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Audiitorite sõnul on ELi rahastamise sidumine õigusriigi 
toimimisega hea plaan, kuid see eeldab paremaid kriteeriume ja 
rohkem kaitsemeetmeid 

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud arvamuse kohaselt eeldab Euroopa Komisjoni plaan vähendada ELi 
rahalist toetust neile riikidele, kes ei järgi õigusriigi põhimõtet, paremaid kriteeriume ja selgemaid 
kaitsemeetmeid.  

Audiitorid peavad positiivseks algatust kaitsta ELi eelarvet õigusriigi toimimises esinevate üldistunud puuduste 
eest, mis võivad avaldada negatiivset mõju usaldusväärsele finantsjuhtimisele ja ELi rahastamise 
tulemuslikkusele. Nad leiavad, et kavandatud mehhanism on võrreldes olemasoleva süsteemiga oma eesmärgilt, 
ulatuselt ja meetmetelt spetsiifilisem ning seda on võimalik kiiremini kohaldada. Samas soovitavad nad 
komisjonil täpselt kindlaks määrata oma juhendmaterjalide allikad ning meetmete kriteeriumid, menetlused ja 
ulatuse. 

Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus liidu eelarve kaitseks juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi 
õigusriigi toimimises, tehti Euroopa Parlamendi taotlusel. Üldistunud puudused on järgmised: kohtute 
sõltumatuse ohustamine; suutmatus ennetada või korrigeerida avaliku sektori asutuste meelevaldseid otsuseid 
või määrata selliste otsuste eest karistusi; õiguskaitsevahendite kättesaadavuse ja tõhususe piiramine; 
õigusrikkumiste tõhusa uurimise, nende eest süüdistuse esitamise või nende eest karistuste määramise 
piiramine. 

„Liidu audiitoritena on meie ülesanne kaitsta maksumaksja raha. Peame ettepaneku eesmärki positiivseks, sest 
vaja on mehhanismi ELi eelarve kaitsmiseks kirjeldatud olukordade eest,“ ütles arvamuse eest vastutav Euroopa 
Kontrollikoja liige Annemie Turtelboom. „Seda tuleb aga täiendada, sest neis tingimustes on veelgi olulisem, et 
meetmed tugineksid selgetele ja konkreetsetele kriteeriumidele.“  

Audiitorid märgivad, et ettepanekus ei ole täpselt kindlaks määratud, milliseid olemasolevaid suuniseid peaks 
komisjon oma hindamise tegemisel kasutama. See võiks aga nende sõnul parandada kavandatud mehhanismi 
läbipaistvust, jälgitavust ja auditeeritavust. Lisaks ei mõjutaks ELi vahendite vähendamine määruse eelnõu 
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kohaselt valitsusasutuste kohustust ELi programme rakendada. Audiitorid juhivad aga tähelepanu sellele, et 
ettepanek ei sisalda sätet, kuidas seda tagada. 

Ettepanekus sätestatakse, et komisjon peaks tegutsema kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Samas ei 
ole seatud täpseid kriteeriume olulisi vahe-eesmärke puudutavate otsuste jaoks, nagu menetluse algatamine või 
meetmete ulatuse kindlaksmääramine. See ei võimalda sätteid järjepidevalt kohaldada. 

Kui ELi vahendid, mille maksmine on peatatud või mida on vähendatud, asendatakse riiklike vahenditega, tuleb 
seda teha asjaomase liikmesriigi eelarvest. See avaldab mõju liikmesriigi eelarvele, eriti vahendite suuremahulise 
peatamise või vähendamise korral. 

Audiitorid soovitavad Euroopa Parlamendil ja ELi nõukogul teha Euroopa Komisjonile ülesandeks 
 
• seada selged ja konkreetsed kriteeriumid, mille alusel kindlaks määrata, mida kujutab endast üldistunud 

puudus õigusriigi valdkonnas ja milline peaks olema meetmete ulatus; 
 

• täpsustada, mille alusel kehtestatakse liikmesriikidele tähtajad, ning kehtestada sarnased tähtajad ka 
komisjonile, kui see on asjakohane; 

 
• näidata, kuidas kaitstakse lõplike toetusesaajate õigustatud huve; 
  
• hinnata meetmete kavandamisel ELi vahendite vähendamise võimalikku mõju riigieelarvele; 
 
• selgitada Euroopa Prokuratuuri puudutavaid sätteid. 
 

Toimetajatele 

Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika ning Euroopa Nõukogu koostatud dokumendid, mis 
põhinevad märkimisväärses ulatuses Veneetsia komisjoni eksperdihinnangutel, annavad suuniseid õigusriigi 
põhimõtte põhitähenduse kui ELi ühise väärtuse kohta Euroopa Liidu lepingu artikli 2 tähenduses. 

Need põhimõtted hõlmavad seaduslikkust (mis tähendab seaduste kehtestamise läbipaistvat, 
aruandekohustuslikku, demokraatlikku ja pluralistlikku protsessi), õiguskindlust, täidesaatva võimu omavoli 
keelamist, sõltumatuid ja erapooletuid kohtuid, tõhusat kohtulikku kontrolli (sealhulgas põhiõiguste austamise 
üle) ja võrdsust seaduse ees. 

Euroopa Kontrollikoda aitab edendada ELi finantsjuhtimist, avaldades arvamusi uute või muudetud 
finantsjuhtimisalase mõjuga õigusaktide ettepanekute kohta. Arvamusi kasutavad oma töös seadusandjad – 
Euroopa Parlament ja nõukogu. 

Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 1/2018, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus liidu eelarve kaitsmise kohta, juhul kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi õigusriigi toimimises, on 
kättesaadav kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu inglise keeles; teised keeleversioonid avaldatakse esimesel 
võimalusel. 
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