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ETTEPANEKUD 

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et seoses ELi liikmesriikide praeguste majandusraskustega ja ebapiisavate 

ELi eelarvevahenditega on Euroopa Liidu finantshuvide kaitse eriti oluline; toonitab 

asjaolu, et ELi vahendeid tuleb nõuetekohaselt hallata ja kasutada võimalikult tõhusalt; 

2. märgib, et ühtekuuluvuspoliitikaga oli seotud 321 pettusena teatatud eeskirjade eiramist 

ning 4672 muuna kui pettusena teatatud eeskirjade eiramist; tunnistab asjaolu, et mõlemas 

kategoorias suurenes teadaandmiste arv 2012. aastaga võrreldes 15% ning, nagu 

eelmistelgi aastatel, oli enamik eeskirjade eiramisi (63%) 2013. aastal seotud 

ühtekuuluvuspoliitikaga; juhib siiski tähelepanu sellele, et mõlemas kategoorias on 

eiramised vähenenud, et on võimalik täheldada järkjärgulist paranemist võrreldes eelmiste 

aastate kogemusega ning esimest korda ei olnud ühtekuuluvuspoliitika see eelarve 

kulutuste valdkond, kus teatati kõige rohkem pettusena toimunud eeskirjade eiramisi;  

3. märgib, et need statistilised andmed annavad üksnes ligikaudse arusaama eeskirjade 

eiramiste mõjust ELi eelarvele; on veendunud, et ebatäpsused tulenevad eri 

liikmesriikides ja liikmesriikide eri piirkondades eeskirjade eiramiste tuvastamisel, 

liigitamisel ja neist teatamisel kasutatavatest eri käsitustest ning on seisukohal, et seda 

tuleb veel ühtlustada; on seisukohal, et eeskirjade eiramiste esitamine nende liigi ja 

olemuse kaupa oleks kasulik poliitika lihtsustamiseks ja seostamiseks; 

4. tunnistab asjaolu, et muuna kui pettusena toime pandud eeskirjade eiramised tulenevad 

sageli eeskirjade mittetundmisest, keerukatest nõuetest ja reguleerimisest; usub, et 

eeskirjade ja menetluste lihtsustamine vähendab muuna kui pettusena toime pandud 

eeskirjade eiramiste arvu; kutsub komisjoni, liikmesriike, piirkondi ja kohalikke 

ametiasutusi üles pakkuma ülevaatlikku koolitust ühtekuuluvuspoliitika raames 

hallatavate fondide töösse kaasatud asutustele ja personalile; kutsub Euroopa Liidu 

institutsioone ja liikmesriike üles viima lisaks iga-aastastele aruannetele ELi finantshuvide 

kaitse kohta läbi ka vahehindamist selle kohta, kas ühtekuuluvuspoliitika uue 

õigusraamistikuga ennetatakse jätkuvalt eeskirjade eiramist ja vähendatakse nende 

eiramise ohtu, ning hindama kehtivate eeskirjade suuremat regulatiivset lihtsustamist; 

5. on arvamusel, et eriti tuleb suurendada jõupingutusi valdkondades, kus pettusena toime 

pandud eeskirjade eiramisi esineb märkimisväärsel arvul; tuletab meelde, kui oluline on 

pettustevastase võitluse alane haridus ja suutlikkuse suurendamine nii avalikus halduses 

kui ka huvirühmade seas, k.a kodanikuühiskonna organisatsioonid, ning selged eeskirjad 

ja nende range rakendamine, sest need on pettuste tõhusa ennetamise puhul keskse 

tähtsusega; 

6. peab kiiduväärseks liikmesriikide tehtud jõupingutusi eeskirjade eiramiste, sh 

pettusjuhtude tuvastamisel, hindamisel ja nendest teatamisel; kutsub liikmesriike ja nende 

ametiasutusi üles suurendama jõupingutusi ja vahetama parimaid tavasid, et tagada parem 

eelkoordineerimine ja -hindamine ning realiseerida neile kättesaadava teabe parema 

kasutamisega oma potentsiaali vigade avastamiseks ja korrigeerimiseks enne komisjonilt 
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rahastamise taotlemist; 

7. rõhutab lisaks, kui olulised on eeskirjade eiramise ja pettuste vastu võitlemisel välisabi ja 

kontrollid; on veendunud, et ELi finantshuvide kaitseks loodud sidus Euroopa 

õigusraamistik oleks potentsiaalselt kasulik ning toetab sellega seoses hiljuti ELis välja 

töötatud pettustevastaseid strateegiaid ja soovib eelkõige järgmist: 

 a. et kõikides liikmesriikides määrataks pettustevastane koordineerimistalitus ning et 

sellele antaks märkimisväärsed pädevused ja volitused ning piisavad inim- ja rahalised 

ressursid; ja et komisjon tagaks selliste talituste ühtlustamise kõigis liikmesriikides; 

 b. et nõukogu toetaks direktiivi, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse 

vastast võitlust kriminaalõiguse abil ning 

 c. et nõukogu toetaks sõltumatu Euroopa Prokuratuuri loomist tingimusel, et 

määratletakse täpsemalt ja piiritletakse selgelt Euroopa Prokuratuuri suhe teiste 

olemasolevate ELi asutustega, et vältida ebatõhusat pädevuste kattuvust; 

8. märgib, et riigihangete eeskirjadest mittekinnipidamise tõttu toimunud eeskirjade 

eiramiste ja pettuste tase on endiselt kõrge; kutsub liikmesriike üles võtma siseriiklikku 

õigusesse kiiresti üle hiljuti vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 

2014. aasta direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta1, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, 

transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid2 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL 

kontsessioonilepingute sõlmimise kohta3, et vähendada veelgi eeskirjade eiramise ja 

pettuse ohtu. 

                                                 
1 ELT L 94, 28.3.2014, lk 65. 
2 ELT L 94, 28.3.2014, lk 243. 
3 ELT L 94, 28.3.2014, lk 1. 
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