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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja soovis veenduda, et eelarves on arvestatud Euroopa Parlamendis vastu 
võetud põhimõtete ja soovitustega, mis käsitlevad usaldusväärset finantsjuhtimist ja 
läbipaistvust Euroopa Liidu rahaliste vahendite haldamisel, pöörates erilist tähelepanu 
Euroopa Liidu erinevate poliitikavaldkondade kulutõhususele.

Eelarvehaldus 

1. oma 23. aprilli 2009. aasta resolutsioonis, mis sisaldab Euroopa Liidu 2007. aasta 
üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatuks osaks olevaid 
tähelepanekuid, taunib Euroopa Parlament liikmesriikide tasandil kohaldatavate 
parandusmehhanismide kohta esitatavate andmete halba kvaliteeti ühtekuuluvuspoliitika 
ja põllumajanduse valdkonnas, kus kontrollikoda kahtleb esitatava teabe 
usaldusväärsuses;

2. märgib, kui olulised on lõplikud otsused ja parandusmeetmed selleks, et välistada selliste 
kulude ühendusepoolne rahastamine, mis ei ole kooskõlas ühenduse õigusaktidega, ning 
kordab oma nõuet täpsustada konkreetne eelarverida, mida tagasinõutud summad 
puudutavad, nii nagu seda juba tehakse põllumajanduse valdkonnas;

3. on lisaks arvamusel, et komisjon peaks eelarves igal aastal välja tooma summad, mida 
Euroopa Liit on liikmesriikidele alusetult maksnud, ning looma selleks eraldi eelarverea; 

4. juhib tähelepanu sellele, et määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 artiklis 83 on 
sätestatud, et pensione makstakse eelarvest ja et liikmesriigid tagavad ühiselt nimetatud 
toetuste maksmise vastavalt nimetatud kulude katmiseks kehtestatud protsendimääradele; 
on seisukohal, et ülalnimetatud ühine tagatis tähendab seda, et nimetatud tagatist võib 
kasutada ühe või mitme liikmesriigi kohustuste täitmata jätmise korral, kuid sellest ei 
järeldu otseselt, et ühendused ei võiks esitada selle kohustuse võtnud liikmesriikidele 
võlanõuet; tuletab lisaks meelde, et ametnikud maksavad pensioniskeemi rahastamises 
osalemiseks üldeelarvesse 10,25% palgast;

Raamatupidamise aastaaruanded 

5. peab kummaliseks, et raamatupidamise aastaaruanded näitavad 58 600 000 000 euro 
suurust negatiivset netovara, ning arutleb, kas liikmesriikidelt sissenõutavaid summasid ei 
peaks kandma aktivasse, kuna töötajatele makstavate pensionide puhul, mille suurus on 
hinnanguliselt 33 500 000 000 eurot, on tegemist kindla kohustusega; 

Riikide haldusdeklaratsioonid

6. märgib, et praeguse seisuga ja vastavalt komisjoni edastatud teabele on üksnes vähesed 
liikmesriigid kiitnud omal algatusel heaks ühenduse rahaliste vahendite haldust käsitleva 
siseriikliku deklaratsiooni vastuvõtmise, ning arvab, et komisjon peaks kasutama oma 
õigusaktide algatamise õigust ja esitama nõukogule ettepaneku võtta vastu otsus riikide 
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deklaratsioonide kohustuslikuks muutmiseks; 

7. on arvamusel, et nõukogu peaks tulevaste eesistujariikide juhtimisel võtma vajalikke 
meetmeid sellise nõuete eiramise ärahoidmiseks; nõuab, et vastutav komisjon võtaks 
sellist nõuete eiramist arvesse 2010. aasta eelarvemenetluses;

8. tuletab sellega seoses meelde, kui oluline on teha koostööd riikide kontrolliasutustega;

Iga-aastased kokkuvõtted ja kontrollide kulutõhususe põhimõte 

9. tuletab komisjonile meelde tema võetud kohustust parandada liikmesriikide iga-aastaste 
kokkuvõtete kvaliteeti, et muuta need kasulikuks vahendiks, mille abil saab tulevastel 
aastatel vähendada vigade tekkimise ohtu;

10. samuti tuletab sellega seoses meelde, kui oluline on integreeritud sisekontrolli 
raamistikku käsitleva tegevuskava meede 10, mille eesmärk on kontrollide kulude 
hindamine, kuna kontrollidega seotud kulude ja kontrollimisest saadava kasu vahel tuleb 
saavutada sobiv tasakaal;

11. on ühtlasi ka seisukohal, et komisjon peaks esitatud iga-aastaste kokkuvõtete põhjal 
analüüsima iga liikmesriigi puhul ühenduse vahendite siseriiklike haldus- ja 
kontrollisüsteemide tugevaid ja nõrku külgi ning hindama seejuures ka ühenduse 
vahendite siseriiklike kontrollisüsteemide kulusid; 

12. on arvamusel, et komisjon peaks koostama konkreetsed ettepanekud ühenduse kulutuste 
haldamise ja kontrolli parandamiseks ja ühtlustama vajadusel teatavaid aspekte, et saada 
lõpuks positiivne kinnitav avaldus;

Teaduspoliitika

13. avaldab kahetsust selle üle, et teaduspoliitikas esinevad endiselt teatavad varasemate 
aastate probleemid (vead kulude hüvitamisel, kohaldatavate eeskirjade keerulisus ja 
tõhusa sanktsioonimehhanismi puudumine) ning palub komisjonil teha jätkuvalt 
jõupingutusi kaasrahastamist sisaldavate programmide proportsionaalsuse eeskirjade 
lihtsustamiseks ja täpsustamiseks; 

14. on seisukohal, et komisjon peab jätkuvalt tagama seitsmenda raamprogrammiga 
ettenähtud hüvitusvõimalused, jätkates eelkõige selle programmi kindlasummalise makse 
menetlust käsitlevate eeskirjade asjakohasuse analüüsi, ning aitama kaasa abisaajaid 
käsitlevate eeskirjade lihtsustamisele ja süsteemis vältimatult vajalike paranduste 
tegemisele;

Välismeetmed

15. on arvamusel, et Euroopa Liidu vahendeid saavad valitsusväliste organisatsioonide nimed 
peaksid läbipaistvuse huvides olema Euroopa Liidu eelarves selgelt kirjas; on samuti 
arvamusel, et Euroopa maksumaksja seisukohast ei ole vastuvõetav, et komisjon pole 
valmis seda teavet juba eelnevalt täielikult, läbimõeldult ja läbipaistvalt esitama.
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ETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. palub komisjonil luua Euroopa Liidu eelarvesse eraldi eelarverea, kus esitatakse igal 
aastal summad, mida Euroopa Liit on liikmesriikidele alusetult maksnud; 

2. palub komisjonil luua Euroopa Liidu eelarvesse eelarverea, kus esitatakse 
kontrollisüsteemide kulud kuluvaldkondade kaupa (activity-based budgeting);

3. teeb ettepaneku, et komisjon võiks eraldada kõikide iga-aastaste kokkuvõtete alusel 
tehtava uuringu läbiviimiseks vajalikud ressursid; nimetatud uuringus tuleks 
liikmesriikide kaupa analüüsida ühenduse vahendite riiklike haldus- ja 
kontrollisüsteemide tugevaid ning nõrku külgi ja lisandväärtust ning esitada hinnang 
ühenduse vahendite riiklike kontrollisüsteemide kulude ja võimaliku kokkuhoiu kohta, 
mida oleks võimalik saavutada riiklike haldusdeklaratsioonide kasutuselevõtmisest 
tuleneva kohapealsete kontrollide arvu vähendamisega;

4. kutsub komisjoni üles võtma seitsmenda raamprogrammi kiireks ja kasutajakeskseks 
rakendamiseks kõiki vajalikke meetmeid; 

5. kordab õiguskindluse huvides komisjonile esitatud palvet loobuda komisjoni poolt 
kuuenda raamprogrammi raames juba heaks kiidetud ja rahastatud projektide 
finantsaruannete ümberarvutamisest, kohaldades kuuenda raamprogrammi näidislepingu 
üldistes tingimustes (II lisa) sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele uusi tõlgendusi; 

6. palub komisjonil alustada finantsmääruse iga kolme aasta tagant läbiviidavat reformi 
2010. aasta alguses ja lisada eelkõige teadusvaldkonnas abisaajate jaoks 
lihtsustamismeetmed; samuti nõuab, et Euroopa Liit oleks välispoliitilisteks 
probleemideks paremini ette valmistatud ning et sel otstarbel antaks komisjonile 
välispoliitika valdkonnas võimalus hallata mitme rahastajaga sihtfonde;

7. ootab, et komisjon jätkaks oma iga-aastast personalivajaduste analüüsi ning teeks 
järeldusi asjaolust, et suur osa tema töötajaid töötab haldusega seotud ametikohtadel; 
nõuab, et suurendataks nende töötajate arvu, kes kontrollivad Euroopa õiguse 
rakendamist liikmesriikides, ning eeldab, et järgmine kõnealust küsimust käsitlev aruanne 
annab Euroopa Parlamendile kogu vajaliku teabe;

8. nõuab, et iga keele kohta viidaks läbi välishindamine, mis käsitleks keelesüsteemi ja selle 
tootlikkust, et vastata liikmesriikide parlamentide järjest kasvavale tõlkevajadusele ja 
töötada nende parlamentide jaoks välja erinevad mudelid tõlketeenuste eest tasumiseks; 
on seisukohal, et eelnimetatu läbiviimine ei tohi rikkuda kodanike õigust omada 
juurdepääsu võimalikult paljudele Euroopa Parlamendi töö jaoks olulistele ELi 
dokumentidele kõikides ELi ametlikes keeltes;

9. nõuab, et komisjon tagaks Euroopa Liidu eelarves vajalikud vahendid selleks, et 
rakendada järelkontrollide programmi, mis käsitleb erinevaid valitsusväliseid 
organisatsioone, kellega komisjon teeb välispoliitika valdkonnas koostööd, ning et 
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komisjon tooks täpselt välja iga projekti asukoha ja töövõtjate nimed;

10. palub komisjonil korraldada võimalikult kiiresti konverents, kus koos kõikide ELi ja 
kolmandate riikide, eriti Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikide asjaomaste 
sidusrühmadega arutataks välistegevusega seotud ELi vahendite ja programmide 
haldamise ja kontrollimise tulemuslikkuse parandamiseks vajalikke mehhanisme;

11. avaldab pettumust pettusevastaste meetmete puudumise üle ning seoses sellega, et 
komisjon ei ole võtnud meetmeid, et reformida edasi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. mai 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1073/1999 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
juurdluste kohta1; palub komisjonil OLAFi tegevust tõhustada, nii et see amet võiks täita 
oma ülesannet Euroopa Liidus ja vastata väljapool Euroopa Liitu tekkivatele vajadustele;

12. palub komisjonil ja liikmesriikidel ühenduse vahendite kulutamisel tagada, et saavutatud 
tulemus või võetud meede oleks kooskõlas eesmärgiga, milleks ühenduse vahendid 
eraldati, ning et saavutatud tulemused või võetud meetmed oleks asjakohaselt 
dokumenteeritud;

13. palub komisjonil ja liikmesriikidel tagada, et ühenduse vahendeid kasutatakse 
liikmesriikides mitte ainult nõuetekohaselt, vaid ka tulemuslikult, ning eelkõige seada 
tasuvusanalüüsi ühenduse vahenditest maksete tegemise tingimuseks;

14. teeb ettepaneku analüüsida ühenduse pensionifondi loomist, et muuta töötajate ees olevad 
finantskohustused komisjoniväliseks; nõuab, et töötajatele makstavate pensionidega 
seoses liikmesriikidele esitatavad nõuded kantaks nii raamatupidamisarvestusse kui ka 
2010. aasta eelarvesse ning et 31. detsembri 2008. aasta seisuga 36,9 miljardi euro 
suuruseks hinnatud nõuetest lähtuvalt ja pärast liikmesriikidega peetud läbirääkimisi 
korrigeeritaks nii raamatupidamisarvestust kui ka eelarvet; 

15. nõuab, et analüüsitaks võimalust lisada eelarvesse sätted Euroopa ühenduste 
kinnisvaraobjektidel tehtavate suurte hooldus- ja parandustööde jaoks, kuna puudub 
hoonete osade kaupa koostatud amortisatsioonigraafik, mis hõlmaks peamisi 
põhivahendeid, mis tuleb kindlate ajavahemike tagant välja vahetada; on arvamusel, et 
sellised suuri hooldus- ja parandustöid käsitlevad sätted peaksid tuginema 
mitmeaastastele hoolduskavadele, mille eesmärk on hoida hooneid heas korras nende 
eluiga pikendamata;

16. palub vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 248 lõikele 3, et jagatud halduse kontrolli 
puhul tugevdataks riikide kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja koostööd; teeb 
ettepaneku uurida, kas nimetatud asutused võiksid sõltumatute välisaudiitoritena ja 
rahvusvahelisi auditistandardeid järgides väljastada ühenduse vahendite haldamise ja 
programmide kohta riiklikke kontrolltõendeid, mis esitataks liikmesriikide valitsustele, et 
need saaksid tõendeid kasutada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus 
vastavalt kehtestamist vajavale institutsioonidevahelisele menetlusele;

17. tunneb muret seitsmenda raamprogrammi eeskirjade pärast, mis ei ole kooskõlas üldiste 
riiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud ning sertifitseeritud raamatupidamis- ja 

1 EÜT L 136, 31.5.1999, lk 1.
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arvestusmeetoditega ja on seega ühtlasi vastuolus üldise äritavaga, ning palub komisjonil 
parandada olukorda selliste tavade vastuvõtmisega, mis võimaldavad keskmiste 
tunnimäärade arvutamist ja kulude arvestamist kulukoha kohta;

18. nõuab tungivalt, et komisjon kehtestaks sertifikaatide heakskiitmiseks terviklikud ja 
arusaadavad kriteeriumid, kasutades meetodit, mille puhul arvestatakse nii 
personalikulusid kui ka kaudseid kulusid;

19. palub komisjonil hoiduda õiguskindluse huvides kuuenda raamprogrammi raames juba 
heaks kiidetud ja rahastatud projektide finantsaruannete ümberarvutamisest ning järgida 
seeläbi õigusriigi põhimõtet;

20. palub komisjonil korraldada eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud olukorra 
tõsidust arvesse võttes kiiresti institutsioonidevaheline konverents, kuhu oleksid kaasatud 
kõik ühenduse vahendite haldamises ja kontrollimises osalejad (liikmesriikide kõrgeima 
tasandi esindajad nõukogus, Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja riikide 
kontrolliasutuste esindajad, liikmesriikide valitsuste kontrollimise eest vastutavad riikide 
parlamentide esindajad, Euroopa Parlamendi esindajad ja kõik teised asjaomased 
heakskiidu andmise menetluses osalejad), et alustada kõikehõlmavat arutelu heakskiidu 
andmise menetluse praeguse süsteemi üle, mille kehtimise ajal on kinnitav avaldus olnud 
negatiivne 14 aastat, ning näha ette vajalikud reformid, tänu millele oleks võimalik saada 
võimalikult kiiresti positiivne kinnitav avaldus;

21. on arvamusel, et nimetatud institutsioonidevahelise konverentsi tulemusena tuleks teha 
konkreetsed ettepanekud ühenduse kulude haldamise ja kontrolli parandamiseks ning 
ühtlustada vajadusel teatavaid aspekte, ning teeb Euroopa Parlamendile ettepaneku 
võimaldada komisjonile järgmise eelarvemenetluse käigus vajalikud vahendid uuringu ja 
kõnealuse konverentsi läbiviimiseks.
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