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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kontrollikoja aastaaruande kohaselt langes majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste hinnanguline veamäär 2016. aasta 
4,8 %-lt 2017. aastal 3 %-le; võtab rahuloluga teadmiseks, et viimase nelja aasta jooksul 
on määr pidevalt langenud;

2. märgib, et 2017. aasta oli esimene aasta, mil kehtis läbivaadatud kontrolli- ja 
kindlusraamistik (2014–2020), ning kindlustandva teabe pakette esitati vaid mõned 
üksikud; rõhutab, et 2017. aasta aruanne hõlmab nii 2014.–2020. aasta kontrollitud ja 
heakskiidetud kulutusi kui ka 2007.–2013. aasta suletud kontodega seotud kulutusi;

3. märgib, et ühtekuuluvuspoliitika valdkonna hinnangulise veamäära taga on peamiselt 
rahastamisvahenditega seotud vead, rahastamiskõlbmatud kulud ja deklareeritud 
rahastamiskõlbmatu käibemaks; märgib, et mõned kontrollikoja tuvastatud vead olid 
seotud konkreetsete juhtudega, mille vältimiseks on juba võetud parandusmeetmeid; 
palub komisjonil võtta vajaduse korral uusi ennetavaid ja parandusmeetmeid;

4. rõhutab, et kontrollikoda leidis mõningate auditeerimisasutuste töös kulutuste 
korrektsuse puhul palju erineva tähtsusega puudusi, mille tõttu ei pruugi aruandes 
esitatud allesjäänud vigade määr olla õige; nõuab, et komisjon ja auditeerimisasutused 
jätkaksid nende puuduste kõrvaldamiseks hoolikat tööd;

5. on seisukohal, et kuigi 2014.–2020. aasta programme hakati ellu viima väga aeglaselt, 
on nende täitmine praeguseks täishoo saanud ning makseid tehti 2017. aastal 41 miljardi 
euro eest, mis on 2016. aasta summast 1,5 korda suurem summa; märgib siiski, et 
maksete tase on kokku 124,7 miljardit eurot ning see on eelarvesse kantud summast 
märksa madalam;

6. palub liikmesriikidel maksete prognoosid täpsemaks muuta, sest nende abil on võimalik 
vältida ebanormaalselt suures summas tasumata arvete kogunemist; märgib, et maksete 
prognooside keskmine täitmismäär, mis 2016. aastal oli 52 %, tõusis 2017. aastal 80 %-
ni; märgib, et samal ajal tõusis märkimisväärselt ka kohapeal projektide valimise määr 
(2016. aastal oli see 20 %, 2017. aasta lõpus aga juba 55 %);

7. peab murettekitavaks asjaolu, et praeguse mitmeaastase finantsraamistiku vahendite 
üldine kasutusmäär (16 %) oli isegi madalam kui eelmise mitmeaastase 
finantsraamistiku vastaval aastal (22 %) ning see tulenes peamiselt eelmise 
mitmeaastase finantsraamistiku hilisemast lõpetamisest, õigusaktide hilisest 
vastuvõtmisest, raskustest praeguse mitmeaastase finantsraamistiku nõuete täitmisel, 
kulukohustuste tühistamise eeskirjade muutmisest (üleminek n+2-lt n+3-le) ning 
mitmeaastaste finantsraamistike kattumisega seotud halduskoormusest;

8. kordab oma nõudmist komisjonile ja liikmesriikidele suurendada jõupingutusi aastateks 
2021–2027 loodud uute rakenduskavade õigeaegseks ja kiireks vastuvõtmiseks ja 
rakendamiseks, et vältida edaspidi vahendite kasutamisega seotud probleemide 
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tekkimist;

9. väljendab heameelt eelarve paindlikkuse suurenemise üle pärast mitmeaastase 
finantsraamistiku läbivaatamist; märgib siiski, et tulevaste vajaduste piisaval määral 
täitmiseks võib vaja minna uusi paindlikkus- ja lihtsustamismeetmeid;

10. märgib, et liikmesriikide asutustes kasutatavates tulemuste mõõtmise süsteemides leiti 
palju puudusi, mis olid suures osas seotud ajavahemikul 2007–2013 lõpetatud 
projektidega; palub komisjonil parandada üldist tulemuste mõõtmise süsteemi ning 
tagada muu hulgas, et projektitasandil oleks olemas tulemusnäitajad, mille alusel 
hinnata, mil määral on projekt teatava rakenduskava eesmärke aidanud täita; märgib, et 
programmiperioodi 2014–2020 õigusaktidega on tugevdatud sekkumisloogikat ning 
tulemustele orienteeritust.
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