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ET

ETTEPANEKUD

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

1. tunneb heameelt Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) arvamuse üle liidu 
2019. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta; on rahul sellega, kuidas komisjon on 
2019. aasta eelarves õiguse, õiguste, võrdõiguslikkuse, kodakondsuse, rände ja 
siseasjade rubriike üldiselt täitnud;

2. peab kahetsusväärseks, et kontrollikoda ei ole reageerinud parlamendi korduvale 
üleskutsele arvutada välja ka kulutuste hinnanguline veamäär rubriigis 3 (Julgeolek ja 
kodakondsus); 

3. väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoda ei leidnud Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi käsitlevates komisjoni 
raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlustes suuri vigu ja et ta 
nõustub komisjoni raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise otsustega; 
taunib siiski asjaolu, et kontrollikoja kontrollitud 19 tehingust seitse sisaldasid vigu, 
millest kolm sisaldasid kvantifitseeritavaid vigu, millel oli finantsmõju ELi eelarvesse 
kantud summadele; 

4. märgib, et õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat on säilitanud reservatsiooni otsese 
eelarve täitmise raames antud toetuste olulise veamäära suhtes, mille allesjäänud 
veamäär on 2,65 %; võtab teadmiseks komisjoni võetud kohustuse kohandada õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi ja õigusküsimuste programmi toetuste 
veamäära arvutamise metoodikat kooskõlas kontrollikoja tähelepanekutega, alustades 
2020. aasta järelauditite kampaania elluviimisest;

5. märgib, et rände ja siseasjade peadirektoraat on säilitanud jagatud eelarve täitmise 
raames kaks reservatsiooni (üks Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ja 
Sisejulgeolekufondi suhtes ning üks SOLID-programmi vahendite suhtes 
ajavahemikuks 2007–2013, kusjuures mõlema puhul kehtib reservatsioon mitme 
liikmesriigi suhtes) ja otsese eelarve täitmise raames antavate toetuste suhtes ühe 
reservatsiooni, kuna veamäär on oluline (allesjäänud veamäär on 4,11 %) ja 
hinnanguline mõju 7,21 miljonit eurot; märgib, et Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ja Sisejulgeolekufondi keskmine allesjäänud veamäär on 1,57 %, 
mis jääb tunduvalt allapoole olulisuse piirmäära, mis on 2 %; väljendab muret 
erakorralise abi projekti „Piirikontrolli tugevdamine Horvaatia välispiirilõigul 
suurenenud rändesurve tõttu“ rakendamise pärast, mis kestis septembrist 2018 kuni 
2019. aasta lõpuni, ning märgib, et Euroopa Ombudsman on algatanud juhtumi 
1598/2020/MMO.


