reeglist, mille kohaselt tuleb Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi kulud 
kanda eelarveaasta raamatupidamisaruandesse tagasimaksete alusel, mille komisjon on 
teinud liikmesriikidele kõnealuse aasta 31. detsembriks; palub komisjonil 
finantsmäärust vastavalt kohandada;

°

° °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Or. en

6 Anghel, D. G., Boitan, I. A. ja Marchewka-Bartkowiak, K. „Growing fiscal risks in the European Union from 
government contingent liabilities in the pandemic crisis – assessment and policy recommendations“ (Suurenev 
eelarverisk Euroopa Liidus, mis tuleneb valitsuse tingimuslikest kohustustest pandeemiakriisi ajal – hinnang ja 
poliitilised soovitused), Economic Research – Ekonomska Istraživanja, Taylor and Francis Group ja Juraj 
Dobrila University of Pula, 2021.
7 ELT L 231, 30.6.2021, lk 159.


