
PR\1212590ET.docx PE657.249v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Eelarvekontrollikomisjon

2020/2190(DEC)

20.1.2021

RAPORTI PROJEKT
8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2020/2190(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Ryszard Czarnecki



PE657.249v01-00 2/16 PR\1212590ET.docx

ET

PR_DEC_EDF

SISUKORD

lk

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS................................3

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS................................6

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK..........................................9



PR\1212590ET.docx 3/16 PE657.249v01-00

ET

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta
(2020/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta bilanssi ning tulude ja 
kulude aruandeid (COM(2020)0288 – C9-0270/2020),

– võttes arvesse finantsteavet Euroopa Arengufondide kohta (COM(2020)0290),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist 
eelarveaastal 2019 rahastatud tegevuste kohta koos komisjoni vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitusi komisjoni tegevusele heakskiidu andmise kohta 
seoses Euroopa Arengufondide meetmete rakendamisega 2019. aastal (0000/2020 – C9-
0000/2020, 00000/2020 – C9-0000/2020, 00000/2020 – C9-0000/2020, 00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– võttes arvesse komisjoni aruandeid 2018. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311),

– võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 
vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous (Benin)3 ja mida on muudetud 
22. juunil 2010 Ouagadougous (Burkina Faso)4,

– võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta („ÜMTde assotsieerimise 
otsus“)5,

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 20. detsembri 
1995. aasta sisekokkuleppe (neljanda AKV-EÜ konventsiooni teise finantsprotokolli 
kohase ühenduse abi finantseerimise ja haldamise kohta)6 artiklit 33,

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 18. septembri 
2000. aasta sisekokkuleppe (ühenduse abi rahastamise ja haldamise kohta vastavalt 

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
2 ELT C 384/02,13.11.2020, lk 1.
3 EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
4 ELT L 287, 4.11.2010, lk 3.
5 ELT L 344, 19.12.2013, lk 1.
6 EÜT L 156, 29.5.1998, lk 108.
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23. juunil 2000. aastal Cotonous (Beninis) allkirjastatud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 
ookeani riikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise 
partnerluslepingu finantsprotokollile ning finantsabi eraldamise kohta nendele 
ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu 
neljandat osa)7 artiklit 32,

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 17. juuli 
2006. aasta sisekokkuleppe (ühenduse abi rahastamise kohta mitmeaastase 
finantsraamistiku (2008–2013) alusel vastavalt AKV-EÜ partnerluslepingule ning 
finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes 
kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa)8 artiklit 11,

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 
24. ja 26. juuni 2013. aasta sisekokkuleppe (Euroopa Liidu abi rahastamise kohta 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi 
partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -
territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat 
osa)9 artiklit 11,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse 16. juuni 1998. aasta finantsmääruse (mida kohaldatakse arengu 
rahastamisel tehtava koostöö suhtes neljanda AKV-EÜ konventsiooni alusel)10 artiklit 
74,

– võttes arvesse 27. märtsi 2003. aasta finantsmääruse (mida kohaldatakse 9. Euroopa 
Arengufondi suhtes)11 artiklit 119,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 215/2008 (mis 
käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust)12 artiklit 50,

– võttes arvesse nõukogu 26. novembri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1877 (mis käsitleb 
11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL) 2015/323)13 artiklit 42,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99, artikli 100 kolmandat taanet ja V lisa,

– võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

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

1. annab komisjonile heakskiidu 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve 
täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise komisjonile heakskiidu andmise kohta 8., 9., 10. 

7 EÜT L 317, 15.12.2000, lk 355.
8 ELT L 247, 9.9.2006, lk 32.
9 ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.
10 EÜT L 191, 7.7.1998, lk 53.
11 ELT L 83, 1.4.2003, lk 1.
12 ELT L 78, 19.3.2008, lk 1.
13 ELT L 307, 3.12.2018, lk 1.
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ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, kontrollikojale ja Euroopa 
Investeerimispangale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-
seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise 
kohta
(2020/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta bilanssi ning tulude ja 
kulude aruandeid (COM(2020)0288 – C9-0270/2020),

– võttes arvesse finantsteavet Euroopa Arengufondide kohta (COM(2020)0290),

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist 
eelarveaastal 2019 rahastatud tegevuste kohta koos komisjoni vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... soovitusi komisjoni tegevusele heakskiidu andmise kohta 
seoses Euroopa Arengufondide meetmete rakendamisega 2019. aastal (0000/2020 – C9-
0000/2020, 00000/2020 – C9-0000/2020, 00000/2020 – C9-0000/2020, 00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– võttes arvesse komisjoni aruandeid 2018. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse järelmeetmete kohta (COM(2020)0311),

– võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 
vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous (Benin)3 ja mida on muudetud 
22. juunil 2010 Ouagadougous (Burkina Faso)4,

– võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -
territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta („ÜMTde assotsieerimise 
otsus“)5,

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 20. detsembri 
1995. aasta sisekokkuleppe (neljanda AKV-EÜ konventsiooni teise finantsprotokolli 
kohase ühenduse abi finantseerimise ja haldamise kohta)6 artiklit 33,

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 18. septembri 
2000. aasta sisekokkuleppe (ühenduse abi rahastamise ja haldamise kohta vastavalt 
23. juunil 2000. aastal Cotonous (Beninis) allkirjastatud Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse 

1 ELT C 351, 21.10.2020, lk 7.
2 ELT C 384/02,13.11.2020, lk 1.
3 EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.
4 ELT L 287, 4.11.2010, lk 3.
5 ELT L 344, 19.12.2013, lk 1.
6 EÜT L 156, 29.5.1998, lk 108.
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ookeani riikide ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise 
partnerluslepingu finantsprotokollile ning finantsabi eraldamise kohta nendele 
ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse EÜ asutamislepingu 
neljandat osa)7 artiklit 32,

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 17. juuli 
2006. aasta sisekokkuleppe (ühenduse abi rahastamise kohta mitmeaastase 
finantsraamistiku (2008–2013) alusel vastavalt AKV-EÜ partnerluslepingule ning 
finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes 
kohaldatakse EÜ asutamislepingu neljandat osa)8 artiklit 11,

– võttes arvesse nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 
24. ja 26. juuni 2013. aasta sisekokkuleppe (Euroopa Liidu abi rahastamise kohta 
mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi 
partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -
territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat 
osa)9 artiklit 11,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse 16. juuni 1998. aasta finantsmääruse (mida kohaldatakse arengu 
rahastamisel tehtava koostöö suhtes neljanda AKV-EÜ konventsiooni alusel)10 artiklit 
74,

– võttes arvesse 27. märtsi 2003. aasta finantsmääruse (mida kohaldatakse 9. Euroopa 
Arengufondi suhtes)11 artiklit 119,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2008. aasta määruse (EÜ) nr 215/2008 (mis 
käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust)12 artiklit 50,

– võttes arvesse nõukogu 26. novembri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1877 (mis käsitleb 
11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL) 2015/323)13 artiklit 42,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99, artikli 100 kolmandat taanet ja V lisa,

– võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

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

1. annab heakskiidu 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele / lükkab edasi 8., 9., 10. ja 11. Euroopa 
Arengufondi 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise;

7 EÜT L 317, 15.12.2000, lk 355.
8 ELT L 247, 9.9.2006, lk 32.
9 ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.
10 EÜT L 191, 7.7.1998, lk 53.
11 ELT L 83, 1.4.2003, lk 1.
12 ELT L 78, 19.3.2008, lk 1.
13 ELT L 307, 3.12.2018, lk 1.
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2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, 
kontrollikojale ja Euroopa Investeerimispangale ning korraldada selle avaldamine 
Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2190(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse komisjoni vastuseid volinik Urpilainenile esitatud kirjalikult vastatavatele 
küsimustele kuulamiseks eelarvekontrollikomisjonis 1. detsembril 2020,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 99, artikli 100 kolmandat taanet ja V lisa,

– võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

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

A. arvestades, et komisjon toetab täielikult Euroopa Arengufondide (EAF) haldamist, mis 
hõlmab nii lõplikku vastutust Euroopa Arengufondi toimingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse eest kui ka EAFide finantsaruandluse eest;

B. arvestades, et on vaja tagada arenguabi kasutamine kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 208 sätestatud algse eesmärgiga, võttes arvesse abi ja arengu tõhususe 
põhimõtteid;

C. arvestades, et kestliku arengu eesmärgid on koostöövahendite peamised eesmärgid; 

D. arvestades, et kestlikkus on seatud eesmärkide ja tulemuste ning eelkõige arenguabi 
pikaajalise mõju saavutamiseks otsustava tähtsusega;

E. arvestades, et liidu arengukoostöö kooskõlastamine partnerriikide endi 
arenguprioriteetidega on üks kestliku arengu tegevuskava 2030 põhielemente;

F. arvestades, et poliitika sidusust ja erinevate välispoliitika valdkondade vastastikust 
täiendavust tuleks tähelepanelikult uurida, eriti kui ühes partnerriigis rakendatakse mitut 
poliitikameedet, et edendada koostoimet ja olemasolevate poliitikameetmete vahelisi 
kompromisse ning vältida tarbetut halduskoormust nii palju kui võimalik;

G. arvestades, et lõppkokkuvõttes vastutab EAFide raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse ning EAFide finantsjärelevalve ja 
aruandlusprotsessi järelevalve eest komisjon;

H. arvestades, et liidu välissekkumised toimuvad rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, 
kes kas rakendavad liidu vahendeid või kaasrahastavad projekte koos liiduga, millega 
omakorda kaasnevad järelevalve ja juhtimisega seotud väljakutsed;

I. arvestades, et eelarvetoetusega, millel on muutuste soodustamisel ja peamiste 
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arenguprobleemide lahendamisel üks olulisimaid rolle, on seotud suur valitsemisrisk, ja 
seda tuleks anda ainult siis, kui toetust saav riik suudab näidata piisavat läbipaistvuse, 
aruandekohustuse ja inimõiguste taset enne eelarvetoetuse saamist;

J. arvestades, et läbipaistvuse edendamine ning korruptsiooni ja pettuse vastu võitlemine 
on liidu eelarvetoetuse meetmete edu võti; 

K. arvestades, et liidu toetus valitsemisvaldkonnas on arenguabi keskne osa, mis aitab 
algatada tulemuslikke valitsemistava reforme;

Kinnitav avaldus

EAFide (8.–11. EAF) rahaline rakendamine ja projektide elluviimine 2019. aastal

1. täheldab, et 11. EAF moodustas 2019. aastal 45,5 % komisjoni rahvusvahelise 
partnerluse peadirektoraadi (DG INTPA) maksete portfellist; märgib, et EAFide 
kulukohustused ulatusid 2019. aastal 3 986 miljoni euroni, mis on veidi vähem kui iga-
aastane eesmärk 4 057 miljonit eurot (98,25 % iga-aastasest eesmärgist võrreldes 
109,3 %-ga 2018. aastal); märgib, et maksete summa oli 3 910 miljonit eurot, mis 
tähendab, et täitmise määr moodustas 4 057 miljoni euro suurusest eesmärgist 88,9 % 
(2018. aastal 98,2 %); märgib lisaks, et Euroopa Investeerimispanga (EIP) 
kulukohustused moodustasid kokku 156 miljonit eurot ja olid kõik seotud 
investeerimisrahastuga, samas kui EIP maksed moodustasid 2019. aastal 40 miljonit 
eurot, millest samuti kõik puudutasid investeerimisrahastut;

2. tervitab DG INTPA regulaarseid jõupingutusi vähendada vana eelrahastamist ja vanu 
täitmata kulukohustusi, seades eesmärgiks 25 %; märgib, et DG INTPA ületas 
eesmärki, vähendades EAFide vana eelrahastamist 37 % (40 % muude abivaldkondade 
puhul) ja EAFide vanu täitmata kulukohustusi 36 % (35 % muude abivaldkondade 
puhul); 

3. märgib, et DG INTPA saavutas oma eesmärgi, et EAFide puhul ei oleks aegunud 
lepingute arv suurem kui 15 %, mis on tagasihoidlik edasiminek võrreldes 
2018. aastaga, mil see näitaja oli 17 %; märgib, et kogu vastutusvaldkonnas sai see DG 
näitajaks 13 %; märgib, et olukorra paranemine tuleneb 2017. aasta septembris 
kasutusele võetud uutest menetlustest; 

4. võtab teadmiseks 8. EAFi sulgemise ja komisjoni kavatsuse sulgeda 9. EAF 2020. aasta 
lõpuks; palub komisjonil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni selle kavatsuse elluviimisega kursis; 

Raamatupidamisaruannete usaldatavus 

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda järeldas oma aastaaruandes 8., 9., 10. ja 
11. EAFist eelarveaastal 2019 rahastatud tegevuste kohta, et raamatupidamise 
aastaaruanne kajastab kõigis olulistes aspektides õiglaselt EAFide finantsolukorda 
31. detsembri 2019. aasta seisuga ning et nende tehingute tulemused, rahavood ja 
netovara muutused lõppenud aastal on kooskõlas nõukogu määruse (EL) 2018/18771 

1 Nõukogu määrus (EL) 2018/1877, 26. november 2018, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/323 (ELT L 307, 3.12.2018, 
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(EAFi finantsmääruse) sätete ja peaarvepidaja kasutatud raamatupidamiseeskirjadega;

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus

6. väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on 2019. aasta 
raamatupidamisaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 
korrektsed;

7. väljendab kasvavat muret kontrollikoja negatiivse arvamuse pärast kulude 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, kuna 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruandes heakskiidetud kulud on olulisel määral vigadest 
mõjutatud;

8. on mures selle pärast, et hinnanguline veamäär ületas olulisuse künnise ning mõjutas 8., 
9., 10. ja 11. EAFi kuludest 3,5 % (2018. aastal oli see 5,2 %, 2017. aastal 4,5 %, 
2016. aastal 3,3 %, 2014. ja 2015. aastal 3,8 %, 2013. aastal 3,4 % ja 2012. aastal 3 %); 
täheldab, et hinnangulise veamäära kasvutrend on peatunud; ootab siiski, et komisjon 
kaaluks negatiivsete arvamuste tekke algpõhjusi ja võtaks kõik vajalikud meetmed 
hinnangulise veamäära edasiseks vähendamiseks; 

9. märgib, et vastavalt komisjoni vastusele kontrollikoja järeldustele on suurem osa 
vigadest seotud kuludega, mida ei ole kantud, ning, nagu varem ilmnenud, võib suurem 
osa nendest kuludest olla tehtud hilisemas etapis; kutsub komisjoni üles tegema 
põhjalikke kontrolle, et vead võimalikult suures ulatuses parandada;

10. rõhutab, et kontrollikoja läbi vaadatud 126 maksetehingust olid vigadest mõjutatud 37 
(ehk 29 %); märgib, et kontrollikoda kvantifitseeris 28 viga ja kohandas neid komisjoni 
2019. aastal tehtud allesjäänud veamäära uuringu tulemustega, mille tagajärjel tuli 
hinnanguliseks veamääraks 3,5 %;

11. peab kahetsusväärseks, et tuvastatud vigade liigitus on sarnane eelmiste aastatega, 
milleks on kandmata kulud (43,6 %, 2018. aastal oli see vähem, 22,7 %), riigihanke-
eeskirjade tõsine rikkumine (22,1 %, 2018. aastal oli see rohkem, 27,1 %), 
abikõlbmatud kulud (12,7 %, 2018. aastal oli see vähem, 4,3 %), DG INTPA uuringu 
järgi kohandatud allesjäänud veamäär (9,6 %, rohkem kui 2018. aastal, mil see oli 
5,4 %), väljaspool rakendusperioodi tehtud kulutused (6,1 %) ja oluliste tõendavate 
dokumentide puudumine (5,9 %);

12. on sügavalt mures nende vigade korduvuse pärast; märgib, et komisjon lisas 
kontrollikoja järeldused 2020. aasta juunis vastu võetud 2020.–2024. aasta kontrolli- ja 
järelevalvestrateegiat toetavasse analüüsi, mille tulemusel seati strateegiline eesmärk 
just nende vigade käsitlemiseks; ergutab komisjoni andma eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile selle strateegilise eesmärgi osas saavutatud 
tulemus- või väljundnäitajatest aru;

Järelevalvesüsteemide ja kindluse andmise süsteemide tõhusus 

13. täheldab murega, et 28 kvantifitseeritavate vigadega maksete puhul oli komisjonil 
üheksal juhul (32 %) piisavalt teavet nende vältimiseks või avastamiseks ja 
parandamiseks enne kulude heakskiitmist; kutsub komisjoni üles oma protsesse oluliselt 

lk 1).
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parandama, et kontrollida tehingute seaduslikkust ja korrektsust, ning tagama, et 
kontrollide suhtes võetakse nõuetekohaseid järelmeetmeid;

14. märgib, et kontrollikoda leidis, et komisjon ja tema rakenduspartnerid tegid 
programmide eelarvestuse, toetuste, rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud 
toetuslepingute ja ELi liikmesriikide arengukoostöö agentuuridega sõlmitud 
delegeerimislepingutega seotud tehingutes rohkem vigu kui muud liiki toetuste puhul 
(näiteks ehitustöö-, tarne- ja teenuste osutamise lepingud); täheldab, et kontrollikoda 
kontrollis 65 seda tüüpi tehingut ning neist 25 (38 %) sisaldasid kvantifitseeritavaid 
vigu, mis moodustasid 71,7 % hinnangulisest veamäärast; kutsub komisjoni üles 
tõhustama oma riskipõhist lähenemisviisi ja investeerima kontrollisuutlikkusse 
valdkondades, kus esineb rohkem vigu;

15. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et nagu eelmistel aastatelgi, osutab 
tuvastatud vigade sagedus (sh ka vead, mis puudutavad välisauditi ja kulude kontrolli 
läbinud lõplikke maksetaotlusi) nende kontrollide puudulikkusele; märgib, et see ei ole 
problemaatiline mitte ainult kontrollide tulemuslikkuse, vaid ka juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi tõhususe seisukohast, sest tehtud kontrollid ei ennetanud ega 
parandanud vigu; palub DG INTPA-l jätkata jõupingutusi kontrollisüsteemi 
tulemuslikkuse ja tõhususe hindamise parandamiseks, määrates mõlema jaoks kindlaks 
peamised tulemusnäitajad, seades realistlikud ja ambitsioonikad eesmärgid ning jälgides 
ja täiustades kontrollisüsteemi; 

16. võtab teadmiseks DG INTPA kaheksanda allesjäänud veamäära uuringu, mille 
tulemusel oli allesjäänud veamäär 1,13 %, kõrgem kui 2018. aastal, mil see oli 0,85 %, 
ja alla 2 % olulisuse piirmäära, mille komisjon on kindlaks määranud; võtab teadmiseks 
kontrollikoja tähelepaneku, et allesjäänud veamäära moonutavad neli peamist tegurit, 
nimelt hankemenetluste teatavate aspektide ebapiisav kajastamine, kohapealsete 
kontrollide väga väike arv projekti elluviimisriigis, mida peetakse ebapiisavaks 
dokumentides mitteilmnevate vigade avastamiseks, allesjäänud veamäära 
kindlaksmääramise meetod, mille tulemuseks on määr, mis ei pruugi kajastada tegelikke 
allesjäänud vigu, ning võimalik liigne varasemale kontrollitööle tuginemine; palub, 
nagu varasematelgi aastatel, et DG INTPA teeks kontrollikojaga koostööd ja käsitleks 
neid küsimusi metoodika ajakohastamisel ja järgmise aasta allesjäänud veamäära 
uuringu põhjalikumal läbiviimisel;

17. võtab murega teadmiseks kontrollikoja avalduse, et reservatsioonide puudumine 
2019. aasta tegevusaruandes on põhjendamatu; võtab teadmiseks kontrollikoja 
arvamuse, et see tuleneb osaliselt allesjäänud veamäära uuringu piiratusest ja osaliselt 
sellest, et esimest korda kohaldati vähese tähtsusega abi eeskirja, mille kohaselt ei ole 
reservatsiooni vaja, kui iga kuluvaldkond, mida see hõlmab, moodustab alla 5 % 
maksete kogusummast ja selle finantsmõju on väiksem kui viis miljonit eurot; tuletab 
meelde, et reservatsioonide esitamine on vastutuse võtmiseks väga tähtis ning seetõttu 
tagab see DG INTPA kindluse tagamise ahelas ennetuse ja läbipaistvuse, sest 
reservatsioonides tuuakse esile püsivad probleemid ning kõrvaldamata jäänud või 
korduvad puudused, millega peakorteris või liidu delegatsioonides kokku puututakse; 

18. märgib, et 2019. aastal reservatsioone ei esitatud, kohaldades reservatsioonide suhtes 
muu hulgas vähese tähtsusega piirmäära; märgib lisaks, et DG INTPA integreeris 
eelmistes iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud reservatsioonide alusel rakendamata 
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meetmed ühte kontrollisüsteemi tugevdamise tegevuskavasse, pöörates erilist 
tähelepanu suure riskiga valdkondadele, nagu otsese ja kaudse eelarve täitmise raames 
antavad toetused, programmide eelarvestused kaudse eelarve täitmise raames koostöös 
abisaajate riikidega, kaudne eelarve täitmine koostöös kolmandate organisatsioonidega 
ja valdkondadevahelised meetmed; 

19. märgib, et 2019. aastal oli käimas 19 pettuse uurimist, mis on sama palju kui 2018. 
aastal;

20. peab tervitatavaks DG INTPA pettustevastase strateegia ajakohastamist 2019. aastal, et 
rõhutada varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemi (EDES) rolli pettuste eest 
karistamise vahendina, ning julgustab DG INTPAd jätkama oma töötajate teadlikkuse 
suurendamist sellest süsteemist ning tegema tihedat koostööd komisjoni eelarve 
peadirektoraadi ja EDESi toimkonnaga, kui teatatakse juhtumitest, mille puhul 
taotletakse registreerimist varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis, eelkõige 
siis, kui käimasolevad 19 pettuse uurimised on lõpule viidud;

21. märgib, et Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (edaspidi „väljaastumisleping“) 
kohaselt on Ühendkuningriik jätkuvalt kohustatud maksma kõik kehtivast 
mitmeaastasest finantsraamistikust ja varasematest finantsperspektiividest tulenevad 
kohustused välja nii, nagu oleks ta endiselt liikmesriik; juhib tähelepanu ka sellele, et 
väljaastumislepingu kohaselt osaleb Ühendkuningriik EAFis kuni 11. EAFi ja kõigi 
varasemate lõpetamata EAFide tegevuse lõpetamiseni ning täidab samu kohustusi mis 
liikmesriigid vastavalt 11. EAFi loomise sisekokkuleppele, samuti varasematest 
EAFidest tulenevaid kohustusi kuni nende lõpetamiseni, ning et Ühendkuningriik võib 
EAFi komitees osaleda hääleõiguseta vaatlejana; 

Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonide, liidu arenguagentuuride ja valitsusväliste 
organisatsioonidega

22. märgib, et pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/10462 
jõustumist 2018. aastal võeti 17. aprillil 2019 vastu muudetud sambapõhise hindamise 
metoodika; tunneb heameelt hindamisele lisatud uute kohustuslike sammaste üle, 
milleks on 7. sammas: rahastamisest kõrvalejätmine, 8. sammas: rahaliste vahendite 
saajaid käsitleva teabe avaldamine, ja 9. sammas: isikuandmete kaitse; väljendab 
heameelt asjaolu üle, et kõiki sambapõhiselt hinnatavaid üksusi on teavitatud nõudest 
korraldada uute sammaste kohta täiendav hindamine ja eesmärgist viia see lõpule 2020. 
aasta lõpuks; palub komisjonil hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni hindamise edenemise ja tulemustega kursis;

23. märgib, et komisjon esitas uued sambapõhise hindamise aruanded kaheksa üksuse – 
nelja rahvusvahelise organisatsiooni ja nelja riigiasutuse kohta, ning on rahul sellega, et 
enamikul juhtudel oli tulemus positiivne ja vajaduse korral on olukorra parandamiseks 
rakendatud tegevuskava; rõhutab nõuetekohaselt korraldatud sambapõhiste 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) 
nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 
ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 
(ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).
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eelhindamiste tähtsust nii oodatavate arengualaste tulemuste kvalitatiivse saavutamise 
kui ka liidu finantshuvide kaitse seisukohast;

24. tuletab meelde, et üksused, kellele on usaldatud liidu vahendite rakendamine, peavad 
üldpõhimõttena järgima usaldusväärse finantsjuhtimise ja läbipaistvuse põhimõtteid; 
rõhutab, et iga üksus peab liidu finantshuvide kaitsmisele kaasa aitama ning andma 
vahendite saamise tingimusena vastutavale eelarvevahendite käsutajale, kontrollikojale 
ja Euroopa Pettustevastasele Ametile vajalikud õigused ja juurdepääsu; märgib sellega 
seoses, et kontrollikojal on raskusi viisade saamisel Burundi projektide nõuetekohaselt 
teatavaks tehtud ja kavandatud kohapealseks külastamiseks, mistõttu on kontrollikoja 
võimalused jäänud piiratuks; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles seda 
küsimust tõstatama ja tuletama Burundi esindajatele meelde nende kohustusi liidu 
rahaliste vahendite saajatena;

ELi eelarvetoetus

25. märgib, et EAFide panus eelarvetoetuse meetmetesse ulatus 2019. aastal 790,3 miljoni 
euroni (2018. aastal 881,9 miljonit eurot), millest 366,8 miljonit eurot moodustasid uued 
kulukohustused (2018. aastal 858,6 miljonit eurot), kusjuures geograafiline ulatus oli 55 
partnerriiki, kellega sõlmiti 82 eelarvetoetuse lepingut (14 võrra vähem kui 2018. 
aastal); märgib, et ülemeremaadele ja -territooriumidele maksti EAFide kaudu välja 70 
miljonit eurot (2018. aastal oli see summa 92,9 miljonit eurot), mis jagunes 12 riigi 
vahel, kellega sõlmiti 13 eelarvetoetuse lepingut;

26. tõdeb rahulolevalt, et Sahara-tagune Aafrika on endiselt suurim eelarvetoetuse saaja, 
kelle osakaal on 36 %; täheldab ka seda, et väikese sissetulekuga riikide osakaal langes 
32 %-ni (2018. aastal oli see 38%) ning et eelarvetoetuse suurimad saajad (47 % kõigist 
jooksvatest kulukohustustest) on keskmisest väiksema sissetulekuga riigid;

27. märgib, et kui vaadata suhtelist panust kestliku arengu eesmärkide saavutamisse, 
aitavad eelarvetoetuse programmid kõige rohkem kaasa kestliku arengu 16. eesmärgi 
(rahu, õigus ja valitsemistava), 17. eesmärgi (partnerlused), 5. eesmärgi (sooline 
võrdõiguslikkus) ja 1. eesmärgi (vaesuse kaotamine) saavutamisele; väljendab heameelt 
eelarvetoetuse programmide tugeva mitmemõõtmelise ulatuse üle;

28. märgib, et Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikides ning 
ülemeremaades ja -territooriumidel on viimastel aastatel tehtud väljamakseid peamiselt 
fikseeritud osamaksetena; on endiselt seisukohal, et muutuva suurusega osamaksed 
võivad pakkuda partnerriikidele peamisi reforme käsitleva poliitika ja poliitilise 
dialoogi süvendamiseks suuremat motivatsiooni;

Tulemused

29. tunneb heameelt tulemuste üle, mis on saavutatud seoses eesmärgiga edendada kaasava 
avaliku poliitika abil ühist majanduskasvu ja aidata võidelda sotsiaalse või geograafilise 
ebavõrdsuse vastu (kestliku arengu 10. eesmärk), kuna statistika näitab, et liidu 
eelarvetoetust saavate riikide väiksema sissetulekuga elanikkonnarühma (40 % 
elanikkonnast) sissetuleku osakaal tõusis aastatel 2004–2019 15,6 %-lt 17,4 %-le 
kogurahvatulust, samas kui teistes arenguriikides või tärkava majandusega riikides see 
veidi langes;
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30. on rahul liidu panuse abil saavutatud tulemustega kestliku arengu 16. eesmärgi 
edendamisel, täpsemalt korruptsiooni piiramisel, kuna ülemaailmse juhtimise näitajate 
kohaselt suudavad eelarvetoetust saavad riigid korruptsiooni kontrolli all hoida paremini 
kui teised arengu- või tärkava turumajandusega riigid (keskmiselt –0,35 punkti, 
võrreldes –0,56 punktiga 2019. aastal) ja suundumus on aja jooksul paranenud (2005. 
aastal oli see näitaja –0,50 punkti);

31. on rahul tulemustega, milleni on jõutud siseriiklike tulude kasutuselevõtuga osana liidu 
panusest kestliku arengu eesmärgi nr 17 (partnerlused) saavutamisse, sest 
Rahvusvahelise Valuutafondi andmed näitavad, et Aafrika riikides, kus komisjon võttis 
eelarvetoetuse programmide raames kasutusele siseriiklike tulude kasutuselevõtmise 
näitajad, suurenes maksude ja sisemajanduse koguprodukti suhe 2 protsendipunkti 
võrra;

32. nõuab hoolikat järelevalvet ja põhjalikku poliitilist dialoogi partnerriikidega 
eesmärkide, kokkulepitud tulemuste saavutamisel tehtud edusammude ja 
tulemusnäitajate teemal; kutsub komisjoni veel kord üles paremini määratlema ja 
mõõtma eeldatavat mõju arengule ning eelkõige parandama kontrollimehhanismi seoses 
abisaajariigi tegevusega korruptsiooni, inimõiguste austamise, hea valitsemistava ja 
demokraatia valdkonnas; on jätkuvalt väga mures selle pärast, kuidas ELi eelarvetoetust 
võidakse kasutada abi saavates riikides, kus demokraatlik kontroll puudub või on 
piiratud; 

33. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei lisanud EAFide tulemuslikkust ELi eelarve 
tulemusaruande 6. peatükki „Globaalne Euroopa“; väljendab heameelt selle üle, et 
aruandesse lisati EAFide tulemuslikkust käsitlev lõik; märgib, et aruanne sisaldab 
mõningaid tähelepanekuid projektide kohta; võtab murelikult teadmiseks kontrollikoja 
järelduse, et mõningatel juhtudel jäi meetmete tõhusus ja tulemuslikkus soovitust 
tagasihoidlikumaks; kutsub komisjoni üles uurima kontrollikoja osutatud projekte ning 
tagama meetmete soovitud tulemuste saavutamise ja liidu finantshuvide kaitse; palub 
kontrollikojal pöörata EAFide tulemuslikkusele varasemast suuremat tähelepanu;

34. võtab murelikult teadmiseks kontrollikoja eriaruandes 14/2020 „ELi arenguabi 
Keeniale“ esitatud järelduse, et 11. EAFi programmitööst ei nähtu piisavalt selgelt, et 
abi suunatakse sinna, kus see aitab kõige rohkem vaesust vähendada; juhib tähelepanu 
eelkõige sellele, et rahalised vahendid jagunesid paljudesse valdkondadesse ning ei 
olnud selget hinnangut selle kohta, kuidas abi jõuaks kriitilise massini, et saavutada 
märkimisväärseid tulemusi; võtab teadmiseks kontrollikoja soovituse, et komisjon ja 
Euroopa välisteenistus hindaksid, kas iga sihtvaldkonna jaoks ja selle piires eraldatavad 
summad jõuavad tõenäoliselt piisava kriitilise massini, et saavutada märkimisväärseid 
tulemusi, ja selgitaksid, kuidas see toimub; võtab teadmiseks, et komisjon ja Euroopa 
välisteenistus on selle soovitusega nõustunud;

35. peab kahetsusväärseks kontrollikoja järeldust, et Keeniale rahaliste vahendite 
eraldamise protsessi käigus ei antud konkreetset hinnangut riigi arengutakistuste ja -
eesmärkide kohta; võtab teadmiseks komisjoni ja Euroopa välisteenistuse vastuse, et 
toetussummad otsustati koondnäitajate alusel, milles hinnati paljusid Keenia vajadusi ja 
tulemuslikkuse mõõtmeid; märgib, et kontrollikoda esitas soovituse, milles kutsus 
komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles vaatama läbi ELi meetodi, mida rakendatakse 
rahaliste vahendite jaotamisel Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide 
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vahel, kaasates vajaduse korral Euroopa Parlamendi, nõukogu ja liikmesriigid, ning 
väljendab heameelt selle üle, et komisjon ja Euroopa välisteenistus olid sellega nõus; 
märgib, et komisjon ja Euroopa välisteenistus ei olnud nõus soovituse teise osaga, 
milles kutsuti neid üles kehtestama konkreetseid tingimusi, et luua selge seos 
rahaeraldiste ja riigi varasemate tulemuste ning valitsuse struktuurireformidega seotud 
kohustuste vahel.


