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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu –
 Komisjon 
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311) ning seda täiendavaid üksikasjalikke 
vastuseid,

– võttes arvesse komisjoni koostatud ELi 2019. aasta eelarve haldus- ja tulemusaruannet 
(COM(2020)0265),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta (COM(2020)0268) ning sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2020)0117),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2019 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega3, kontrollikoja aruannet ELi eelarve tulemuslikkuse kohta – 
olukord 2019. aasta lõpus – koos institutsioonide vastustega4 ja kontrollikoja 
eriaruandeid,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust komisjoni tegevusele heakskiidu andmise kohta 
2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

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

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
4 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
5 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
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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, 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab komisjonile heakskiidu Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisel / lükkab 
edasi otsuse tegemise komisjonile heakskiidu andmise kohta Euroopa Liidu 2019. aasta 
üldeelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 
lahutamatu osa;

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

6 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– võttes arvesse Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti 2019. aasta 
lõplikku raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311) ning seda täiendavaid üksikasjalikke 
vastuseid,

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta (COM(2020)0268) ning sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2020)0117),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust rakendusametite tegevusele heakskiidu andmise 
kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
4 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
5 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
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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 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)8, 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/EÜ9,

– 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti direktori 
tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu 
andmise kohta Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti direktori 
tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 
lahutamatu osa;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2019. 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 
korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

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

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– võttes arvesse Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti 2019. aasta 
lõplikku raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311) ning seda täiendavaid üksikasjalikke 
vastuseid,

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta (COM(2020)0268) ning sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2020)0117),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust rakendusametite tegevusele heakskiidu andmise 
kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
4 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
5 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
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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 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)8, 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/EÜ9,

– 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti direktori 
kohusetäitja tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise 
heakskiidu andmise kohta Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti 
direktori kohusetäitja tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 
lahutamatu osa;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2019. aasta 
üldeelarve (III jagu – Komisjon) täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning 
resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Väikeste ja Keskmise Suurusega 
Ettevõtjate Rakendusameti direktori kohusetäitjale, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
7 ELT L 11, 16.1.2003, lk 1.
8 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
9 ELT L 341, 18.12.2013, lk 73.
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4. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti 2019. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– võttes arvesse Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti 
2019. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311) ning seda täiendavaid üksikasjalikke 
vastuseid,

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta (COM(2020)0268) ning sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2020)0117),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust rakendusametite tegevusele heakskiidu andmise 
kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
4 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
5 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
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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 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)8, 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/EÜ9,

– 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 Rakendusamet10,

– 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti 
direktori tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise 
heakskiidu andmise kohta Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste 
Rakendusameti direktori tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 
lahutamatu osa;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2019. 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 

6 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
7 ELT L 11, 16.1.2003, lk 1.
8 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
9 ELT L 341, 18.12.2013, lk 69.
10 ELT L 363, 18.12.2014, lk 183.
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ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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5. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– võttes arvesse Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311) ning seda täiendavaid üksikasjalikke 
vastuseid,

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta (COM(2020)0268) ning sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2020)0117),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust rakendusametite tegevusele heakskiidu andmise 
kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
4 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
5 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
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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 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)8, 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/EÜ9,

– 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti direktori tegevusele ameti 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti direktori tegevusele ameti 2019. aasta eelarve 
täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 
lahutamatu osa;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2019. 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 
nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
7 ELT L 11, 16.1.2003, lk 1.
8 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
9 ELT L 346, 20.12.2013, lk 58.
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6. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Teadusuuringute Rakendusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– võttes arvesse Teadusuuringute Rakendusameti 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311) ning seda täiendavaid üksikasjalikke 
vastuseid,

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta (COM(2020)0268) ning sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2020)0117),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu soovitust rakendusametite tegevusele heakskiidu andmise kohta 
2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
4 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
5 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
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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 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)8, 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/EÜ9,

– 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Teadusuuringute Rakendusameti direktori tegevusele ameti 2019. aasta 
eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Teadusuuringute Rakendusameti direktori tegevusele ameti 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 
lahutamatu osa;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2019. aasta 
üldeelarve (III jagu – Komisjon) täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus ning 
resolutsioon, mis on nende otsuste lahutamatu osa, Teadusuuringute Rakendusameti 
direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine 
Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

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

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– võttes arvesse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2019. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet3,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311) ning seda täiendavaid üksikasjalikke 
vastuseid,

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta (COM(2020)0268) ning sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2020)0117),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega4,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust rakendusametite tegevusele heakskiidu andmise 
kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 

1 ELT L 67, 7.3.2019.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
4 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
5 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
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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 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)8, 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/EÜ9,

– 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti direktori tegevusele ameti 
2019. aasta eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta 
Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti direktori tegevusele ameti 2019. aasta eelarve 
täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 
lahutamatu osa;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus, Euroopa Liidu 2019. 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 
nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

6 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
7 ELT L 11, 16.1.2003, lk 1.
8 ELT L 297, 22.9.2004, lk 6.
9 ELT L 352, 24.12.2013, lk 65.
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8. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve raamatupidamiskontode sulgemise kohta, 
III jagu – Komisjon
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarvet1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet 
(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– võttes arvesse komisjoni aruannet 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
otsuse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311) ning seda täiendavaid üksikasjalikke 
vastuseid,

– võttes arvesse komisjoni koostatud ELi 2019. aasta eelarve haldus- ja tulemusaruannet 
(COM(2020)0265),

– võttes arvesse komisjoni aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2019. aasta siseauditite kohta (COM(2020)0268) ning sellele 
lisatud komisjoni talituste töödokumenti (SWD(2020)0117),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2019 eelarve täitmise kohta koos 
institutsioonide vastustega3, kontrollikoja aruannet ELi eelarve tulemuslikkuse kohta – 
olukord 2019. aasta lõpus – koos institutsioonide vastustega4 ja kontrollikoja 
eriaruandeid,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust5 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust komisjoni tegevusele heakskiidu andmise kohta 
2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

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

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

– 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 67, 7.3.2019, lk 1.
2 ELT C 384, 13.11.2020, lk 1.
3 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
4 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
5 ELT C 384, 13.11.2020, 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve raamatupidamiskontode 
sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve raamatupidamiskontode 
sulgemise;

2. esitab oma tähelepanekud resolutsioonis, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve 
(III jagu – Komisjon ja rakendusametid) täitmisele heakskiidu andmist käsitlevate otsuste 
lahutamatu osa;

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 ELT L 11, 16.1.2003, lk 1.
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9. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmist käsitlevate otsuste lahutamatu osa, III jagu – Komisjon ja rakendusametid
(2020/2140(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta, III jagu – Komisjon,

– võttes arvesse oma otsuseid rakendusametite 2019. 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, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni, kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni 
arvamusi,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

ning arvestades, et

A. liidu eelarve on ühiste poliitiliste eesmärkide saavutamiseks oluline vahend ja moodustab 
liikmesriikide valitsemissektori kulutustest ja kogu avaliku sektori kulutustest liidus 
keskmiselt 2,1 %;

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

C. 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus puudutab aastat, mil leidsid 
aset poliitilised ja institutsioonilised muutused, sest toimusid Euroopa Parlamendi 
valimised ja 2. juulil 2019 alustas tööd uus koosseis ning ametisse määrati uus komisjon, 
kes alustas tööd 1. detsembril 2019 ja seadis uued poliitilised prioriteedid, näiteks 
Euroopa roheline kokkulepe ja suurem keskendumine liidu digiüleminekule;

D. liidu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruandes esitatud arve ei olnud vaja uue 
koroonaviiruse (mis põhjustab haigust COVID-19) puhangu tõttu korrigeerida; 
2020. aastal ja sellele järgnevatel aastatel on aga COVID-19 puhangul suur ülemaailmne 
mõju, samuti mõjutab see märkimisväärselt liidu eelarvet ning sellega seoses mõjutab 
alates 2020. aastast liidu viivitamatu reageerimise algatuste rakendamine mitme vara ja 
kohustuse kajastamist, mõõtmist või ümberliigitamist liidu finantsaruannetes; 

Poliitilised prioriteedid
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1. rõhutab liidu eelarve täitmisel ELi toimimise lepingu artiklis 317 sätestatud usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtte järgimise tähtsust;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et finantsmääruse artiklis 61 on alates 2018. aasta augustist 
sätestatud huvide konflikti laiendatud määratlus; rõhutab komisjoni vastutust tagada 
nende sätete nõuetekohase hoolsusega rakendamine kogu liidus ning mis tahes huvide 
konfliktide tõhus ja tulemuslik lahendamine kogu liidu eelarve täitmise ajal;

3. kordab oma palvet komisjonile tagada huvide konfliktide vältimiseks liikmesriikide 
ennetavate meetmete nõuetekohane hindamine; kiidab sellega seoses heaks 2020. aasta 
augustis esitatud komisjoni suunised liikmesriikidele finantsmääruse kohase huvide 
konflikti vältimise kohta, mille eesmärk on edendada huvide konflikte käsitlevate 
eeskirjade ühtset tõlgendamist ja kohaldamist ning parandada teadlikkust nende 
eeskirjade kohaldatavuse kohta, sealhulgas seoses jagatud eelarve täitmisega;

4. tunneb heameelt uue pettustevastase äriühingu tasandi strateegia üle, mille komisjon 
võttis vastu Euroopa Pettustevastase Ameti algatusel 2019. aasta aprillis eesmärgiga 
parandada komisjoni teadmisi pettuste kohta ja komisjoni analüütilist suutlikkust juhtida 
pettustevastast tegevust, et tagada osakondade ja rakendusametite koostöö 
pettusevastases võitluses ning tugevdada ettevõtjate järelevalvet pettusevastase võitluse 
üle;

5. tunnustab kontrollikoja soovitusi ning julgustab komisjoni ja teisi asjaomaseid osapooli 
neid võimalikult kiiresti rakendama, rõhutades allpool kõige olulisemaid ja 
kiireloomulisemaid soovitusi;

Kontrollikoja kinnitav avaldus

6. tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on 2019. aasta raamatupidamise 
aastaaruanne usaldusväärne ning et 2019. aastal ei esinenud tuludes olulisi vigu;

7. kahetseb aga sügavalt, et esimest korda nelja aasta jooksul pidi kontrollikoda avaldama 
negatiivse arvamuse raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate kulude seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta;

8. märgib, et negatiivse arvamuse põhjused on järgmised:

a. kontrollikoja tehtud maksete kõige tõenäolisema veamäära tõus võrreldes 
eelmiste aastatega, kuna makseid mõjutas 2019. aastal kõige tõenäolisem 
veamäär 2,7 % (võrreldes 2,6 %-ga 2018. aastal ja 2,4 %-ga 2017. aastal);

b. rohkem kui pooltes (53,1 %) kulutustes esines märkimisväärselt vigu, mis 
puudutasid peamiselt tagasimaksepõhiseid kulutusi, milles veamäär oli koguni 
4,9 % (võrreldes 4,5 %-ga 2018. aastal ja 3,7 %-ga 2017. aastal); märgib, et see 
kasv tuleneb suuresti ühtekuuluvuse kulutuste suurenemisest, kuna kõnealuse 
valdkonna kulud kasvasid 2019. aastal 66,9 miljardi euroni; 

9. juhib tähelepanu sellele, et nagu ka varasematel aastatel, põhjustasid 2019. aastal kõrge 
riskiastmega kulude hinnangulist 74 %-list (2018. aastal 68 %) veamäära peamiselt 
rahastamiskõlblikkuse vead (nimelt rahastamiskõlbmatud kulud kulude hüvitamise 
nõuetes ja rahastamiskõlbmatud projektid, tegevused või toetusesaajad) 
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tagasimaksepõhistes maksetes, kus kulutuste suhtes kohaldatakse sageli keerulisi 
reegleid;

10. peab väga kahetsusväärseks, et komisjoni hinnangulisi veamäärasid mõjutavad aga 
komisjoni eriline roll, mis kajastub tema metoodikas, ja puudused järelkontrollides, mis 
on kontrollisüsteemi oluline osa; 

11. märgib, et 2019. aastal esitas kontrollikoda veamäärad nelja mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigi kohta, s.o „Konkurentsivõime“, „Ühtekuuluvus“, 
„Loodusvarad“ ja „Haldus; juhib tähelepanu asjaolule, et 2019. aastal leidis kontrollikoda 
kõrgeima hinnangulise veamäära alamrubriigis „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus“ (4,4 %);

12. märgib, et kontrollikoda ei hinnanud mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides 3 
(„Julgeolek ja kodakondsus“) ja 4 („Globaalne Euroopa“) tehtud kulutuste veamäära; 
juhib tähelepanu sellele, et veamäärade kehtestamine võimaldaks eelarveaastaid 
omavahel võrrelda;

13. märgib, et kontrollikoda auditeeris tehinguid kokku 126,1 miljardi euro väärtuses 
(159,1 miljardi euro suurustest liidu kogukuludest) ja et rubriik „Loodusvarad“ 
moodustas kontrollikoja auditite koguarvust kõige suurema osa (47,2 %), millele 
järgnesid rubriik „Ühtekuuluvus“ (22,5 %) ja „Konkurentsivõime“ (13,2 %);

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

14. märgib, et 2019. aastal kasutati lõplikus eelarves olemasolevad kulukohustuste 
assigneeringud peaaegu täielikult ära (määraga 99,4 %), samas kui maksete 
assigneeringute kasutamise määr oli veidi madalam (98,5 %);

15. kahetseb kolme paranduseelarve vastuvõtmist 2019. aastal, lisades kulukohustuste 
assigneeringutele 0,4 miljardit eurot ja maksete assigneeringutele 0,3 miljardit eurot;

16. peab kahetsusväärseks asjaolu, et täitmata kulukohustused on jätkuvalt kasvanud, 
ulatudes 2019. aasta lõpuks 298,0 miljardi euroni (võrreldes 281,2 miljardi euroga 
2018. aastal); märgib, et aastaeelarve maksete assigneeringute tase on viimastel aastatel 
olnud mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärast märgatavalt madalam, mis võib 
tulevikus maksevajadusi suurendada;

17. juhib tähelepanu sellele, et kontrollikoja hinnangul oli Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide üldine kasutamismäär madalam kui eelmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vastaval aastal, kuna 2019. aasta lõpuks oli praeguse mitmeaastase 
finantsraamistiku Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eraldistest (465 miljardit 
eurot) liikmesriikidele välja makstud ainult 40 % (2012. aasta lõpuks 46 %); märgib, et 
praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames oli ainult üheksal liikmesriigil kõrgem 
kasutuselevõtu määr kui eelmises raamistikus ja et üldine sissenõudmise kiirus jäi 
2019. aastal peaaegu täpselt samaks kui 2018. aastal; 

18. märgib lisaks, et 2019. aasta alguseks, pärast seda, kui praegune mitmeaastane 
finantsraamistik oli viis aastat kehtinud, oli lõplike toetusesaajateni jõudnud ainult umbes 
17 % kõigist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest, mis olid eraldatud 
jagatud eelarve täitmise finantsinstrumentide kaudu;
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19. märgib, et nagu ka varasematel aastatel, tagastati liidu eelarvesse peamiselt rakendamise 
viivituste tõttu märkimisväärne osa kasutamata Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide eelmakseid (7,7 miljardit eurot 2019. aastal); 

20. märgib, et peamised finantsriskid, millega liidu eelarve 2019. aastal kokku puutus, olid 
seotud finantstehingutega otse liidu eelarvest kaetud laenude kujul (53,7 %) ja liidu 
tagatisfondiga kaetud finantstehingutega (46,3 %); märgib, et kui lisada Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tagatisega seotud võimalikud tulevased 
maksed, ulatus liidu eelarvest kaetav koguriski summa 2019. aasta lõpuks 90,5 miljardi 
euroni; 

21. palub komisjonil esitada iga-aastases aruandes üldeelarvest kaetud tagatiste kohta täielik 
ülevaade liidu eelarve riskipositsioonist, sealhulgas EFSI tagatisest ja kõigist tulevastest 
asjaomastest finantstehingutest tulenevatest riskidest;

22. juhib tähelepanu sellele, et liidus on üha enam kasutatud Euroopa Investeerimispanga 
(EIP) grupile antud rahastamisvahendeid ja eelarvetagatisi; tuletab meelde, et EIP grupi 
neid tehinguid, mida ei rahastata liidu eelarvest, kuid mis teenivad samu liidu eesmärke, 
ei ole kontrollikojal praegu voli auditeerida;

23. märgib, et praegune komisjoni, EIP ja kontrollikoja vaheline kokkulepe liidu eelarvest 
rahastatavate või tagatud tehingute auditite kohta aegub 2020. aastal; on seisukohal, et 
see on võimalus tagada kontrollikojale võimalus kontrollida EIP sellise tegevuse 
korrektsust ja tulemuslikkust, mis ei kuulu liidu konkreetse volituse alla; 

24. märgib, et rahapoliitika tõi kaasa töötajahüvitiste kohustuste (diskontomäär) hindamiseks 
kasutatud pikaajalise intressimäära languse, mis muutus esmakordselt negatiivseks, tuues 
kaasa liidu eelarve aasta lõpu kohustuste märkimisväärse suurenemise 17,2 miljardi euro 
võrra; eeldab, et see suundumus jätkub, kui Euroopa Keskpank jätkab soodsat 
rahapoliitikat, ja palub võtta asjakohaseid ettevaatusabinõusid; 

Soovitused

25. palub komisjonil teha järgmist: 

 jälgida tähelepanelikult maksevajadusi ja võtta oma institutsiooniliste volituste 
piires meetmeid, et tagada maksete assigneeringute kättesaadavus, võttes arvesse 
ebapiisavate maksete assigneeringute ohtu ja COVID-19 pandeemiast tulenevaid 
erakorralisi vajadusi;

 jätkata järgmises mitmeaastases finantsraamistikus iga-aastase aruande koostamist, 
sealhulgas jagatud eelarve täitmise korras hallatavate rahastamisvahendite kohta 
üksikute rahastamisvahendite tasandil;

 esitada iga-aastases aruandes üldeelarvest kaetud tagatiste kohta täielik ülevaade 
liidu eelarve riskipositsioonist, sealhulgas EFSI tagatisest ja kõigist tulevastest 
asjaomastest finantstehingutest tulenevatest riskidest;
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 hinnata COVID-19 kriisi kontekstis uuesti, kas olemasolevad mehhanismid liidu 
eelarve riskidele avatuse vähendamiseks on piisavad ja asjakohased, ning vaadata 
läbi liidu eelarvest antud tagatisi katvate tagatisfondide eraldiste sihtmäärad;

 esitada aastaaruanded selle kohta, kuidas püsivad madalad, ülimadalad ja 
negatiivsed intressimäärad võivad liidu eelarvet mõjutada;

26. palub nõukogul koostöös Euroopa Parlamendiga toimida järgmiselt:

 kutsuda EIPd üles võimaldama kontrollikojal auditeerida oma sellise 
rahastamistegevuse korrektsust ja tulemuslikkuse aspekte, mis ei kuulu liidu 
erivolituse alla;

Liidu eelarve tulemuslikkus

27. tunneb heameelt kontrollikoja esimese eraldiseisva ja täieliku aruande üle, milles 
käsitletakse liidu eelarve tulemuslikkust – selle seisukorda 2019. aasta lõpus–, ja 
julgustab kontrollikoda seda aruannet lähiaastatel edasi koostama ja arendama;

28. märgib, et kontrollikoda leiab, et komisjonil on iga-aastase juhtimis- ja tulemusaruande 
ning programmide tulemuslikkuse ülevaate koostamiseks võetud kasutusele rahuldav 
kord; nõustub kontrollikojaga, et komisjon peaks programmi tulemuslikkust käsitlevaid 
aruandeid koostama jätkuvalt ka pärast mitmeaastase finantsraamistiku perioodi lõppu;

29. julgustab komisjoni jätkama tulemuslikkuse teabe usaldusväärsuse parandamist, kuna see 
on oluline vahend programmide edukuse hindamisel; see peaks hõlmama 
õiguskontrollikomitee õppetundide levitamist, lähtudes eelkõige disaini ja metoodikat 
käsitlevatest õppetundidest;

30. toetab kindlalt soovitust, et komisjon peaks paremini selgitama eesmärkide 
kindlaksmääramist ja täiendavaid andmeid – eesmärgid peaksid olema ambitsioonikad, 
kuid realistlikud ja samal ajal usaldusväärsete andmete põhjal mõõdetavad; rõhutab samal 
ajal, et tulemus- ja mõjunäitajad sobivad tulemuslikkuse mõõtmiseks paremini kui sisend- 
ja väljundnäitajad;

31. kutsub komisjoni üles lisama oma tulemusaruannetesse vastava teabe kättesaadavaks 
muutumisel programmide tõhusust ja ökonoomsust käsitlevad ulatuslikumad andmed 
ning teabe süsteemsema analüüsi programmi tulemuslikkust mõjutavate oluliste 
välistegurite kohta; samuti kõigi esitatud tulemuslikkuse näitajate puhul selge hinnangu 
selle kohta, kas nad püsivad oma sihtväärtuse saavutamisel ajakavas, ning selge ja 
tasakaalustatud tulemuslikkuse hinnangu, mis hõlmab piisavalt üksikasjalikult kõiki 
programmi eesmärke; 

32. rõhutab, et finantsmääruse kohaselt tähendab usaldusväärne finantsjuhtimine tõhusust, 
tulemuslikkust ja säästlikkust ning et komisjon peaks tagama keskendumise kõigile 
kolmele elemendile;

Aasta haldus- ja tulemusaruanne

33. märgib, et komisjoni andmetel oli 2019. aastal rakendatud kulukohustuste 
assigneeringute kogusumma 161 miljardit eurot: rubriigile 1 eraldati 81 miljardit eurot, 
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mis jaotati rubriigi 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ (14 % 
kogueelarvest) ning rubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ 
(35 % kogueelarvest) vahel, rubriigile 2 „Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad“ 
eraldati 59 miljardit eurot (37 % kogueelarvest), rubriigile 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ 
4 miljardit eurot ja rubriigile 4 „Globaalne Euroopa“ 12 miljardit eurot; samuti eraldati 
6 miljardit eurot komisjoni halduskuludeks rubriigis 5; 

34. märgib, et 2019. aastal ulatusid liidu eelarvest tehtud kulutused 147 miljardi euroni, 
jaotatuna 240 000 makse vahel; juhib tähelepanu sellele, et 71 % eelarvest täideti jagatud 
eelarve vormis ja ülejäänud osa kulutas kas komisjon otse (22 %) või kaudselt koostöös 
volitatud üksustega (7 %);

35. võtab teadmiseks komisjoni hinnangu, et 2019. aastal ulatusid kliimaga seotud kulutused 
35 miljardi euroni, mis on samaväärne 21 %-ga liidu eelarvest, ning ajavahemikul 2014–
2020 on liidu eelarvest saadud kokku 211 miljardit eurot, mis võrdub 19,8 %-ga 
kogukulutustest kliimaeesmärkide saavutamiseks, mis jääb veidi alla esialgsele 20 % 
eesmärgile, kuna perioodi esimestel aastatel olid sissemaksed väiksemad; 

36. märgib, et komisjoni 50-st peadirektorist 11 esitas oma 2019. aasta tegevusaruannetes 
kvalifitseeritud deklaratsiooni, milles oli kokku 18 reservatsiooni (võrreldes 2018. aasta 
20 osakonna 40 reservatsiooniga); juhib tähelepanu sellele, et 17 reservatsiooni puhul 
kohaldas komisjon uut vähese tähtsusega riigiabi eeskirja ning et komisjon ei pidanud 
neid reservatsioone enam oluliseks;

37. märgib, et komisjoni andmetel ulatusid kinnitatud parandusmeetmed 2019. aastal 
1,5 miljardi euroni (25 % rohkem kui 2018. aastal);

38. täheldab, et 2019. aastaks hindas komisjon programmi lõpetamisel esinevaks üldriskiks 
0,7 % (võrreldes 2018. aasta 0,8 %-ga) asjaomastest kuludest; märgib, et ühtekuuluvuse 
valdkonnaga seotud kulude suurema makseriski tõttu oli komisjoni hinnangul maksete 
üldine risk varasematest aastatest kõrgem – 2,1 % 2019. aastal (võrreldes 1,7 %-ga 
2018. aastal), kuid kuna hinnangulised tulevased parandused olid samuti suuremad 
(1,4 %, võrreldes 2018. aasta 0,9 %-ga), jõudis komisjon programmi lõpetamise ajal 
stabiilse riskini (programmi lõpetamisel esineva hinnangulise riskiga alla 2 %) ning 
leidis, et tema mitmeaastased kontrollisüsteemid tagasid liidu eelarve tõhusa kaitsmise; 
juhib lisaks tähelepanu sellele, et komisjoni enda hinnangul olid kulud, mille maksete 
vearisk on suurem kui olulisuse künnis, väga suured – 67 miljardit eurot; 

39. märgib, et seoses komisjoni enda hinnangulise maksete veariskiga on kontrollikoda 
toonitanud mitmeaastase finantsraamistiku konkreetsete rubriikidega seotud järgmisi 
küsimusi:

 „Konkurentsivõime“: järelauditid ei hõlmanud enamasti vaatlusaluse aasta 
kinnitavas avalduses esitatud makseid ega tasaarvestusi ning neid ei peetud alati 
usaldusväärseks;

 „Loodusvarad“: kontrollistatistikas kajastatud liikmesriikide kontroll ei hõlmanud 
kõiki vigu ja vajalikud olid komisjoni kohandused, samas kui need põhinesid 
üldjuhul kindlasummalisel tasemel ning sertifitseerimisasutuste töö tulemuste 
usaldusväärsus oli piiratud;
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 „Ühtekuuluvus“: auditeerimisasutuste kontrollid ei olnud alati usaldusväärsed;

 „Globaalne Euroopa“: riikides, kus projekte rakendatakse, märgiti kohapealsete 
kontrollide ebapiisavat arvu, hankemenetluste asjakohaste aspektide puudulikku 
kajastamist, üksikute vigade mõju ulatuslikku hindamisruumi ning teiste juba 
kontrollitud tehingute sisulise omatestimise puudumist;

Tulud

40. märgib, et 2019. aasta kogutulud ulatusid 163,9 miljardi euroni;

41. tuletab meelde, et suurem osa tuludest (88 %) jaotub kolme liiki omavahenditeks:

 kogurahvatulul põhinevad omavahendid moodustavad 64 % liidu tuludest, 
tasakaalustades liidu eelarve pärast seda, kui kõikidest muudest allikatest saadud 
tulud on kokku arvutatud (iga liikmesriik panustab proportsionaalselt vastavalt oma 
kogurahvatulule);

 traditsioonilised omavahendid moodustavad 13 % liidu tuludest, hõlmates 
liikmesriikide kogutud imporditollimakse (liidu eelarvesse laekub 80 % 
kogusummast, ülejäänud 20 % jääb liikmesriikidele kogumiskulude katteks);

 käibemaksupõhised omavahendid moodustavad 11 % liidu tuludest (nende 
omavahendite alla kuuluvad sissemaksed arvutatakse liikmesriikide ühtlustatud 
käibemaksubaasi suhtes kohaldatava ühtse määra alusel);

42. märgib, et tulud hõlmavad ka muudest allikatest saadud summasid (kõige olulisemad on 
liidu lepingute ja programmidega seotud osamaksed ja tagasimaksed (8 % liidu tuludest), 
nagu näiteks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi ja Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi kliirimisega seotud tulud ning liiduväliste riikide osalemine 
uurimisprogrammides);

43. on mures kontrollikoja tuvastatud puuduste pärast kehtestatud tollimaksude haldamisel, 
mida riikide ametiasutused ei ole veel kogunud; märgib, et kontrollikoja poolt külastatud 
liikmesriikides tuvastati eelkõige viivitusi tollivõlgadest teatamisel (Poolas), viivitusi 
selliste võlgade sissenõudmisel (Belgias, Saksamaal ja Poolas) ning puudusi 
dokumentides, mis kinnitaksid raamatupidamises kajastatud tollimaksude õigsust 
(Saksamaal);

44. võtab teadmiseks puudujäägid liikmesriikide veel kogumata tollimaksude haldamises, 
millest on teatatud komisjoni poolt 2019. aastal väljastatud 27-st traditsiooniliste 
omavahendite ülevaatuse aruandest 15-s (neist 15-st aruandest kümnes leiti, et need on 
oma olemuselt süstemaatilised);

45. rõhutab, et kaks peamist süsteemset nõrkust puudutavad kogu liidus kehtivate 
tollikontrolli standardite puudumist, et vähendada kogu tolliliidus alahinnatud impordi 
riski, ning samuti asjaolu, et liikmesriigid ei suuda vabastusjärgsete auditite jaoks liidu 
tasandil kindlaks teha riskantsemaid ettevõtjaid;

46. märgib, et komisjoni hinnangul olid 24 liikmesriigi (28-st) impordi väärtuse tegelikust 
väiksemana näitamise riskide kontrollistrateegiad osaliselt rahuldavad või 
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mitterahuldavad;

47. võtab arvesse asjaolu, et kõige riskantsemate importijate väljaselgitamine ja 
väljavalimine vabastusjärgsete auditite jaoks on kogu tolliliidus piiratud, sest endiselt 
puudub kogu liidus juurdepääsetav andmebaas, mis hõlmaks kogu importi ettevõtete 
kaupa;

48. märgib, et käibemaksu reservatsioonide koguarvust, mis olid käibemaksu baasarvutamise 
10 või enam aastat lahtisena hoidnud, ja traditsiooniliste omavahendite kogupunktidest, 
mis olid olnud avatud üle viie aasta alates komisjoni kontrollist, olid pikaajalised üksnes 
15 % käibemaksu reservatsioonidest ja 34 % traditsioonilisi omavahendeid puudutavatest 
avatud punktidest;

49. juhib tähelepanu kaheksale komisjoni kehtestatud ja kontrollikoja läbi vaadatud 
pikaajalisele käibemaksu reservatsioonile, millest viis olid seotud käibemaksudirektiivi 
nõuete võimaliku eiramise tõttu liikmesriikide vastu algatatud rikkumismenetlustega;

50. märgib, et kontrollikoda vaatas 122-st traditsioonilisi omavahendeid puudutavast 
pikaajalisest avatud punktist läbi 54 ning leidis, et komisjoni järelmeetmed ja selliste 
punktide sulgemine võttis liiga palju aega; peab kahetsusväärseks asjaolu, et komisjon ei 
olnud välja töötanud järelmeetmete süsteemi, mis oleks seadnud traditsiooniliste 
omavahendite avatud punktid vastavalt nende olulisusele tähtsuse järjekorda (kas 
vastavalt nende finantsmõjule või mitterahaliste puuduste korral vastavalt nende 
süsteemsele olulisusele); 

51. tuletab meelde, et komisjon uurib kogurahvatulu andmete mitmeaastase kontrollitsükli 
raames, kas liikmesriikides rahvamajanduse arvepidamise koostamiseks rakendatavad 
menetlused on kooskõlas süsteemiga ESA 2010 ning kas kogurahvatulu andmed on 
võrreldavad, usaldusväärsed ja ammendavad; võtab teadmiseks, et kontrollitsükli 
lõpetamine tõi kaasa uusi ja täpsemaid reservatsioone, näiteks reservatsiooni, mis 
võimaldas kõigi liikmesriikide kogurahvatulu andmed läbi vaadata, et lisada täpsem 
hinnang hargmaiste ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse varade kohta, mille muudab 
keeruliseks globaliseerumine ja asjaolu, et selliseid varasid saab hõlpsasti üle piiri viia 
(komisjon jätkab koos liikmesriikidega kuni 2022. aasta septembrini kontrollimist, kas 
hargmaiste ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse varad on liikmesriikide 
rahvamajanduse arvepidamises õigesti hinnatud);

52. avaldab kahetsust, et neljandat aastat järjest esitas eelarve peadirektoraat reservatsiooni 
Ühendkuningriigi kogutud traditsiooniliste omavahendite väärtuse kohta, kuna kõnealune 
riik ei tasunud liidu eelarvesse imporditud tekstiiltoodete ja jalatsite eest tasumata jäetud 
tollimakse, samas kui alahindamisega seotud pettuste ulatus oli laienenud ka liidu 
liikmesriikidele, millega kaasnevad võimalikud traditsiooniliste omavahendite 
lisakaotused;

53. märgib, et komisjoni hinnangul suurenesid 2019. aastal kogurahvatulul põhinevad tulud 
3,0 miljardi euro võrra pärast varasemate (peamiselt aastate 2012–2017) summade 
kohandusi, sest kogurahvatulu aluseid ajakohastati tegelike andmetega;

Soovitused

54. palub komisjonil teha järgmist:
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 pakkuda liikmesriikidele korrapärast tuge kõige riskantsemate importijate 
väljavalimisel vabastusjärgseteks audititeks järgmiselt:

a. kogudes ja analüüsides liidu tasandil asjakohaseid impordiandmeid ning 
jagades oma analüüsi tulemusi liikmesriikidega;

b. andes peale IT-süsteemi „Surveillance III“ toimima hakkamist juhiseid selle 
kohta, kuidas uues süsteemis andmeid analüüsida;

 muuta oma menetlusi järgmiselt:

a. luua traditsiooniliste omavahendite avatud punktide seiresüsteem, mis 
põhineb kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel kriteeriumidel, mille alusel 
järjestatakse liikmesriikides avastatud puudused tähtsuse järjekorras;

b. kehtestada liikmesriikidele tähtajad selliste puuduste kõrvaldamiseks ja 
järelmeetmete võtmiseks, sealhulgas arvutada viivisintressid ja nõuda sisse 
liidu eelarvesse maksmisele kuuluvad summad;

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

55. märgib, et alamrubriigi 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ 
maksed ulatusid 21,7 miljardi euroni ning need maksti välja järgmiste programmide ja 
poliitikameetmete kaudu:

 teadusuuringud – kuni 55,2 % alamrubriigi eelarvest ehk 11,9 miljardit eurot;

 haridus, koolitus, noored ja sport – kuni 13,2 % alamrubriigi eelarvest ehk 
2,8 miljardit eurot;

 transport ja energeetika – kuni 11,3 % alamrubriigi eelarvest ehk 2,5 miljardit 
eurot;

 kosmos – kuni 7,6 % alamrubriigi eelarvest ehk 1,7 miljardit eurot;

 muud meetmed ja programmid – kuni 12,7 % alamrubriigi eelarvest ehk 
2,8 miljardit eurot;

56. märgib, et komisjoni peamised programmid on teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogramm „Horisont 2020“ ning Euroopa Ühenduse teadusuuringute, 
tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm1, hariduse, haridus-
, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus+“, Galileo programm, EGNOS, ITER 
ja Euroopa ühendamise rahastu, mis kujutavad endast suuri taristuprojekte, mille 
tagatisfondina kasutatakse Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi; 

57. võtab arvesse, et suuremat osa loetletud programmide kulutustest haldab komisjon otse, 
sealhulgas rakendusametite kaudu, ja teeb seda projektides osalevatele avaliku või 
erasektori toetusesaajatele antavate toetuste kaudu; võtab teadmiseks, et programmi 
„Erasmus+“ puhul haldavad kulutusi komisjoni nimel peamiselt liikmesriikide 

1 Aastateks 2007–2013.
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ametiasutused (ulatudes ligikaudu 80 %-ni toetustest);

Kontrollikoja tähelepanekud

58. peab murettekitavaks, et 130-st läbivaadatud tehingust sisaldas 51 (39 %) vigu;

59. on väga mures selle üle, et kontrollikoja kvantifitseeritud 28 vea põhjal on hinnanguline 
veamäär 4,0 %; tuletab meelde, et see arv on lähedane kontrollikoja poolt 2015., 2016. ja 
2017. aastal tuvastatud määradele;

60. rõhutab, et Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ 
kulutused on endiselt suurema riskiga ja neist pärinevad peamised vead, samas kui 
kontrollikoda leidis valimisse kuuluvast 80-st teadus- ja innovatsioonitehingust 24-s 
rahastamiskõlbmatute kuludega seotud kvantifitseeritavaid vigu (seitsmenda 
raamprogrammi raames 10-st 3-s ja programmi „Horisont 2020“ raames 70-st 21-s, mis 
moodustab 2019. aastal kõnealuses alamrubriigis 78 % kontrollikoja hinnangulisest 
veamäärast); 

61. peab kahetsusväärseks, et 60 % vigadest moodustasid rahastamiskõlbmatud otsesed 
personalikulud; rõhutab, et vaatamata jõupingutustele, mis on tehtud personalikulude 
deklareerimise eeskirjade lihtsustamiseks programmi „Horisont 2020“ raames, on nende 
arvutamine kulude hüvitamise osas endiselt peamine veaallikas; toetab kontrollikoja 
arvamust, et personalikulude arvutamise metoodika on programmi „Horisont 2020“ 
raames mõnes mõttes keerulisemaks muutunud ja see on suurendanud eksimisriski 
(24 tehingust, mida mõjutasid kvantifitseeritavad vead, oli 23-s personalikulude 
arvutamise metoodikat valesti rakendatud); 

62. peab väga kahetsusväärseks, et ebaseaduslikud/diskrimineerivad kvalifitseerimise 
tingimused/hindamiskriteeriumid moodustasid 16 % vigadest;

63. peab kahetsusväärseks ka seda, et 15 % vigadest moodustasid muud 
rahastamiskõlbmatud otsesed kulud (käibemaks, reisikulud, varustus);

64. võtab arvesse, et muude programmide ja tegevuste puhul avastas kontrollikoda valimisse 
kuuluvast 50 tehingust neljas kvantifitseeritavaid vigu (vead olid seotud programmi 
„Erasmus+“ ja Euroopa ühendamise rahastu raames teostatavate projektidega);

65. rõhutab, et VKEd on rohkem veaohtlikud kui teised toetusesaajad, kuna enam kui pooled 
leitud kvantifitseeritavad vead (28-st 17) hõlmasid erasaajate rahastamist, ehkki 
kõnealuseid tehinguid oli 130-st valimisse kuulunud tehingust vaid 42 (32 %) (VKEd 
moodustasid valimist 12 %, kuid nende kvantifitseeritavate vigade määr oli 21 %); 

66. märgib, et 22 kontrollikoja auditeeritud teadusprojekti viidi ellu muus vääringus kui euro, 
samal ajal kui nimetatud projektidest kümnes projektis kohaldatav vahetuskurss ei olnud 
reeglites sätestatud (selliste vigade finantsmõju ei ole iseenesest oluline, kuid nende 
sagedus näitab reeglite mittetundmist);

67. rõhutab, et kui komisjon oleks kogu tema käsutuses olevat teavet asjakohaselt kasutanud, 
oleks alamrubriigi hinnanguline veamäär olnud 1,1 protsendipunkti madalam;
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Soovitused 

68. palub komisjonil teha järgmist:

 kontrollida sihipärasemalt VKEde maksetaotlusi ja tõhustama oma 
teavituskampaaniat programmi „Horisont 2020“ rahastamiseeskirjade kohta, 
pöörates erilist tähelepanu olulistele toetusesaajatele;

 tuletada kõigile programmi „Horisont 2020“ toetusesaajatele meelde 
personalikulude arvutamise ja deklareerimise eeskirju, pöörates erilist tähelepanu 
peamistele vealiikidele;

 veelgi lihtsustada personalikulusid käsitlevaid eeskirju järgmise teadusuuringute 
raamprogrammi „Euroopa horisont“ raames;

 võtta programmi „Horisont 2020“ raames arvesse kontrollikojapoolse järelauditite 
läbivaatamise käigus tehtud tähelepanekuid seoses dokumenteerimise, valimi 
koostamise järjepidevuse ja auditimenetluste kvaliteediga; samuti võtta väljastpoolt 
tellitud auditite kolmandas voorus asjakohaseid meetmeid, tagamaks, et audiitorid 
on täielikult teadlikud programmi „Horisont 2020“ eeskirjadest, ning kontrollida 
nende töö kvaliteeti;

Tulemuslikkus: programm „Horisont 2020“

69. juhib tähelepanu sellele, et erieesmärgi 5 „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine 
tööstuses teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse, tutvustamise ja innovatsiooni kaudu 
mitmetes progressi võimaldava ja tööstustehnoloogia valdkondades“ kontekstis ilmneb 
programmiaruandest, et programm ei ole patenditaotluste osas oma eesmärgi 
saavutamisel õigel teel, samal ajal antakse programmiaruandes teavet ka väljaantud 
patentide kohta, mis on küll parem tulemuslikkuse näitaja, kuid eesmärke ega vahe-
eesmärke ei ole siiski seatud; 

70. rõhutab, et seoses erieesmärgi 5 näitajaga „ettevõtja või turu jaoks uuenduslikke 
muudatusi sisseviivate osalevate ettevõtjate osakaal“ ei esitata programmiaruandes selle 
näitaja vahe-eesmärke ega eesmärki; seetõttu ei saa seda kasutada programmi kavakohase 
toimimise hindamiseks, mis vähendab nimetatud näitaja kasutussobivust;

71. juhib tähelepanu sellele, et erieesmärgi 8 „Elukestva tervise ja heaolu parandamine“ 
raames on eesmärgi sihtväärtust nimetatud 2020. aasta rubriigis, kuid tegelikult tuleks 
seda mõista eesmärgina tähtajaga „[...] kui viimased programmi „Horisont 2020“ raames 
rahastatud meetmed lõpule viiakse“, samas kui programmiaruandes osutatakse, et 
„eesmärgid peavad hõlmama kogu ühiskonnaprobleemide sammast (erieesmärgid 8–14) 
ja ei ole mõeldud iga üksiku erieesmärgi jaoks“, muutes tegeliku väärtuse ja sihtväärtuse 
võrdluse mõttetuks; 

72. palub komisjonil teha järgmist:

 suhelda tulemuslikumalt taotlejate ja toetusesaajatega (kehtestada tõhusamad 
korrad ja kontrollid kasutajatoe funktsioonide täitmisel, eriti seoses taastuvate 
energiaallikatega, ning suurendada teadlikkust vahenditest, mille kaudu 
toetusesaajad saavad teatada ebajärjekindast kohtlemisest taotlusprotsessi või oma 
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projektide elluviimise ajal; lahendada osalejaportaali mõjutavad ülejäänud 
tehnilised probleemid, parandada selle ülesehitust, navigeerimis- ja 
otsingufunktsioone);

 tõhustada kindlasummaliste maksete testimist (analüüsida programmi 
„Horisont 2020“ raames juba algatatud projektikonkursside tulemusi ja anda nende 
kohta aru niipea, kui esimesed tulemused on saadaval; käivitada laiemas plaanis 
uusi katsealgatusi, et selgitada välja kõige sobivamad projektiliigid, hinnata 
võimalikke puudusi ja töötada välja sobivad abinõud);

 kaaluda kaheetapiliste ettepanekute hindamiste laialdasemat kasutamist (selgitada 
välja suurem hulk teemasid, kus kaheetapiliste ettepanekute hindamiste kasutamine 
võib vähendada ebaõnnestunud taotlejate halduskoormust, tagades samal ajal 
toetuse määramiseks võimalikult lühikese aja, kui turule jõudmise kiirus on 
otsustava tähtsusega);

 vaadata läbi ekspertidest hindajate tasustamise tingimused (ajakohastada päevane 
töötasumäär ja arvestada ümber ekspertidele projekti ettepanekute usaldusväärse 
hindamise elluviimiseks vajalik aeg);

 stabiliseerida osalejatele kohaldatavaid reegleid ja suuniseid (võimaluse korral 
säilitada raamprogrammide vahelise osalemise eeskirjade järjepidevus; 
minimeerida suuniste kohandamist raamprogrammi rakendamise ajal; lihtsustada 
töögraafikuid, et vältida tarbetut aruandlust jõupingutuste teemal tööpakettide 
kaupa; uurida võimalust laiemalt aktsepteerida tavapärast kuluarvestuse tava, eriti 
personalikulude osas);

 parandada allhanke korras teostatud järelauditite kvaliteeti (täiustada mehhanisme 
allhanke korras teostatud järelauditite kvaliteedi kontrollimiseks ja kiirendada 
selliseid auditeid);

 veelgi lihtsustada VKEde jaoks mõeldud vahendeid ja suuniseid (viisil, et need 
põhjustaksid võimalikult väikest koormust VKEdele ja eriti iduettevõtjatele, kel 
puuduvad ressursid ja töötajad keeruliste küsimustega tegelemiseks);

Tulemuslikkus: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI)

73. tuletab meelde, et EFSI üldeesmärk on „majanduskasvu soodustavate investeeringute 
toetamine kooskõlas liidu prioriteetidega“, samas kui erieesmärk on „Euroopa 
Investeerimispanga grupi rahastamis- ja investeerimistehingute mahu suurendamine 
prioriteetsetes valdkondades“;

74. tunneb muret selle pärast, et olemasolev tulemuslikkusteave sisaldab üksikasju 
heakskiidetud tegevustesse suunatud investeeringute, heakskiidetud projektide arvu, 
mitmekordse mõju ja liikmesriikide hõlmatuse kohta, kuid mitte ühegagi neist viiest 
näitajast ei kontrollita üldeesmärgis kirjeldatud võtmetähtsusega valdkondade riskitaset 
ega riski levikut;

75. juhib tähelepanu sellele, et nende näitajatega ei mõõdeta seda, milliseid edusamme 
tehakse erieesmärgi – Euroopa Investeerimispanga (EIP) toetuste mahu (eriti seoses 
riskantsemate toimingute mahuga) suurendamine – saavutamisel;
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76. tuletab meelde, et EFSI oli tõhusalt kaasanud rahalisi vahendeid oluliste 
lisainvesteeringute toetamiseks, kuid mõnel juhul oli ülehinnatud seda, mil määral EFSI 
tegelikult reaalmajandusse täiendavaid investeeringuid viis (EFSI tulemuslikkuse 
hinnangus ja kontrollikoja eriaruandes2 toodi samuti esile seda, et kogu rahastamise 
mahtu ei saa ainult EFSI-le omistada);

77. märgib, et kaasatud hinnangulise investeeringu puhul ei võeta arvesse asjaolu, et osa EFSI 
toimingutest on asendanud muud EIP toimingud ja liidu rahastamisvahendid, ega asjaolu, 
et osa EFSI toetusest läks projektidele, mida oleks olnud võimalik rahastada muudest 
allikatest, kuigi teistsugustel tingimustel;

78. rõhutab, et EIP koostatud EFSI 2019. aasta aruande kohaselt on suurem osa EFSI 
tehingutest nn eritegevused, mis oma määratluse kohaselt kannavad EIP tavapärastest 
toimingutest suuremat riski (uute selliste tegevuste maht, milles lepiti kokku 2019. aastal, 
oli 15 miljardit eurot, mis moodustas umbes 25 % EIP kogu laenust kõnealusel aastal, 
samas kui EFSI-eelne tase oli alla 10 %);

79. rõhutab, et komisjoni sõltumatu hindamise käigus märgiti, et pärast EFSI käivitamist on 
lisatud mitmeid uusi, riskantsemaid tooteid, näiteks taristu- ja innovatsioonikomponendi 
raames koostöös finantsvahendajatega pakutavad omakapitali- ja riskijaotamisvahendid;

80. tunneb muret geograafilise leviku pärast (2019. aasta lõpus suunati EL-15-sse 80 % 
allkirjastatud tehingutest, mis ületab nende majanduslikku kaalu ELis mõõdetuna SKP ja 
kapitali kogumahutusega põhivarasse, samas kui EL-13 sai ainult 10 %, ülejäänud osa 
läks teistele kategooriatele, eriti mitut riiki hõlmavatele projektidele);

81. palub komisjonil ja EIP-l teha järgmist:

 vaadata üle kõrgema riskiga EIP toodete kasutamine EFSI raames (EFSI tehingute 
puhul riiklike tugipankadega peaks EIP otsima võimalusi laiema allutatud võla 
kaudu rahastamise laiaulatuslikuma kasutamise suurendamiseks, kui see on 
nõuetekohaselt põhjendatud; see aitaks tagada, et EFSI rahastamine täiendab 
riiklike tugipankade pakutavat rahastamist; samuti peaks EIP edendama 
asjakohaste riskijagamistoodete kasutamist kõigi riiklike tugipankade jaoks, eriti 
nende jaoks, mis on praegu EFSI operatsioonides alaesindatud); tellida EFSI 
raames kõrgema riskiga EIP toodete keskmise ja pikaajalise riskiprofiiliga riskide 
uuringu; 

 soodustada liidu rahastamisvahendite ja liidu eelarveliste tagatiste vastastikust 
täiendavust (uute mitmeaastase finantsraamistiku programmidega seoses peaks 
komisjon tegema ettepaneku, et liidu rahastamisvahendid oleksid vastavate 
saavutatavate poliitiliste eesmärkide osas sidusad ja üksteist täiendavad, et vältida 
vahenditevahelist konkurentsi);

 parandada hinnangut selle kohta, kas võimalikke EFSI projekte oleks saanud 
rahastada muudest allikatest (EIP peaks projektide hindamise etapis andma 
hinnangu ka muude rahastamisallikatega asendamise tõenäosusele. EIP peaks seda 

2 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 03/2019: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond: täieliku edu 
tagamiseks on vaja meetmeid, punkt 81.
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teavet kasutama EFSI toimingute rahastamiskõlblikkuse hindamisel.);

 hinnata paremini kaasatud investeeringuid (EFSI kordaja arvutamise metoodika, 
mille on ühiselt välja töötanud komisjon ja EIP, peaks tagama, et juhtumid, mille 
puhul EIP toetab investeeringut nii otse kui ka kaudselt erinevate EFSI toimingute 
kaudu, avastatakse ja korrigeeritakse õigeaegselt, et vältida topeltarvestust);

 parandada EFSI toetatavate investeeringute geograafilist jaotust (komisjon ja EIP 
peaksid EFSI juhatuse kaudu hindama täheldatud geograafilise jaotuse algpõhjusi 
ja andma soovitusi meetmete kohta, mida tuleb võtta ülejäänud EFSI 
rakendamisperioodil. EFSI juhatus peaks hindama võetud meetmete mõju);

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

82. märgib, et alamrubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ maksed 
ulatusid 53,8 miljardi euroni ning need maksti välja järgmiste programmide ja poliitikate 
kaudu:

 Euroopa Regionaalarengu Fond ja muud piirkondlikud tegevused – kuni 54,9 % 
alamrubriigi eelarvest ehk 29,6 miljardit eurot;

 Ühtekuuluvusfond – kuni 16,4 % alamrubriigi eelarvest ehk 8,8 miljardit eurot;

 Euroopa Sotsiaalfond – kuni 25,9 % alamrubriigi eelarvest ehk 13,9 miljardit eurot;

 muud programmid – kuni 2,8 % alamrubriigi eelarvest ehk 1,5 miljardit eurot;

83. tuletab meelde, et alamrubriigi „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ 
raames esitavad liikmesriigid üldjuhul mitmeaastased rakenduskavad iga programmitöö 
perioodi alguses kogu mitmeaastase finantsraamistiku kehtivuse ajaks; pärast seda, kui 
komisjon on rakenduskava heaks kiitnud, on vastutus selle rakendamise eest jagatud 
komisjoni (regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) ning tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat (DG EMPL)) ja liikmesriikide 
vahel;

Kontrollikoja tähelepanekud

84. peab muret tekitavaks, et läbivaadatud 236 tehingus jäi auditeerimisasutustel avastamata 
29 viga ning et 64 viga olid auditeerimisasutused tuvastanud juba varem ja need olid 
programmiasutuste poolt juba parandatud (mõlema programmitöö perioodi kohta kokku 
334 miljonit eurot), kontrollikoja hinnangul on veamäär 4,4 %;

85. märgib, et valimi 236 tehingu puhul teatasid auditeerimisasutused kinnitus- / 
lõpetamispakettides 64 kvantifitseeritavast veast, mis olid seotud rahastamiskõlbmatute 
kulude (39), riigihangete (24) ning oluliste tõendavate dokumentide puudumisega (üks 
viga);

86. kahetseb asjaolu, et 55 % vigadest moodustasid rahastamiskõlbmatud projektid; märgib, 
et programmitöö perioodil 2014–2020 tehti kindlaks viis Euroopa Regionaalarengu Fondi 
projekti, mille raames anti toetust sellisele toetusesaajale või tegevusele, mis ei vastanud 
kohaldatavas määruses ja rakenduskavades sätestatud rahastamiskõlblikkuse 
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tingimustele;

87. peab kahetsusväärseks, et 24 % vigadest kujutasid endast siseturu eeskirjade rikkumisi 
(9 % – riigiabi eeskirjade rikkumised; 15 % – riigihangete eeskirjade tõsised 
mittevastavused);

88. kahetseb, et 12 % vigadest moodustasid rahastamiskõlbmatud kulutused;

89. on väga mures kontrollikoja valimisse kaasatud mitmete auditeerimisasutuste töös 
avastatud puuduste pärast, mis vähendavad praegu usaldust nende tegevuse suhtes 
(ajavahemikul 2014–2020 ületas ümberarvutatud määr 20-st kinnituspaketist üheksas 
olulisuse künnist üle 2 %, komisjon korrigeeris kaheksa kinnituspaketi allesjäänud 
veamäära üle 2 %); 

90. märgib, et 120 valimisse kaasatud tehingu puhul (55 %) sai kontrollikoda 
auditeerimisasutuste töö ülevaatuse põhjal menetluse lõpetada; on väga mures selle 
pärast, et kontrollikoda tuvastas 100 tehingus (45 %) selle töö ulatuse, kvaliteedi ja/või 
dokumentatsiooniga seotud puudujääke, mis nõudis kontrollikojalt vastavate 
auditimenetluste uuesti läbiviimist;

91. rõhutab, et komisjon viis 2019. aastal 11 liikmesriigis ellu 26 vastavusauditit (14 DG 
REGIO ning 12 DG EMPL poolt) ja järeldas kõigi nende vastavusauditite aruannete 
projektides, et auditeerimisasutuste 2017.–2018. aruandeaasta kontrolliaruannetes 
esitatud allesjäänud veamäära on alahinnatud (seetõttu komisjon tõstis nimetatud 
määrasid); 

92. märgib, et neist 13 vastavusauditit (viis DG REGIO ja kaheksa DG EMPL poolt ellu 
viidud) lõpetati 2020. aasta maiks, kuid pooltes neis auditites ei olnud jääkmäärad 
seetõttu veel lõplikud;

93. juhib tähelepanu sellele, et tegelikult põhines enamik 2019. aasta tegevusaruannetes 
esitatud reservatsioonidest peamiselt 2018.–2019. aasta kontode veamääradel, mida ei 
olnud veel heaks kiidetud, seetõttu teatasid mõlemad peadirektoraadid, et 2018.–
2019. aasta veamäärasid ei kinnitata vähemalt enne 2020. aasta tegevusaruandeid;

Soovitused

94. palub komisjonil teha järgmist:

 selgitada rahastamiskõlblikkuse tingimusi (sealhulgas määratleda, mida mõeldakse 
toimingute „füüsiliselt lõpule viima“ ja/või „täielikult rakendama“ toimingute all, 
et aidata liikmesriikidel kontrollida toimingute vastavust ühissätete määruse 
artikli 65 lõikele 6 ja vältida rahastamiskõlbmatute toimingute avastamata jätmist);

 võtta meetmeid auditeerimisasutuste teatatud jääkmäärade usaldusväärsuse 
suurendamiseks (analüüsida avastamata vigade peamisi allikaid ja töötada koos 
auditeerimisasutustega välja vajalikud meetmed teatatud jääkmäärade 
usaldusväärsuse parandamiseks);

Tulemuslikkus: Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond
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95. tuletab meelde, et ERF hõlmab kõiki liikmesriike ja keskendub mitmele peamisele 
prioriteetsele valdkonnale, nagu innovatsioon ja teadusuuringud, väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate (VKEde) toetamine ning vähese CO2 heitega majandus; märgib, et 
komisjon eraldas 2019. aastal ERFi eelarvest 31,1 miljardit eurot; meenutab, et 
Ühtekuuluvusfondist toetatakse liikmesriike, mille kogurahvatulu elaniku kohta on alla 
90 % liidu keskmisest, fond rahastab peamiselt üleeuroopaliste transpordivõrkude ja 
keskkonnaga seotud projekte, selle 2019. aasta eelarveline eraldis oli 11,5 miljardit eurot;

96. märgib, et mõlemad fondid kuuluvad komisjoni ja liikmesriikide jagatud eelarve täitmise 
alla ning neid rakendatakse rakenduskavade kaudu, mille liikmesriigid koostavad ja 
komisjon kinnitab;

97. juhib tähelepanu sellele, et väljundi- ja tulemusnäitajate põhjal saadud teavet täiendavad 
paljude selliste hindamiste ja uuringute tulemused, milles on analüüsitud perioodi 2007–
2013 tulemusi ning perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika programmide 
kavandamise ja rakendamise varajasi etappe; peab kahetsusväärseks, et nende hindamiste 
hilinenud ajastamine tähendab, et õppetunnid on saadud liiga hilja, et mõjutada praegust 
või järgnevat programmitöö perioodi (näiteks ajavahemiku 2014–2020 järelhindamiste 
tulemused peaksid eeldatavasti olema kättesaadavad 2025. aasta lõpuks, nagu nõutakse 
ühissätete määruses, kuid selleks ajaks on programmitöö periood 2021–2027 kestnud 
juba viis aastat ja komisjon on oma seadusandlike ettepanekute ettevalmistamisel 
2027. aasta järgseks perioodiks tõenäoliselt palju edasi arenenud); 

98. on väga mures selle pärast, et ajavahemikuks 2007–2013 koostati Euroopa 
ERFi/Ühtekuuluvusfondi järelhindamine eesmärgiga teha järeldusi programmide üldise 
mõju kohta ja teha kvalitatiivseid üldisi järeldusi, kuid selle raames ei tehtud 
kokkuvõtteid eesmärkide ega sihtmärkide saavutamise kohta; samuti ei analüüsitud selles 
süstemaatiliselt ERFi/Ühtekuuluvusfondi rahastamise ja liidu valdkondlike 
poliitikameetmete rakendamise vahelist sünergiat, mis oleks aidanud heita valgust sellele, 
milline on ühtekuuluvuspoliitika osa strateegia „Euroopa 2020“ strateegiliste eesmärkide 
saavutamises;

99. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitikas, mida iseloomustavad suured taristuprojektid, võib 
programmi alguse, selle rakendamise ning väljundite ja tulemuste saavutamise vahel olla 
ajaline viivitus; peab muret tekitavaks, et edusamme mõjutab tõenäoliselt ka 
ühtekuuluvuspoliitika rakendamise suhteliselt madal tase võrreldes ülejäänud liidu 
eelarvega; märgib, et need tegurid ja asjaolu, et viimased kättesaadavad andmed 
(rakendusperioodil, mis kestab 2023. aasta lõpuni) on seotud 2018. aasta lõpuga, 
raskendavad praeguses etapis järelduste tegemist eesmärkide saavutamise kohta; 

100. rõhutab, et ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, näiteks neid, mis on seotud tööhõive määra, 
majandusarengu, kliima ja energiaga, mõjutavad tugevalt mitmesugused nii Euroopas kui 
ka mujal maailmas esinevad riiklikud ja välistegurid; toonitab, et paljudes liikmesriikides 
moodustab ühtekuuluvuspoliitika rahastamine tavaliselt väikese osa nende probleemide 
lahendamiseks kasutatavatest vahenditest ning seepärast võib sellel olla väga väike mõju 
nende liikmesriikide edusammudele kõnealuste eesmärkide saavutamisel; 

101. märgib, et liidu käsutuses on mitmesugused poliitilised vahendid oma kõrgetasemeliste 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamiseks, millest ühe osa moodustavad ERF ja 
Ühtekuuluvusfond, ning et eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud ka muud fondid ja 



PR\1211752ET.docx 37/57 PE655.922v01-00

ET

seadusandlikud algatused, mistõttu ei ole sageli võimalik eristada erinevate poliitiliste 
vahendite mõju eesmärkide saavutamise edenemisele;

102. peab kahetsusväärseks, et kokku 72 näitajast püsib üksnes kolmandik eesmärkide 
saavutamisel ajakavas ja umbes pooled näitajad on ajakavast maas; avaldab kahetsust, et 
üheksast üldeesmärkidega seotud näitajast püsib ainult kaks ajakavas, samas kui umbes 
kolmandikul näitajatest on 2018. aastaks seatud vahe-eesmärk;

103. märgib, et kokku 40 % väljundnäitajatest püsib ajakavas ning tulemus- ja mõjunäitajate 
puhul on see osakaal 10 %;

104. tuletab meelde, et strateegia „Euroopa 2020“ on aastateks 2010–2020 koostatud liidu 
kõrgetasemeline strateegia; märgib, et perioodiks 2014–2020 on komisjon kindlaks 
määranud üheksa näitajat, et mõõta kõnealuse strateegia eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusamme tööhõive, teadus- ja arendustegevuse, kliimamuutuste ja energeetika, hariduse 
ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse valdkonnas; märgib, et komisjoni sõnul saavutatakse 
2018. aasta andmete põhjal tõenäoliselt tööhõive- ja haridusalased eesmärgid, samal ajal 
kui teadus- ja arendustegevuse ning vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonna eesmärkide 
saavutamine ei edene kavakohaselt ja neid tõenäoliselt ei saavutata; 

105. rõhutab, et programmiaruannetes esitatud kõigist kümnest näitajast, mis on seotud 
eesmärgiga toetada üleminekut vähese CO2 heitega majandusele kõigis sektorites, püsib 
ajakavas ainult näitaja nr 1 – parema energiatarbimise klassifikaatori näitajaga 
leibkondade arv;

106. rõhutab asjaolu, et vastusena COVIDi puhangule võttis liit kasutusele meetmed, mis 
suurendavad liikmesriikide paindlikkust Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
rahastuse kasutamisel (näiteks loobuti nõudest eraldada kindel osa Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rahastusest põhiteemadele, kuid ettepanekus väljapakutud 
paindlikkus võib mõjutada liidu võimet saavutada rakenduskavades algselt seatud 
eesmärke); 

107. nõustub kontrollikoja arvamusega, et on kindlaid viiteid sellele, et liit ei täida 2030. aasta 
kliima- ja energiaeesmärke; märgib, et komisjoni sõnul on loodusvarade kasutamisest 
tuleneva negatiivse keskkonnamõju vähendamisel tehtud vähe edusamme; rõhutab, et on 
kontrollikojaga nõus selles, et poolte liidu liikmesriikide puhul oli oht, et nad ei tooda 
taastuvenergiast piisavalt elektrit, et täita oma 2020. aasta eesmärke; märgib, et 
kontrollikoja ülevaatearuandes liidu energia- ja kliimamuutustealaste meetmete kohta 
teatas kontrollikoda, et liikmesriikide kavandatud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine ei vasta 2030. aastaks seatud 40 % eesmärgile; 

108. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Keskkonnaamet rõhutas 2019. aasta aruandes,3 et 
praeguses tempos edenemisest ei piisa 2030. ja 2050. aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamiseks;

109. avaldab kahetsust, et üksnes pooled 16 näitajast, mis on seotud eesmärgiga „Säästva 

3 Euroopa Keskkonnaamet, „European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a 
sustainable Europe“ (Euroopa keskkond – olukord ja väljavaated 2020. aastal: teadmised kestlikule Euroopale 
üleminekuks), 2019.
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transpordi edendamine ning oluliste võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamine“, liiguvad 
oma eesmärkide saavutamise suunas; rõhutab, et liikmesriigid on viimases komisjoni 
heakskiidetud aruandes vähendanud suuremat osa 2023. aastaks seatud eesmärkidest, 
mõnel juhul märkimisväärsete summadega (näiteks vähendati näitaja „Uue raudteeliini 
kogupikkus“ ERFi ja Ühtekuuluvusfondi summaarset sihtväärtust 947 km-lt 579 km-ni 
(39 %) ning näitaja „Uute või täiustatud trammi- ja metrooliinide kogupikkus“ ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi summaarset sihtväärtust 680 km-lt 441 km-ni (35 %)); 

110. toonitab, et selles poliitikavaldkonnas on kõik näitajad väljundnäitajad: peamiselt 
esitatakse andmeid programmi rakendamise kohta seoses ülesehitatud taristuga, kuid 
tulemuste mõõtmiseks puuduvad ühised näitajad (kontrollikoja aruandest liidu 
kaasrahastatud teede kohta4 ilmneb, et komisjon ei esita sellist teavet nagu aja kokkuhoid 
või suurem keskmine kiirus, kuigi see teave on mõnikord saadaval);

111. rõhutab, et hiljutises kontrollikoja auditis transpordi suurtaristu kohta5 tõdeti, et on 
ebatõenäoline, et liidu transpordi põhivõrk saavutab 2030. aastaks oma täisvõimsuse, 
lisaks märkis Euroopa Kontrollikoda ülevaatearuandes, et kuna liidu rahastamise ulatus 
on üldiste vajadustega võrreldes piiratud, tuleb keskenduda prioriteetidele, millel on liidu 
suurim lisaväärtus; 

112. on arvamusel, et nagu kontrollikoja auditis transpordi suurtaristu kohta öeldi, olid 
liiklusprognoosid tavaliselt liiga optimistlikud, ei olnud hästi koordineeritud, ei tuginenud 
usaldusväärsetele majandushinnangutele ja olid mõnikord väga lihtsustatud ning poliitika 
kujundamise vahendina ei olnud eriti tasuvusanalüüse nõuetekohaselt kasutatud;

113. peab väga kahetsusväärseks, et komisjon kaotab oma Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfonde (2021–2027) käsitleva seadusandliku ettepanekuga kõik 
suurprojektidele kohaldatavad spetsiifilised hindamisnõuded, sealhulgas kulude-tulude 
analüüsi nõude, kuigi seda peetakse üldist halduskoormust vähendavaks teguriks; selle 
kaalub üles suurenenud risk, et kaasrahastatud investeeringud ei paku parimat hinna ja 
kvaliteedi suhet; 

114. on seisukohal, et programmiaruandes välja toodud ERFi erieesmärgiga „VKEde 
konkurentsivõime suurendamine“ seotud üheksast näitajast püsivad vaid kolm (33 %) 
oma eesmärkide saavutamisel ajakavas, mis kujutab endast ebapiisavat tulemuslikkust; 
rõhutab, et need kolm näitajat on seotud väljundiga, mõõtes ERFist rahastatavate 
ettevõtete arvu, samal ajal kui muud näitajad, näiteks need, millega hinnatakse, kas 
erainvesteeringud vastavad ettevõtjatele antavale riigiabile, ja rahastatavate ettevõtjate 
tööhõive kasv ei ole püsinud ajakavas; 

115. märgib, et ERFi rahalisi vahendeid kasutati koos riiklike VKEde toetuse allikatega, kas 
täiendades olemasolevaid riiklikke meetmeid või täites lüngad tugisüsteemis, kuid 
komisjon6 leidis siiski, et ERFi ja ESFi toetuse koostoime oli üldiselt madal, hoolimata 

4 Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 9/2020: ELi maanteepõhivõrk: sõiduajad on lühenenud, kuid võrk ei 
toimi veel täielikult.
5 Euroopa Kontrollikoda, eriaruanne nr 10/2020: ELi transporditaristud: megaprojektide elluviimist tuleb 
kiirendada, et saavutada võrgust oodatav kasu õigeaegselt.
6 Euroopa Komisjon, „Ex-post evaluation of 2007-2014, Support to SMEs – Increasing Research and Innovation 
in SMEs and SME Development“ (Ajavahemiku 2007–2014 järelhindamine, VKEde toetamine – VKEdesse 
suunatavate teadusuuringute ja innovatsiooni suurendamine ning VKEde arendamine), veebruar 2016.
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tööhõive tagamise olulisest rollist;

116. võtab arvesse, et kontrollikoja kinnitava avalduse 2019. aasta auditi kontekstis oli 12 
liikmesriigi juhitud ning ERFi ja Ühtekuuluvusfondi kaasrahastatud 121 projektist viidud 
lõpule ainult 11; märgib, et seitsme projekti puhul saavutati vastavad eesmärgid täielikult 
ja kahe projekti puhul osaliselt, samas kui ülejäänud kahe projekti korral eesmärke ei 
saavutatud;

Loodusvarad

117. märgib, et rubriigi „Loodusvarad“ maksed ulatusid 59,5 miljardi euroni ning need maksti 
välja järgmiste programmide ja poliitikate kaudu:

 otsetoetused Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames – kuni 69,5 % 
ehk 41,4 miljardit eurot;

 turuga seotud kulud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) raames – kuni 
4,0 % ehk 2,4 miljardit eurot;

 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) – kuni 23,9 % ehk 
14,2 miljardit eurot; 

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) – kuni 1,4 % ehk 0,8 miljardit eurot;

 muud programmid – kuni 1,2 % ehk 0,7 miljardit eurot;

118. võtab arvesse ÜPP tulemuslikkuse jälgimiseks ette nähtud kahe peamise näitajate kogumi 
olemasolu, mis mõlemad põhinevad peamiselt liikmesriikide aruandlusel ja Eurostati 
kogutud andmetel:

 ühine seire- ja hindamisraamistik sisaldab 210 näitajat: 45 taustanäitajat, 
84 väljundnäitajat, 41 tulemusnäitajat, 24 sihtnäitajat ja 16 mõjunäitajat;

 ÜPP programmiaruanded sisaldavad 63 näitajat, mis on enamasti pärit ühisest 
seire- ja hindamisraamistikust: kuus neist on ette nähtud kolme üldeesmärgiga 
seotud mõju mõõtmiseks, ülejäänud on erieesmärkidega seotud väljund-/sisend-, 
tulemus- ja mõjunäitajad;

Kontrollikoja tähelepanekud

119. peab muret tekitavaks, et 251-st läbivaadatud tehingust7 sisaldas 44 (18 %) vigu, samas 
kui neist 207-s (82 %) vigu ei leitud; tunneb muret selle üle, et kontrollikoja 
kvantifitseeritud 36 vea põhjal ja kontrollisüsteemi tuvastatud muudest tõenditest 
lähtuvalt on kontrollikoda seisukohal, et rubriigi „Loodusvarad“ veamäär lähedal 
olulisuse künnisele;

120. kahetseb, et 70 % vigadest moodustasid rahastamiskõlbmatud 

7 Valim hõlmas 136 maaelu arengu programmide raames tehtud makset, 95 otsetoetuse makset, 
14 turumeetmetega ning 6 kalanduse, keskkonna ja kliimameetmetega seotud makset.
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toetusesaajad/tegevused/projektid/kulutused;

121. märgib, et 136-st maaelu arengu tehingust 114-s vigu ei tuvastatud, viie veajuhtumi korral 
oli mõju üle 20 % ja 15 tehingut sisaldasid vigu alla 20 % kontrollitud summast, kahe 
makse korral finantsmõju ei leitud, küll aga tuvastati nõuetele vastavuse probleeme;

122. märgib, et investeerimisprojektidele, näiteks põllumajandusettevõtete ajakohastamine, 
põhiteenuste ja külade uuendamise toetus maapiirkondades, investeeringud 
metsamajandamisse ja kogukonna juhitud kohaliku arengu toetamisse, eraldatud 68-
st maksest 9-s tuvastati vigu, sealhulgas kaks juhtumit, kui toetusesaaja ja/või projekt ei 
vastanud rahastamiskõlblikkuse tingimustele;

123. märgib, et 68-st maksest, mis põhinesid põllumajandustootjate deklareeritud pindalal või 
loomade arvul ning keskkonna- ja kliimakriteeriumide järgimise nõuetel, leiti kaheksa 
tehingu korral väikeseid vigu, mis jäid alla 5 % kontrollitud summast, ühe tehingu korral 
oli veamäär 5–20 %, kahel muul juhul rikkusid toetusesaajad keskkonna- ja kliimaga 
seotud rahastamiskõlblikkuse tingimusi, põhjustades mõlemal juhul vigu, mis ületasid 
20 % kontrollitud summast; 

124. märgib, et 14 turumeetmetega seotud tehingu hulgast tuvastati viis juhtumit, kus 
makseasutused olid hüvitanud rahastamiskõlbmatud kulud, sealhulgas kolm juhtumit, kus 
rahastamiskõlblikkuse eeskirjade rikkumisest tulenevad vead moodustasid enam kui 
20 % kontrollitud summast;

125. märgib, et kuuest kalanduse, keskkonna ja kliimameetmetega seotud tehingust leiti kahe 
projekti korral hüvitatavate kulude rahastamiskõlbmatuid elemente; 

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulutuste korrektsus

126. tunneb muret sertifitseerimisasutuste töö tulemuste usaldusväärsuse piiratuse üle, mis on 
tingitud kontrollikoja tuvastatud puudustest mõne sertifitseerimisasutuse kontrollide ja 
valimi moodustamise metoodikas;

127. juhib tähelepanu sellele, et põllumajanduse ja maaelu peadirektoraat hindas 2019. aastal 
ÜPP kulutuste puhul maksete tegemisel tekkivat riskiks umbes 1,9 %, kusjuures maksete 
tegemise risk otsetoetuste puhul moodustas sellest umbes 1,6 %, maaelu arengu jaoks 
2,7 % ja turumeetmete jaoks 2,8 %;

ÜPP tulemuslikkus

128. peab muret tekitavaks seda, et kontrollikoda on tuvastanud ÜPP tulemusnäitajate 
kogumis puudusi:

 2019. aasta haldus- ja tulemusaruandes antakse vähe kvantitatiivset teavet ÜPP 
tulemuste ja mõju kohta ning esitatakse liiga positiivne kirjeldus poliitika 
saavutuste kohta, keskendudes pigem väljunditele kui tulemustele:

a. komisjon märgib, et „bioloogilise mitmekesisuse, pinnase ja vee majandamise 
valdkonnas on juba saavutatud 85 % põllumajandussektori kliimameetmetele 
seatud sihtväärtustest“. Need eesmärgid põhinevad Euroopa Maaelu Arengu 
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Põllumajandusfondi (EAFRD) erimeetmetega hõlmatud aladel, s.t väljunditel. 
Need ei näita, kas maksed mõjutasid rahastatavate alade seisundit. Komisjon 
väidab, et „EAFRD annab olulise panuse majandusarengusse. Näiteks on 
lairibajuurdepääs maapiirkondades märkimisväärselt paranenud (59 % 
leibkondadest oli 2019. aastal järgmise põlvkonna juurdepääsuvõrk)“. Iga-
aastases haldus- ja tulemusaruandes puudub teave EAFRD panuse kohta selle 
näitaja saavutamisse;

 programmiaruannetes kasutatavad näitajad annavad peamiselt teavet väljundite 
kohta, mis on hõlpsamini mõõdetavad ja mida välistegurid mõjutavad vähem kui 
tulemusi ja mõju:

a. komisjoni sekkumisloogika ühendab ÜPP eesmärgid, meetmed ja 
väljundnäitajad, kuid ei määra kindlaks vajadusi ega kavandatud tulemusi ja 
sihtväärtusi. Komisjoni otsetoetuste sekkumisloogikas ei määratleta, milline 
põllumajandustootjate sissetuleku tase tuleks ÜPP abil saavutada;

b. ÜPP üldeesmärkide ja enamikku Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi 
(EAGF) erieesmärkide sihtväärtuseid väljendatakse soovitud suundumustena 
(nt „suurendada“ põllumajanduslikku faktortulu või „vähendada“ 
põllumajandusest tulenevat kasvuhoonegaaside heidet). Lõpptulemust 
mõjutavad mitmed välistegurid ning komisjon ei ole alati tuvastanud 
põhjuslikku seost ÜPP ja muutuja vahel. Sihtväärtused, mis on väljendatud 
ainult suundadena, mitte arvuliste väärtustena, ei võimalda kindlaks määrata 
vahe-eesmärke;

c. enamik ühise seire- ja hindamisraamistiku näitajaid, mida programmiaruanded 
ei sisalda, on väljundnäitajad; need ei anna olulist lisateavet poliitiliste 
eesmärkide saavutamise tulemuslikkuse kohta. Hindamist toetavates uuringutes 
märgitakse sageli, et (meetmeid puudutavate) seireandmete puudumine seab 
piiranguid mõju analüüsimisel. Euroopa Kontrollikoda juhtis tähelepanu8 ühise 
seire- ja hindamisraamistiku näitajate kaudu kogutud tulemuslikkuse teabe 
piirangutele;

 seoses elujõulise toidutööstuse üldeesmärgiga on otsetoetused vähendanud 
põllumajandustootjate sissetuleku kõikumist. Samal ajal on otsetoetuste tõhusust 
vähendanud rahuldava elatustaseme võrdlusaluste puudumine ja see, et kulutusi ei 
ole:

a. kõik kolm näitajat, mis on seotud elujõulise toidutööstuse üldeesmärgiga 
(põllumajandusliku faktoritulu suurendamine, põllumajanduse tootlikkuse 
suurendamine ja hinnakõikumiste vähendamine), peegeldavad 
makromajanduslikke muutusi. Kuigi need näitajad osutavad positiivsele 
suundumusele, on ÜPP mõju neile vähene või puudub üldse;

8 Vt eriaruande nr 1/2016 (tulemuslikkuse mõõtmine seoses põllumajandustootjate sissetulekutega) punkti 92; 
nr 10/2017 (noored põllumajandustootjad) punkte 70–71; nr 13/2020 (põllumajandusmaa bioloogiline 
mitmekesisus) punkte 49, 59, 71 ja 81; Euroopa Kontrollikoja arvamuse nr 7/2018 punkte 68–71.
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b. EAGFi erieesmärgil „säilitada põllumajandustootjate sissetuleku stabiilsus 
otsese sissetulekutoetuse andmise kaudu“ on üksainus näitaja: „otsetoetuse 
osakaal põllumajanduslikus ettevõtlustulus“. 2017. aastal kõikus see näitaja 
8 %-st Madalmaades 50 %-ni Slovakkias. Eesmärk on hoida näitaja stabiilsena. 
See ei ole aga kooskõlas poliitikaeesmärgiga suurendada põllumajandusega 
tegelevate inimeste isiklikku sissetulekut, vähendades samal ajal vajadust 
otsetoetuse järele;

c. komisjon väitis oma 2019. aasta haldus- ja tulemusaruandes, et 
põllumajandustootjate sissetulek oli väiksem kui palgatase majanduses 
tervikuna. Komisjon märkis, et 2017. aastal ulatus keskmine sissetulek 
põllumajandussektoris ligikaudu 46,5 %-ni liidu 28 liikmesriigi keskmisest 
palgast. Põllumajandusettevõtte sissetuleku näitajana kasutab komisjon 
ettevõtlustulu pere tööühiku kohta. Selle näitajaga ei võeta siiski arvesse 
põllumeeste demograafilist erinevust muudest palgasaajatest (paljud 
põllumajandustootjad on pensionieas) ega põllumajanduslike majapidamiste 
mittepõllumajanduslikku sissetulekut. Põllumajandustootjate elatustaseme 
hindamisel on väga oluline netotulu, milles võetaks arvesse ka 
mittepõllumajanduslikku sissetulekut;

d. 2016. aastal oli umbes kaks kolmandikku9 liidu taludest väiksemad kui 5 ha. 
Kuna otsetoetused on seotud põllumajandusmaa suurusega, läheb ligikaudu 
80 % toetusest umbes 20 %-le toetusesaajatest. Tegelikult läheb üle 30 % 
maksetest 2 %-le toetusesaajatest, kellest igaüks saab rohkem kui 50 000 eurot 
otsetoetusi. Erinevatel ümberjaotamismehhanismidel on olnud vaid 
marginaalne mõju;

e. ÜPP tulemuslikkuse näitajatega ei mõõdeta otsetoetuste tõhusust. 
Kontrollikoda jõudis järeldusele, et selliste põllumajandusettevõtete osakaal,10 
mis saavad otsetoetusi ja teenivad ühe tööühiku kohta riigi keskmisest 
tööviljakusest kõrgemat sissetulekut, vähenes 29 %-lt 2013. aastal 26 %-le 
2015. aastal. Uuringus leiti, et 9 % väikeste põllumajandusettevõtete ja üle 
30 % suurte põllumajandusettevõtete tulu tööjõuühiku kohta ületas riigi 
keskmist näitajat;

f. näitajaga „riskijuhtimiskavades osalevate põllumajandusettevõtete osakaal“ 
mõõdetakse nende põllumajandustootjate protsenti, kes saavad ÜPP toetust 
kindlustusmaksete tegemiseks ning osalemiseks usaldusfondides ja muudes 
sissetuleku stabiliseerimise vahendites. Programmiaruannete põhjal ei 
saavutanud näitaja 2018. aastaks seatud vahe-eesmärki. 2018. aasta lõpuks oli 
saavutatud 28,3 % aastaks 2023 seatud sihtväärtusest. Kontrollikoda leidis,11 et 
enamik põllumajandustootjaid, kes sõlmivad kindlustuslepinguid, teevad seda 
ilma liidu toetuseta ning et otsetoetused ise vähendavad oluliselt sissetuleku 
kõikumist;

9 Eurostati andmetel.
10 Hindamisuuring ÜPP meetmete mõju kohta üldeesmärgi „elujõuline toidutööstus“ saavutamisele, 2020, 
lk 108–122.
11 Eriaruanne nr 23/2019 põllumajandustootjate sissetuleku stabiliseerimise kohta, punktid 16–22 ja 41.
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 loodusvarade kestliku majandamise ja kliimameetmete üldeesmärgi puhul 
keskendutakse näitajates meetmetest toetust saava maa-ala suurusele, kuid mitte 
toetuse abil saavutatule. Andmed osutavad sellele, et ÜPP meetmetel on nende 
ülesehituse tõttu väike mõju kliimaga seotud vajaduste rahuldamisele:

a. enamik programmiaruannetes kasutatavatest loodusvarade ja kliimameetmete 
erieesmärkide näitajatest on seotud eri meetmete või kohustustega hõlmatud 
pindala või loomade arvuga, kuid ei mõõda saavutatud keskkonnakasu;

b. oma viimases iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes leiab komisjon, et 
2018. aastal kehtis 79 % liidu kogu põllumajandusmaa suhtes vähemalt üks 
rohestamismeetmete kohustus. Samas leidis kontrollikoda,12 et 
rohestamismeetmetel oli põllumajandustavadele ja keskkonnale vähe 
mõõdetavat mõju. See oli toonud kaasa põllumajandustavade muutmise umbes 
viiel protsendil kogu liidu põllumajandusmaast, ülejäänud pinnal jätkati aga 
pigem seniste tavade kasutamist. Sisuliselt on rohestamismeetmete puhul tegu 
peamiselt sissetulekutoetuse kavaga;

c. asjakohaselt suunatud põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetmed võivad 
bioloogilise mitmekesisuse suurendamisele märkimisväärselt kaasa aidata. See 
on kõige tõenäolisem siis, kui kavad hõlmavad olulist osa põllumajandusmaast 
või neis keskendutakse konkreetsetele riskidele. Üks piirang on see, et 
põllumajandustootjad kasutavad neid vähe. Mõne EAFRD meetme puhul leidis 
kontrollikoda13 juhtumeid, kus hüvitis ei katnud kavas osalemise kulusid (nt 
Natura 2000 toetused mõnes liikmesriigis);

d. ökosüsteemidega seotud EAFRD erieesmärgi puhul näitasid metsandusega 
seotud väljundnäitajad liidu tasandil, et metsandusmeedet on kasutatud 
tagasihoidlikult;

e. näitaja „protsent niisutatud maast, mille puhul minnakse üle tõhusama 
niisutussüsteemi kasutamisele“ puudutab EAFRD erieesmärki nr 5. 2023. aasta 
eesmärk on 13,0 %; 2018. aastal oli tulemus 5,26 %, s.t selleks ajaks oli 
eesmärgist saavutatud 40 %. Üldise edenemise kohta andmed puuduvad. 
Liikmesriikidest moodustatud valimi põhjal leiti hindamist toetavas uuringus,14 
et pärast EAFRD investeeringu lõpuleviimist saavutatud veesäästu kohta ei ole 
selget kinnitust;

f. põllumajanduse heide moodustas 2017. aastal ELi kasvuhoonegaaside 
heitkogustest 12,6 %. Põllumajanduse tekitatud kasvuhoonegaaside 
heitkogused on alates 1990. aastast vähenenud rohkem kui 20 %, kuid alates 
2010. aastast ei ole need enam muutunud;

g. kliimamuutuste hindamiseks tehtud toetavas uuringus märgitakse, et 
kohustuslikes meetmetes (nt rohestamine ja nõuetele vastavus) ei käsitleta 

12 Eriaruanne nr 21/2017 rohestamismeetmete kohta.
13 Eriaruanne nr 1/2017: Natura 2000 võrgustiku täies ulatuses rakendamiseks on vaja täiendavaid jõupingutusi, 
punktid 59–60.
14 „Evaluation of the impact of the CAP on water“ (ÜPP mõju hindamine veele), 2019, lk 157–158.
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piisavalt kasvuhoonegaaside heidet, mis tuleneb kariloomade ja põllumaa 
majandamisest. ÜPP ei sisalda meetmeid, mille kaudu saaksid liikmesriigid 
sundida põllumajandustootjaid tegutsema selle nimel, et vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet, mis tuleneb loomakasvatusest ja põllukultuuride 
majandamisest; 

 Komisjoni esitatud teave tasakaalustatud territoriaalse arengu üldeesmärgi kohta ei 
ole piisav, et hinnata asjaomaste liidu kulutuste tulemuslikkust:

a. üldeesmärgi „tasakaalustatud territoriaalne areng“ ainus programmiaruannete 
näitaja on maapiirkondade tööhõive määr. See suurenes 63,4 %-lt 2012. aastal 
68,1 %-le 2018. aastal. ÜPP mõju on ebaselge, kuid piiratud. Samal 
ajavahemikul suurenes üldine tööhõive määr 68,4 %-lt 72,2 %-le. 
Maapiirkondade tööhõivet mõjutavad otseselt ja kaudselt väline 
majanduskeskkond ja liikmesriikide arvukad valdkondlikud poliitikasuunad. 
Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes tunnistatakse neid väliseid tegureid;

b. programmi LEADER kaudu otseselt loodud töökohtade arvuks oli 2018. aasta 
lõpuks märgitud 13 337 (30 % 2023. aasta sihtväärtusest), mis moodustab 
vähem kui 0,05 % maapiirkondade kogu tööhõivest. Muude maaelu arengu 
meetmete toel loodi 10 784 töökohta (14 % eesmärgist). Komisjon märgib oma 
programmiaruannetes, et tal ei ole usaldusväärseid andmeid programmi 
LEADER raames loodud töökohtade kohta;

c. hindamist toetavad uuringud näitavad,15 et piirkondlikul ja valdkondlikul 
kontekstil on märkimisväärne mõju maapiirkondade tööhõivele ning et ÜPP 
meetmete mõju maapiirkondade töökohtadele on väike;

d. noored põllumajandustootjad võivad saada EAGFist lisanduvaid otsetoetusi ja 
EAFRDst ühekordset toetust oma esimese põllumajandusettevõtte asutamiseks. 
Kontrollikoja järeldused langevad kokku hindamist toetavate uuringute 
tulemustega16: EAGFi toetuse mõju noortele põllumajandustootjatele on väike 
või olematu, samas kui EAFRD toetus on tõhusam, peamiselt seetõttu, et see on 
paremini suunatud. ÜPP põlvkonnavahetuse meetmed on osutunud tõhusaks 
juhtudel, kui neid meetmeid toetavad ja tugevdavad nii üksteist täiendavad 
riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ametiasutused kui ka eelarvepoliitika;

e. komisjon märgib oma iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, et 
lairibajuurdepääs on maapiirkondades märkimisväärselt paranenud, kuid tal 
puudub täiendav teave EAFRD panuse kohta maapiirkondade arengusse. 
Käimas on hindamist toetav uuring, milles hinnatakse ÜPP mõju 
tasakaalustatud territoriaalse arengu üldeesmärgi suunas liikumisele 
aastatel 2014–2020;

15 Artikli 68 meetmete hindamine, 2016; ÜPP mõju hindamine maapiirkondade põlvkondade vahetumisele, 
kohalikule arengule ja töökohtadele, 2019.
16 ÜPP mõju hindamine maapiirkondade põlvkondade vahetumisele, kohalikule arengule ja töökohtadele, 2019; 
Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2017: ELi noorte põllumajandustootjate toetust tuleks paremini suunata, 
et soodustada mõjusat põlvkonnavahetust; projekt SURE-Farm: „Impact of the Young Farmers payment on 
structural change“ (Noorte põllumajandustootjate rahastamise mõju struktuurimuutustele), 2020.
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Julgeolek ja kodakondsus

129. märgib, et rubriigi „Julgeolek ja kodakondsus“ maksed ulatusid 3,3 miljardi euroni ning 
need maksti välja järgmiste programmide ja poliitikate kaudu:

 ränne ja turvalisus – kuni 45,3 % rubriigi eelarvest ehk 1,6 miljardit eurot;

 14 detsentraliseeritud asutust (tervishoid: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskus (ECDC), Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), Euroopa Ravimiamet (EMA), 
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA); siseküsimused: Frontex, Euroopa 
Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO), Europol, Euroopa Politseikolledž 
(CEPOL), eu-LISA, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus 
(EMCDDA); õigusküsimused: Eurojust, Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA), 
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE), Euroopa Prokuratuur (EPPO)) 
– kuni 29,1 % rubriigi eelarvest ehk 1 miljardit eurot;

 toit ja sööt – kuni 7,6 % rubriigi eelarvest ehk 0,2 miljardit eurot;

 programm „Loov Euroopa“ – kuni 7,3 % rubriigi eelarvest ehk 0,2 miljardit eurot;

 muu (tarbijad, õiglus, õigused, võrdsus ja kodakondsus) – kuni 10,7 % ehk 
0,3 miljardit eurot;

Kontrollikoja tähelepanekud: Liikmesriikide Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/ 
Sisejulgeolekufondi raamatupidamise aastaaruanded

130. võtab teadmiseks asjaolu, et selle rubriigi kõige olulisem kuluvaldkond on ränne ja 
julgeolek, ning asjaolu, et enamik kulutusi tuleb kahest fondist – Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondist (AMIF) ning Sisejulgeolekufondist (ISF);

131. märgib, et mis puudutab tehingute korrektsust, siis kontrollikoja läbivaadatud 
19 tehingust seitsmes (37 %) tuvastati vigu (s.t ülehinnatud palgakulud);

132. peab kahetsusväärseks, et kolmel kvantifitseeritaval veal oli finantsmõju liidu eelarvest 
kaetud summadele;

133. võtab arvesse nelja projektivalikut reguleerivate õigusnormide ja hanke-eeskirjade 
eiramise juhtumit, kuid ilma finantsmõjuta liidu eelarvele;

134. märgib, et kontrollikoja poolt kontrollimiseks välja valitud liikmesriikide17 
auditeerimisasutused oli välja töötanud ja rakendanud eeskirjades nõutava aruandluse 
jaoks piisavalt kvaliteetseid üksikasjalikke menetlusi;

135. võtab arvesse teatavaid puudusi nende liikmesriikide aastaaruannetes, kelle mõju 
raamatupidamisaruannetele ei olnud piisavalt oluline, et seada kahtluse alla 
auditeerimisasutuste järeldusi, kuid põhjustas võimaliku riski, et esitatud andmed on 
ebausaldusväärsed ega ole piisavalt kindlad, näiteks:

17 AMIF: Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Küpros, Leedu, Poola ja Ühendkuningriik; ISF: Sloveenia.
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 valimi moodustamise probleemid (pigem riskipõhise kui juhusliku metoodika 
kasutamine; valimi suuruse määramiseks kasutatud ebatäpsed väärtused) 
Sloveenias;

 vale arvepidamine (raamatupidamise eelnõu esitamine auditeerimisasutusele enne 
vastutava asutuse enda kohapealse kontrolli lõpetamist) Itaalias ja Sloveenias;

 projitseeritud koguvigade ja/või allesjäänud veamäära ebatäpne arvutamine ja 
esitamine Saksamaal ja Itaalias;

 tehnilise abi väljajätmine auditeeritavast andmekogumist ja selle asjaolu teatamata 
jätmine iga-aastases kontrolliaruandes Sloveenias;

 ettemaksete osaline väljajätmine auditeeritavast andmekogumist ja selle asjaolu 
teatamata jätmine iga-aastases kontrolliaruandes Saksamaal;

 projektide jaotamine kahte alarühma (ettemaksed ja tehtud kulutused) valimi 
moodustamise põhjustel Küprosel; 

136. märgib, et kontrollikoja poolt kontrollimiseks välja valitud liikmesriikide18 
auditeerimisasutused olid nende järelduste toetamiseks välja töötanud üksikasjalikud 
auditiprogrammid ja kontrollnimekirjad;

137. võtab arvesse teatavaid puudusi auditeerimisasutuste töös, mis võib põhjustada 
rahastamiskõlbmatute kulude avastamata jätmise võimalikke riske, auditi järelduste 
ebausaldusväärsust ja vähest kindlust, näiteks:

 audiitorite ebakorrapärane kontroll projektivaliku ja/või hindamiskriteeriumide üle 
Itaalias ja Küprosel;

 ebapiisav kontrolljälg või puudulik dokumentatsioon audititöö kohta Kreekas, 
Küprosel, Leedus ja Ühendkuningriigis;

 ebakorrapärane kontroll kõigi asjakohaste olemasolevate tõendite üle, et kinnitada 
sihtrühmade toetuskõlblikkust, deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkust või 
kulude mõistlikkust Itaalias ja Küprosel;

138. juhib tähelepanu puudustele, mis tulenevad sellest, kuidas komisjon iga-aastaseid 
kontrolliaruandeid19 hindab, näiteks:

 mõiste „vahemakse“ erinev määratlus, mis seab ohtu teatatud andmete väärtuse ja 
täielikkuse;

 komisjoni juhiste puudumine selle kohta, kuidas arvutada alamvalimi puhul auditi 
minimaalset ulatust 10 %, mis põhjustab riski, et auditi järeldused võivad olla 

18 Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Küpros, Leedu, Poola, Ühendkuningriik, Sloveenia.
19 Bulgaariast, Tšehhist, Prantsusmaalt, Madalmaadest, Austriast, Portugalist, Slovakkiast, Eestist, Hispaaniast, 
Islandilt, Maltalt ja Soomest.
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ebausaldusväärsed ja ebakindlad;

Tulemuslikkus: Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

139. juhib tähelepanu neljale üldisele mõjunäitajale (tegeliku tagasisaatmise kohta võrreldes 
tagasisaatmisotsustega, vabatahtliku tagasipöördumise protsendi kohta, liidu ja 
kolmandate riikide kodanike tööhõivemäärade erinevuse kohta ning varjupaigataotlejate 
taotluste rahuldamise määra ühtlustamise kohta); märgib, et need ei ole otseselt seotud 
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi tulemuslikkusega, kuigi fondi kulutused 
võivad aidata kaasa vastava eesmärgi saavutamisele;

140. märgib, et 2020. aasta näitajate 24-st vahe-eesmärgist viis saavutati juba varasematel 
aastatel, kuid eesmärke ei kohandatud ülespoole kooskõlas hea finantsjuhtimistavaga, et 
kajastada suurema tõhususe potentsiaali;

141. on väga mures sellepärast, et Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi näitajad ei püsi 
ajakavas integratsiooni ja seadusliku rände ning tagasisaatmispoliitika ja ebaseadusliku 
rände eesmärkide saavutamiseks;

142. on sügavalt mures sellepärast, et erakorralise abiga20 seotud üldiste kulutuste kohta on 
saadaval ainult piiratud koguses kokkukogutud tulemuslikkusealast teavet (esialgset 
100 miljoni euro suurust eraldist suurendati ajavahemikuks kuni 2020. aastani 
2,2 miljardi euroni, mis moodustab 30 % fondist, kuid komisjon ei ole välja töötanud 
erakorralisest abist rahastatud projektide tulemuslikkuse jälgimise raamistikku); 

143. tunneb suurt muret selle üle, et iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne ning 
programmiaruanded annavad vähe teavet fondi rakendamise säästlikkuse ja tõhususe 
kohta või fondi meetmete kulutõhususe kohta;

144. on väga mures sellepärast, et iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ning 
programmiaruannetes ei esitata teavet meetmete kohta, mille eesmärk on meelitada 
seadusliku rände kavade kaudu ligi liidu kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, ning näitajad 
ei sobi selliste meetmete kohta aru andmiseks;

145. on sügavalt mures sellepärast, et Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi näitajad ei 
püsi oma eesmärkide saavutamiseks ajakavas seoses välja antud tagasisaatmisotsuste 
peale tagasisaadetud ebaseaduslike rändajate, vabatahtlike tagasipöördunute ja 
väljasaadetud tagasipöördunute suhtarvuga;

146. tunneb suurt muret selle üle, et nende isikute tagasisaatmise määr, kellel ei ole enam 
õigust liidu territooriumil viibida, on ebarahuldav (31,5 %);

147. on väga mures tagasisaatmisoperatsioonide täitmise taseme languse pärast järgmistel 
põhjustel: 

 varjupaigaprotsessi kestus; 

20 AMIFi erakorraline abi.
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 puuduvad seosed varjupaiga ja tagasisaatmise vahel;

 koordineerimist ja teabe jagamist takistavad menetlused;

 töökindla ja integreeritud tagasisaatmisjuhtude haldamise süsteemi puudumine;

 tagasisaatmisotsuste vastastikune tunnustamine ja süstemaatiline registreerimine 
liidus puudub;

 põgenemine ja tagasipöörduvate rändajate leidmise raskused, sealhulgas 
vabatahtlikult lahkujate jälgimine;

 tagasisaatmiseelsete kinnipidamiskeskuste ebapiisav võimekus;

 keeruline koostöö rändajate kolmandate päritoluriikidega;

 arenguabi piiratud kasutamine rändajate kolmandate päritoluriikidega koostöö 
hõlbustamiseks;

 toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise madal tulemuslikkus;

148. on mures sellepärast, et rakendatakse kahte samaaegset liidu rahastatavat kava, millega 
toetatakse sama tüüpi tagasisaatmistegevust (AMIFi toetuskavad ja Frontexi 
tagasisaatmistoetus), ning nendevahelise ebapiisava koordineerituse pärast sunniviisilise 
tagasisaatmise operatsioonides;

Soovitused

149. palub komisjonil teha järgmist:

 anda liikmesriikide AMIFi ja ISFi auditeerimisasutustele juhiseid seoses sellega, 
kuidas arvutada välja auditi ulatus alamvalimite korral, et moodustatud valim oleks 
piisav ja asjakohane, andmaks audiitorile mõistliku aluse järelduste tegemiseks 
kogu auditeeritava andmekogumi kohta;

 korrata liikmesriikide AMIFi ja ISFi auditeerimisasutustele, et nad peaksid järgima 
komisjoni juhiseid valimi moodustamise ja veamäära arvutamise kohta ning 
vastama tingimustele, et valim peaks olema juhuslik, valida peaks olema võimalik 
andmekogumi iga valimiüksust ja vajaduse korral tuleks kõik vead ekstrapoleerida 
asjakohasele üldkogumile;

 anda liikmesriikide AMIFi ja ISFi auditeerimisasutustele suuniseid selle kohta, et 
asutused dokumenteeriksid piisaval ja asjakohasel viisil oma auditimenetluste 
laadi, ajastust ja ulatust, nende tulemusi ja kogutud auditi tõendusmaterjali;

 kasutama hädaolukorras ümberpaigutamise kavadest (sh vastuvõtvas liikmesriigis 
pärast ümberpaigutamist valitsenud olukorrast) saadud kogemusi võimaliku 
vabatahtliku ümberpaigutamise mehhanismi loomiseks tulevikus;

150. palub komisjonil:
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 määratleda kriteeriumid erakorralise abi vahendite jaotamiseks liikmesriikidega 
koostöös toimuva eelarve täitmise raames järgmises finantsraamistikus;

 tugevdada tulemuslikkuse järelevalve raamistikku, a) tagades, et AMIFi 
erakorralise abi projektid sisaldavad väljund- ja tulemusnäitajaid koos vajaduse 
korral selgete sihtväärtuste ja lähtejoontega, ning põhjendades olukorda, kui see nii 
ei ole; b) jälgides erakorralise abi raames rahastatud projektide tulemusi ja andes 
nende kohta aru; c) töötades uue mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) jaoks 
välja AMIFi ühise seire- ja hindamisraamistiku näitajad, sealhulgas nende 
lähtejooned ja sihtväärtused enne perioodi 2021–2027 projektide algust; 

 rakendada meetmeid, et tagada AMIFi ning EASO/Frontexi vastastikune 
täiendavus ja parem koordineerimine (nt sunniviisiliste tagasisaatmiste või 
varjupaigaasutuste toetamise valdkonnas);

 kasutada arenguabi vahendina rändajate päritoluriikidega tõhusama koostöö 
hõlbustamiseks21;

Rände ja siseasjade peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruanne

151. tunnustab rände ja siseasjade peadirektoraadi siseauditi talituse 2019. aastaks välja antud 
soovitusi, näiteks:

 rände ja siseasjade peadirektoraadi audititegevuse käivitamine ja kavandamine 
(rände ja siseasjade peadirektoraat peaks kindlaks määrama ja edastama 
auditeerimisülesande ja -volitused, kohandama raamatupidamisarvestuse 
kontrollimise ja heakskiitmise rolle ja vastutust, aruandlusahelaid ning vahe-
eesmärke; auditistrateegiate ajakohastamine; audititegevuse jaoks ressursivajaduse 
analüüsimine);

 auditiplaani täitmine (rände ja siseasjade peadirektoraat peab kavandama ja 
alustama auditeid esimesel võimalusel pärast iga-aastase tööprogrammi 
vastuvõtmist ning iga-aastaste kontrolliaruannete ja auditiarvamuste läbivaatamist; 
auditiprotsessi etappide vahe-eesmärkide ühtlustamine; tagamine, et lõplikud 
auditiaruanded saadetakse viivitamata toetusesaajatele ja et seda kontrollib kõrgem 
juhtkond);

 raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine (rände- ja siseküsimuste 
peadirektoraat peaks tagama, et heakskiitmisotsused tehakse õigeaegselt; see peaks 
selgitama enne aasta lõppu esitatud raamatupidamise korda); 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluse kohandamine 
uue organisatsioonilise struktuuriga ning finantsüksuste ja auditisektori vahelise 
suhtluse parandamine (audititegevuse käivitamine ja kavandamine; auditiplaani 
täitmine; raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlus);

Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruanne

21 Euroopa Parlamendi 25. novembri 2020. aasta resolutsioon arengu tulemuslikkuse ja abi tõhususe parandamise 
kohta (2019/2184(INI)).
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152. tunneb heameelt õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi siseauditi talituse antud 
soovituste jätkuva rakendamise üle õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi mõju 
hindamise protsessi ning parema õigusloome suuniste ja vahendite rakendamise osas;

Globaalne Euroopa

153. märgib, et rubriigi „Globaalne Euroopa“ maksed ulatusid 2019. aastal 10,1 miljardi 
euroni ning need maksti välja järgmiste erivahendite kaudu:

 arengukoostöö rahastamisvahend – kuni 26 % rubriigi „Globaalne Euroopa“ 
eelarvest ehk 2,6 miljardit eurot;

 Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend – kuni 20,6 % rubriigi „Globaalne 
Euroopa“ eelarvest ehk 2,1 miljardit eurot;

 ühinemiseelse abi rahastamisvahend – kuni 15,7 % rubriigi „Globaalne Euroopa“ 
eelarvest ehk 1,6 miljardit eurot;

 humanitaarabi – kuni 20,4 % rubriigi „Globaalne Euroopa“ eelarvest ehk 
2,1 miljardit eurot;

 muud meetmed ja programmid – kuni 17,3 % rubriigi „Globaalne Euroopa“ 
eelarvest ehk 1,7 miljardit eurot;

154. võtab arvesse seda, et välistegevuse eelarvet täidavad rahvusvahelise koostöö ja arengu 
peadirektoraat (DG DEVCO), naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat 
(DG NEAR), Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat 
(DG ECHO), regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) ning välispoliitika 
vahendite talitus;

155. märgib, et selle valdkonna kulutused maksti välja mitmete vahendite ja tarneviiside abil, 
nagu töö-, tarne- ja teenuslepingud, toetused, erilaenud, laenutagatised ja finantsabi, 
eelarvetoetus ja muud sihtotstarbelised eelarve vormid enam kui 150 maailma riigis;

156. märgib, et kontrollikoda vaatas läbi 68 tehingust koosneva valimi: 22 DG NEARi, 25 DG 
DEVCO, 10 DG ECHO ja 11 muud tehingut; ning DG NEARi ja DG DEVCO 2019. aasta 
allesjäänud veamäära käsitlevate uuringute seitse tehingut, mida on kohandatud nende 
metoodiliste piirangute kompenseerimiseks; 

Kontrollikoja järeldused: naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG 
NEAR)

157. peab kahetsusväärseks, et liit pakub endiselt eelarvetoetust kolmandatele riikidele, mida 
reguleeritakse laiaulatuslike õigusnormidega, mis tekitab ohu, et komisjon tõlgendab 
üldtingimuste täitmist liiga vabalt; et kontrollikoda „ei saa kajastada seda, mis juhtub 
pärast seda, kui komisjon maksab abisaajale riigile toetust, kuna need vahendid liidetakse 
seejärel antud riigi enda eelarvevahenditega“22; 

22 Lk 211.
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158. märgib murelikult seoses DG NEARi allesjäänud veamäära kokkuleppelise toiminguga, 
et kontrollikoja hinnangul

 NEARi peadirektoraadi esitatud allesjäänud veamäära metoodika ja käsiraamat 
sisaldavad piiranguid, mis võivad kaasa aidata jääkvigade alahindamisele, näiteks 
hankemenetluste teatud aspektide ebapiisav kajastamine (ebaõnnestunud 
kandidaatide tagasilükkamise põhjused, võitnud pakkumise vastavus kõigile 
kvalifitseerimise tingimustele ja hindamiskriteeriumidele, projektikonkursi 
menetluste täielik kontroll, hindamise otsene põhjendus)23;

 toetuse [vea] määr toetuste otseseks haldamiseks arvutatakse 80 % usaldusnivoo 
alusel, samal ajal kui veamäärad arvutatakse tavaliselt 95 % usaldusnivoo alusel;

 DG NEARi allesjäänud veamäära hindamise meetod pakub töövõtjale laialdast 
tõlgendamisvõimalust üksikute vigade hindamisel (eriti juhul, kui tehingu kohta 
puuduvad dokumendid);

 2018. ja 2019. aastal on poolte valimisse kuuluvate tehingute puhul toetutud 
varasematele kontrollidele, samas kui kontrollikoda tuletab meelde, et selline 
lähenemisviis ei mõõta allesjäänud veamäära täielikult24;

Kontrollikoja eriaruanne nr 09/2019: ELi toetus Marokole – siiani on tulemused olnud piiratud

159. märgib, et liidu eelarvetoetus Marokos moodustas ajavahemikul 2014–2018 riigi eelarve 
kogukuludest umbes 0,37 %, kus lepingute maht oli 562 miljonit eurot ja maksete summa 
206 miljonit eurot; tuletab meelde, et Maroko saab liidult rohkem arenguabi kui ükski 
teine Põhja-Aafrika riik, välja arvatud Tuneesia, ja on üks peamisi rahvusvahelise 
arenguabi saajaid; 

160. tuletab meelde, et Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend on peamine 
rahastamisvahend, mida komisjon kasutab oma koostöös Marokoga, ja 
ajavahemikul 2014–2020 ulatuvad selle kulukohustusted 1 399 miljoni euroni; 

161. juhib tähelepanu sellele, et pärast Euroopa Liidu Üldkohtu 2015. aasta detsembri otsust 
Lääne-Sahara kohta peatas Maroko 2015. aasta detsembrist kuni 2019. aasta jaanuarini 
poliitilise dialoogi, mis hõlmab kogu liidu välispoliitikat, nagu arengupoliitika, 
kaubandus-, välis- ja julgeolekupoliitika;

162. rõhutab, et kontrollikoda tuvastas mitu eelarvetoetuse tõhusust takistavat probleemi:

 optimaalsest nõrgem sihtotstarve ja toetuse ülesehitus (s.t rahastamine hõlmas liiga 
paljusid valdkondi, poliitilise dialoogi peatamise ajal ei olnud komisjon välja 
töötanud selget strateegiat tulevasteks suheteks Marokoga, rahastajate ebaühtlane 
kooskõlastamine, eelarvetoetusprogrammid, mis ei ole mõeldud mõju 
maksimeerimiseks);

23 Lk 213.
24 Lk 214.
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 raskused toetuse rakendamisel (s.t viivitused, komisjoni halb tulemuste hindamine);

 olulise mõju puudumine eelarvetoetusprogrammidele (s.t tervishoiu, sotsiaalkaitse, 
õiguse jne valdkonnas on täidetud vähem kui pooled eelarvetoetuse eesmärgid);

163. palub komisjonil teha järgmist:

 tugevdada liidu eelarvetoetuse fookust Marokos, nimelt võtta kasutusele 
läbipaistvam ja paremini dokumenteeritud meetod summade eraldamiseks 
valdkondlikele eelarvetoetusprogrammidele; 

 parandada eesmärgi- ja tulemuslikkuse näitajate ülesehitust, eelkõige kasutada 
rohkem tulemustele suunatud näitajaid; 

 parandada poliitilise dialoogi strateegiat, et eelkõige hinnata poliitilise dialoogi 
strateegia saavutusi ning kohaldada dialoogi eesmärkide ja oodatavate tulemuste 
selget ja asjakohast määratlust; 

 täiustada väljamaksete kontrollimise menetlusi, täpsemalt asjakohaste 
arvutusmeetodite kohaldamiseks, vahendite väljamaksmiseks ainult siis, kui on 
usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et eesmärk on tegelikult saavutatud; 

 täiustada seiremenetlusi, näiteks tugevdada valdkondlike strateegiate hindamist ja 
jälgida nende rakendamist, kasutades valdkondlike strateegiate näitajaid;

 sõlmida lõpuks tagasivõtuleping, mille jaoks nõukogu andis 2000. aastal 
komisjonile läbirääkimisvolitused, eriti kuna Maroko on üks suuremaid liidu 
arengutoetuse saajaid25;

Kontrollikoja tähelepanekud: rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat (DG DEVCO)

164. märgib sügava murega seoses DG DEVCO allesjäänud veamäära kokkuleppelise 
toiminguga, et

 8., 9., 10. ja 11. EAFi 2019. aastal kirjendatud kuludes tuvastati olulisel määral 
vigu; kontrollikoja hinnangul on hinnanguline veamäär 3,5 %;

 43,6 % hinnangulisest veamäärast tulenes tegemata kulutustest (s.t kulutustena 
esitatud kohustused või valesti arvutatud taotletud kulud);

 22,1 % hinnangulisest veamäärast tulenes riigihangete eeskirjade tõsisest 
rikkumisest (s.t hindamiskomisjoni põhjendamatu otsus); 

 12,7 % hinnangulisest veamäärast tulenes rahastamiskõlbmatutest kulutustest (st 
kohalike töötajate palkade märkimisväärne tõus pärast lepingu sõlmimist);

 komisjon ja tema rakenduspartnerid tegid programmide eelarvestuse, toetuste, 
rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud toetuslepingute ja ELi liikmesriikide 

25 Kirjalikult vastatav küsimus E-000331/2020, teema: ELi ja Maroko tagasivõtuleping.
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arengukoostöö agentuuridega sõlmitud delegeerimislepingutega seotud tehingutes 
rohkem vigu kui muud liiki toetuste puhul (näiteks ehitustöö-, tarne- ja teenuste 
osutamise lepingud). Seda tüüpi 65-st tehingust sisaldasid 25 (38 %) 
kvantifitseeritavaid vigu, mis moodustasid 71,7 % hinnangulisest veamäärast;

 DG DEVCO allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev 
töövõtt ega audit; see põhineb allesjäänud veamäära metoodikal ja DG DEVCO 
esitatud käsiraamatul;

 DG DEVCO eelkontrollil põhineval kontrollisüsteemil on nõrkusi, nagu 
riigihankemenetluste kontrollide piirangud, projekti elluviimisriigis väga väike arv 
kohapealseid kontrolle, DG DEVCO allesjäänud veamäära hindamise meetod ise 
ja osaline või täielik lootus varasemale kontrollitööle;

 2019. aasta tegevusaruandes esitatud peadirektori kinnitus ei sisalda reservatsioone, 
kuna kaks 2018. aastal alles jäetud reservatsiooni on tühistatud ja uusi ei ole 
esitatud; enne nende reservatsioonide tühistamist 2019. aastal oli DG DEVCO 
nende kohaldamisala 2017. a 2018. aastal oluliselt vähendanud (s.t nendega kaetud 
kulude osakaal), mis ei seetõttu ei anna tõelist ja õiglast ülevaadet DG DEVCO 
üldises vastutusalas olevatest riskidest;

Tulemuslikkus: Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend ja arengukoostöö 
rahastamisvahend

165. tuletab meelde, et Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi eelarve 2014.–2020. aasta 
finantsraamistikus on umbes 17 miljardit eurot. Komisjon oli 2019. aasta lõpuks kokku 
eraldanud 85 % selle rahastamisvahendi eelarvest ning välja maksnud 42 %;

166. tuletab meelde, et arengukoostöö rahastamisvahendi eelarve 2014.–2020. aasta 
finantsraamistikus on umbes 20 miljardit eurot. Komisjon oli 2019. aasta lõpuks kokku 
eraldanud 84 % selle rahastamisvahendi eelarvest ning kulutanud 40 %; 

167. märgib, et viie arengukoostöö rahastamisvahendi projekti ja kolme Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi projekti tulemuslikkuse ülevaate põhjal tegi 
kontrollikoda kindlaks, et kolmele arengukoostöö rahastamisvahendi projektile avaldasid 
ebasoodat mõju neis ilmnenud tulemuslikkuse probleemid: kahe puhul tekkis viivitusi 
projekti rakendamisel, mistõttu ei saavuta nad vastavaks tähtajaks kõiki kavandatud 
väljundeid ja tulemusi, samas kui ühe puhul ei oldud seatud eesmärki oma tulemuslikkuse 
mõõtmiseks, kuid üheski Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi projekti korral ei 
täheldatud tulemuslikkuse probleeme;

168. märgib, et komisjoni kõrgetasemeliste tulemusaruannete näitajatest tuli esile üldiselt 
positiivne suundumus seoses vaesuse vähendamisega, soolise võrdõiguslikkusega 
hariduses, naaberriikidega sõlmitud lepingute arvuga ja inimarenguga; väljendab 
kahetsust sellepärast, et näitajatest lähtuvalt on demokraatia, õigusriigi ja poliitilise 
stabiilsuse tugevdamise suundumus halvenenud;

169. juhib tähelepanu sellele, et neist näitajatest ei saanud siiski teavet programmide endi 
tulemuslikkuse, vaid ainult nende toimimise konteksti kohta; rõhutab, et kasutatud 
näitajate kogum ei andnud selget pilti programmide oodatud väljundite ja tulemuste 
saavutamise ulatusest ega sellest, kuidas need omakorda toetasid programmide oodatava 
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mõju saavutamist; 

Soovitused

170. palub komisjonil teha järgmist:

 avalikustada DG NEARi 2020. aasta tegevusaruandes ja tulevastes 
tegevusaruannetes allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu piirangud;

 tõsta usaldusnivoo, mida DG NEAR kasutab toetuste määra arvutamiseks, 
allesjäänud veamäära ülejäänud andmekogumiga samale tasemele, et kajastada 
2021. aasta lõpuks täpsemalt suuremat riski seoses eelarve otsese täitmise raames 
rakendatavate toetustega;

 tugevdada 2021. aasta lõpuks DG NEARi, DG DEVCO, DG ECHO, DG CLIMA 
ja välispoliitika vahendite talituse kontrolle, tehes kindlaks ja ennetades korduvaid 
vigu (nt ajaarvestussüsteemide puudumine ja rahastamiskõlbmatu käibemaksu 
sissenõudmine liidu rahastatavate projektide puhul);

 parandada 2021. aasta lõpuks veelgi allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu 
metoodikat ja käsiraamatut, et käsitleda probleeme, mille kontrollikoda oma 
aruandes tuvastas, et suurendada toimingus esitatud veamäära usaldusväärsust;

 taaskehtestada reservatsioonid kõigi suure riskiga valdkondade kohta, olenemata 
nende osakaalust kogukulutustes ja nende finantsmõjust;

Haldus

171. märgib, et rubriigi „Haldus“ maksed ulatusid 2019. aastal 10,4 miljardi euroni ning need 
maksti välja järgmiste liidu institutsioonide kaudu:

 Euroopa Komisjon – kuni 57,9 % rubriigi eelarvest ehk 6,1 miljardit eurot;

 Euroopa Parlament – kuni 19,6 % rubriigi eelarvest ehk 2,0 miljardit eurot;

 Euroopa välisteenistus – kuni 9,2 % rubriigi eelarvest ehk 1,0 miljardit eurot;

 Euroopa Nõukogu – kuni 5,4 % rubriigi eelarvest ehk 0,6 miljardit eurot;

 Euroopa Kohus – kuni 4,0 % rubriigi eelarvest ehk 0,4 miljardit eurot;

 Euroopa Kontrollikoda – kuni 1,4 % rubriigi eelarvest ehk 0,1 miljardit eurot;

 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – kuni 1,3 % rubriigi eelarvest ehk 
0,1 miljardit eurot;

 muu – kuni 1,2 % rubriigi eelarvest ehk 0,1 miljardit eurot;

172. märgib, et halduskulud hõlmavad kulutusi inimressurssidele, moodustades umbes 60 % 
kogueelarvest, ning hoonetele, seadmetele, energeetikale, side- ja infotehnoloogiale, 
mida peetakse madala riskiga kulutusteks;
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PricewaterhouseCoopersi ja kontrollikoja tähelepanekud

173. võtab teadmiseks tehingute testimise järgmised tulemused: 45-st kontrollitud tehingust, 
mis esindasid kõiki institutsioone ja asutusi, sisaldas kolm (6,7 %) kvantifitseeritavaid 
vigu, mis viis hinnangulise veamäära langemiseni allapoole olulisuse künnist;

174. märgib, et nõukogu, Euroopa Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsmani, Euroopa 
Andmekaitseinspektori ega Euroopa välisteenistuse töös ei leitud konkreetseid puudusi;

175. märgib, et Euroopa Parlamendi tasandil tuvastas kontrollikoda vead ühes makses Euroopa 
erakonnale (kulude rahastamiskõlblikkuse eeskirjade eiramine: puudub hankemenetlus, 
kirjalikud lepingudokumendid ja kinnitavad tõendid tegelike kulude kohta);

176. märgib, et komisjoni töö osas leiti mitmeid vigu, mis olid seotud personalikuludega ning 
individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti peretoetuste haldamisega; 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

177. juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ei ole oma 
sisekontrollistandarditele vastavat tundlike funktsioonide poliitikat veel välja töötanud, 
täpsemalt ei ole ta määratlenud tundlikke ametikohti ega funktsioone ega teinud 
riskianalüüsi, et võtta kasutusele riski maandavad kontrollimeetmed, ja lõpuks ei ole ta 
vastu võtnud ka sisemist liikuvuspoliitikat;

178. peab muret tekitavaks, et Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ei ole alates 
2014. aastast viinud ellu terviklikku riskihindamist, et vaid üks direktoraat on tuvastanud 
riske oma eesmärkide saavutamisel, kuid ei ole veel teinud ettepanekut võtta kasutusele 
riski maandavad kontrollimeetmed, mis vähendaks kõnealuseid riske vastuvõetava 
tasemeni;

Euroopa koolid

179. märgib rahuloluga, et kontrollikoda täheldab, et raamatupidamisarvestuse kvaliteet on 
varasemate aastatega võrreldes paranenud, kuid on väga mures, et ka 
2019. majandusaasta osas järeldab kontrollikoda, et nad ei suuda kinnitada, et koolide 
2019. aasta finantsjuhtimine oli kooskõlas Euroopa koolide finantsmääruse ja 
personalieeskirjadega;

180. nõuab tungivalt, et Euroopa koolid hakkaksid kiiresti järgima kontrollikoja soovitusi 
raamatupidamise, hangete ja värbamise kohta;

181. tunnistab suurt ebavõrdsust kahte liiki Euroopa koolide vahel, mis on järgmised: „I tüübi“ 
Euroopa koolid, mis on eelisjärjekorras reserveeritud Euroopa institutsioonide ametnike 
lastele, ja„ akrediteeritud Euroopa koolid“, mis on avatud kõigile õpilastele, olenemata 
nende vanemate tegevusest;

182. tunnistab põhiprobleemina asjaolu, et Euroopa koolide keskasutus ja Euroopa 
koolisüsteem on rahaliselt sõltuvad eelarve peadirektoraadist ning personalihalduse ja 
julgeoleku peadirektoraadist (kuigi see on õigustatud seoses Euroopa institutsioonide 
ametnikega, kellel on esmatähtis juurdepääs I tüübi koolidele, ei ole selline sõltuvus 
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eelarve peadirektoraadist ning personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadist 
õigustatud kõigi teiste õpilaste puhul, kelle peredel ei ole institutsioonidega mingit seost); 

Soovitused

183. palub komisjonil teha järgmist:

 ühtlustada oma toetust I kategooria õpilastele, s.t ametnike lastele, kes otsustavad 
end kirja panna akrediteeritud Euroopa kooli (praegu ei saa mõned riigiteenistujate 
perekonnad, olenevalt linnast või riigist, kus nad elavad, toetust oma laste 
registreerimise eest akrediteeritud koolidesse, kust saab aga samasuguse 
küpsustunnistuse);

 lahendada akrediteeritud koolidesse registreeritud I kategooria õpilaste rahastamise 
ebavõrdsus, mis tuleneb olukorrast, kus kõnealused koolid asendatakse mõnikord I 
tüübi Euroopa koolidega ning mõnikord tõugatakse viimased ebavõrdsesse ja 
põhjendamatusse konkurentsi, sõltuvalt kooliturust, kus nad tegutsevad;

 sekkuda praegu tõstatatud oluliste probleemide lahendamiseks nn kulude 
välistamise poliitika abil (vrd dokument 2018-10-D-63-et-5), milles nähakse ette, 
et akrediteeritud koolid ei tohiks traditsioonilist Euroopa koolisüsteemi rahaliselt 
koormata, vaid peaksid vastupidi aitama katta kehtiva süsteemi kulusid26;

Üldised märkused

184. võtab arvesse, et muudetud personalieeskirjade vastuvõtmisega 2014. aastal kehtestati 
institutsioonidele ja asutustele kohustus vähendada järk-järgult oma ametikohtade 
loetelus sisalduvate ametikohtade (ametnike ja ajutiste töötajate) arvu 5 % võrra enne 
2018. aastat võrreldes 2012. aasta olukorraga;

185. juhib tähelepanu sellele, et institutsioonid ja asutused vähendasid oma ametikohtade 
loetelu 1 409 ametikoha võrra (3 %) ning suurendasid samal ajal järk-järgult lepinguliste 
töötajate arvu. Perioodi jooksul suurenes lepinguliste töötajate osakaal kogu tööjõu 
prognoosides 17 %-lt 22 %-le;

186. rõhutab, et lepinguliste töötajate arvu suurenemine aasta lõpus erineb institutsioonides, 
asutustes või rakendusasutustes märkimisväärselt, mis kajastab üksuste suuruse 
erinevusi, aga ka kiiresti arenevatest prioriteetidest tulenevat mõju uute ülesannete 
personalitasemele, näiteks:

 Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) poolt muude komisjoni talituste ja kolmandate 
isikute nimel tehtud lisatöö ning varem riigisisese õiguse alusel tööle võetud 
stipendiaatide asendamine suure hulga IV tegevusüksuse valdkondadesse tööle 

26 See säte tekitab mitmel tasandil probleeme. Esiteks on nii keskasutus kui ka kogu komisjoni poolt Euroopa 
koolidele eraldatud eelarve avalik teenus, mille liikmesriigid ja maksumaksjad on nende kaudu juba tasunud. 
Teiseks, kuna akrediteeritud koolid toimuvad üldiselt omafinantseeringu alusel ja komisjon sellesse ei sekku, näib 
väide, et need kujutavad endast lisakulusid, mille eest nad peaksid vastutama, ebaloogiline. Võimaldades Euroopa 
küpsustunnistuste süsteemi avamist ja Euroopa ametnike laste kooliskäimist palju madalamate kuludega kui I tüübi 
Euroopa koolides, tuleks nende arendamine integreerida komisjoni eelarvesse ja seda ei tohiks mitte mingil juhul 
maksustada, mis takistaks nende arengut ja märkimisväärset kokkuhoidu, mida nad liidu kasuks teenivad.
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võetud teadus- ja tehnilise toe ametnikega;

 komisjoni poolt rakendusametitele delegeeritud uute programmide elluviimine, mis 
oli eelarve ja komisjoni töötajate üleviimise seisukohast neutraalne;

 tugiteenuste institutsioonisiseseks muutmine Euroopa Parlamendis 
(I tegevusüksuse turvatöötajad ja autojuhid);

 välisteenistusele pandud uued kohustused, eelkõige ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika ning desinformatsiooni vastu võitlemise tegevuskava valdkonnas 
(Euroopa välisteenistus tugevdas ka liidu delegatsioonide füüsilist ja IT-
turvalisust);

187. on väga kriitiliselt meelestatud seoses lepinguliste töötajate arvu suurenemisega eri- või 
kiireloomuliste olukordade, näiteks rändekriisi tõttu;

188. märgib uudishimulikult suurt päevade arvu, kui liidu institutsioonid on suletud ja mille 
puhul töötajad ei pea oma põhipuhkust kasutama;

189. märgib, et peale selle suurenes mõnes institutsioonis I tegevusüksuse lepinguliste 
töötajate arv, kuna kantseleitöötajate/sekretäride alalised ja ajutised ametikohad muudeti 
lepingulisteks ametikohtadeks;

190. peab väga problemaatiliseks seda, et 2018. aasta lõpus töötas institutsioonides, asutustes 
ja rakendusametites 11 962 lepingulist töötajat (mis tähendab 37 % kasvu alates 
2012. aastast); juhib tähelepanu sellele, et enamik oli Euroopa Komisjoni palgal, 
peamiselt IV tegevusüksuses, mille puhul on tegemist kõige paremini tasustatud 
tegevusüksusega, samamoodi kuulus enamus rakendusametite lepingulistest töötajatest 
III ja IV tegevusüksusesse (vastavalt 763 ja 715);

191. võtab teadmiseks, et vaadeldaval perioodil kasvas institutsioonide, organite ja 
rakendusametite alaliste ja ajutiste töötajate palgakulu 12 %, samal ajal kui lepingulistele 
töötajatele makstavate maksete koguarv kasvas 59 %, samuti suurenes alaliste ja ajutiste 
töötajate ning lepinguliste töötajate kogupalk 15 % võrra 4 116 miljonilt eurolt 
2012. aastal 4 724 miljonile eurole 2018. aastal; 

Soovitused

192. palub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel teha järgmist:

 rakendada tundlike funktsioonidega tegelemise poliitikat, tuginedes igakülgsele 
riskihinnangule, mille tulemusel tehakse kindlaks riski maandavad 
kontrollimeetmed, võttes arvesse komitee suurust ja selle töö iseloomu.


