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ET

ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et 2019. aastal võib rohkem kui pooled ELi kuludest lugeda suure riskiga 
kuludeks; sellised on muu hulgas ühtekuuluvuse ja maaelu arengu valdkonnas tehtud 
investeeringute hüvitamisel põhinevad maksed; märgib, et hinnangulise olulise 
veamäära suurenemise tõttu 4,5 %-lt 2018. aastal 4,9 %-le 2019. aastal võivad 
audiitorid anda ELi kuludele negatiivse hinnangu;

2. tunnistab, et suure riskiga kulude suhtes kohaldatakse sageli keerukaid eeskirju ja 
rahastamiskõlblikkuse tingimusi ning et neile lisaks kehtestavad riiklikud asutused 
tihtipeale täiendavad nõuded, mis suurendab vigade ja pettuste eristamisega seotud 
vigade tegemise võimalust;

3. võtab teadmiseks, et majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonnas 
tehtud kulutuste hinnanguline veamäär vähenes (2018. aastal 5 % ja 2019. aastal 4,4 %); 
väljendab sel puhul heameelt, kuid samas ka pettumust selle pärast, et veamäära ei 
suudetud alandada 2017. aastal registreeritud tasemele 3 %;

4. märgib, et sellise veamäära põhjustavad peamiselt projektide abikõlbmatus, siseturu 
eeskirjade rikkumine ja abikõlbmatud kulud; tuletab meelde, et nendes valdkondades 
esineb suur olemuslik vearisk ja et korraldusasutuste kontrollid ei anna iga kord 
tulemusi;

5. tunnustab tööd, mida tehakse ühissätete määruse 2021.–2027. aasta programmitöö 
perioodil projektijuhtidele ja korraldusasutustele esitatavate nõuete lihtsustamiseks;

6. juhib tähelepanu sellele, et ühtekuuluvuspoliitika lisaväärtus on juba tõendamist leidnud 
ning et COVID-19 kriisi järel on see veelgi vältimatum; rõhutab, et eeskirjade eiramise 
algpõhjuste kõrvaldamine haldussuutlikkuse tõhustamise ja tugevdamise kaudu aitaks 
toetusesaajatel ja ametiasutustel keskenduda tulemustele ja aidata kaasa veamäära 
vähendamisele;

7. märgib murelikult, et eelmise programmitöö perioodi sama etapiga võrreldes on praegu, 
kuuenda rakendusaasta lõpul, Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja 
Ühtekuuluvusfondi kasutusmäärad 6,6 % madalamad; juhib tähelepanu ohule, et 
rahastamiskõlblikkusperioodi lõpu lähenedes ja COVID-19 kriisi asjaolusid arvestades 
võib kulutuste tegemine muutuda liikmesriikidele nende tulemuslikkusest ja 
korrektsusest tähtsamaks.


