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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et kontrollikoja 2018. aasta aruande kohaselt suurenes majandusliku, sotsiaalse 
ja territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste hinnanguline veamäär 2017. aasta 3 
%-lt 2018. aastal 5 %-le; peab kahetsusväärseks, et isegi kui 2018. aastal selles 
valdkonnas auditeeritud summa (23,8 miljardit eurot) oli märkimisväärselt suurem kui 
2017. aastal (8,0 miljardit eurot), on viimaste aastate positiivne suundumus pöördunud; 
hoiatab suurema vigade tekkimise ohu eest praeguse mitmeaastase finantsraamistiku 
lõpus vahendite kiire kasutuselevõtmise survel, kuna liidu vahenditest võidakse ilma 
jääda;

2. rõhutab, et normide eiramine Euroopa Liidu eelarve täitmisel ei tähenda automaatselt 
pettust ning enne toetusesaajate suhtes finantskorrektsioonide kohaldamist tuleks auditi 
tulemusi põhjalikult analüüsida; kutsub komisjoni üles oma pettustevastase strateegia 
ellu viima ning jätkuvalt toetama ja abistama liikmesriike pettustevastaste meetmete 
rakendamisel, sealhulgas liikmesriikide poolt Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames teatatud normide eiramise analüüsimisel;

3. võtab teadmiseks, et normide eiramine nii toetuste kui ka finantsinstrumentide osas, 
mida ei ole nii põhjalikult auditeeritud, on seotud peamiselt rahastamiskõlbmatute 
projektide, toetusesaajate, tegevuste ja kulude hüvitamise (44 %), siseturu ja riigiabi 
eeskirjade rikkumise (40 %) ning tõendavate dokumentide puudumisega (11 %), kuid 
on tingitud ka eelmise aasta üldiselt madalatest hüvitamis- ja maksemääradest ning 
sellest, et audit hõlmas vähem rahastamisvahendeid; rõhutab, et kontrollikoja 
hinnangute kohaselt suurenes kõrge riskiga kulude puhul 2018. aastal riigihangete, 
riigiabi eeskirjade ja toetuste andmisega seotud veamäär; juhib tähelepanu sellele, et 
kontrollikoja 2018. aasta aruande kohaselt esineb käibemaksu tagastamisel vigu, 
mistõttu liidu vahendite kasutamine ei ole alati optimaalne, kuid seda on võimalik 
saavutada, kui eeskirju täiendavalt lihtsustada; märgib, et mõned liikmesriigid ei täida 
kohustust maksta toetusesaajatele avaliku sektori toetus täies ulatuses hiljemalt 90 
päeva jooksul pärast maksetaotluse esitamist;

4. juhib tähelepanu asjaolule, et kõrge riskiga kulude suhtes kohaldatakse sageli keerulisi 
eeskirju ja rahastamiskõlblikkuse tingimusi; peab kahetsusväärseks raskusi, millega 
teatavad liikmesriigid ja piirkonnad rahaliste vahendite kasutamisel kokku puutuvad; 
nõustub kontrollikojaga, et lihtsamad riiklikud rahastamiskõlblikkuse reeglid võivad 
aidata seda vigade allikat vähendada ning vähendada ka toetusesaajate halduskoormust; 
tuletab meelde, et eeskirjade lihtsustamine võib aidata oluliselt kaasa vahendite 
tõhusamale kasutamisele ja ühtlasi tagada kõrge läbipaistvuse taseme; nõuab kohalike ja 
piirkondlike omavalitsuste tõhusamat kaasamist riiklike erieeskirjade kehtestamisse 
ühtekuuluvusfondide rahaliste vahendite kasutamiseks; kutsub kontrollikoda ja riiklikke 
auditeerimisasutusi üles esitama soovitusi eeskirjade lihtsustamiseks ja tegema 
lihtsustamisauditeid;

5. rõhutab riiklike auditeerimisasutuste ja Euroopa Kontrollikoja keskset rolli Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise järelevalves; nõuab riiklikul tasandil 
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auditeerimiseks kasutusele võetud töömeetodite parandamist; ergutab komisjoni 
vähendama kohaldatavate siseriiklike või liidu eeskirjade erinevat tõlgendamist 
olukorras, kus ei olda nõus kontrollikoja aastaaruandes esitatud hinnangutega esinenud 
vigade laadi kohta, et vältida selliseid olukordi tulevikus ja kohaldatavate eeskirjade 
erinevat tõlgendamist;

6. rõhutab, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamise määr on 
jätkuvalt olnud kavandatust madalam ja 2018. aasta lõpuks oli see vaid 27,3 %, mis oli 
isegi madalam kui 2011. aasta lõpus, eelmise mitmeaastase finantsraamistiku vastaval 
aastal, mil see oli 33,4 %; hoiatab, et selline olukord võib programmiperioodi lõpuks 
viia kiiruga tehtud kulutusteni, mis võib ohustada ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide 
saavutamist;

7. kutsub komisjoni üles esitama üksikasjaliku analüüsi rahaliste vahendite madala 
kasutusmäära põhjuste kohta teatavates piirkondades ning hindama konkreetseid viise 
sellise tasakaalustamatuse aluseks olevate struktuuriliste probleemide lahendamiseks ja 
suurendama kohapealset tehnilist abi; rõhutab, et paindlikkus ja lihtsamad eeskirjad 
võivad parandada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhusust ja 
tulemuslikkust;

8. tuletab meelde, et madala kasutusmäära põhjused ei tulene üksnes kulukohustustest 
vabastamise metoodikast (nn n+3 reegel), vaid ka ühtekuuluvuspoliitika rakendamist 
võimaldava õigusraamistiku hilisest vastuvõtmisest; rõhutab, kui oluline on saavutada 
kiiresti institutsioonidevaheline poliitiline kokkulepe järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku (2021–2027) ja ühtekuuluvuspoliitika määruste kohta, et vältida 
tulevikus viivitusi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamises, sealhulgas 
tegemata maksete kuhjumist tulevaste maksetaotluste puhul; kutsub komisjoni ja 
nõukogu üles koostama 2020. aasta esimesel poolel tegevuskava, et kiirendada 
praegusel programmitöö perioodil Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
rakendamist, võttes kasutusele selged stiimulid olemasolevate vahendite tõhusaks 
kasutamiseks, tugevdades liidu strateegilisi eesmärke, eelkõige majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, ning tõhustades kooskõlas Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega võitlust kliimamuutuste vastu;

9. kordab kvaliteetsetel andmetel põhinevate usaldusväärsete tulemuslikkuse mõõtmise 
süsteemide tähtsust otsustusprotsessi tõhustamisel, kutsub komisjoni üles edasi 
arendama ja ühtlustama auditeerimismeetodeid, et liikmesriikide ametiasutuste 
tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme ühtlustada; nõuab, et rakendataks rohkemaid 
näitajaid, mis suudaksid hõlmata ühtekuuluvuspoliitika kulutuste aluseks olevat 
partnerluse põhimõtet ja selle asjakohaseid horisontaalseid mõõtmeid, nagu 
finantstulemused, sooline võrdõiguslikkus, diskrimineerimiskeeld ja kestlik areng, 
vältides samal ajal täiendavat halduskoormust; juhib tähelepanu sellele, et andmete 
kogumist tuleks kiiresti kohandada haldussüsteemide muudatustega (nt NUTS liigitus);

10. on arvamusel, et liit on üha enam kasutanud Euroopa Investeerimispanga grupile 
(edaspidi „EIP“) antud rahastamisvahendeid ja eelarvelisi tagatisi, mis on aidanud ligi 
meelitada täiendavaid rahalisi vahendeid, et täita investeerimispuudujääki riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil; kinnitab sellest tulenevalt oma toetust Euroopa 
Kontrollikoja tulemusaudititele rahastamisvahendite ja EIP kohta.
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