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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

korruptsiooni, reeglitevastaselt tehtud kulutuste ning ELi ja riiklike rahaliste vahendite 
omastamise vastaste ennetusmeetmete hindamise kohta erakorraliste rahaliste 
vahendite ja kriisiga seotud kuluvaldkondade puhul
(2020/2222(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) 
artikleid 310, 317 ja 325,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta 
direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 
2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta2,

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2017. aasta resolutsiooni rikkumisest teatajate rolli 
kohta ELi finantshuvide kaitsmisel3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi 
(EL) 2017/1371, mis käsitleb võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu 
kriminaalõiguse abil (finantshuvide kaitse direktiiv)4,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta direktiivi 
(EL) 2018/843, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb 
finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, 
ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL5,

– 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)6,

– võttes arvesse OLAFi 2019. aasta aruannet7 ja OLAFi järelevalvekomitee 2019. aasta 

1 ELT L 94, 28.3.2014, lk 1.
2 ELT L 94, 28.3.2014, lk 65.
3 ELT C 252, 18.7.2018, lk 56.
4 ELT L 198, 28.7.2017, lk 29.
5 ELT L 156, 19.6.2018, lk 43.
6 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
7 OLAF, „Twentieth report of the European Anti-Fraud Office, 1 January to 31 December 2019“ (Euroopa 
Pettustevastase Ameti kahekümnes aruanne, 1. jaanuar – 31. detsember 2019), 2020.
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tegevusaruannet,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 01/2019 „Võitlemine pettustega 
ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja eriaruannet nr 6/2019 „ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kulutustega seotud pettuste vastu võitlemine: korraldusasutused peavad tõhustama 
avastamist, reageerimist ja koordineerimist“,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja ülevaadet nr 06/2020 „Riskid, probleemid ja 
võimalused, mis on seotud ELi majanduspoliitilise reageerimisega COVID-19 kriisile“,

– võttes arvesse riikide korruptsioonivastast ühendust (GRECO) ja selle 21. üldist 
tegevusaruannet (2020),

– võttes arvesse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2020. aasta aprillis 
avaldatud uuringut „Public Integrity for an Effective COVID-19 Response and 
Recovery“ (Avaliku sektori eetiline käitumine COVID-19 pandeemiale tõhusalt 
reageerimiseks ja sellest taastumiseks),

– võttes arvesse 2020. aasta mais avaldatud uuringut „Corruption in the times of 
Pandemia“ (Korruptsioon pandeemia ajal)8,

– võttes arvesse komisjoni 3. septembri 2020. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule „31. aastaaruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase 
võitluse kohta – 2019“ (COM(2020)0363) ja sellega kaasnevaid komisjoni talituste 
töödokumente9,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. detsembri 2020. aasta määrust 
(EL) 2020/2221, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses lisavahendite ja 
rakenduskorraga, et toetada COVID-19 pandeemiaga seotud kriisi ja selle sotsiaalsete 
tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse taastamiseks 
rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU)10,

– võttes arvesse erakorralise toetuse rahastamisvahendit,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta määrust 
(EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu11,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. märtsi 2021. aasta määrust 
(EL) 2021/523, millega luuakse programm „InvestEU“ ja millega muudetakse määrust 
(EL) 2015/101712,

– võttes arvesse oma teise lugemise seisukohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa 

8 Gallego, J., Prem, M. ja Vargas, J.F., „Corruption in the times of Pandemia“ (Korruptsioon pandeemia ajal), 
mai 2020.
9 SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 ja SWD(2020)0160.
10 ELT L 437, 28.12.2020, lk 30.
11 ELT L 57, 18.2.2021, lk 17.
12 ELT L 107, 26.3.2021, lk 30.
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Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu pettustevastase võitluse programm 
ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 250/201413,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõiget 3 ning protokolli (nr 2) 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta,

– võttes arvesse Euroopa Kontrollikoja arvamust nr 4/2020 ettepaneku 2020/0101 (COD) 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
(EL) nr 1303/2013 seoses majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi 
raames ettenähtavate erakorraliste lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID-
19 pandeemiaga seotud kriisi tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist 
majanduse taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU), ja 
muudetud ettepaneku 2018/0196 (COD) kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi, õiglase ülemineku fondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi 
suhtes kohaldatavad finantseeskirjad14,

– võttes arvesse Europoli 5. juuni 2020 pressiteadet „Europol launches the European 
Financial and Economic Crime Centre“ (Europol avab Euroopa finants- ja 
majanduskuritegude keskuse)15,

– võttes arvesse Europoli 12. aprilli 2021. aasta pressiteadet „Serious and organised crime 
in the EU: A corrupting influence“16 (Raske ja organiseeritud kuritegevus ELis: 
korrumpeeriv mõju),

– võttes arvesse oma 29. aprilli 2021. aasta resolutsiooni Daphne Caruana Galizia 
mõrvamise ja õigusriigi kohta Malta17l,

– võttes arvesse oma 7. juuli 2021. aasta resolutsiooni ELi finantshuvide kaitset ja 
pettustevastast võitlust käsitleva 2019. aasta aruande kohta18,

– võttes arvesse oma 10. juuni 2021. aasta resolutsiooni riiklike taaste- ja 
vastupidavuskavade käimasoleva hindamise kohta komisjonis ja nõukogus19,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 54,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9‑0320/2021),

13 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0149.
14 ELT C 272, 17.8.2020, lk 1.
15 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-
centre
16 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/serious-and-organised-crime-in-eu-corrupting-influence
17 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0148.
18 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0337.
19 Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0288.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/serious-and-organised-crime-in-eu-corrupting-influence
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A. arvestades, et finants- ja majanduskuriteod on üksikisiku või isikute rühma 
ebaseaduslikud teod majandusliku või kutsealase kasu saamiseks ning hõlmavad muu 
hulgas korruptsiooni, pettust, sundi, kokkumängu, takistamist, rahapesu ja terrorismi 
rahastamist;

B. arvestades, et COVID-19 pandeemiast tingitud rahvatervisekriis koos sellele järgnenud 
majandusliku hädaolukorra ja sotsiaalsete rahutustega on sundinud ELi ja liikmesriikide 
ametiasutusi eraldama täiendavaid rahalisi vahendeid ja tegelema nende haldamisega, 
samuti kiiresti oma kulutusi suurendama;

C. arvestades, et taaste ja vastupidavusrahastu, mille rahastamispakett on üle 670 miljardi 
euro, ja REACT-EU, mille rahastamispakett on üle 50 miljardi euro, on võimsad 
vahendid, mis aitavad ELi riikidel taastuda; arvestades, et juba 2020. aasta kevadel anti 
ühtekuuluvuspoliitika raames erakorralist abi 11,2 miljardi eurot ettevõtete toetamiseks, 
7,6 miljardit eurot ELi ümberjaotatavat toetust tervishoiumeetmetele ja 4,1 miljardit 
eurot töötajate otsetoetusteks;

D. arvestades, et komisjon tegi 2. aprillil 2020 ELi COVID-19 pandeemiale reageerimise 
raames ettepaneku aktiveerida erakorralise toetuse rahastamisvahend;

E. arvestades, et aktiveerimise otsuse tegi ainult nõukogu, ilma et Euroopa Parlament oleks 
osalenud aktiveerimist käsitlevate sätete järgimise kontrollimises, nagu on sätestatud 
määruse (EL) 2016/36920 (erakorralise toetuse rahastamisvahendi määrus) artikli 2 
lõikes 1;

F. arvestades, et taasterahastu „NextGenerationEU“ on jooksevhindades 800 miljardi euro 
suurune ajutine taasterahastu, mis loodi ELi koroonaviiruse pandeemiast taastumise 
ning rohelisema, digitaalsema ja vastupanuvõimelisema Euroopa rajamise toetamiseks;

G. arvestades, et hankemenetlusi ja kontrollivahendeid on paljudes aspektides 
paindlikumaks muudetud, et kiirendada kriisi pakilisuse tõttu rakendamist;

H. arvestades, et reageerimiskavades ei pöörata piisavat tähelepanu juhtimisele ja 
ebaseadusliku tegevuse, näiteks korruptsiooni ja pettuse probleemile ega meetmetele, 
millega hoida ära muude õigusnormide rikkumisi;

I. arvestades, et kriis loob võimalusi mitmesuguste eetikareeglite rikkumiseks ning võib 
suurendada pettuse ja korruptsiooni, samuti muude õigusnormide rikkumiste esinemist, 
eelkõige riigihangete, majandusstiimulite pakettide ning avalik-õiguslike 
organisatsioonide puhul;

J. arvestades, et Euroopa Kontrollikoja andmete kohaselt ei ole pettuste ennetamisega 
piisavalt tegeldud ja komisjonil puudub asjakohane teave pettuste ulatuse, olemuse ja 
põhjuste kohta; arvestades, et ametlik tuvastatud pettusejuhtumite statistika ei ole täielik 
ning komisjon ei ole seni läbi viinud tuvastamata pettuste hindamist21;

K. arvestades, et korruptsioon on suur oht era- ja avalikus sfääris ning sellel on 

20 ELT L 70, 4.5.2016, lk 1–6.
21 Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda (europa.eu).

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_ET.pdf
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ebaproportsionaalne mõju kõige haavatavamatele rühmadele, kuna põhjustab 
ressursside kadu, mis ohustab pikaajalist majanduskasvu, sotsiaalkaitset ja võrdset 
juurdepääsu avalikele teenustele (sealhulgas tervishoiule, haridusele ja õiguskaitsele), 
mis kõik vähendab üldsuse usaldust, suurendab sotsiaalset ebavõrdsust ja kahjustab 
liidu põhiväärtusi; arvestades, et korruptsiooni põhjuste parem mõistmine on oluline, et 
suuta tõhusalt võidelda korruptsiooni ja selle kahjulike tagajärgedega;

L. arvestades, et ELis tegutseb üha rohkem organiseeritud, sageli piiriüleselt tegutsevaid 
kuritegelikke organisatsioone; arvestades, et see nähtus muutub üha keerukamaks ning 
üleilmastumise ja uute tehnoloogiate mõjul tekivad uued kuritegelikud turud ja 
tegevusmeetodid, mis võimaldavad tegutseda kõikjal maailmas ja igal ajal;

M. arvestades, et tehnoloogia loob uusi avastamis- ja jälgimisvõimalusi, vähendades 
uurijate koormust ja võimaldades arukamate jõustamismeetmete väljatöötamist;

N. arvestades, et liidu finantssüsteemi terviklikkus sõltub äriühingute ja muude juriidiliste 
isikute, usaldusfondide ja teiste samalaadsete õiguslike üksuste läbipaistvusest;

O. arvestades, et komisjon on võtnud mitmeid meetmeid, et tegelda liidus korruptsiooni ja 
rahaliste vahendite väärkasutamise riskidega, sealhulgas teinud edusamme 
seadusandlike ettepanekute tegemisel rahapesuvastase võitluse, rikkumisest teatajate 
kaitse, riigihangete ja Euroopa õigusriigi mehhanismi kohta;

P. arvestades, et organisatsiooni Transparency International ja Maailma 
Terviseorganisatsiooni koostöökeskuse viimase aruande22 kohaselt ei ole 
Euroopa Komisjon oma riigihankelepingutes täielikult järginud oma läbipaistvusalaseid 
kohustusi ega läbipaistvuse ja rahvusvahelise hea tava põhimõtteid, kasutades 
eelostulepingutes liigselt teksti osade kustutamist; arvestades, et komisjon on siiski 
seadusega kohustatud järgima finantsmääruse sätteid ning on vaja paremat ja 
parandatud struktuuri, et komisjon saaks tulevaste kriiside korral kiiremini reageerida;

Q. arvestades, et korruptsiooni ohjeldamiseks on vaja valitsuste pühendumist reformidele, 
üldsuse usaldust, poliitilise kohustuse võtmist, rahvusvahelist koostööd ning ühiseid 
jõupingutusi kodanikuühiskonna ja erasektoriga;

R. arvestades, et olukorras, kus on suured ootused, tugev surve ja enneolematud kulutuste 
mahud, lasub vastutus selle probleemi lahendamise eest ametiisikutel, kes vajavad 
asjakohast toetust, et tulla toime nii kõrgemate kutsestandarditega kui ka uute 
raskustega oma ülesannete täitmisel; arvestades ka, et ametnikud ei pruugi huvide 
konflikti olukordadest kohe aru saada;

S. arvestades, et olukorras, kus on suured ootused, tugev surve ja enneolematud kulutuste 
mahud, on oluline, et riigiametnikud järgiksid kõrgemaid kutsestandardeid, sealhulgas 
huvide konflikti olukordadest tulenevate riskide puhul;

T. arvestades, et tõendid näitavad, et professionaalsuse suurendamisel ja piisavatel 

22 http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/For-Whose-Benefit-Transparency-International.pdf
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palkadel riigihangete vallas on korruptsiooni vältimisele soodne mõju23;

U. arvestades, et Lissaboni lepinguga võeti suund Euroopa Parlamendi rolli tugevdamisele, 
et tagada suurem ühtsus, parlamentaarne kontroll ja demokraatlik vastutus;

V. arvestades, et korruptsioonivastane võitlus on oluline ELi finantshuvide kaitsmiseks ja 
kodanike usalduse säilitamiseks ELi institutsioonide vastu;

1. tunnistab, et hiljutised kriisid on kinnitanud vajadust hoogustada investeeringuid ja 
eeljaotada rahalised toetused kohe taastamise esimestest aastatest alates; on teadlik 
tõsiasjast, et kriisiajal tuleb vahendid kättesaadavaks teha lühikese aja jooksul ning 
kiiresti muutuvates oludes; märgib, et märkimisväärne lisavahendite summa, mis tuleb 
lühikese aja jooksul ära kasutada, suurendab survet kontrollisüsteemidele; rõhutab 
siiski, et rahaliste vahendite kiire kasutuselevõtu ja õigusaktide kiire vastuvõtmisega 
peavad kaasnema piisavad haldusmeetmed; juhib tähelepanu sellele, et tungiv vajadus 
olukorda leevendada ja soov kasutada ressursse võimalikult lühikese aja jooksul võivad 
suurendada korruptsiooni, pettuse ja muude rikkumiste ohtu ning selle olukorra 
lahendamiseks on vaja tõhusaid ennetavaid meetmeid ja kontrolli juhtimise protsessi; 
kordab, et kõik hankemenetlused peavad vastama avatuse, läbipaistvuse ja vastutuse 
kõrgeimatele standarditele; 

2. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lisama oma riiklikesse korruptsioonivastase 
võitluse strateegiatesse sihipärased meetmed avaliku sektori raha kulutamiseks kriisi 
ajal; rõhutab sellega seoses, et liidu finantshuvide kaitse reegleid kohaldatakse võrdselt 
ka erakorralise toetuse ja erakorralise toetuse rahastamisvahendite suhtes, nagu 
koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus (CRII), CRII+, REACT-EU ning 
taaste- ja vastupidavusrahastu;

3. juhib tähelepanu ennetusmeetmete olulisele rollile kriisiolukordades 
korruptsiooniriskide ennetamisel ja neile tulemuslikul reageerimisel ning 
korruptsioonivastase võitluse ja usaldusväärsuse poliitika ning seda jõustavate asutuste 
tugevdamisel ja seega üldise juhtimise parandamisel; on sellega seoses arvamusel, et 
COVID-19 kriis teravdab eelseisvatel aastatel pandeemia hävitava mõju ja sellega 
inimestele ning majandusele kaasnenud kuludega toimetulekuks tehtavate suuremate 
jõupingutuste tõttu tähelepanu valitsemisele; 

4. on veendunud, et õigusriik on oluline eeltingimus hädaabifondide kui ELi eelarve osa 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimisel; tuletab meelde, et õigusriigi 
väärtusi kohaldatakse igal ajal, sealhulgas kriisi ajal, ning erakorralised meetmed 
peavad tagama õigusriigi ning proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtete järgimise, 
ning need meetmed peavad olema ajaliselt piiratud ja nende mõju tuleb korrapäraselt 
kontrollida;

5. rõhutab, et hädaolukorrad, eelkõige tervishoiu- ja ohutuskriisid, mõjutavad ka avaliku 
sektori asutuste toimimist ja loovad võimalusi eetikareeglite rikkumiseks, mis võib viia 
rahaliste vahendite väärkasutamise ja korruptsioonini ajal, mil avaliku sektori vahendid 

23 https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/309580

https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/309580
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on juba niigi surve all; soovitab komisjonil hädaabifondide kaitsmise nimel tegelda ELi 
institutsioonide vastupanuvõimega sellistes olukordades;

6. rõhutab veel kord vajadust muuta ELi majandus- ja finantskeskkond läbipaistvamaks, 
kuna majandus- ja finantskuritegusid ei saa tõhusalt ennetada, kui kurjategijatel ei 
takistata läbipaistmatute struktuuride tõttu hoidumast oma tegude eest vastutamisest;

7. rõhutab sellega seoses, et EL ei saa oma institutsioonides ega liikmesriikides ka 
parimatel aegadel lubada väärtuslike ressursside kaotamist, rääkimata pandeemia ning 
sellele järgnevast ajast;

8. tunnustab kõiki jõupingutusi, mida komisjon on teinud läbipaistvuse suurendamiseks ja 
kontrollide ja korruptsioonivastaste reformide läbiviimiseks liikmesriikides oma 
tõhustatud õigusriigi meetmepaketi abil; väljendab siiski muret asjaolu pärast, et 
korruptsioonivastased reformid on tekitanud teatud liikmesriikide vastasseisu, mida 
peamiselt võib põhjendada õiguslünkade või puudujääkidega institutsioonides ning 
äärmiselt erandlikel juhtudel tõsiasjaga, et need mõjutavad reformide jõustamise eest 
vastutavate seadusandjate ja valitsusametnike isiklikke huve; rõhutab, et tuleb vältida 
igasuguseid tegelikke või potentsiaalseid huvide konflikte, mis mõjutavad 
seadusandjaid ja valitsusametnikke, ning liikmesriigid peavad kehtestama tugevad 
korruptsioonivastased raamistikud; 

9 tuletab meelde, et tuleb teha rohkem eelkontrolle seoses rahaliste vahendite 
jälgitavusega, eriti juhul, kui sellised kontrollid ja hindamised on tehtud erakorraliste 
meetmete raames; kordab, et valitsused ja ametiasutused vajavad tõhusat ning 
läbipaistvat aruandlust, tõhusaid järelauditeid ja vastutuse tagamise protsesse, samuti 
avatud teabevahetuse kanaleid kodanikuühiskonna ja erasektoriga, tagamaks et raha ja 
meetmetega aidatakse tõesti neid, kes seda kõige rohkem vajavad; juhib tähelepanu 
sellele, et kriisiolukordades on oluline anda üldsusele ajakohast, läbipaistvat ja 
usaldusväärset teavet;

10. rõhutab, et kodanikuühiskonna organisatsioonidel ja uurivatel ajakirjanikel on 
korruptsioonivastases võitluses otsustava tähtsusega roll; peab seetõttu 
kahetsusväärseks, et mitu liikmesriiki võttis COVID-19 pandeemia ajal meetmeid, mis 
takistasid üldsuse juurdepääsu dokumentidele, ning meediatöötajad kogesid raskusi ja 
põhjendamatuid äraütlemisi, samuti survet ja ähvardusi, kui nad taotlesid juurdepääsu 
avalikele dokumentidele; usub, et oluline on kodanikke korruptsioonivastasest võitlusest 
teavitada ja sellesse kaasata, samuti neid ebasoodsate isiklike ja ametialaste tagajärgede 
eest täielikult kaitsta, eriti kehtib see rikkumisest teatamise korral; kordab sellega seoses 
vajadust rakendada kiiresti rikkumisest teatajate kaitse direktiiv (EL) 2019/1937; 

11. rõhutab, et kodanike osalemine avalikus otsustusprotsessis on hädaolukordadele eduka 
reageerimise peamine eeldus; nõuab tungivalt, et liikmesriigid töötaksid välja 
terviklikud kriisiohjekavad, et valmistuda sarnasteks olukordadeks tulevikus, ning 
tagaksid kodanikuühiskonna rolli avaliku järelevalve teostajana; tuletab meelde, et 
üldsuse juurdepääs masinloetavatele dokumentidele on hädavajalik avaliku sektori 
kulutuste läbipaistvuse ja kontrolli tagamiseks; kutsub komisjoni üles pakkuma 
kaasamiseks sobivaid platvorme ja tuletab meelde olemasolevaid võimalusi teatada 
väidetavatest pettusejuhtumitest Euroopa Prokuratuurile ja Euroopa Pettustevastasele 
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Ametile (OLAF); 

12. märgib, et valitsused kalduvad majandus-, julgeoleku- ja tervishoiukriiside ajal muutma 
hankemenetlusi paindlikumaks, et oleks võimalik kriisile kiiresti reageerida; rõhutab 
tõsiasja, et ELi riigihangete direktiiv võimaldab juba praegu kasutada palju kiiremaid ja 
väiksema halduskoormusega menetlusi ning liikmesriikide valitsused peaksid 
korraldama hankeid kehtivates õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt; rõhutab, et 
menetluste leevendamist ja lihtsustamismeetmeid, mis võivad olla vajalikud 
kriisiolukordades, et vältida reeglite keerukusest tingitud kulukaid vigu ja muid reeglite 
rikkumisi, tuleks täiendada erisuunistega ja neid tuleks hoolikalt kontrollida 
järelmehhanismide abil;

13. kiidab heaks koordineeritud ja otsustava tegutsemise ELi tasandil, millega tagati 
hävitava COVID-19 pandeemia tõttu ELi kodanike tervisele ja ettevõtetele tekkinud 
tagajärgede leevendamiseks mitmesuguste algatuste ning taasterahastu 
„NextGenerationEU“ käivitamine; rõhutab siiski, et ELi rahastamise enneolematu 
kasvuga kaasneb suurem korruptsiooni- ja pettuseoht ning see tekitab lisaprobleeme 
järelevalve ja aruandlusega; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tugevdama ja 
rakendama tõhusat korruptsioonivastast poliitikat; 

14. tuletab meelde, et ELi kulutuste läbipaistvuse, aruandekohustuse ja tõhususe tagamiseks 
on tähtis koht jagatud eelarve täitmist järgivate fondide järelevalve- ja 
auditisüsteemidel; kordab, et Euroopa Parlamendil on oluline roll stiimulite paketi 
kontrollimisel ning komisjon peab teda selle rakendamisega korrapäraselt kursis 
hoidma;

15. märgib, et NextGenerationEU24 keskmes olev põhiline vahend – taaste- ja 
vastupidavusrahastu – võimaldab pakkuda liikmesriikidele toetusi (kuni 312 miljardi 
euro ulatuses) ja laene (kuni 360 miljardit eurot)25 investeeringuteks ja reformideks, 
mille eesmärk on kõrvaldada struktuurilised nõrkused ja muuta liikmesriikide majandus 
vastupanuvõimelisemaks, keskendudes kestlikule üleminekule, digipöördele, 
majanduslikule, sotsiaalsele ja territoriaalsele ühtekuuluvusele, institutsioonide 
vastupidavusele ja sotsiaalõiguste sambale;

16. väljendab heameelt komisjonile delegeeritud volituste üle luua delegeeritud õigusaktiga 
tulemustabel, et tähelepanelikult jälgida taaste- ja vastupidavuskavade rakendamist 
liikmesriikides;

17 tuletab meelde, et tulemustabel on aluseks taaste- ja vastupidavusdialoogile ning 
komisjon peaks seda kaks korda aastas ajakohastama; kutsub sellega seoses komisjoni 
üles tagama, et seatud vahe-eesmärkide ja sihtmärkide saavutamisel tehtud edusamme 
jälgitakse põhjalikult ja rangelt kooskõlas taaste- ja vastupidavusrahastu määrusega, 
tuginedes kehtestatud ühistele näitajatele ja aruandlusmetoodikale; tuletab ühtlasi 
meelde, et taaste- ja vastupidavusrahastu on seotud tingimustega, mis tagavad 
väljamakstud raha läbipaistva kasutamise ja peaksid ära hoidma korruptsiooni ja pettust, 
topeltrahastamist ja huvide konflikte, ning on veendunud, et kontrolli tuleks laiendada 
ka lõplike vahendite saajate tegelikele kuludele; väljendab heameelt asjaolu üle, et tänu 

24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241.
25 Mõlemad 2018. aasta hindades.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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Euroopa Parlamendile on liikmesriigid nüüd kohustatud andma teavet lõplike vahendite 
saajate kohta;

18. soovitab ELil ja riikide ametiasutustel võtta hädaolukorra- ja taastamismeetmete 
väljatöötamisel ja rakendamisel arvesse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste panust;

19. märgib, et Euroopa Parlament nõudis oma resolutsioonis, mis käsitleb Euroopa 
Parlamendi arvamust komisjoni ja nõukogu käimasoleva riiklike taaste- ja 
vastupidavuskavade hindamise kohta, komisjoni, liikmesriikide ja kõigi 
rakenduspartnerite suurt läbipaistvust ja vastutust rakendamisprotsessis; 

20. palub komisjonil põhjalikult kontrollida võimalikke riske ELi finantshuvidele ja mitte 
jätkata maksete tegemist, kui ei täideta vahe-eesmärke, mis on seotud korruptsiooni ja 
pettuste ennetamise, avastamise ja kõrvaldamise meetmetega; kutsub ühtlasi komisjoni 
üles teavitama eelarvepädevaid institutsioone viivitamata kõikidest olukordadest, kus 
vahendeid ei maksta välja väidetava väärkasutamise, korruptsiooni, pettuse või 
õigusriigi väärtuste rikkumise tõttu ning kus liikmesriikidel ei ole piisavaid 
pettustevastaseid süsteeme;

21. on veendunud, et tuleks püüelda usaldusväärse finantsjuhtimise poole ning kuigi 
vahendite kasutuselevõtt jääb oluliseks eesmärgiks, ei tohiks seda seada prioriteediks 
tulemuslikkuse, kulutustele vastava tulu ja programmide ELi lisaväärtuse ees, ning 
reeglite rikkumise korral tuleks tagasinõudmine tagada finantskorrektsiooni abil;

22. kutsub liikmesriike üles lisama majandusstiimulite ja toetuste vallas programmi 
ülesehitusele ja täideviimise faasidele korruptsiooniriski hindamise elemendi; märgib, et 
riskiolukordi tuleks lahendada igakülgselt, kasutades võimaluse korral kogu 
valitsussektorit hõlmavat meetodit;

23. on arvamusel, et suurem läbipaistvus koos tehnoloogia ja andmeteadusega on otsustava 
tähtsusega korruptsiooni ennetamisel ja vähendamisel; kutsub sellega seoses komisjoni 
ja liikmesriike üles kasutama täiel määral ära olemasolevaid vahendeid, nagu varajase 
avastamise ja kõrvalejätmise süsteem, Arachne ning rikkumisjuhtumite haldamise 
süsteem (IMS), et teha tulemuslikult ja tõhusalt kindlaks problemaatilised ettevõtjad ja 
nendega seotud eraisikud (või füüsilised isikud) eelarve otsese ja kaudse täitmise 
raames; 

24. rõhutab lisaväärtust, mida teabe jagamine võib tuua korruptsioonivastases võitluses; 
nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et seda tehakse digitaalse, 
koostalitlusvõimelise ja standarditud andmekogumissüsteemi abil, ning soovitab 
liikmesriikidel vahetada teavet nii omavahel kui ka asjaomaste ELi organitega (eelkõige 
Euroopa Kontrollikoja, OLAFi, Euroopa Prokuratuuri ja Europoliga), et teha tihedamat 
koostööd eriti kriisiolukordades eesmärgiga parandada andmete kogumist, suurendada 
kontrolli tõhusust ja tagada väärkasutatud rahaliste vahendite tagasinõudmine; 

25. rõhutab, et korruptsiooni, reeglitevastaste kulutuste ja rahaliste vahendite 
väärkasutamise vältimiseks on oluline teada, kes saab ELi rahalistest vahenditest kasu; 
peab kahetsusväärseks, et ettevõtjaid ja nende tegelikke tulusaajaid puudutavat teavet on 
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kas keeruline või võimatu kätte saada26; on veendunud, et sellise ühtse 
koostalitlusvõimelise andmebaasi loomine, mis näitaks otseseid ja lõplikke ELi toetuste 
saajaid, oleks oluline samm selle olukorra parandamiseks; 

26. rõhutab, et vahendite saajad peavad olema liikmesriikides tuvastatavad ja fondidest 
sõltumatud, sealhulgas nii otsese kui ka jagatud eelarve täitmise raames; rõhutab, et 
andmebaas peaks piirduma vajaliku teabega ja teavet võib avaldada kooskõlas Euroopa 
Liidu Kohtu väljakujunenud kohtupraktikaga; nõuab tungivalt, et liikmesriigid teeksid 
komisjoniga koostööd, et luua selline ühtne tsentraliseeritud andmebaas ELi 
rahavoogude jälgimiseks;

27. nõuab tungivalt, et eelseisva finantsmääruse sihipärase läbivaatamise käigus 
tugevdataks varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemi ja selle kohaldamisala; 
kutsub komisjoni üles laiendama varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemi 
kohaldamisala eelarve jagatud täitmise alla kuuluvatele fondidele, järgides 
nõuetekohaselt proportsionaalsuse ja asjakohasuse põhimõtteid;

28. peab kahetsusväärseks asjaolu, et OLAFil ja kontrollikojal ei ole täielikku juurdepääsu 
Arachne riskihindamisvahendile ning nad on sunnitud taotlema igal üksikjuhul eraldi 
juurdepääsu Arachne riskiarvutustele, mis raskendab teabevahetust, takistades seeläbi 
esilekerkivate riskimustrite avastamist ja neile reageerimist; peab vajalikuks leida 
lahendus, mis võimaldaks OLAFile ja kontrollikojale juurdepääsu Arachne 
riskihindamisvahendile; on seisukohal, et Arachne integreerimine riiklikesse juhtimis- 
ja kontrollisüsteemidesse peaks olema kohustuslik kõigile korraldusasutustele;

29. kutsub komisjoni üles hindama COVID-19 pandeemiale reageerimist mitmes 
valdkonnas, sealhulgas ennetavate korruptsioonivastaste meetmete, empiiriliste tõendite 
analüüsi ja maksetaotluste vastuvõtmise määra osas, samuti uurima, kas korruptsioon 
mõjutas tulemust ja kas eetikareegleid järgiti või eirati, ning andma Euroopa 
Parlamendile aru peamistest järeldustest, et parlament saaks (eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutava institutsioonina) lisada 2020. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise otsusesse eraldi peatüki hädaabifondide ja kriisiga seotud kulutuste 
kohta;

30. peab kahetsusväärseks, et komisjon kasutab eelostulepingutes väga laialdaselt teksti 
osade kustutamist; väidab veendunult, et need andmed on üksikasjade delikaatsusele 
vaatamata olulised vastutuse suurendamiseks ning koroonaviiruse ülemaailmse 
tõkestamise tõhustamiseks; kutsub komisjoni üles käsitlema tulevastele kriisidele 
reageerimisel paremini läbipaistvuse ja aruandekohustuse aspekte, aidates seeläbi 
suurendada üldsuse usaldust, ergutada avalikku arutelu ja edendada ELi väärtusi; 
märgib, et komisjon rakendab finantsmääruse artikli 38 lõike 3 punkti d, viidates 
juhtumile, mille korral andmete avalikustamine tekitanuks vahendite saajate ärihuvide 
kahjustamise ohu, ning nõuab vahendite üldsuse huvides kasutamise tõhusat kontrolli ja 
täielikku vastutust nende kasutamise eest; 

31. on arvamusel, et kui asjaomased riigihangete andmed tehtaks avatud ja standarditud 

26 Uuring „The Largest 50 Beneficiaries in each EU Member States of CAP and Cohesion Funds“ (50 suurimat 
ÜPP raames ja ühtekuuluvusfondidest vahendite saajat igas ELi liikmesriigis), Euroopa Parlament, sisepoliitika 
peadirektoraat, eelarvepoliitika osakond, mai 2021.
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vormingus koos kohtulike karistuste andmete ning ettevõtete registritega analüüsimiseks 
vabalt ja kergesti avalikult kättesaadavaks, hõlbustaks see oluliselt võimalike 
korruptsioonijuhtumite ennetamist ja tuvastamist; on seetõttu arvamusel, et kõiki 
riigihankelepinguid (mille raames kasutatakse avalikke vahendeid) käsitlev teave tuleks 
teha avalikult kättesaadavaks, avaldada selleks ette nähtud veebisaidil minimaalselt 
kärbitud kujul, järgides täiel määral andmekaitse ja muid õiguslikke nõudeid;

32. märgib, et kooskõlas 15. märtsi 2016. aasta määrusega (EL) 2016/369 erakorralise 
toetuse andmise kohta liidus võtab erakorralise toetuse rahastamisvahendi aktiveerimise 
otsuse vastu nõukogu komisjoni ettepaneku alusel; kritiseerib siiski tõsiasja, et 
erakorralise toetuse rahastamisvahendi aktiveerimisel ei arvestatud vaatamata selle 
tugevatele seostele ELi eelarvega täielikult parlamendi kui eelarvepädeva institutsiooni 
ja ELi eelarve lõpliku järelevalve tegija õigustega ega järgitud neid;

33. avaldab kahetsust asjaolu pärast, et vaatamata mitmele katsele saada selge ülevaade ei 
ole eelarve- ja eelarvekontrollikomisjonile antud juurdepääsu asjaomastele andmetele 
eelostulepingute rahastamiseks erakorralise toetuse rahastamisvahendi raames kulutatud 
ELi rahaliste vahendite kohta, mille kogusumma küündib kuue lepingu peale kokku 
2,5 miljardi euroni;

34. tunnistab, et ühishanke leping27 võimaldab liikmesriikidel ning EMP ja teistel riikidel 
pidada meditsiinivarustuse tarnimisel läbirääkimisi paremate tingimuste üle; kutsub 
komisjoni üles hindama ühishanke lepingu ja rescEU meditsiiniseadmete varude 
loomise tõhusust ja tulemuslikkust, et teha kindlaks head tavad tulevaste kriiside 
puhuks; nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks ka olukordades, kus kasutatakse 
täielikult või osaliselt ELi eelarve vahendeid, tugeva ja läbipaistva ELi riigihangete 
raamistiku, mis võimaldaks Euroopa Parlamendil toimuvat igakülgselt jälgida, eriti 
suurte majandus-, julgeoleku- või tervishoiukriisiga seotud kuluvaldkondade puhul;

35. kutsub komisjoni tungivalt üles esitama ettepaneku vaadata läbi finantsmäärus, et lisada 
sellesse kindel õiguslik alus avatud ja standarditud riigihankeandmete kohustuslikuks 
kasutamiseks ning muutma eelarvekontrolli IT-süsteemid kohustuslikuks, avalikuks 
ning riiklike ja piirkondlike andmebaasidega koostalitlusvõimeliseks;

36. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tegema koostööd tugevate riiklike pettustevastaste 
strateegiate vastuvõtmiseks, mis aitaksid koordineerida mitme eri üksuse tegevust ja 
tagaksid kõigi ressursside optimeerimise ja kõigi huvipakkuvate valdkondade kaasatuse 
(kulud kaudse ja ühise kontrolli all, riiklikud fondid jms); märgib, et 2020. aasta lõpuks 
oli 14 liikmesriiki võtnud vastu riikliku pettusevastase strateegia ja viis olid alustanud 
selleks menetlust; märgib, et see tähendab 2019. aastaga võrreldes edasiminekut, kuid 
peab kahetsusväärseks asjaolu, et kõik liikmesriigid ei ole veel riiklikku pettustevastase 
võitluse strateegiat vastu võtnud ega kavatse seda ka teha; väljendab muret tõsiasja 
pärast, et kehtivate strateegiate ulatus ja põhjalikkus on erinevad ning neid tuleb selles 
osas ajakohastada; 

37. nõuab tungivalt, et liikmesriigid harmoneeriksid ja ühtlustaksid oma standardeid, ning 
kutsub komisjoni üles algatama rikkumismenetlusi liikmesriikide vastu, kes keelduvad 
seda tegemast; kutsub komisjoni üles toetama liikmesriike nende strateegiate 

27 https://ec.europa.eu/health/security/preparedness_response_et 

https://ec.europa.eu/health/security/preparedness_response_et


PE695.295v02-00 14/24 RR\1243131ET.docx

ET

parandamisel, et tagada tugeva riikliku pettusevastase strateegia olemasolu kõikjal 
liidus;

38. peab oluliseks, et komisjon hindaks oma tulevases õigusriigi olukorda käsitlevas 
aruandes mitte ainult riikliku pettustevastase strateegia olemasolu, vaid ka selle 
tõhusust; on ühtlasi arvamusel, et tulevased õigusriigi olukorda käsitlevad aruanded 
peaksid tuginema headele tavadele ja andma riigipõhiseid soovitusi selle kohta, kuidas 
tuvastatud probleeme või rikkumisi kõrvaldada, sealhulgas vajaduse korral koos 
rakendamise tähtaegade ja järelmeetmetega; on seisukohal, et tuleks uurida ka COVID-
19 pandeemiale reageerimiseks võetud meetmeid ja nende mõju õigusriigile; 

39. tuletab meelde, et liidu finantshuvide kaitse on äärmiselt oluline ning selleks on vaja 
kõigil tasanditel teha pidevaid ja suuri jõupingutusi; 

40. nõuab kindlalt, et Euroopa Prokuratuur ja teised ELi organid, nt Eurojust, Europol ja 
OLAF teeksid oma volituste/pädevuse piires koostööd kriminaaluurimiste läbiviimisel 
ja kohtulikul menetlemisel; rõhutab eespool nimetatud institutsioonide ja asutuste 
otsustavat rolli hädaolukordade ja kriiside ajal, et võidelda nende vastu, kes kasutavad 
alusetult ELi rahalisi vahendeid, ning võtab sellega seoses arvesse nende vahel sõlmitud 
töökorda; rõhutab, et tõhus koostöö on võimalik ainult siis, kui ELi organitel on 
poliitiline toetus ning piisavad inim- ja rahalised ressursid; 

41. kritiseerib asjaolu, et komisjon eiras parlamendi üleskutset laiendada Euroopa 
Prokuratuuri personalikava ning ei rakendanud 2020. aasta lepitusmenetluse 
kokkulepet; kordab, et nii Euroopa Prokuratuuril kui ka OLAFil on vaja rohkem 
vahendeid ja töötajaid, et hõlbustada võitlust korruptsiooni, pettuste, reeglitevastase 
kulutamise ja vahendite väärkasutamise vastu;

42. hoiatab, et organiseeritud kuritegelikud ühendused tegutsevad riigipiire tunnistamata 
ning nad omandavad üha sagedamini vara oma asukohariigist erinevates liikmesriikides 
ja kolmandates riikides;

43. nõuab laiemat tõhusat rahvusvahelist koostööd tõendite kogumisel, vastastikusel 
tunnustamisel, dokumentide edastamisel ning varade konfiskeerimisel ja arestimisel, et 
anda pädevatele asutustele vahendid kriminaaltulu liikumise jälgimiseks, selle 
külmutamiseks, haldamiseks ja konfiskeerimiseks; kutsub seetõttu komisjoni üles 
toetama ja edendama korruptsioonikuritegude määratluste ühtlustamist kogu liidus ning 
paremini kasutama olemasolevaid andmestikke ja uute andmestike väljatöötamise 
metoodikat, et saada kogu EList võrdlusandmeid korruptsioonijuhtumite käsitlemise 
kohta;

44. nõuab tihedamat koostööd liikmesriikide ametiasutuste esindajate ja OLAFi vahel, et 
tagada ELi eelarvet kahjustavate pettustega seotud juurdluste nõuetekohane 
arvessevõtmine;

45. rõhutab, et riikide korruptsioonivastane ühendus (GRECO) on andnud liikmesriikidele 
põhjalikke soovitusi avaliku sektori raha kasutamise kohta kriisi- ja hädaolukordades; 
kutsub kõiki liikmesriike üles neid soovitusi täielikult rakendama ning suurendama 
seeläbi läbipaistvust ja aruandekohustust; väljendab selles küsimuses heameelt ELi 
GRECO täisliikmeks saamise võimaluse pärast;
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46. peab tervitatavaks komisjoni esitatud seadusandlike ettepanekute paketti, mille eesmärk 
on tugevdada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitlevaid ELi reegleid, 
nõuab tulevase raamistiku tõhusat ja järjepidevat rakendamist, et ennetada 
hädaolukordi, kus ELi stabiilsus ja julgeolek võivad ohtu sattuda;

47. võtab murega teadmiseks Europoli järelduse, et kurjategijad on digitaliseerunud, mis 
tähendab, et peaaegu kogu kuritegevus on nüüd osaliselt seotud internetiga ja paljud 
kuriteod on täielikult internetti üle läinud; väljendab muret selle pärast, et uued 
tehnoloogiad võimaldavad jätkata ka traditsiooniliste kuritegude toimepanemist 
ebatraditsioonilisel viisil kogu maailmas ja igal ajal; kutsub komisjoni ja liikmesriike 
üles tegema otsustavaid investeeringuid ja võtma jõulisi poliitilisi kohustusi nende uute 
probleemide lahendamiseks;

48. on arvamusel, et tehisintellekti vallas tehtavad edusammud annavad avalikule sektorile 
pettuste tuvastamisel ja ennetamisel olulise võimaluse, näiteks suurendades komisjoni 
tsentraalset analüüsivõimet, kuna IT vahendid võimaldavad kergesti vajalikke andmeid 
koguda, seostada ja analüüsida ning tuvastada võimalikke rikkumisi, pettusi ja 
korruptsiooni; soovitab komisjonil ja liikmesriikidel võtta kasutusele ühtse integreeritud 
koostalitlusvõimelise teabe- ja järelevalvesüsteemi, sealhulgas ühtse andmekogumis- ja 
riskihindamisvahendi, et pääseda juurde asjakohastele andmetele ja neid analüüsida 
ning suurendada kontrolli usaldusväärsust, pidades silmas üldist kohaldamist, 
sealhulgas tehnilise toe instrumendi abil;

49. märgib, et tulemuslike kontrollide ja auditite tagamiseks on vaja koguda andmeid nende 
kohta, kes saavad eelarve jagatud täitmise raames liidu vahenditest otsest või kaudset 
kasu, ning nende projektide ja reformide kohta, mida toetatakse taaste- ja 
vastupidavusrahastust, sealhulgas andmeid vahendite saajate tegelike tulusaajate kohta, 
ning et selliste andmete kogumise ja töötlemisega seotud reeglid peaksid olema 
kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega;

50. rõhutab kasu, mida digitaalsed kinnistusraamatud toovad omandi läbipaistvusele ning 
korruptsiooni ennetamisele ja selle vastu võitlemisele; peab tervitatavaks komisjoni 
algatusi selliste programmide rakendamiseks kogu ELis; kutsub riikide ametiasutusi 
üles tegema komisjoniga koostööd nende programmide ulatuslikuks rakendamiseks;

51. on seisukohal, et tsentraliseeritud teabe- ja järelevalvesüsteem peaks sisaldama 
hangetele esitatavaid nõudeid kogu ELis, riikide kaupa, avalikustatud andmeid 
töövõtjatele ja hankijatele, et nad saaksid esitada süstemaatiliselt konkreetseid 
projektiandmeid, vahe-eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme ning otseseid ja 
lõplikke tulusaajaid (standarditud vormingus); on veendunud, et selline süsteem tuleks 
luua selleks, et hõlbustada andmete kogumist, koostalitlusvõimet ja käsitlemist ELi 
tasandil ning tagada tõhus kontroll ja auditeerimine; rõhutab, et süsteem peaks piirduma 
vajaliku teabega ja teavet peaks olema võimalik avaldada kooskõlas Euroopa Liidu 
Kohtu väljakujunenud kohtupraktikaga; juhib siiski tähelepanu sellele, et andmete 
kogumise hõlbustamiseks võiks riigi tasandil (st detsentraliseeritud kogumispunktis) 
kasutusele võtta vahepealse tasandi, võttes arvesse keelelisi erinevusi ja kohalikke 
iseärasusi (nt piirkondlikud kohustused);

52. soovitab kasutada finantsteabe avaldamise ja vara deklareerimise süsteeme 
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korruptsiooni ennetamiseks, avastamiseks ja uurimiseks ja/või selle eest vastutusele 
võtmiseks, et edendada riigiametnike vastutust ja teadlikkust, vältides seeläbi huvide 
konflikte;

53. usub, et andmeplatvormid võivad tugevdada järelevalvemehhanisme ja tõhustada 
teabevahetust teiste valitsusasutustega;

54. on arvamusel, et professionaalsuse suurendamine ja piisavad palgad riigihangete vallas, 
nimelt spetsialiseerunud, korraliku väljaõppega ning hästi tasustatud riigihangetega 
tegeleva personali olemasolu, kes jagavad oma erialaseid ja muid teadmisi ning 
(turu)teavet ka teiste liikmesriikidega, on kasulikud tavad, mida rakendada koos 
korruptsiooni ennetamise võtetega

55. soovitab liikmesriikidel kasutada ELi rahalisi vahendeid ja programme otstarbekalt; 
kutsub liikmesriikide ametiasutusi üles tegema OLAFiga koostööd töötajate 
koolitamisel valdkondades, nagu pettuste eri liigid, suundumused, ohud ja riskid, 
korruptsioon ja muu ELi finantshuve kahjustav ebaseaduslik tegevus;

56. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

korruptsiooni, reeglitevastaselt tehtud kulutuste ning ELi ja riiklike rahaliste vahendite 
omastamise vastaste ennetusmeetmete hindamise kohta erakorraliste rahaliste vahendite ja 
kriisiga seotud kuluvaldkondade puhul
(2020/2222(INI))

Arvamuse koostaja: Tomáš Zdechovský

ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et kriisimeetmed võivad otseselt mõjutada riigi erinevate volituste vahelist 
tasakaalu, ning on teadlik, et valitsused ja kohalikud omavalitsused võivad olla sunnitud 
võtma erakorralisi meetmeid, konsulteerides üldsusega vähem, kui tavapäraselt 
eeldatav, et vältida tõsiseid majandus- ja sotsiaalkriise, mis võivad õõnestada 
demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet; on veendunud, et need meetmed peaksid alati 
olema ajaliselt piiratud, proportsionaalsed, vajalikud ja neid ei tohiks kunagi kasutada 
ettekäändena võimude tasakaalu püsivamaks muutmiseks; tuletab meelde, et suurt 
tähelepanu tuleb pöörata tõhusa kontrolli- ja tasakaalustamissüsteemi säilitamisele ning 
õigusriigi põhimõtte, põhiõiguste ja demokraatliku vastutuse järgimisele kõigi 
hädaolukorraks võetavate meetmete korral;

2. tuletab meelde, et olenemata rakendusviisist peavad liikmesriigid liidu eelarve täitmisel 
neid põhimõtteid alati järgima; on seisukohal, et pettuste, korruptsiooni ja huvide 
konflikti tõhus ennetamine ja nende eest vastutusele võtmine on Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 317 sätestatud usaldusväärse finantsjuhtimise järgimise 
eeltingimuseks; tuletab peale selle meelde, et korruptsiooni, reeglitevastaselt tehtud 
kulutuste ja liidu rahaliste vahendite omastamise vastu võitlemise strateegiad peaksid 
olema kõikehõlmavad ja läbipaistvad;

3. rõhutab erakorraliste rahaliste vahendite rakendamise jälgimise jaoks tõhusate 
mehhanismide kasutuselevõtu vajadust, tagamaks, et kõik erakorralised rahalised 
vahendid jõuavad ettenähtud abisaajateni ja et see on täielikult kooskõlas 
läbipaistvusnõuete, põhiõiguste, õigusriigi põhimõtte ja muude juriidiliste kohustustega, 
eelkõige usaldusväärse finantsjuhtimisega; on seetõttu veendunud, et rahastamine 
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riiklikest vahenditest peab alati olema jälgitav, et täita rahastamise aruandekohustuse, 
läbipaistvuse ja järelevalvega seotud nõudeid; väljendab muret mõnes liikmesriigis 
esineva teatud vastupanu pärast, mis puudutab korruptsioonivastaseid meetmeid ja 
läbipaistvusreforme, mis on osaliselt seletatav mõnede seadusandjate ja 
valitsusametnike isiklike huvidega; kutsub liikmesriike ja asjaomaseid liidu 
ametiasutusi üles oma pädevuse piires korraldama sõltumatuid uurimisi 
rahastamiseeskirjade rikkumisi käsitlevate aruannete kohta ja ootab, et komisjon 
kasutaks rikkumiste tuvastamise korral oma volitusi liidu rahastamise peatamiseks või 
tagasinõudmiseks;

4. rõhutab, et praegusest COVID-19 kriisist tingitud hädaolukorrale reageerimine on 
loonud soodsa keskkonna kuritegevuse kasvuks ja eelkõige korruptsiooniks, mida 
kinnitavad mõnes liikmesriigis aset leidnud erakordsed ja kõrgetasemelised juhtumid; 
on seetõttu seisukohal, et rahvusvaheliste organisatsioonide, riikide ja eraõiguslike 
üksuste kriisile reageerimine peaks hõlmama ka korruptsiooni ennetamise ja avastamise 
mehhanisme; on veendunud, et COVID-19 kriisile reageerimisel tuleb järgida 
kõrgeimaid avatuse, läbipaistvuse, vastutuse ja õiguskaitse standardeid, mis on 
õigusriigi põhimõttel põhineva demokraatliku valitsemistava olulised osad;

5. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles vaatama hoolikalt läbi COVID-19 kriisi ajal 
võetud poliitikameetmeid ning täiustama olemasolevaid ja määratlema uusi 
mehhanisme ja protokolle tulevasteks erakorralisteks kulutusteks, et suurendada avaliku 
sektori kulutuste läbipaistvust, pöörates erilist tähelepanu ennetusmeetmetele; märgib, et 
komisjon võib teostada ELi rahaliste vahendite kasutamise eel- ja järelhindamist; peab 
sellega seoses kahetsusväärseks komisjoni vastumeelsust kasutada tema käsutuses 
olevaid vahendeid, eelkõige 1. jaanuaril 2021 jõustunud määrusest, mis käsitleb 
õigusriigi tingimuslikkuse korda, tulenevaid meetmeid;

6. rõhutab edasist vajadust eelkontrollida liikmesriikide korruptsioonivastaseid õigusakte 
ja tavasid; kutsub komisjoni üles lisama korruptsioonivastased vahe-eesmärgid oma 
ettepanekutesse nõukogu otsuste kohta, millega kiidetakse heaks riiklike taaste- ja 
vastupidavuskavade hindamine juhtudel, kus esineb rahaliste vahendite omastamise oht; 
rõhutab asjaolu, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL riigihangete 
kohta1 (ELi riigihangete direktiiv) juba võimaldab kiireid ja väiksema 
halduskoormusega menetlusi ning et liikmesriikide valitsused ei tohiks nende 
menetluste haldamisel eirata õigusaktidest tulenevaid nõudeid;

7. juhib tähelepanu sellele, et korruptsioon kahjustab riigi ja avaliku sektori asutuste 
toimimist üldiselt ja kõikidel tasanditel ning et see on organiseeritud kuritegevuse üks 
peamisi soodustajaid ja seda veelgi enam kriisi ajal; rõhutab, et sõltumatud 
institutsioonid, nagu sõltumatu kohtusüsteem ja sõltumatud prokurörid, tulemuslikud 
korruptsioonivastased raamistikud ning läbipaistvus ja usaldusväärsus riigivõimu 
teostamisel võivad tugevdada õigussüsteeme ning usaldust avaliku sektori asutuste ja 
demokraatlike protsesside vastu; kutsub kõiki liikmesriike üles välja töötama või 
ajakohastama oma riiklikke korruptsioonivastaseid strateegiaid, milles on eraldi jaotised 
avaliku sektori kulutuste kohta kriisi ajal, ning korraldama igakülgset hindamist 
õiguskaitseasutuste varustuse ja personalivajaduste kohta, võttes arvesse 

1 ELT L 94, 28.3.2014, lk 65.
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reeglitevastaselt tehtud ja ebaseaduslike avaliku sektori kulutuste kiiret arengut ja 
laiemat levikut, ning varustama neid vajalike vahenditega, sealhulgas IT-vahenditega, et 
suurendada nende suutlikkust korruptsiooni ennetamisel ja selle vastu võitlemisel; on 
veendunud, et riikidevahelise korruptsiooni eri vormid ei mõjuta mitte ainult riikide 
majanduse terviklikkust, vaid avaldavad samuti mõju majandusele Euroopa ja 
rahvusvahelisel tasandil, ning kordab seepärast liidu majandus- ja finantskeskkonna 
üldise läbipaistvuse suurendamise vajadust;

8. rõhutab, et avaliku sektori vahendite ebaõige haldamine ja ebatõhus reageerimine 
kriisile võib suurendada kasvavat usaldamatust valitsuse vastu; on veendunud, et 
üldsusel on kriisi ajal õigus teabele ning sellele, et teave ja andmed oleksid ajakohased, 
läbipaistvad ja usaldusväärsed; peab kahetsusväärseks, et COVID-19 pandeemia ajal 
võtsid mitmed liikmesriigid meetmeid, mis takistasid üldsuse, eelkõige 
meediaspetsialistide juurdepääsu dokumentidele; tuletab meelde vaba ajakirjanduse rolli 
toimiva demokraatia põhikomponendina ning rõhutab kaitsemehhanismide tähtsust 
riiklikul ja Euroopa tasandil, et säilitada ja tugevdada vaba meediat; on veendunud, et 
asjaomaste mittekonfidentsiaalsete andmete, mis puudutavad riigihankeid ja 
süüdimõistvaid kohtuotsuseid, avalik kättesaadavus masinloetaval kujul võib 
märkimisväärselt soodustada võimalike korruptsioonijuhtumite ennetamist ja 
avastamist; on seetõttu seisukohal, et kõik riigihankelepingud, mille kaudu toimub 
rahastamine riiklikest vahenditest, tuleks avaldada võimalikult vähese redigeerimisega 
spetsiaalsel avalikul veebisaidil juurdepääsetaval kujul ja standardvormis, et avaliku 
sektori kulutusi oleks võimalik analüüsida ning seeläbi tagada nende läbipaistvus ja 
kontroll;

9. märgib, et paljud valitsused on saanud piirivalve jaoks erakorralist abi ja 
Sisejulgeolekufondi täiendavaid vahendeid; peab kahetsusväärseks, et komisjoni ja 
liikmesriikide tegevus ei ole parlamendi suhtes läbipaistev; mõistab eelkõige hukka 
asjaolu, et Horvaatia valitsus keeldus parlamendile esitamast olulisi dokumente 
Horvaatia piirivalve jaoks eraldatud täiendavate vahendite kohta; rõhutab, et selline 
keeldumine takistab parlamendil täita oma kontrollifunktsiooni;

10. väljendab heameelt kriitiku rolli üle, mida täidavad korruptsioonivastases võitluses 
kodanikuühiskonna organisatsioonid; rõhutab, et hädaolukorrale reageerimise edukus 
sõltub suurel määral kõigi ühiskonnaelus osalejate aktiivsest kaastööst; on veendunud, 
et praegune COVID-19 kriis on toonud esile, kui tähtis on tugev süsteem, mille kaudu 
kodanikud osalevad avalikus otsustusprotsessis; märgib, et eriti oluline on tagada kaitse 
korruptsioonikahtlustest teatajatele; tunneb muret rikkumisest teatajate rahvusvahelise 
võrgustiku ja Transparency Internationali hiljutiste aruannete pärast, mille kohaselt 
14 liikmesriiki ei ole alustanud rikkumisest teatamise ELi direktiivi rakendamist või 
teinud selle rakendamise suunas minimaalseid edusamme, võttes arvesse selle 
siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaega, milleks on 17. detsember 2021; peab 
kahetsusväärseks, et COVID-19 kriisi ajal võtsid mitmed liikmesriigid vastu 
erakorralised õigusaktid, millega kehtestati kodanikuühiskonna tegevusele piiravad 
meetmed; nõuab tungivalt, et liikmesriigid töötaksid välja terviklikud kriisiohjekavad, et 
valmistuda sarnasteks olukordadeks tulevikus ning et tagada kodanikuühiskonna rolli 
jaoks kaitsemeetmed;

11. rõhutab Euroopa Prokuratuuri olulist rolli korruptsiooni ennetamise ja selle vastu 
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võitlemise ELi raamistikus; kutsub ülejäänud mitteosalevaid liikmesriike üles tegema 
koostööd ja lõpuks ühinema Euroopa Prokuratuuriga; rõhutab, et liikmesriigid saavad 
kasu väärtuslikest eksperditeadmistest, tehes aktiivselt koostööd Euroopa 
Prokuratuuriga; tuletab meelde Euroopa Prokuratuuri nõuetekohase toimimise jaoks 
vajalike inim- ja eelarveressursside tagamise vajadust;

12. tunnistab tehisintellekti ja suurandmete praegust rolli ja tulevast potentsiaali 
korruptsiooni ja avaliku sektori vahendite omastamise vastases võitluses; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles kasutama täiel määral ära olemasolevaid vahendeid, nagu 
varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteem, riskihindamisvahend Arachne ja 
rikkumisjuhtumite haldamise süsteem, et teha tõhusalt ja tulemuslikult kindlaks 
problemaatilised ettevõtjad ja nendega seotud füüsilised isikud otsese ja kaudse eelarve 
täitmise raames; julgustab liikmesriike teavet vahetama nii omavahel kui ka 
komisjoniga ning tegema tihedamat koostööd, et tõhustada andmekogumist ja 
suurendada ohjemeetmete tõhusust; peab kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa 
Pettustevastasel Ametil puudub täielik juurdepääs riskihindamisvahendile Arachne; 
kordab oma üleskutset komisjonile muuta riskihindamisvahendi Arachne kasutamine 
ELi rahastamise puhul kohustuslikuks; juhib tähelepanu sellele, et kogu avalikult 
kättesaadav teave ja andmed peaksid olema kergesti juurdepääsetavad; rõhutab, et seda 
teavet ja andmeid peab töötlema kooskõlas andmekaitset ja üksikisikute õigust eraelu 
puutumatusele käsitlevate õigusaktidega; rõhutab, et täitevasutused peavad ennetama 
kurjategijaid, kes kasutavad üha enam uusi tehnoloogiaid ja haaravad kinni igast 
võimalusest, et laiendada oma ebaseaduslikku tegevust nii internetis kui ka väljaspool 
seda;

13. tuletab meelde, et riikide korruptsioonivastane ühendus (GRECO) on esitanud mitmeid 
soovitusi riiklike rahaliste vahendite kasutamise kohta kriisiolukordades ning COVID-
19 pandeemia kontekstiga seoses märgib GRECO oma 21. tegevuse üldaruandes, et 
valitsused peaksid rangelt haldama korruptsiooniriske, mis on põhjustatud vajadusest 
võtta erakorralisi meetmeid COVID-19 pandeemia vastu võitlemiseks; kutsub 
liikmesriike üles järgima kõiki GRECO soovitusi ja suuniseid ning kiidab heaks ELi 
GRECOga täieõigusliku liikmena ühinemise võimaluse;

14. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles läbi vaatama ja vajaduse korral tugevdama 
riiklikke ja liidu ametiasutusi ning eri korruptsioonivormide vastaseid haldusmenetlusi 
ja tavasid; rõhutab tihedama koostöö vajadust pädevate liidu ametiasutuste, nimelt 
Euroopa Prokuratuuri, Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti, Europoli ja 
Euroopa Pettustevastase Ameti vahel nende asjaomaste volituste piires korruptsiooniga 
seotud kriminaaluurimise teostamisel ja vastutusele võtmisel; tuletab sellega seoses 
meelde, kui olulised on tõhusad teabevood ja tõhusam teabevahetus eri asjaomaste 
riiklike ja liidu ametiasutuste vahel; nõuab korruptsioonivastases võitluses tihedamat 
koostööd ELi, selle liikmesriikide, valitsustevaheliste organisatsioonide, eelkõige ÜRO 
ja valitsusväliste organisatsioonide vahel.
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