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ETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon kutsub vastutavat eelarvekontrollikomisjoni üles lisama oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmisi ettepanekuid:

1. tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et praeguseid süngeid eelarvepiiranguid silmas 
pidades on Euroopa ühenduste finantshuvide kaitsmine ja pettustevastane võitlus ülim 
kohustus, et tagada liikmesriikide rahalise panuse – mis moodustab suurima osa kogu ELi 
eelarvest – läbipaistev, vastutustundlik ja tõhus kasutamine;

2. tuletab Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele meelde, et Euroopa ühenduste 
finantshuvide kaitsmine ja pettustevastane võitlus jääb oluliseks kohustuseks ja nende 
jagatud vastutuseks, olenemata põhiseaduse ratifitseerimisprotsessi tulemustest;

3. tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et kuna viimane vastutab ELi üldeelarve täitmise 
eest, peab Euroopa Komisjoni esimene kohustus olema võitlus lõdva finantsjuhtimisega 
komisjonis endas, rakendades oma finantsjuhtimises ning saamata jäänud või ebaõigesti 
makstud vahendite sissenõudmisel rangeid kontrollimehhanisme ja parimaid tavasid;

4. tuletab Euroopa Komisjonile meelde, et kuigi puudub vajadus tugevdada kriminaalõiguse 
ühtlustamist ELi tasandil uute haldusorganite loomise teel, peavad liikmesriigid palju 
tõhusamalt ära kasutama nende endi olemasolevaid õigus- ja järelevalvesätteid, et tagada 
Euroopa ühenduste või riiklike finantsvahendite haldamisel usaldusväärne 
finantsjuhtimine;

5. kutsub Euroopa Komisjoni üles tugevdama jõupingutusi selle nimel, et kõik ELi 
liikmesriigid ning eelkõige kümme uut liikmesriiki ja kandidaatriigid oleksid teadlikud 
järgmisest võtme-eesmärkidest ja pühendunud nende rakendamisele Euroopa ühenduste 
huvide kaitsmisel ja pettustevastases võitluses:

– tõhustatud mitmepoolne koostöökultuur, et tagada ajakohastatud teabe regulaarne ja kiire 
vahetamine liikmesriikide pettustevastastes struktuurides ning operatiivpartnerluse 
arendamine liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni asjaomaste osakondade vahel;

– tugevdatud institutsioonidevaheline lähenemine korruptsiooni ja pettuste vältimisel ning 
tõkestamisel struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas suurema läbipaistvuse ning 
liikmesriikide toimivate kontrollisüsteemide sagedasemate kohapealsete kontrollimiste 
kaudu, samuti projektidega seotud finantsaruannete regulaarsete eelhindamiste ja 
järelkontrollimiste abil, mida viib läbi Euroopa Kontrollikoda;

6. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles tagama võrdselt rangete 
kontrollisüsteemide ja karistuste kohaldamine nii Euroopa ühenduste kui ka liikmesriikide 
finantshuvide vastu suunatud pettusejuhtumite korral, eelkõige seoses kaasrahastatavate 
projektidega struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas; 

7. kutsub nõukogu üles tagama, et Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) täidaks oma 
ülesandeid Euroopa Komisjoni eestkostest sõltumatult ning tihedas koostöös igas 
liikmesriigis loodud finantskontrolliorganitega, et tagada läbipaistev tagasiside Euroopa 
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ühenduste vahendite kasutamise kohta nii riiklikul kui ka ELi tasandil;  

8. kutsub liikmesriike üles tõhustama tolliinfosüsteemi ja tollialaste uurimisjuhtude 
identifitseerimise faili osas mitmepoolset koostööd partneritega kolmandates riikides ning 
vahetama regulaarselt teavet pettustevastase infosüsteemi (AFIS) kaudu, et tõkestada 
raskeid ja piiriüleseid kuritegusid; 

9. kutsub liikmesriike üles tegema euro müntide võltsimise tõkestamiseks tihedat tehnilise 
kaitse alast koostööd Euroopa Komisjoni ja ETSCga1 ning looma programmi Pericles2

raames piirkondlikul tasandil koolitus- ja abistamiskeskusi, et tagada piirkondlike 
ametiasutuste (politsei ja vastutavate piirkondlike või riiklike ametiasutuste) kaasamine 
valeraha valmistamise ja võltsimise vastasesse võitlusesse; 

10. soovitab Euroopa Komisjonil ja nõukogul asutada Euroopa auhinna, mida antaks 
liikmesriigile, avaliku või erasektori asutusele või üksikisikule parima rakendatud meetme 
või elluviidud tegevuse eest Euroopa ühenduste finantshuvide kaitsmisel ja euro 
võltsimise tõkestamisel; auhinda, mis võiks kanda nime Heraklese Euroopa auhind, võiks 
välja anda igal aastal ja seda võiks rahastada ühenduse programmist Herakles3 meetmete 
edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas.

  
1 Lühend tähistab Euroopa teaduslik-tehnilist keskust.
2 Nõukogu otsus 2001/923/EÜ, 17. detsember 2001, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro 
kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (EÜT L 339, 21.12.2001, lk 50).
3 Programmile Herakles on eraldatud mitmeaastane eelarve summas 11 775 000 eurot kolmeaastase perioodi 
kohta alates 2004. aastast (ELT L 143, 30.4.2004, lk 9).


