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Austatud hr Van Overveldt

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil võtta Euroopa Parlamendi 2021. 
aasta eelarvemenetluse suuniste koostamisel arvesse järgmisi mureküsimusi.

Täitmata kulukohustused

1. Eelarvekontrollikomisjonile teevad muret järgmised asjaolud:

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

– komisjoni pikaajalise prognoosi kohaselt suurenevad täitmata kulukohustused 
2023. aastaks 313,8 miljardi euroni;

2. eelarvekontrollikomisjon kutsub komisjoni üles parandama veelgi oma finantsprognoose 
ja aitama riikidel leida toetuskõlblikke projekte, millel on selge Euroopa lisaväärtus;

3. eelarvekontrollikomisjon juhib tähelepanu, et ebapiisavate maksete assigneeringute oht 
on veelgi suurem seetõttu, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisel 
on esinenud koguni rohkem viivitusi kui eelmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal; 
eelarvekontrollikomisjon juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et liiduga alates 
2004. aastast ühinenud 13st liikmesriigist üheksas moodustavad täitmata kulukohustused 
rohkem kui 15 % iga-aastastest valitsemissektori kuludest; maksete assigneeringute 
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puudujääk võib tekitada tõsiseid rahalisi ja poliitilisi probleeme nii nendes riikides kui ka 
liidus;

4. eelarvekontrollikomisjon palub komisjonil võtta meetmeid, et hoida ära liigne surve 
maksete assigneeringute tasandil mitmeaastase finantsraamistiku esimestel aastatel 
programmitöö perioodil 2021–2027; eelarvekontrollikomisjon palub, et eelarvepädevad 
institutsioonid teeksid järgmist:

 tagaksid järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal kulukohustuste ja maksete 
assigneeringute nõuetekohase tasakaalu sellega, et maksete assigneeringuid 
suurendatakse, muudetakse kulukohustuste reegleid või vähendatakse 
kulukohustuste assigneeringuid;

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

 suurendaksid liikmesriikide haldussuutlikkust, et võimaldada programmide 
õigeaegset elluviimist; kordab sellega seoses, et komisjon peab andma 
liikmesriikidele rohkem tehnilist abi, tagamaks, et programmide elluviimine 
toimub kindlaksmääratud tähtaegadeks ja järgitakse õiguslikke nõudeid;

 lõpetaksid n+3 reegli kohaldamise vastavalt Euroopa Komisjoni 2018. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ajal esitatud ettepanekule; 
toonitab vajadust vähendada programmitöö perioodil 2021–2027 automaatset 
kulukohustustest vabastamise aega n+2 aastale, et sundida liikmesriike 
programme kiiresti ellu viima;

 töötaksid selle nimel, et lihtsustada rahastamistaotlusi, haldust ning aruandlust 
programmide raames; rõhutab, et liigsed eeskirjad ja menetlused riigi, piirkonna 
ja kohalikul tasandil takistavad poliitiliste eesmärkide saavutamist ja suurendavad 
ülereguleerimise ohtu; rõhutab, et selline täiendav halduskoormus on tarbetu 
vigade allikas;

 alustaksid 2021. aastal korrapäraselt uue mitmeaastase finantsraamistiku ning 
käimasolevate ja uute programmide elluviimist; võttes arvesse jätkuvaid 
lahkarvamusi liikmesriikide vahel ja Euroopa Parlamendiga uue mitmeaastase 
finantsraamistiku kohaldamisala osas, kutsub eelarvekontrollikomisjon komisjoni 
üles esitama hädaolukorra lahendamise plaani, mis hõlmab 2021. aasta eelarvet ja 
pikendab praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames toimivaid programme, 
et tagada planeerimise usaldusväärsus ja ELi eelarve kord;

Vahendite õigeaegne kasutamine
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5. eelarvekontrollikomisjon tunneb muret, et struktuurifondide rakendamine toimub 
hilinenult 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 %;

6. eelarvekontrollikomisjon palub komisjonil esitada aruande praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku maksete kogusumma kohta, mis on n+3 reegli tõttu ette nähtud kuni 
2022.–2023. aastani (vana mitmeaastase finantsraamistiku programmid, mis kestavad 
kuni uue mitmeaastase finantsraamistiku keskpaigani);

7. eelarvekontrollikomisjon kutsub komisjoni ja asjaomaseid liikmesriike üles koostama 
2020. aasta esimesel poolel tegevuskava Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamise kiirendamiseks praegusel programmitöö perioodil koos selgete stiimulitega 
olemasolevate vahendite tõhusaks kasutamiseks;

Huvide konfliktid

8. eelarvekontrollikomisjon juhib tähelepanu finantsmääruse artiklile 61, mis jõustus 
2. augustil 2018; selle artikliga on laiendatud huvide konflikti mõistet; 
eelarvekontrollikomisjon kutsub komisjoni kui aluslepingute täitmise järelevalvajat üles 
võitlema igasuguste huvide konfliktide vastu ja korrapäraselt hindama liikmesriikides 
nende ennetamiseks võetud ennetusmeetmeid; 

9. eelarvekontrollikomisjon palub komisjonil töötada välja ühised suunised selle kohta, 
kuidas hoida ära kõrgetasemeliste poliitikute huvide konflikte; ühtlasi nõuab 
eelarvekontrollikomisjon tungivalt, et kaasseadusandja võtaks vastu ühised 
eetikastandardid kõigis huvide konfliktidega seotud küsimustes, ning kutsub komisjoni 
üles edendama parimate tavade levitamist liikmesriikides; eelarvekontrollikomisjon 
rõhutab, et arvestades mõnes liikmesriigis esinevaid probleeme seoses huvide konfliktiga 
liidu rahaliste vahendite jaotamisel eelarve täitmisel koostöös liikmesriikidega, ei ole 
vastuvõetav, et mõned Euroopa Ülemkogu liikmed, teatavad riikide valitsuste liikmed ja 
ametnikud teevad otsuseid selliste ELi toetuste jaotamise ja haldamise kohta, millest nad 
ise, nende pereliikmed või oligarhilised struktuurid võivad kasu saada;

Euroopa Prokuratuur

10. eelarvekontrollikomisjon rõhutab, et Euroopa Prokuratuuri loomine tähistab kvalitatiivset 
edasiminekut liidu finantshuvide kaitsmisel; 

11. eelarvekontrollikomisjon heidab ette, et komisjoni poolt kavandatud Euroopa 
Prokuratuuri ülesehitusetapp on olnud alarahastatud ning personalipuuduses; 
eelarvekontrollikomisjon rõhutab, et Euroopa Prokuratuuril võib olla vaja menetleda kuni 
3 000 juhtumit aastas ning seetõttu on vaja vähemalt 76 täiendavat ametikohta ja 
8 miljonit eurot, et prokuratuur saavutaks 2020. aasta lõpuks täieliku töövõime; 
eelarvekontrollikomisjon nõuab tungivalt, et komisjonil esitaks paranduseelarve projekti; 
eelarvekontrollikomisjon rõhutab, et Euroopa Prokuratuuri eelarve või ametikohtade arvu 
suurendamine ei tohi toimuda OLAFi või Eurojusti eelarve ja ametikohtade arvel; on 
eelkõige vastu 45 ametikoha vähendamisele OLAFi ametikohtade loetelus; rõhutab, et 
OLAF kannatab juba alarahastamise ja personalipuuduse all ning rohkemate vahendite 
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suunamine OLAFist Euroopa Prokuratuuri võib suurendada ohtu, et ELi vahendite 
omastamine jääb avastamata; rõhutab, et see võib viia ELi traditsiooniliste omavahendite 
vähenemiseni ning piiriüleste käibemaksu- ja tollipettuse suurenemiseni, mõjutades seega 
negatiivselt ELi tulusid; 

12. juhib tähelepanu, et Eurojustil oli puudulike seadmete tõttu juba raskusi rahvusvahelises 
koostöös, eelkõige piiriülese kuritegevuse valdkonnas; peab vastuvõetamatuks Euroopa 
Prokuratuuri tugevdamist Eurojusti arvelt; palub komisjonil tagada nende 
organisatsioonide piisav rahastamine; rõhutab, et Euroopa Prokuratuur, OLAF, Europol 
ja Eurojust on kõik olulised, et võidelda piiriülese käibemaksu- ja tollipettuse vastu ning 
hoida ära ELi vahendite omastamine;

13. eelarvekontrollikomisjon taunib asjaolu, et väikeste vigadega valdkondades on praegu 
kasutusel tugevad ja laiaulatuslikud kontrollimehhanismid, samas kui piiriüleste 
juhtumite puhul on kaasatud märkimisväärselt vähem rahalisi vahendeid ja töötajaid; 
juhib tähelepanu selgelt negatiivsetele tagajärgedele tulude kogumisel, mis kahjustavad 
ELi ja sellest tulenevalt ka liikmesriike;

14. eelarvekontrollikomisjon 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“; 
eelarvekontrollikomisjon on mures, et selline olukord ei taga piisavalt Euroopa 
Prokuratuuri puhul nõutavat sõltumatust, ning palub, et komisjon esitaks Euroopa 
Prokuratuuri eelarve tulevase rubriigi 7 (Haldus) all koos teiste organite ja 
institutsioonidega sõltumatu organina, mitte tulevase rubriigi 2 (Komisjon) all koos 
justiits- ja siseküsimuste ametitega. 

Lugupidamisega

Monika Hohlmeier
Eelarvekontrollikomisjoni esimees ja komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva 
raporti raportöör


