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Eesmärk: väljundid, tulemused ja mõjud, mida sekkumise abil soovitakse saavutada.

Hindamine :  perioodiline tõendite kogumine ja analüüsimine, et koostada järeldused sekkumiste mõju-
suse ja tõhususe kohta. See võib hõlmata poliitika otstarbekuse, järjepidevuse ja Euroopa lisandväärtuse 
arvessevõtmist.

Järelevalve: sekkumiste ressursside, väljundite ja tulemuste regulaarne kontrollimine.

Korraldusasutus: liikmesriigi poolt maaelu arengukava haldamiseks määratud riiklik või piirkondlik asutus.

Maaelu arengukava: liikmesriigi koostatud dokument ELi maaelu arengu poliitika kavandamiseks ja rakenda-
miseks. Arengukava võidakse koostada piirkondlikul või riiklikul tasandil ja selle kiidab heaks komisjon.

Meede: poliitika rakendamise toetuskava. Meetmega määratletakse rahastatavate toimingute eeskirjad.

Mitmekesistamismeetmed: kolm maaelu arengukava meedet, mis on suunatud maapiirkondade majanduse 
mitmekesistamisele: mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas, toetus mikroettevõtete raja-
miseks ja arendamiseks ning turismitegevuse edendamine.

Mõju: pikemaajaline sotsiaalmajanduslik ja keskkonnatoime.

Mõjusus: seatud eesmärkide saavutamine.

Näitaja: mõõdetav vaste eesmärgile, mis annab kasulikku teavet eesmärgi saavutamise ulatuse mõõtmiseks.

(Riiklik) sekkumine :  tegevus (näiteks toiming, meede, kava või projekt), mida viib ellu või mida rahastab 
avaliku sektori asutus.

Telg: programmitöö perioodi 2007–2013 maaelu arengut rakendatakse kolme temaatilise telje kaudu, mis vas-
tavad maaelu arengu meetmete ühtsetele rühmadele, ning ühe horisontaalse telje abil, mis hõlmab Leader-
lähenemist (Leader-telg).

Toiming: meetme raames rahastatav projekt, leping või muu tegevus.

Tulemused: sekkumise tulemusel tekkiv otsene mõju või muutused.

Tõhusus: mõjususe ja kulude vahelise parima suhte saavutamine.

Tühimõju: olukord, kus subsideeritud projekti oleks rakendatud täielikult või osaliselt ka toetust saamata.

SÕNASTIK
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Usaldusväärne finantsjuhtimine :  ELi eelarve haldamine kooskõlas säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe 
põhimõtetega.

Vahendite haldamine koostöös liikmesriikidega : ELi eelarve täitmise meetod, mille puhul komisjon dele-
geerib rakendusülesanded liikmesriikidele, säilitades üldvastutuse.

Väljundid: luuakse sekkumisele eraldatud vahendite abil.

Ühenduse strateegilised suunised :  nõukogu otsus, milles määratletakse Euroopa Liidu maaelu arengu 
prioriteedid.
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KOKKUVÕTE

I.
Euroopa Liit eraldas maaelu arengu eesmärkide saavu-
tamiseks programmitöö perioodil 2007–2013 peaaegu 
100 miljardit eurot. Käesoleva auditiga uuritakse, kas 
komisjon ja liikmesriigid suudavad tõendada, et ELi 
eelarvest maaelu arengu poliitikale eraldatud vahen-
deid kasutatakse otstarbekalt. Peamine abivahend on 
selleks järelevalve- ja hindamissüsteem.

II.
Järelevalve- ja hindamissüsteem peaks andma teavet 
selle kohta, millised kulutused on mõjusad ja tõhusad 
ning millised mitte. Selline teave on vajalik aruandlus-
kohustuse täitmiseks, et anda Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja üldsusele teavet sellest, mida ELi eelarve-
vahendite abil on saavutatud, ning näidata, et vahen-
deid on kasutatud tõhusalt ja mõjusalt vastavalt usal-
dusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele. Järelevalve 
ja hindamine võimaldab tuvastada puudusi ning teha 
muudatusi nii seitsmeaastase programmitöö perioodi 
kestel kui ka tulevasi tegevuspõhimõtteid, õigusakte 
ja kuluprogramme kavandades.

III.
Kontrollikoda on oma eelnevates aruannetes toonud 
korduvalt esile tõsiseid puudusi maaelu arengu kulu-
tustega seotud järelevalve- ja hindamisteabe kätte-
saadavuse ja kvaliteedi osas. Käesolevas aruandes võe-
takse kokku eelnevad tähelepanekud ning jätkatakse 
teema käsitlemist.

IV.
Kontrollikoda on seisukohal, et komisjon ja liikmes-
riigid ei ole piisavalt hästi näidanud, millised maaelu 
arengu poliitika eesmärgid on saavutatud. Ühtlasi 
puudub kindlus, et ELi eelarvevahendeid on kasuta-
tud otstarbekalt.
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V.
Kontrollikoda tegi järgmised tähelepanekud:

a) maaelu arengu kulutustele seatud eesmärgid ei 
olnud piisavalt selged;

b) saavutatud tulemusi käsitlev teave ja aruandlus ei 
olnud piisavad, et näidata, millises ulatuses olid 
seatud eesmärgid saavutatud ning kas ELi eelar-
vevahendeid kasutati mõjusalt ja tõhusalt;

c) saadaolevat järelevalve- ja hindamisalast teavet ei 
kasutatud piisavalt, et parandada maaelu arengu 
kulutuste tõhusust ja mõjusust.

VI.
Järelevalvet ja hindamist saab ja tuleb järelejäänud 
programmitöö perioodi jooksul parandada. Perioodi 
viimased kulutused tehakse 2015. aastal. Lisaks on 
komisjonil ja liikmesriikidel võimalus järgmise prog-
rammitöö perioodi jooksul (2014–2020) pöörata suu-
remat tähelepanu kulutuste mõjususele ja tõhususele 
meetmete kavandamisel ja kavandamisotsuste tegemi-
sel ning sellest tulenevalt ka rahastatavate toimingute 
ja projektide valimisel.

VII.
Sellest tulenevalt esitab kontrollikoda järgmised soovi- 
tused:

a) liikmesriigid ja komisjon peaksid kasutama hinda-
mist ja järelevalvet, et pöörata rohkem tähelepanu 
tulemuste saavutamisele järelejäänud programmi-
töö perioodi kestel;

b) liikmesriigid ja komisjon peaksid tegutsema kohe, 
et tagada kvaliteetse ja võrreldava teabe saami-
ne 2015. aastal tehtava programmitöö perioodi 
2007–2013 järelhindamise abil;

c) programmitöö perioodiks 2014–2020 peaks komis-
jon parandama ühise seire- ja hindamisraamistiku 
ülesehitust, et tagada õigeaegsem, asjakohasem, 
usaldusväärsem ja võrreldavam teave, eelkõige 
selle kohta, kui mõjusad ja tõhusad on meetmed 
tulemuste saavutamisel;

d) liikmesriigid ja komisjon peaksid tagama, et prog-
rammitöö perioodi 2014–2020 maaelu arenguka-
vad annavad parema aluse usaldusväärsele finants-
juhtimisele, seades konkreetsed ja mõõdetavad 
eesmärgid ning koostades arengukavade mõju-
suse ja tõhususe järelevalve- ja hindamiskavad;

e) liikmesriigid peaksid muutma mõjususe ja tõhu-
suse osaks 2014–2020 maaelu arengukavade ra-
kendussüsteemidest, nii et taotluste esitamise, 
valiku- ja makseprotsesside jaoks kogutud teavet 
kasutataks uuesti järelevalve ja hindamise käigus;

f ) liikmesriigid ja komisjon peaksid aruandluskohus-
tuse paremaks täitmiseks parandama aruandlust 
ELi vahendite abil saavutatud tulemustest. Sellega 
seoses tuleks teha ka hindamistulemuste süste-
maatilisemat järelkontrolli.

KOKKUVÕTE
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1. Euroopa Liit eraldas maaelu arengu eesmärkide saavutamiseks program-
mitöö perioodiks 2007–2013 peaaegu 100 miljardit eurot. Liikmesriigid 
eraldasid maaelu arengukavade kaasrahastamiseks lisaks omavahenditest 
58 miljardit eurot.

2. Euroopa Ülemkogu on rõhutanud, et iga euro ELi eelarvest tuleb kuluta-
da mitte ainult korrektselt, vaid ka otstarbekalt. Kontrollikoja audititest 
selgub aga järjepidevalt, et peamiste maaelu arengu meetmete kavan-
damine ja rakendamine ei taga piisavalt hästi seda, et meetmete abil 
saavutatakse poliitikaeesmärgid kõige tõhusamal viisil. See tähendab, 
et eelarve täitmise süsteemid ei ole kulutuste mõjususe ja tõhususe ta-
gamisel usaldusväärsed. Seetõttu on eriti oluline see, et liikmesriigid ja 
komisjon näitaksid, milliseid tulemusi on seoses maaelu arengu poliitika 
eesmärkidega saavutatud.

3. Peamine vahend ELi eelarve otstarbeka kasutamise tagamisel on järele- 
valve ja hindamine. Järelevalve tähendab regulaarset kulude, väljundi-
te ja tulemuste kontrolli ,  mis annab ajakohast teavet selle kohta, kas 
programmid edenevad kavakohaselt. Hindamine on tõendusmaterjali – 
sh ka järelevalve käigus kogunenud teabe – perioodiline kogumine ja 
analüüs, mille alusel tehakse järeldused kava või poliitika mõjususe ja 
tõhususe kohta. Tänu järelevalve ja hindamise käigus saadud teabele 
kulutuste ebamõjususe või -tõhususe kohta on võimalik teha muudatusi 
seitsmeaastases programmitöö perioodis ning tulevaste õigusaktide ja 
programmide kavandamises.

4. Selline teave on vajalik ka aruandluseks: andmaks Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja üldsusele teavet sellest, mida ELi eelarvevahendite abil on 
saavutatud, ning näitamaks, et vahendeid on kasutatud otstarbekalt.

SISSEJUHATUS
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TABEL 1

MAAELU ARENGU POLIITIKA JÄRELEVALVE JA HINDAMISEGA 
SEOTUD LEIUD KONTROLLIKOJA ERI- JA AASTAARUANNETES

Eriaruanne nr 5/2010
Leader-lähenemise rakenda-
mine maaelu arengus

ELi eelarvest anti üle 2 miljardi euro Leader+ programmile ja 
perioodiks 2007–2013 on ette nähtud veel üle 5 miljardi euro. 
Komisjon ei ole kulude mõjusust ega tõhusust veel tõendanud …

Eriaruanne nr 7/2011
Kas põllumajanduslik 
keskkonnatoetus on hästi 
kavandatud ja hallatud?

Üldiselt olid eesmärgid nende saavutamise hindamiseks liiga eba-
määrased. Ühine seire- ja hindamisraamistik on küll samm edasi, 
kuid selle abil saadakse vaid vähest teavet keskkonnaalase kasu 
kohta (kavandatud 22 miljardit eurot).

Eriaruanne nr 8/2012
Põllumajandusettevõtete 
moderniseerimise toetuse 
suunamine

Ühine seire- ja hindamisraamistik ei anna asjakohaseid and-
meid, mida saaks kasutada kulutatud vahendite abil saavutatud 
tulemuste jälgimiseks. Määratletud näitajad ei võimalda jälgida 
ELi prioriteetide saavutamisel tehtud edusamme. Samuti leiti, et 
andmed olid vähe usaldusväärsed ja nende abil ei saa liikmesriike 
(ja/või piirkondi) võrrelda (kavandatud 11 miljardit eurot).

Eriaruanne nr 1/2013
Kas ELi toetus toiduainete-
tööstusele on olnud mõjus 
ja tõhus põllumajandus-
toodete lisandväärtuse 
suurendamisel?

… komisjonil ja liikmesriikidel puudub perioodi 2014–2020 toetus-
te kavandamisel piisav alus meetmele eraldatud 9 miljardi euro 
mõjususe hindamiseks.

Eriaruanne nr 6/2013
Kas liikmesriigid ja komisjon 
saavutasid maamajanduse 
mitmekesistamise meetme-
tega raha kõige tulusama 
kasutamise?

Meetmete järelevalve ja hindamise tõhususes esines puudusi, 
mistõttu valitseb reaalne oht, et projektidele eraldatud vahendite 
abil saavutatud tulemusi ei saada teada. Töökohtade loomise ELi 
strateegilist prioriteeti ei rakendatud sihipäraselt ja puudus aktiiv-
ne juhtimisalane sekkumine, kui ilmnes, et püstitatud eesmärke ei 
saavutata (kavandatud 5 miljardit eurot).

Aastaaruanne 2011, 
10. peatükk.

… [Komisjoni peadirektoraadid] ei kehtestanud säästlikkuse (si-
sendite maksumus) või tõhususega seotud põhitegevuse eesmärke 
või ei andnud neist aru; … poliitikaalaste saavutuste kirjeldus 
annab tulemuste ja mõju kohta piiratud teavet, keskendudes 
pigem sisenditele ja väljunditele; … saavutatud tulemuste alane 
aruandlus põhines mittetäielikel andmetel.

5. Kontrollikoda on aga korduvalt leidnud tõsiseid puudusi seoses maaelu 
arengu järelevalve- ja hindamisteabe kättesaadavuse ja kvaliteediga.  
Tabelis 1 esitatakse kokkuvõte kontrollikoja värskematest leidudest seo-
ses nende puudustega.
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6. Uus programmitöö periood annab komisjonile ja liikmesriikidele võima-
luse need puudused kõrvaldada ning võtta kasutusele süsteemid, mis 
annavad usaldusväärset ja õigeaegset teavet perioodi 2014–2020 kulude 
kohta. Eelnevat arvestades võtab kontrollikoda käesolevas auditis kokku 
varasemad tähelepanekud ning arendab neid edasi, et esitada praktilised 
soovitused, mille abil parandada perioodi 2014–2020 maaelu arengu 
poliitika usaldusväärset finantsjuhtimist.

MAAELU ARENGU POLIITIKA NING ÜHINE SEIRE- JA 
HINDAMISRAAMISTIK

7. Perioodi 2007–2013 ELi maaelu arengu poliitika jaguneb kolme temaati-
lise telje vahel. Iga telg hõlmab mitut meedet, mis on kavandatud polii-
tikaeesmärkide saavutamiseks (need on ära toodud aruande tabelis 2). 
Neljanda telje (Leader) abil püütakse saavutada samu eesmärke kogu-
konna juhitud kohalike arengustrateegiate kaudu.

8. EL pani maaelu arengu prioriteedid paika ühenduse strateegilistes suu-
nistes (nõukogu otsus 2006/144/EÜ1) , milles asetatakse poliitika laiemate 
ELi eesmärkide konteksti, milleks on eelkõige Göteborgi säästvuse ees-
märgid ning majanduskasvu ja tööhõivet käsitlev Lissaboni strateegia. 
Nimetatud otsuse kohaselt on näiteks 3. telje vahendite üldiseks priori-
teediks tööhõive võimaluste ja majanduskasvu tingimuste loomine.

9. Liikmesriigid koostavad maaelu arengukavad riiklikul või piirkondlikul 
tasandil. Komisjon kiidab kavad heaks ja seejärel viivad liikmesriigid need 
koostöös komisjoniga tehtava halduse raames ellu.

10.  ELi maaelu arengu määrusega kehtestati perioodiks 2007–2013 ühine sei-
re- ja hindamisraamistik2. Tegemist on 2007. aastal kasutusele võetud uue 
süsteemiga, millel on ühised näitajad maaelu arengu eesmärkide saavuta-
mise mõõtmiseks viisil, mis võimaldab kõiki maaelu arengukavu võrrelda 
ning andmeid koondada. Ühine seire- ja hindamisraamistik nõuab ka, et 
iga maaelu arengukava kohta peavad sõltumatud hindajad tegema eel-
hindamise, vahehindamise aastal 2010 ja järelhindamise aastal 2015.

1 Nõukogu 
20. veebruari 2006. aasta 
otsus 2006/144/EÜ ühenduse 
maaelu arengu strateegiasuuniste 
kohta (programmiperiood 
2007–2013) (ELT L 55, 
22.2.2006, lk 20).

2 Nõukogu 20. septembri 
2005. aasta määruse (EÜ) 
nr 1698/2005, mis käsitleb 
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavaid maaelu 
arengu toetusi, artikkel 80 
(ELT L 277, 21.10.2005, lk 1).
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11.  Komisjoni määrusega3 seatakse konkreetsemad nõuded ning määratakse 
ühised lähte-, väljundi-, tulemus- ja mõjunäitajad. Komisjoni välja antud 
mittesiduvas ühise seire- ja hindamisraamistiku käsiraamatus4 on esitatud 
näitajate määratlused, ühised hindamisküsimused ja metoodikaalased 
juhised.

12.  Liikmesriikidel oli kohustus seada maaelu arengukavades „täpsed kontrol-
litavad eesmärgid” ning ühistele näitajatele kohaldatavad sihtväärtused. 
Kuna ühiste näitajate abil ei ole võimalik täielikult iga üksiku maaelu 
arengukava mõju väljendada, pidid li ikmesriigid seadma ka piiratud 
arvu täiendavaid näitajaid. Lisaks on liikmesriikidel kohustus luua and-
mekogumisüsteem ja korraldada hindamised. Liikmesriigid koostavad 
järelevalve- ja hindamisalase teabe alusel iga-aastase eduaruande, mis 
peaks näitama kava edenemist seatud eesmärkide suunas. Liikmesriikide 
korraldusasutused ja seirekomisjonid peavad kasutama järelevalve- ja 
hindamisalast teavet kavade kvaliteedi ja rakendamise parandamiseks.

13.  Ühist seire- ja hindamisraamistikku koordineerib komisjon. Komisjoni 
töötajad vaatavad läbi iga-aastased eduaruanded ja koguvad kokku  
järelevalveandmed. Nad võivad osaleda vaatlejatena liikmesriikide seire-
komisjonides ning korraldavad iga-aastase koosoleku korraldusasutuste-
ga, et vaadata läbi iga maaelu arengukava eelmise aasta peamised tule-
mused. Komisjon võtab tööle hindajad, kes teevad kokkuvõtted vahe- ja 
järelhindamistest, mille komisjon avaldab. Komisjon peab ka koostama 
aruanded maaelu arengu poliitika rakendamise ja saavutuste kohta (vt 
punkt 51).

14.  Järelevalve ja hindamine on seotud kuludega. Liikmesriik ides kaas- 
rahastab EL tehnilist abi, mis võib hõlmata järelevalveandmete kogu-
mise ja töötlemise kulusid (töötajad, arvutisüsteemid jne) ning kulusid 
uuringutele ja hindamistele. Veidi alla 2% maaelu arengukavade eel-
arvest (1,9 miljardit eurot) eraldati programmitöö perioodil 2007–2013 
tehnilisele abile, mis hõlmab ka muid tehnilisi tegevusi, nagu kulude 
õigsuse kontrollimine. Komisjoni kantud täiendavad otsekulud hõlmavad 
liikmesriikide maaelu arengukavade järel- ja vahehindamiste kokkuvõtte 
koostamist ning hindamise kasutajatoe ja hindamise eksperdikomisjoni5 
jooksvaid kulusid.

3 Komisjoni 15. detsembri 
2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1974/2006, milles 
sätestatakse nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 
(Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu 
arengu toetuste kohta) 
kohaldamise üksikasjalikud 
eeskirjad. Ühiste näitajate 
täielik nimekiri on esitatud 
VIII lisas (ELT L 368, 23.12.2006, 
lk 15).

4 „Ühise seire- ja 
hindamisraamistiku 
käsiraamat. Suunisdokument”, 
põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraat, 
september 2006.

5 Tehnilise abi kulude 
hindamine ei kuulunud 
käesoleva auditi ulatusse.
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15.  Auditiga uuriti, kas komisjon ja liikmesriigid suudavad tõendada, et ELi 
eelarvest maaelu arengu poliitikale eraldatud vahendeid kasutatakse 
otstarbekalt. Audit keskendus kolmele alaküsimusele:

a) kas tulemused, mida maaelu arengu kuludega kavatsetakse saavu-
tada, on selgelt sõnastatud?

b) kas on avaldatud usaldusväärne teave selle kohta, mida kulude abil 
on saavutatud ja kui tõhus on see tegevus olnud?

c) kas järelevalve- ja hindamisalast teavet on kasutatud kulude mõju-
suse ja tõhususe suurendamiseks?

16.  Audit hõlmas peamiselt eesmärkide seadmist ja näitajate sihtväärtuste 
määramist programmitöö perioodi 2007–2013 maaelu arengukavade-
le ning edasist järelevalve- ja hindamisalase teabe kogumist, sellealast 
aruandlust ning teabe kasutamist.  Audit keskendus maaelu arengu 
meetmetele, mida kontrollikoda on auditeerinud alates 2010. aastast. 
Auditeeritud meetmed kokku moodustavad perioodi 2007–2013 maaelu 
arengu kavandatud kogukuludest 53 protsenti. Tabelis 2 on esitatud 
kontrollikoja poolt alates 2010. aastast auditeeritud meetmete lühi- 
kirjeldus koos asjaomaste eesmärkide ja tulemusnäitajatega.

AUDITI ULATUS JA LÄHENEMISVIIS
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TABEL 2

MAAELU ARENGUKAVADE VALITUD MEETMED JA NENDEGA SEOTUD TULEMUSNÄITAJAD

Telje eesmärk Meede Meetme kirjeldus Ühised tulemusnäitajad 

TELG 1: põllumajan-
duse ja metsanduse 
konkurentsivõime 
parandamine, toetades 
ümberkorralda-
mist, arendamist ja 
innovatsiooni

Põllumajandusettevõtete 
moderniseerimine, määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 
lõike b alapunkt i

Toetused investeeringuteks põllumajandus-
masinatesse ja seadmetesse, nagu traktorid, 
kombainid, põllumajandushooned, sõnniku-
hoidlad, niisutusseadmed.

–  Uusi tooteid või meetodeid juuruta-
nud ettevõtjate arv.

–  Toetust saavate põllumajandusette-
võtete kogulisandväärtuse kasv.

Põllumajandustoodetele ja 
metsasaadustele lisand-
väärtuse andmine
Määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli  20 lõike b alapunkt iii

Toetused investeerimiseks toiduainete tööt-
lemise seadmetesse (oliiviõli ja piimatoodete 
töötlemiseks, puu- ja köögiviljade pakenda-
miseks, liha töötlemiseks jne).

–  Uusi tooteid ja/või meetodeid 
kasutavate ettevõtete arv;

–  Toetatud ettevõtete kogulisand- 
väärtuse suurenemine.

TELG 2: keskkonna ja 
paikkonna paranda-
mine, toetades maade 
hooldamist

Põllumajanduse kesk- 
konnameetmetega seotud 
maksed, määruse (EÜ) 
nr 1698/2005 artikli 36 
lõike a alapunkt iv

Maksed põllumajandusettevõtjatele ja teistele 
maa valdajatele, kes võtavad vabatahtlikult 
põllumajanduse keskkonnapoliitikaga seotud 
kohustused ajavahemikuks 5–7 aastat. Mak-
sed hektari või loomühiku kohta hõlmavad 
hüvitist konkreetse kohustuse tõttu tekkinud 
lisakulude või saamatajäänud tulu eest (nagu 
mahepõllundus, veeallikate kaitse, loomade ja 
lindude tegevuse soodustamine).

Eduka maavaldamisega hõlmatud 
piirkonnad, mis aitavad: 
•	 	parandada	bioloogilist	

mitmekesisust 
•	 	parandada	vee	kvaliteeti	
•	leevendada	kliimamuutust
•	parandada	pinnase	kvaliteeti
•	 	marginaliseerumise	ja	maa	kasuta-

mata jätmise vältimist.

TELG 3: maapiirkon-
dade elu kvaliteedi 
parandamine ja 
majandustegevuse 
mitmekesistamise 
soodustamine

Mittepõllumajanduslike te-
gevuste mitmekesistamine,  
määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 52 lõike a alapunkt i

Toetust investeeringuteks antakse põllu- 
majandustootja majapidamise liikmetele, 
kes mitmekesistavad  oma tegevusvaldkonda 
mittepõllumajanduslike tegevustega, nagu 
talupoed, põllumajandusturism või muud 
ettevõtted.

–  Mittepõllumajandusliku kogulis-
andväärtuse suurenemine toetatud 
ettevõtetes.

–  Loodud töökohtade koguarv (jaotus 
vastavalt soole ja vanusekategoo-
riale ning töökohtadele põlluma-
jandusettevõtte territooriumil või 
väljaspool seda).

Ettevõtte rajamise ja 
arendamise toetus, määruse 
(EÜ) nr 1698/2005 artikli 52 
lõike a alapunkt ii

Toetused investeeringuteks maapiirkondade 
mikroettevõtetele (alla 10 töötaja ja käibega 
alla 2 miljoni  euro) või uute mikroettevõtete  
loomiseks.

–  Loodud töökohtade koguarv (jaotus 
vastavalt soole ja vanusekategooria-
le ning töökohtadele põllu- 
majandusettevõtte territooriumil või 
väljaspool seda).

–  Toetust saavate ettevõtete mitte- 
põllumajandusliku kogulisand- 
väärtuse kasv.

Turismi soodustamine, 
määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 52 lõike a alapunkt iii

Toetused investeeringuteks majutusette-
võtetesse ja teenustesse, väikesemahulisse 
turismi infrastruktuuri (nagu matkarajad ja 
turismipaikade tähistamine) ning maaturismi 
teenuste turustamine.

–  Lisandunud turistide arv (jaotus 
vastavalt ööbimiste ja ühepäeva- 
külastajate arvule).

–  Loodud töökohtade koguarv (jaotus 
vastavalt  soole ja vanusele ning 
töökohtadele põllumajandusettevõt-
te territooriumil või väljaspool seda).

TELG 4 - Leader: 
kohalike arengustra-
teegiate rakendamine, 
pidades silmas kolmest 
teljest ühe või enama 
eesmärgi saavutamist

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikli 63 lõige a

Toetus maakogukondadele integreeritud ja 
innovaatiliste strateegiate rakendamiseks, mis 
aitavad kaasa kohalike piirkondade pikaaja-
lisele jätkusuutlikule arengule. Leader järgib 
altpoolt tulevat algatust kohalike tegevusrüh-
made otsustusõigusega kohalike arengu- 
strateegiate koostamise ja rakendamise osas.

–  Loodud töökohtade koguarv (jaotus 
vastavalt soole ja vanusele ning töö- 
kohtadele põllumajandusettevõtte 
territooriumil või väljaspool seda).

–  Koolituse edukalt läbinud osalejate 
arv.
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17.  Audititöö toimus ajavahemikul jaanuar–april l  2013 ning keskendus 
12 maaelu arengukavale, mis olid kaasatud ka kontrollikoja eelnevates-
se audititesse6. Need maaelu arengukavad moodustavad kokku veidi üle 
50 protsendi perioodiks 2007–2013 kavandatud maaelu arengu kuludest. 
Joonisel on näidatud käesoleva auditiga kaetud maaelu arengukavad 
ja nende osa perioodi 2007–2013 maaelu arengukavadele eraldatud 
kogueelarvest.

18.  Asjaomased liikmesriigid ja komisjon esitasid teavet kontrollikoja vara-
semate auditite põhjal võetud meetmete kohta. Lisaks kontrollis kont-
rollikoda valitud meetmeid puudutavat kõige uuemat järelevalve- ja 
hindamisalast teavet. Suuremal osal juhtudest oli selleks 2011. aasta edu-
aruanne, mis valmis 2012. aasta teisel poolel. Kontrollikoda hindas komis-
joni ühise seire- ja hindamisraamistiku alast haldustegevust, aruandlust 
poliitika rakendamisest ja saavutustest, komisjoni järelevalvetegevust 
seoses valitud meetmete ja maaelu arengukavadega ning järelevalve- 
ja hindamisalase teabe kasutamist maaelu arengukavade muudatuste 
heakskiitmisel.

6 Kontrollikoda ei kaasanud 
auditisse neid maaelu 
arengukavasid, mille puhul 
auditeeriti vaid üht maaelu 
arengu meedet (Kreeka, 
Iirimaa, Leedu ja Portugal) 
või mille puhul kontrollikoda 
auditeeris ühes liikmesriigis 
mitut maaelu arengukava.

JOONIS

MAAELU VALITUD ARENGUKAVAD: ERALDATUD VAHENDID 
PROTSENDINA KOGU EELARVEST (2007–2013)

Tšehhi Vabariik

Rumeenia

Muud maaelu 
arengukavad (valimata)

Saksamaa −
Baden−Württemberg Hispaania − Andaluusia

Prantsusmaa −
mandriosa (Hexagone)

Itaalia − Campania

Luksemburg

Ungari

Austria 

Poola

Rootsi
Ühendkuningriik − Inglismaa

Allikas: põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat.
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7 Nõukogu 25. juuni 
2002. aasta määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002, 
mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust, 
I osa II jaotise 7. peatükk 
(EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1).

KAS TULEMUSED, MIDA MAAELU ARENGU 
KULUDEGA KAVATSETAKSE SAAVUTADA, ON 
SELGELT SÕNASTATUD?

19.  Eesmärgid kajastavad seda, mida poliitika ja kavade abil püütakse saavu-
tada. Nende abil on võimalik teha valikuid eelarvevahendite eraldamise 
kohta ning kavandada ja rakendada meetmeid, mille puhul eeldatavad 
tulemused ja kulud on tasakaalus. Eesmärgid on ka võrdluspunktiks, mille 
alusel saavutatud tulemusi võrrelda. Nii on võimalik tuvastada eesmär-
kide mittesaavutamist, võtta parandusmeetmeid ning parandada mõju-
sust ja tõhusust. Seetõttu on need aluseks tulemuslikkuse hindamisele 
ehk aruandekohustusele: ELi vahendite haldajad vastutavad ELi eelarve 
tõhusa ja mõjusa kasutamise eest. Sellepärast peavad eesmärgid vas-
tama SMART-kriteeriumidele (olema konkreetsed, mõõdetavad, saavu-
tatavad, asjakohased ja ajaliselt piiritletud), nagu on määratletud ELi 
finantsmääruses7. 

20.  Eelkõige peaksid eesmärgid kirjeldama tulevast olukorda – muudatust 
või tulemust, mida poliitika või kava abil tahetakse saavutada. Eesmärgid 
peavad olema sõnastatud nii, et nende saavutamist oleks võimalik kont-
rollida. Ka peavad eesmärgid olema kvantifitseeritud või sisaldama asja-
kohaseid sihtväärtusega näitajaid, mis aitaksid tagada kavade kulutustele 
vastavat tulu ning hallata meetmeid (valida toiminguid rahastamiseks) 
viisil, millega saavutatakse eesmärgid tõhusalt.

21.  Kõikide maaelu arengu tulemusauditite puhul hindab kontrollikoda seda, 
kas õigusaktides ja maaelu arengukavades seatud eesmärgid on täpsed ja 
mõõdetavad. Kontrollikoda vaatas läbi komisjoni ja liikmesriikide vastu-
sed varasematele leidudele ning hindas maaelu 12-s valitud arengukavas 
leidude alusel tehtud muudatusi.

ELi MAAELU ARENGUPOLIITIKA EI KVANTIFITSEERI EESMÄRKE EGA 
SEA SIHTE: SEDA PEAKSID MAAELU ARENGUKAVADES TEGEMA 
LIIKMESRIIGID …

22.  ELi maaelu arengu prioriteedid on esitatud ühenduse strateegilistes suu-
nistes ning maaelu arengu määruses on poliitikale seatud kolm eesmärki 
(vt punktid 7 ja 8). Määrus kirjeldab meetmeid, mida liikmesriigid võivad 
eesmärkide saavutamiseks võtta, kuid ei esita meetmetele täpsemaid 
eesmärke.

TÄHELEPANEKUD
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23.  Maaelu arengu eesmärgid ei ole ELi tasandil kvantifitseeritud. Eesmärki-
deks on pandud „konkurentsivõime suurendamine” või „mitmekesistamise 
edendamine”. Millises ulatuses seda kõike ELi eelarve raames tuleb teha, 
ei ole aga märgitud8. 

24.  Õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid seadma maaelu arengukava-
dele „täpsed kontrollitavad erieesmärgid ja näitajad, mis võimaldavad 
mõõta programmi edenemist, tõhusust ja mõjusust”. Enne maaelu aren-
gukavade heakskiitmist peab komisjon tagama, et need on kooskõlas 
ühenduse strateegiliste suunistega (ELi prioriteedid) ja määrusega.

25.  Iga ELi eesmärgi saavutamisele aitab kaasa mitu meedet: 16 meedet 
on suunatud põllumajanduse ja metsandussektori konkurentsivõime 
suurendamisele (1. telje eesmärk). Meede võib kaasa aidata enam kui 
ühe eesmärgi saavutamisele: näiteks põllumajanduslike majapidamiste 
moderniseerimise meetme (1. telg) alusel rahastatud seadmete abil võib 
vähendada ka põllumajandustegevuse keskkonnamõjusid (2. telje ees-
märk). Selleks, et maaelu arengukavade alusel saaks vahendeid eraldada, 
on vaja selget plaani iga meetme jaoks kavandatud tulemuste saavuta-
miseks: esiteks selleks, et meedet hallata nii, et see tagab kavandatud 
tulemuste saavutamise, ja teiseks meetme mõjususe ja tõhususe kohta 
aru andmiseks.

… KUID MAAELU ARENGUKAVADES EI SEATUD PIISAVALT TÄPSEID 
ERIEESMÄRKE JA TULEMUSTE SIHTVÄÄRTUSI

26.  Nagu eespool k irjeldatud, nõutakse ELi määruses li ikmesriik idelt ka-
vandamisetapis kindlakstehtud erivajadustele vastavate erieesmärkide 
seadmist. Mõne erandiga on maaelu arengukavade eesmärgid aga sõ-
nastatud üldsõnaliselt ja laialivalguvalt (toetada, parandada, aidata kaasa, 
edendada jne). Eesmärkides kirjeldatakse, mida püütakse kavadega teha, 
kuid jäetakse lahtiseks, millised olukorrad soovitakse tulevikus saavuta-
da. Ebakonkreetsete eesmärkide tõttu ei ole võimalik kindlaks teha, kas 
eesmärgid on rahuldavalt saavutatud.

27.  Erieesmärkide puudumine maaelu arengukavades raskendab järeleval-
vet ja hindamist ning on ühtlasi põhjuseks, miks liikmesriigid pööravad 
meetmeid rakendades ebapiisavat tähelepanu mõjususele ja tõhususele, 
nagu kontrollikoda leidis oma varasemates auditites (vt tabel 1).

8 Sama kehtib ka 
komisjoni ettepanekute 
suhtes, mis käsitlevad 
perioodi 2014–2020 
määruseid. Oma arvamuses 
nr 1/2012 teatavate 
perioodi 2014–2020 ühise 
põllumajanduspoliitikaga 
seotud määruste 
ettepanekute kohta  
leidis kontrollikoda, et 
ettepanekud ‘on liiga 
erinevad ja ulatuslikud… 
Määrusest ei selgu … 
mida nende eesmärkidega 
ELi tasandil soovitakse 
saavutada. Kontrollikoda 
on arvamusel, et maaelu 
arengu poliitika puhul oleks 
kasu vähem keerukatest ja 
täpsematest eesmärkidest, 
mis hõlmaksid selgeid sihte 
(eeldatavaid tulemusi ja 
mõju ning näitajaid). See 
aitaks poliitikat suunata ELi 
põhiprioriteetidega seotud 
tulemuste saavutamisele.
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28.  Ühise seire- ja hindamisraamistiku ühiste tulemus- ja mõjunäitajate siht-
väärtused peaksid teatud määral kvantifitseerima ja selgitama liikmes- 
riikide maaelu arengukavade eesmärke. Arvesse tuleb aga võtta järgmi-
seid asjaolusid:

•	 kõik ides maaelu arengukavades ei olnud kehtestatud näitajate 
sihtväärtusi;

•	 kehtestatud sihtväärtused olid pigem eeldatavate tulemuste prog-
noosid kui kvantifitseeritud eesmärgid;

•	 näitajad ( ja seega ka sihtväärtused) ei olnud alati seotud maaelu 
arengukavade eesmärkidega.

29.  Rumeenia oli 12 liikmesriigist ainus, kes ühise seire- ja hindamisraamisti-
ku kohaselt määras kohe alguses maaelu arengukavades kõikidele tule-
musnäitajatele sihtväärtused. Komisjon kiitis teised maaelu arengukavad 
puuduvatest sihtväärtustest hoolimata heaks. Austria esialgsel maaelu 
arengukaval puudusid näiteks põllumajanduse keskkonnameetme puhul 
nii väljundi- kui ka tulemusnäitaja sihtväärtused, kuigi meede moodustas 
kogu kavandatud kuludest 45%.

30.  Liikmesriigid arvutasid ühise seire- ja hindamisraamistiku jaoks vajalikud 
sihtväärtused, kasutades selleks meetmele eraldatud eelarve abil saada-
vat prognoositavat tulemust. Loogilisem oleks olnud enne määratleda 
vajaduse täitmiseks või eesmärgi saavutamiseks vajalikud tulemused ja 
seejärel kavandada meede ning kindlaks määrata, millises ulatuses on 
vajadus või eesmärk võimalik täita olemasolevate vahenditega.

31.  Mõned maaelu arengukavade sihtväärtustest näivad olevat eeldatavate 
tulemuste liiga optimistlikud prognoosid: näiteks Rumeenia maaelu aren-
gukava üheks eesmärgiks oli saavutada väikesemahulise investeeringu 
abil 7,65 miljonit täiendavat turismikülastust, mis oli 10 korda suurem 
arv kui kõikides teistes läbi vaadatud maaelu arengukavades. Eesmärki 
vähendati seejärel 5 miljoni külastuse võrra.
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32.  Ühised tulemusnäitajad ei ole alati seotud liikmesriikide maaelu arengu- 
kavade eesmärkidega, nii et nende abil ei saa kvantifitseerida kavade 
prognoositavat mõju. Näiteks oli Baden-Württembergi puhul näitaja „uusi 
tooteid või uusi meetodeid juurutanud ettevõtjate arv” vaid vähesel mää-
ral seotud maaelu arengukava eesmärkidega, sest selle eesmärgiks on 
toetada vaid seitset 3000 ettevõtjast, keda toetatakse põllumajandus- 
ettevõtete moderniseerimise meetme raames. Antud juhul pandi maaelu 
arengukavas paika lisanäitajad, mille sihtmärgid olid meetme eesmärki-
dega seotud, nagu nende põllumajandusettevõtete arv, kus võeti kasutu-
sele loomade heaolu edendavad sigalaruumid. Paljudes maaelu arengu-
kavades selliseid lisanäitajaid aga ei kasutatud. Näiteks võib tuua Tšehhi 
Vabariigi maaelu arengukava, milles näitajat „uued tooted ja meetodid” ei 
peetud asjakohaseks põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimise 
ja põllumajandustoodetele väärtuse lisamise meetmete jaoks. Nendele 
meetmetele ei ole seatud ka alternatiivseid näitajaid.

33.  Näitajate sihtväärtuste puudused koos eespool kirjeldatud erieesmärkide 
puudumisega on põhjuseks, miks maaelu arengukavades ei ole selgelt 
esile toodud, mida nendega loodetakse saavutada.

34.  Väljundite ja tulemuste ühiste näitajate sihtväärtuste abil peaks komisjon 
suutma võrrelda maaelu arengukavade kavandatud tõhusust (vt lähemalt 
punkt 61) ning suutma ka koondada ELi tasandil sihtväärtused, mis näi-
tavad maaelu arengu poliitika kavandatud tulemusi. Mõned liikmesriigid 
esitavad aga sihtväärtused teisiti, nagu „suurendamine x protsenti” või 
määratledes need teisiti kui ühise seire- ja hindamisraamistiku suunis-
tes, mis takistab väärtuste võrdlemist ja koondamist. Kui maaelu aren-
gukava sihtväärtused puuduvad, ei ole realistlikud või võrreldavad, on 
konsolideeritud sihtväärtustest ELi tasandil vähe kasu. Lisas on esitatud 
sihtväärtused, mis kas puudusid või ei vastanud ühise seire- ja hinda-
misraamistiku nõuetele.
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9 Määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikkel 13.

KAS ON AVALDATUD USALDUSVÄÄRNE TEAVE 
SELLE KOHTA, MILLISEID TULEMUSI KULUDE ABIL 
ON SAAVUTATUD JA KUI TÕHUS ON SEE TEGEVUS 
OLNUD?

35.  Peamine mõjusust ja tõhusust väljendav järelevalve- ja hindamisalane 
teave on see, mis on seotud tulemustega, sest see näitab kulude otsest 
mõju. Teave peab olema täpne, järjepidev, et võimaldada koondamist, 
ning näitama kulude mõju ELi ja maaelu arengukava eesmärkide saa-
vutamisele. Teave tuleb edastada eelarvepädevatele institutsioonidele 
ja üldsusele viisil, mis võimaldab näidata rahastatud meetmete edu või 
ebaedu ning seda, kas ELi eelarvevahendeid on kasutatud mõjusalt ja 
tõhusalt.

36.  Kontrollikoda on kontrollinud järelevalve- ja hindamisalase teabe kvali-
teeti kõikides oma viimastes maaelu arengu auditites. Vajaduse korral on 
maaelu arengukava 12 valitud leidu ajakohastatud. Kontrollikoda vaatas 
läbi liikmesriikide aasta eduaruanded ja koondaruanded9 ning komisjoni 
tehtud töö esitatud teabe kvaliteedi kontrollimisel. Kontrollikoda vaatas 
läbi ka komisjoni esitatud aruanded (vt punkt 51).

ÜHISTE JÄRELEVALVENÄITAJATE TEAVE TULEMUSTE KOHTA EI OLE 
PIISAVALT USALDUSVÄÄRNE

37.  Ühine seire- ja hindamisraamistik on väärtuslik vahendite kogum, mis on 
vajalik, et saada ELi tasandil järjepidevat ja võrreldavat teavet. Peatselt 
sai aga selgeks, et 2007. aastal kasutusele võetud ühine seire- ja hinda-
misraamistik ei olnud piisavalt hästi ette valmistatud. Kõik liikmesriigid ei 
olnud eelnevalt kavandanud seda, kuidas ühiste näitajate jaoks andmeid 
koguda. Mitu neist tegid ajutisi ümberkorraldusi paralleelselt haldussüs-
teemidega (toetusetaotluste hindamise, heakskiitmise, kontrollimise ja 
maksesüsteemid), mis tõi kaasa lisatöö riiklikele ja piirkondlikele ameti-
asutustele ja ka toetusesaajatele. Ka tekitas see olukorra, kus järelevalve- 
teave koguti eraldi, mis ohustas andmete terviklikkust.
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38.  Enamasti said liikmesriigid tulemusi käsitlevad andmed toetusesaajate 
eeldatavate tulemuste prognoosidest, mis olid osa nende toetusetaotlus-
test, või siis maksetaotlusest. Inglismaal ja Rootsis kontrollisid ametiasu-
tused andmete usutavust ning kohandasid seda vajaduse korral. See või-
maldas neil hinnata põhjuslikkust: et loodud töökoht, kogulisandväärtuse 
suurenemine, uus toode või turismikülastuste arvu suurenemine oli tõesti 
tingitud toetusest, mitte ei olnud juhuslik. Vähestes teistes liikmesriikides 
olid olemas sellised meetmed andmete kvaliteedi kontrollimiseks.

39.  Poola ametiasutuste haldussüsteemis oli täpne teave loodud töökohtade 
kohta, sest toetusesaajad pidid toetuse saamiseks esitama tõendid loo-
dud töökohtadest. Ühise seire- ja hindamisraamistiku jaoks seda teavet 
aga ei kasutatud, sest ametiasutused kasutasid toetusesaajatele suuna-
tud küsimustikke, mis on oluliselt vähem usaldusväärne meetod, sest 
selle raames ei nõutud tõendeid ega tehtud usaldusväärsuse kontrolle. 
Ka Tšehhi Vabariigis ja Ungaris koguti näitajatealast teavet küsimustike 
abil ning andmete täpsust ei kontrollitud.

40.  Auditeeritud liikmesriigid pidasid ühise seire- ja hindamisraamistiku and-
mete kogumist pigem lisaülesandeks, mis oli vajalik määruse nõuete 
täitmiseks, kuid mille väärtus oli vähene nende endi poolse meetmete 
haldamise seisukohast, ega pööranud seega tähelepanu andmete kva-
liteedile. Seda suhtumist kajastab ka asjaolu, et kui kontrollikoda leidis 
liikmesriikide järelevalve- ja hindamisalases tegevuses puudusi, vastasid 
mitu liikmesriiki, et nad olid teinud kõik vajaliku, et nende tegevus vas-
taks ühise seire- ja hindamisraamistiku nõuetele. Näiteks tegi kontrolli-
koda tähelepaneku, et liikmesriikidel ei olnud kavatsust Leaderi kohalike 
arengustrateegiate järelevalvet ja hindamist teha, millele üks liikmesriik 
vastas, et nad olid võtnud kasutusele ELi tasandil määratletud ühise sei-
re- ja hindamisraamistiku ning kui see ei hõlma Leader-programmi, siis 
ei ole see liikmesriigi süü.

41.  Eeltoodud puuduste tõttu on kontrollikoda leidnud oma hiljutiste au-
ditite käigus, et ühise seire- ja hindamisraamistiku andmed ei vasta sa-
geli tegelikule olukorrale. Erinevused tulenevad arusaamatustest seoses 
sellega, millist teavet on vaja ning raskustest tulemuste prognoosimisel 
toetusetaotluste esitamise ajal, sest tulemused (nagu kogulisandväärtus) 
sõltuvad mitmest asjaolust, sh majanduse seisust. Mõnel juhul oli meede 
juba oma olemuselt selline, et tekitas taotlejatel soovi esitada eeldatavad 
tulemused (näiteks loodavate töökohtade arv) tegelikkusest suuremana, 
et suurendada toetuse saamise võimalust.
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42.  Eelkõige jätsid ühised tulemusnäitajad liiga palju tõlgendamisruumi, 
andmete kogumine oli keeruline või kulukas ja mõne näitaja väärtus 
oli piiratud, sest need ei näidanud meetmete tulemusi, nagu ilmneb 
1. selgitusest. Lisaks sellele, nagu märgitud punktis 32, ei olnud ühised 
näitajad alati küllalt asjakohased ega piisavad, et näidata, kas maaelu 
arengukava eesmärgid täideti.

VAHEHINDAMINE EI ANDNUD PIISAVALT TÕENDITELE TUGINEVAID 
JÄRELDUSI MAAELU ARENGUMEETMETE MÕJUST

43.  Vahehindamiste üldiselt mitterahuldava kvaliteedi üheks põhjuseks olid 
liikmesriikide järelevalvealaste tulemuste puudused. Määruses nõutakse 
vahehindamiste tegemist, et hinnata mitte ainult ressursside kasutus-
määra, vaid ka ELi eelarve kavandamise mõjusust ja tõhusust, sotsiaalma-
janduslikku mõju ning mõju ühenduse prioriteetidele. 2010. aastal tehtud 
vahehindamiste puhul ei olnud paljudel hindajatel hinnangu koostami-
seks vajalik teave üldse kättesaadav, kas siis selle tõttu, et meetmeid ei 
olnud kasutatud piisavalt kaua, et tulemusi näha, või kuna liikmesriigid ei 
olnud kogunud asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeid. Vahehindami-
sed keskendusid finants- ja väljundialastele andmetele, ning mitmel juhul 
oli tulemuseks kasulik rakendamise ning järelevalveandmete puuduste 
analüüs. Eesmärkide saavutamise või tõhususe kohta oli vahehindamistes 
aga kasulikku teavet harva.

1. SELGITUS

NÄITEID PROBLEEMIDEST SEOSES TULEMUSNÄITAJATEGA

Komisjon ei andnud põllumajanduslike majapidamiste moderniseerimise meetme jaoks välja suuniseid selle 
kohta, mida tuleks lugeda „uueks tooteks või uueks meetodiks”. Rumeenia andmetest selgub, et 98% investee-
ringute tulemuseks oli uus toode või meetod, võrreldes 13%-ga Poolas ja 35%-ga Ungaris. Sellist suurt erinevust 
ei saa seletada meetmete erinevusega, sest meetmed hõlmasid sarnase ulatusega investeeringuid. Rumeenia 
puhul vastasid näitaja määratlusele peaaegu kõik investeeringud uutesse põllumajandushoonetesse, seadme-
tesse ja varustusse.

Tulemusnäitaja „edukalt hooldatav ala” on tegelikkuses identne väljundinäitajaga „põllumajandusliku kesk- 
konnatoetusega hõlmatav ala”. Põhjuseks on asjaolu, et liikmesriigid peavad kõiki toetatavaid alasid edukaks, ilma 
hindamata seda, kas paranes looduslik mitmekesisus, vee kvaliteet jne. Kontrollikoda leidis juhtumeid, kus põllu-
majandusliku keskkonnatoetuse leping ei olnud edukas, kuid ala sisaldus ikkagi tulemusi käsitlevates andmetes.
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44.  Paljudel juhtudel kasutati vahehindamistes ebapiisavaid meetodeid, 
nagu eeldused või uuringud, ega kasutatud järelduste toetuseks10 muid 
protseduure või tõendite kogumist. Juhtumiuuringud võivad küll olla 
väärtuslikud, et näitlikustada leide või aidata andmeid selgitada, kuid 
mõned hindajad kasutasid üksikjuhtumeid selleks, et teha järeldusi kogu 
meetme või kava kohta. Mõnes vahehindamises ei püütudki vastata ko-
misjoni välja antud ühise seire- ja hindamisraamistiku käsiraamatus11 
määratletud ühistele hindamisküsimustele. Prantsusmaal ei hõlmatud 
vahehindamisse ühtegi 3. ja 4. telje meedet.

45.  Seega ei saadud vahehindamistest hindamisküsimustele piisavalt tõen-
dipõhiseid vastuseid tõhususe ja eesmärkide saavutamise kohta. Ka olid 
tulemused liiga eripalgelised, et anda ELi tasandil tähenduslikku teavet.

KOMISJON SOOVITAS LIIKMESRIIKIDEL PARANDADA JÄRELEVALVET 
JA HINDAMIST, NING ELi EELARVE KULUTAMISE KOHTA ON OLEMAS 
KASULIK TEAVE, …

46.  Komisjon tunnistas näitajate ja hindamisega seotud probleeme juba va-
rajases etapis, tegi koostööd liikmesriikidega, et parandada suuniseid, 
ning pakkus toetust, eelkõige hindamise kasutajatoe kaudu. Vahehinda-
miste järel analüüsis komisjon puudusi ning kasutas saadud kogemusi 
programmitöö perioodi 2014–2020 ühise seire- ja hindamisraamistiku 
kavandamisel.

47.  Komisjon kontrollib liikmesriik ide järelevalveandmeid (mis esitatakse 
koos aasta eduaruandega) ning nõuab määrusele vastavalt liikmesriiki-
delt ilmsete vigade parandamist enne aasta eduaruande heakskiitmist. 
Viimase viie aastaga on andmete ühtsus ja täielikkus märgatavalt para-
nenud, kuid auditi ajal (aprillis 2013) ei olnud komisjon ikka veel heaks 
kiitnud Prantsusmaa, Ungari ja Inglismaa 2011. aasta eduaruandeid, nii 
et kõige uuem teave pärineb aastast 2010. Komisjon saab aga võtta vaid 
piiratud meetmeid, kui liikmesriigid andmeid ei esita. Ungari 2011. aasta 
näitajate andmed on endiselt esitamata, selgituseks öeldi, et näitajate 
läbivaatamine on veel pooleli. Olulised andmed on endiselt puudu ka 
teistes liikmesriikides, sh Rumeenias, kes ei ole esitanud kuue kontrollitud 
meetme puhul mingeid tulemusnäitajatega seotud andmeid. 12-st kont-
rollitud maaelu arengukavast on 2011. aasta kohta esitanud täielikud 
ühiste tulemusnäitajate andmed ainult Austria ja Rootsi. Lisas on esita-
tud liikmesriikide 2011. aasta eduaruandes toodud andmed. Ajakohas-
tatud andmete puudumine takistab andmete kasutamist väljundite ja 
tulemuste kavandatud järelevalveks.

10 Vt eriaruande 
nr 1/2013 „Kas ELi toetus 
toiduainetetööstusele 
on olnud mõjus ja tõhus 
põllumajandustoodete 
lisandväärtuse 
suurendamisel?” punktid 
75 ja 77 (http://eca.europa.eu).

11 Põllumajandustoodetele 
väärtuse lisamise 
meedet auditeerides 
leidis kontrollikoda, et 
kaheksa kontrollitud 
vahehindamisaruannet 
23st ei sisaldanud järeldusi 
hindamisküsimuse „(Millises 
ulatuses on toetust saanud 
investeeringud aidanud 
kaasa põllumajandus- ja 
metsandussektorite 
konkurentsivõime 
parandamisele?“ kohta, kuigi 
toetust eraldati just ELi selle 
eesmärgi täitmiseks.
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48.  Isegi kui andmed tulemuste kohta on saadaval, puudub komisjonil kind-
lus andmete usaldusväärsuse kohta. Liikmesriigid ei pea kirjeldama aasta 
eduaruandes kasutatud määratlusi ega andmekogumismeetodeid ning 
komisjon ei ole kontrollinud, kas liikmesriigid on kehtestanud süstee -
mid andmete kvaliteedi tagamiseks, kuidas tõlgendatakse liikmesriikides 
mõisteid (nagu „uus toode”) või millised liikmesriigid järgivad metoodika- 
alaseid juhiseid. Kontrollikoda leidis, et komisjoni selgesõnaliselt teavi-
tamata muutis Ungari loodud töökohtade näitaja kirjeldust nii, et see 
sisaldas ka säilitatud töökohti, mis suurendas tulemusi märgatavalt.

49.  Kõikidele tuvastatud probleemidele vaatamata on ühine seire- ja hinda-
misraamistik siiski oluline abivahend, ilma milleta oleks võimalused ELi 
eelarve järelevalvet ja hindamist teha oluliselt kehvemad. Varasemate 
aastate järelevalvealase teabe ja mitme vahearuande kvaliteet ei olnud 
rahuldav, kuid komisjon on märkinud teadmiste ja hindamiskultuuri pa-
ranemist. On saadud olulisi kogemusi, mis peaks tulevikus aitama luua 
usaldusväärsema ühise seire- ja hindamisraamistiku. Kontrollikoda tähel-
das hea tava kasutamist põllumajanduse keskkonnameetme järelevalve- 
ja hindamistegevuses Austrias, Rootsis ja Inglismaal (vt punkt 65), mis 
annab tunnistust sellest, mida on võimalik saavutada.

50.  Väljundinäitajate puhul on ühise seire- ja hindamisraamistiku andmed 
suhteliselt ühtlustatud ja täielikud ning võivad anda kasulikku teavet 
selle kohta, millele ELi eelarvet kulutatakse. Saavutatud tulemuste koh-
ta ei ole aga järelevalve ja hindamine veel andnud piisavalt asjakohast, 
täpset, ühtlustatud ja võrreldavat teavet.

… KUID SAAVUTATUD TULEMUSTE ALANE ARUANDLUS, MIS PEAKS 
NÄITAMA, ET ELi EELARVE ON OTSTARBEKALT KULUTATUD, ON 
EBAPIISAV

51.  Määrustele vastavalt peavad liikmesriigid ja komisjon andma regulaarselt 
aru eelarve täitmise ja maaelu arengu eesmärkide saavutamise kohta. 
Tabelis 3 esitatakse ülevaade liikmesriikide ja komisjoni koostatud aru-
annetest, mis käsitlevad maaelu arengu kulude tõhusust ja mõjusust.
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TABEL 3

ARUANDLUS MAAELU ARENGU KULUDE TÕHUSUSE JA MÕJUSUSE KOHTA

Aruanne Projekti eesmärk Märkused

Liikmesriigid

Iga-aastane eduaruanne iga 
maaelu arengukava kohta
Määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikkel 82

Näidata kava rahalist rakendamist; kava aren-
gut seatud eesmärkide suhtes; astutud samme 
kava rakendamise kvaliteedi ja tõhususe 
tagamiseks.

Aruandes on esitatud ühised näitajad, kirjeldatud kava tege- 
likku ja rahalist rakendamist ning antud mõningast teavet 
hindamistegevuse kohta.

Strateegiline järelevalve 
– koondaruanne
Määruse (EÜ) nr 1698/2005 
artikkel 13

Näidata riikliku strateegiakava ja eesmärkide 
rakendamisel tehtud edusamme ja oma panust 
ühenduse strateegiliste suuniste eesmärkide 
saavutamisse.

Aruannete sisu on sarnane aasta eduaruannetega.

Komisjon

Liidu rahanduse 
hindamisaruanne
KOM(2012) 40 (lõplik)
KOM(2012) 675 (lõplik)

Anda Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
tõendid saavutatud tulemuste kohta
(NB: mitte ainult maaelu arengu poliitika 
kohta).

Aruanded tutvustavad aasta vältel tehtud hindamisi. 
Maaelu areng ei olnud hõlmatud, sest ELi tasandi hindamisi 
ei avaldatud. Kontrollikoda kommenteeris neid aruandeid 
kontrollikoja arvamuses nr 4/2012 ja presidendi kirjas, mis 
on saadaval aadressil http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/
docs/1/19934783.PDF

Koondaruanne riiklike stra-
teegiate rakendamise kohta
KOM(2011) 450 (lõplik)
Auditi tegemise ajal (ap-
rill 2013) ei olnud komisjon 
veel avaldanud koondaru- 
annet, mille avaldamistäht-
aeg oli 2013 aasta alguses

Kokkuvõte peamisest arengust, suundadest ja 
väljakutsetest, mis on seotud riiklike stratee-
giakavade ja ühenduse strateegiliste juhiste 
rakendamisega.

Aruandes on esitatud liikmesriikide aasta eduaruannetest 
kogutud rahalise ja tegeliku rakendamise andmed, lisatud on 
vaid üksikud tulemusnäitajad. Puudub analüüs saavutatud 
tulemuste kvaliteedi ja kaasnevate kulude kohta.

Põllumajanduse ja maaelu 
peadirektoraadi aasta 
tegevusaruanne

Näidata põllumajanduse ja maaelu pea-di-
rektoraadi tegevuste tulemusi seoses seatud 
eesmärkidega.

Aruandes tutvustatakse mõjunäitajaid, et näidata komisjoni 
eesmärkide saavutamist (mis erinevad mõneti maaelu 
arengu määruse omadest). Viie näitaja puhul kuuest ei 
erine 2012. aasta andmed eelneva aasta omadest. Kontrolli-
koda pidas seda ebausaldusväärseks (vt aastaaruande 2011 
10. peatükk). Aruannete lisades on esitatud välishindamiste 
valitud leiud ja liikmesriikide aasta eduaruannetel põhinevad 
tulemusnäitajad.

Tegevuskulude tegevusaru-
anded  
Üldeelarve esialgse projekti-
ga kaasnev töödokument

Põhjendada komisjoni eelarveprojektis taotle-
tud assigneeringuid. 

2013. aasta eelarve selgituses kirjeldatakse „suuri edusam-
me”. Need on seotud komisjoni tegevusega. Puudub seos 
tegevuste ja tulemuste kohta esitatud teabe vahel, tulemus-
andmed on koondatud ühiste näitajate andmete alusel.
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52.  Aruannetes esitatakse olemasolevad andmed näitajate kohta ning üldiselt 
kirjeldatakse rahuldavalt kavade rakendamist seoses kulutatud summade 
ja väljunditega. Aruannetel on aga ka ühiseid puudusi, mida kirjeldatakse 
järgnevates punktides.

53.  Aruannetes ei pöörata teavet esitledes piisavalt tähelepanu andme-
allikate või meetodite usaldusväärsusele. Mõned liikmesriigid näiteks 
ekstrapoleerisid andmeid üksikjuhtude põhjal; sama tegi ka komisjon 
oma aasta tegevusaruande puhul12. Mitme vahehindamise halb kvaliteet 
vähendab samuti hindamistulemuste usaldusväärsust, kuid liikmesriigid 
ja komisjon ei pööranud sellele piisavalt tähelepanu.

54.  Liikmesriikide ja komisjoni aruannetes on esitatud näitajate väärtused 
seoses sihtväärtustega, mida liikmesriigid on muutnud, et need vastak-
sid eeldatud tulemustele. 2. selgituses seletatakse, miks seda ei tohiks 
teha. Ühes hiljutises näites kiitis komisjon heaks Tšehhi Vabariigi maa-
elu arengukava muudatuse, milles vähendatakse töökohtade loomise 
sihtväärtust üle 90% (29 000 kohalt 2700 kohani). Kui kava abil luuakse 
2700 töökohta, täidab see vaid 9% heakskiidetud maaelu arengukavas 
seatud eesmärgist, mis on nõrk tulemus. Aasta eduaruandes võrreldakse 
seda aga muudetud eesmärgiga ning loetakse eesmärk sajaprotsendi-
liselt täidetuks. Korraldusasutus ei pea andma seletust algse eesmärgi 
mittetäitmise kohta. Selline tava vähendab aasta eduaruannete väärtust 
sedavõrd, et neist on aruandluses väga vähe kasu: nende abil ei saa näi-
data, millises ulatuses on kavade elluviijad saavutanud maaelu arengu 
seatud eesmärgid. Komisjoni aruanded sisaldavad joonealust märkust 
selle kohta, et sihtväärtusi võib korrigeerida, kuid kontrollikoja poolt 
kontrollitud liikmesriikide aasta eduaruannetes isegi ei märgita ära siht-
väärtuse vähendamist. Lisas on esitatud tulemusnäitajate sihtväärtused, 
mida on esialgse maaelu arengukavaga võrreldes muudetud.

55.  Komisjoni ja liikmesriikide aruannetes esitatud hindamistulemused on 
peamiselt saadud sõltumatute hindajate kaudu. Aruannetes ei kajas-
tu aga hindamiste alusel komisjoni või liikmesriik ide poolt tehtud jä-
reldused ega see, kas komisjon või liikmesriik peab hindamistulemusi 
asjakohaseks13. 

12 Kontrollikoda leidis 
oma 2011. aasta 
aruande 10. peatükis, et 
põllumajanduse ja maaelu 
peadirektoraadi aasta 
tegevusaruandes esitatud 
kava mõju kirjeldus põhines 
ebapiisavatel andmetel. 
Näiteks taastuvenergia 
kasutamise kasv arvutati vaid 
maaelu üheksa arengukava 
alusel 88st (ELT C 344, 
12.11.2012).

13 Komisjon avaldab 
välishinnangud, 
sh järelhindamise 
ja vahehindamiste 
koondaruande selgitava 
hoiatusega, et esitatud 
järeldused on hindajapoolsed 
ning komisjon ei pruugi 
nendega nõustuda.
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56.  Lisaks esitasid liikmesriigid ja komisjon aruannetes vaid valitud hinda-
mistulemused – mõnel juhul ainult positiivsed leiud. Näiteks selgus mit-
mest vahehindamisest, et investeerimismeetmete tühimõju oli ligikaudu 
50%14 – järeldus, mis on oluline kavade mõjususe ja tõhususe seisu- 
kohast, – kuid liikmesriikide aasta eduaruannetes seda leidu ei kajasta-
tud. Ka ei kajastatud aruannetes süstemaatiliselt hindamisleidude alusel 
võetud meetmeid.

57.  Kokkuvõttes esitatakse liikmesriikide ja komisjoni aruannetes ainult ole-
masolev teave ning mõningane rakendamise analüüs. Aruannetes puu-
dub kulude tõhususe analüüs ega esitata järeldusi selle kohta, millises 
ulatuses on täidetud maaelu arengukavade ja ELi eesmärgid. Sellisena 
annavad aruanded vähe kindlust selle kohta, kui otstarbekalt on liikmes-
riigid ja komisjon ELi eelarvet kasutanud15. 

14 Vt eriaruande 
nr 1/2013 „Kas ELi toetus 
toiduainetetööstusele 
on olnud mõjus ja tõhus 
põllumajandustoodete 
lisandväärtuse 
suurendamisel?” punkt 61.

15 Põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraadi aasta 
tegevusaruanne sisaldab 
järeldust kindluse kohta, mida 
võib saada EAGFi ja EAFRDi 
koostöös liikmesriikidega 
hallatavate kulutuste kohta. 
See käsitleb ainult maksete 
seaduslikkust ja korrektsust. 
Puudub vastav järeldus 
saavutatud tulemuste 
kohta. Usaldusväärse 
finantsjuhtimise osas 
käsitletakse vaid 
rakendusküsimusi (nagu 
viivitused maksete tegemisel).

2. SELGITUS

NÄITAJATE SIHTVÄÄRTUSTE KASUTAMINE

Liikmesriigid peaksid meedet aktiivselt haldama, tagamaks tulemusalaste sihtväärtuste ( ja seega ka ELi eesmärki-
de) saavutamise, näiteks kohandades toetuskõlblikkus- ja valikukriteeriume ning parandades sel viisil asjaomase 
meetme suunamist. Kui tulemusi liikmesriigi pingutustele vaatamata ei saavutata, peavad liikmesriigid aasta 
eduaruandes selgitama, miks neid ei saavutatud ning milliseid meetmeid on liikmesriigid tulemuste saavutami-
seks võtnud. Tulemuseesmärke ei tohiks lihtsalt vähendada, et need kajastaksid värskemaid tulemuste prognoose 
või korrigeeritud hinnangut, sest see jätab eksliku mulje meetme edukusest.

Tulemusalaste sihtväärtuste vähendamine tähendab ELi eelarve kavandatud tõhususe ja mõjususe vähenemist, 
sest sama raha eest saavutatakse vähem. Sel põhjusel tuleks sihtväärtusi vähendada ainult erandkorras, selgelt 
põhjendatud juhtudel ja komisjoni nõusolekul. Kui sihtväärtusi erandkorras muudetakse, tuleb seda sihtväär-
tustega seotud näitajate andmete kohta aru andmisel asjakohaselt põhjendada.



28

Eriaruanne nr 12/2013 – Kas komisjon ja liikmesriigid suudavad tõendada, et ELi eelarvest maaelu arengu poliitikale eraldatud vahendeid kasutatakse otstarbekalt?

KAS JÄRELEVALVE- JA HINDAMISALAST TEAVET 
ON KASUTATUD KULUDE MÕJUSUSE JA TÕHUSUSE 
SUURENDAMISEKS?

58.  Eelmises osas uuriti, kas järelevalve- ja hindamisalane teave vastas aru-
andluskohustuse nõuetele: näidata saavutatut. Järelevalve ja hindamise 
eesmärk ei ole aga ainult koguda aruandluseks vajalikku teavet, vaid seda 
tuleks kasutada ka tagamaks, et maaelu arengu eelarvet kasutatakse ots- 
tarbekalt.

59.  Järelevalve ja hindamine peaksid komisjonil võimaldama saada kogemusi 
praegustest ja eelnevatest programmitöö perioodidest ning kasutada 
neid uute määruste ettepanekute koostamisel. Samuti peaks see and-
ma liikmesriikidele usaldusväärse tõendusmaterjalide baasi, mille alusel 
oma maaelu arengukavasid arendada, tagades selle, et kavva võetakse 
kõige tõhusamad ja mõjusamad meetmed. Sellest tulenevalt peaks tea-
ve poliitikakujundajatele märku andma, kui eesmärke ei saavutata või 
meetme tõhusus ei ole rahuldav, võimaldades neil parandada meetmete 
kavandamist või rakendamist programmitöö perioodi jooksul.

60.  Liikmesriigid peavad aasta eduaruandes esitama kava rakendamise kvali-
teedi ja mõjususe tagamiseks tehtud sammud ning vaatama edusammud 
igal aastal koos komisjoniga läbi. Maaelu 12 valitud arengukava puhul 
vaatas kontrollikoda läbi aasta eduaruanded ja iga-aastaste kohtumis-
te dokumendid, et leida tõendeid meetmetest, mida võeti mõjususe ja 
tõhususe parandamiseks. Kontrollikoda vaatas ka läbi 12 kava muuda-
tustega seotud dokumendid, et teha kindlaks, kas need põhinesid ühise 
seire- ja hindamisraamistiku kaudu kogutud teabel. Lisaks vaatas kont-
rollikoda läbi teabe, mille komisjon esitas oma programmitöö perioodi 
2014–2020 ettepanekute toetuseks.

KOMISJON EI VÕTNUD MAAELU ARENGUKAVADE ESMASEL 
HEAKSKIITMISEL ARVESSE MEETMETE TÕHUSUST

61.  Liikmesriigid esitavad oma maaelu arengukavades sihtväärtused, mida 
saab analüüsida, et teha kindlaks, kas kavade kulutused vastavad nen-
dest saadavale tulule, pidades silmas ELi prioriteete ja eesmärke. Maaelu 
arengukavade vahelised erinevused on loomulikud, kuid komisjon peaks 
kontrollima suuri erinevusi, et teha kindlaks, kas need on põhjendatud. 
Näited sellisest olukorrast on toodud 3. selgituses.
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62.  Varieerumisi võib küll selgitada konkreetsete riiklike prioriteetidega, kuid 
näiteks Campania ja Tšehhi Vabariigi maaelu arengukavades esitatud mit-
mekesistamismeetmete puhul tundub esmapilgul olevat tegemist ELi 
eelarve ebaotstarbeka kasutamisega ELi prioriteetide suhtes. Selliseid 
juhtumeid tuleb analüüsida ja selgitada, kuid komisjonipoolsel maaelu 
arengukavade ettepanekute hindamisel sellist meetmete tõhususe ana-
lüüsi ei tehtud. Sellest tulenevalt ei pöörata niisugustele juhtumitele  
asjakohast tähelepanu, et tagada nende mõjusus ja tõhusus ELi eesmär-
kide saavutamise vahendina.

LIIKMESRIIGID ON KASUTANUD JÄRELEVALVE- JA HINDAMISALAST 
TEAVET, ET PARANDADA MEETMETE KASUTUSELEVÕTTU, …

63.  On selge, et kui ELi eelarvet ei kasutata, ei saa sel ka mõju olla. Teave 
meetmete kasutuselevõtu kohta on seega oluline, et anda kavade elluvii-
jatele märku sellest, et meetme mõjususe suurendamiseks tuleks muuta 
tegevuse avalikustamise korda, toetuskõlblikkustingimusi, toetusmäära-
sid või valikukriteeriume. Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid pöörasid 
sellele tähelepanu, kasutades haldusandmeid, et kontrollida hoolikalt 
meetmete kasutuselevõttu seoses eelarvega. Liikmesriigid kasutasid ka 
hindamisteavet, eelkõige vahehindamiste oma, et teha kindlaks vähese 
kasutuselevõtu põhjused.

3. SELGITUS

NÄITEID MAAELU ARENGUKAVADE VAHELISTEST ERINEVUSTEST NÄITAJATELE 
KOHALDATAVATE SIHTVÄÄRTUSTE ANALÜÜSI ALUSEL

Põllumajandustegevuse mitmekesistamise meetme tulemusnäitaja on mittepõllumajandusliku kogulisand-
väärtuse suurenemine toetatud põllumajandusettevõtetes, mis võib näidata ka edusamme majanduskasvu 
tingimuste loomise ELi eesmärgi täitmisel. Tšehhi Vabariigi maaelu arengukava eesmärk näitab, et aastas kogu-
lisandväärtusele lisanduva ühe euro kohta on vaja riiklikku toetust 0,65 euro ulatuses. Ungari puhul oli vastav 
summa 3,2 eurot ja Austrias 0,4 eurot.

ELi töökohtade loomise prioriteedi puhul selgub kõikide meetmete tulemusnäitajate koondamisel, et riiklik toe-
tus loodud töökoha kohta varieerub 10 000 eurost (Andaluusia, Tšehhi Vabariik, Inglismaa, Rumeenia ja Rootsi) 
kuni ligikaudu 90 000 euroni (Ungari ja Luksemburg). Maaelu ühe arengukava väärtus (Campanias 203 000 eurot) 
jääb sellest vahemikust kaugele välja.
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64.  Määrus ning ühine seire- ja hindamisraamistik annavad hea põhja komis-
jonipoolsele järelevalvele liikmesriikide kavade rakendamise üle seoses 
kulutatud summade ja väljunditega. Suurema osa maaelu kontrollitud 
arengukavade puhul kiitis komisjon heaks ühe või enam muudatust, mille 
eesmärgiks oli meetmete kasutuselevõttu suurendada.

… KUID ON VÄHE TÕENDEID SELLEST, ET LIIKMESRIIGID VÕI 
KOMISJON KASUTAVAD TULEMUSTEALAST TEAVET MEETMETE 
MÕJUSUSE VÕI TÕHUSUSE PARANDAMISEKS

65.  Kasutuselevõtu parandamine ei taga maaelu arengumeetmete mõjusust: 
kavandatud tulemuste saavutamist. Seega on vajalik ka õigeaegne, usal-
dusväärne ja asjakohane teave saavutatud tulemuste kohta. 4. selgituse 
näidetega selgitatakse, kuidas algset põhjalikku eesmärkide seadmist 
koos järelevalve ja tulemuste hindamisega saab kasutada meetmete mõ-
jususe ja tõhususe suurendamiseks.

4. SELGITUS

JÄRELEVALVE JA HINDAMISE KASUTAMINE MEETMETE MÕJUSUSE JA TÕHUSUSE 
PARANDAMISEKS (INGLISMAA MAAELU ARENGUKAVA)

Põllumajanduse keskkonnameetme puhul analüüsisid ametiasutused seda, millised tegevused olid kõige kulu-
tõhusamad keskkonnakasu saavutamisel eri geograafilistes piirkondades, ning järjestasid taotlused selle alusel. 
Lepingud põllumajandusettevõtjatega sisaldasid kontrollitavaid eesmärke (edunäitajaid), nagu seemnesegu 
külvamine, mis tagab metslindudele seemnevaru terveks talveks kuni 15. veebruarini. Ametiasutused kontrolli-
sid eesmärkide saavutamist, külastades selleks igal aastal valimisse kuulunud ettevõtteid. Tulemuste hindamise 
alusel muutsid ametiasutused prioriteete, et meetmeid paremini suunata ning teha kindlaks kõige kulutõhusam 
tegevus, mida edaspidi toetada.

Korraldusasutus seadis sihtväärtuse „riikliku toetuse suurusele loodud töökoha kohta” ning kasutas seda ühe 
hindamiskriteeriumina mitmekesistamismeetmete toetusetaotluste ja edusammude kontrollimisel. Vahehindami-
ses uuriti seejärel tegelikke tulemusi, et teha kindlaks, millised meetmed ja projektiliigid olid kõige tõhusamad. 
Näiteks mikroettevõtete toetamise meetme raames ellu viidud projektid olid töökohtade loomisel märgatavalt 
tõhusamad kui põllumajandusettevõtete mitmekesistamise meetme projektid. Kontrolli tulemusel vähendati 
põllumajandusettevõtete mitmekesistamise meetme toetust.
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L I I K M E S R I I G I D  E I  P Õ H J E N DA N U D  M A A E LU  A R E N G U K AVA D E  M U U DAT U S I 
TULEMUSANDMETE ALUSEL

66.  Kõiki 12 maaelu valitud arengukava muudeti vähemalt üks kord ja mõ-
nel juhul üheksa või kümme korda. Kontrollikoda otsis näiteid, kus liik-
mesriik põhjendaks muudatusi, viidates seire- ja hindamisraamistiku 
tulemusandmetele. Seega otsis kontrollikoda selliseid põhjendusi nagu 
„põllumajandusettevõtjad ei ole loonud piisavalt uusi tooteid, et täita 
maaelu arengukava eesmärk” või „maaelu arengukava on vaja muuta, et 
saavutada töökohti puudutav eesmärk”. Selliseid näiteid ei leitud. Põh-
jendused olid peamiselt seotud eelarvega: muudatused tehti, kuna kulu 
oli prognoositust suurem või väiksem, mitte selle tõttu, et saavutatud 
tulemused erinesid kavandatutest.

67.  Kui maaelu arengukavade kulud on väiksemad kui liikmesriigid on kavan-
danud, vähendatakse kahe aasta pärast ELi osalust kavas vastavalt (seda 
menetlust nimetatakse kohustustest vabastamiseks). Seda tõlgendavad 
liikmesriigid sageli ELi rahastamise kaotamisena. Sellise olukorra vältimi-
seks muudavad liikmesriigid maaelu arengukavasid, et jagada vahendid 
vähese rahakasutusega meetmetelt ümber teistele, mille puhul on nõud-
lus suurem. Näiteks Andaluusia maaelu arengukava puhul põhjendati 
muudatusi muu hulgas „vajadusega võtta parandusmeetmeid käesoleval 
hetkel, et vältida võimalikku kohustustest vabastamist tulevikus”.

68.  Heakskiidetud muudatused aga sageli hoopis vähendasid meetmete 
kavandatud tõhusust. Andaluusia suurendas mikroettevõtete toetamise 
meetme eelarvet 194%, kuid vähendas väljundite sihtväärtust (toeta-
tud mikroettevõtete arvu) 82% ning töökohtade loomise tulemusi 96%. 
Campania muutis maaelu arengukava, suurendades kahe mitmekesista-
mismeetme toetusmäära 100 protsendini, et vahendite kasutuselevõttu 
parandada: taotlejatele hüvitati kõik nende investeerimisprojektide kulud 
ilma igasuguste lisakohustusteta tulemusi saavutada ja midagi panus-
tada. Põllumajandusettevõtete mitmekesistamise meetme töökohtade 
loomise eesmärki vähendati esialgse maaelu arengukava 250 töökohalt 
95 kohani.
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16 KOM(2011) 450 (lõplik), 
20. juuli 2011.

KOMISJON KESKENDUS VÄLJUNDITELE JA RAHALISELE RAKENDAMISELE, MITTE 
TULEMUSTE SAAVUTAMISELE

69.  Isegi kui tulemusnäitajate andmetest oli näha, et eesmärke ei täideta, 
keskendus komisjon oma kommentaarides maaelu arengukavade kavan-
datud muudatuste kohta ning iga-aastastel kohtumistel liikmesriikidega 
väljunditele ja eelarve kasutamisele, mitte sellele, kuidas kavandatud 
tulemusi saavutada. Iga-aastased kohtumised ei täitnud oma eesmärki, 
milleks määruse kohaselt on kontrollida eelmise aasta peamisi tulemusi.

70.  Komisjoni aruannetes kajastub samasugune keskendumine eelarve kasu-
tamisele ning vähene tähelepanu teabele saavutatud tulemuste kohta. 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud koondaruandes riiklike stra-
teegiate rakendamise kohta16 kommenteeris komisjon põllumajanduslike 
majapidamiste moderniseerimise meetme puhul, et mõnes liikmesriigis 
„näib rakendamine olevat oodatust kiirem, mistõttu on tekkinud vajadus 
suurendada meetme eelarveprognoosi”. Komisjon ei selgitanud, miks 
k iirem rakendamine õigustab eelarve suurendamist. Samas aruandes 
esitatud tulemusandmeid (nagu sama meetme tulemused, millest ilm-
neb, et ainult 10% uute toodete/meetodite eesmärgist täideti) komisjoni 
aruandes ei analüüsitud ega kommenteeritud.

71.  Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2011. aasta tegevus-
aruande lisas esitatud koondtulemuste andmed näitavad, et program-
mitöö perioodi nelja aastaga saavutati ainult 4% töökohtade loomise 
eesmärgist. Ei aruandes ega sellele järgnenud peadirektoraadi juhtimis-
kavas ei ole ära toodud, milliseid meetmeid komisjon on olukorra pa-
randamiseks kavandanud, vaatamata ELi strateegias töökohtade loomise 
prioriteedile omistatavale tähtsusele.
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KOMISJON EI KASUTANUD SEIRE- JA HINDAMISRAAMISTIKU TULEMUSI, ET TOETADA 
OMA ETTEPANEKUID PROGRAMMITÖÖ PERIOODIKS 2014–2020

72.  Oktoobris 2011 esitas komisjon ettepanekud programmitöö perioodiks 
2014–202017. Seletuskirjas esitatakse mõjuhindamise tulemused, mis 
peaksid andma Euroopa Parlamendile ja nõukogule asjakohast teavet 
otsuste tegemiseks. Selles kirjeldatakse vajadusi, millele maaelu aren-
gu poliitika peaks tähelepanu pöörama, kuid ei näidata, et kavandatud 
meetmed oleksid nende vajaduste täitmise tõhusaks ja mõjusaks viisiks.

73.  Mõjuhindamise 4. lisas esitatakse kehtiva poliitilise raamistiku hinnang, 
milles komisjon esitab tulemuseesmärgid 40-st maaelu arengukava meet-
mest ainult seitsme meetme kohta. Puuduvad andmed eesmärkide saa-
vutamise kohta. Lisas 4a annab komisjon lühiülevaate põllumajanduslike 
majapidamiste moderniseerimise meetmete, põllumajanduse keskkonna-
meetmete, metsandusmeetmete, mikroettevõtete toetamise meetmete 
ning Leaderi tugevustest ja nõrkustest, ent ei esita teavet muudest prog-
rammitöö perioodiks 2014–2020 kavandatud meetmetest, sh rahaliselt 
olulistest meetmetest, nagu põllumajandustoodete väärtuse lisamise 
meede (millele EL eraldas perioodil 2007–2013 5,6 miljardit eurot). Li-
sas esitatakse kõikide meetmete finants- ja väljundialased andmed, kuid 
puudub teave saavutatud tulemuste kohta. 11. lisas esitatakse ülevaade 
hindamistulemustest, millest selgub, et mõjuhindamine põhineb ena-
masti perioodi 2007–2013 maaelu arengukavade eelhindamistel, mille 
koondaruanne avaldati aastal 200818. 

74.  See näitab, et järelevalve- ja hindamisalase teabe ajastamine ja kätte-
saadavus on puudulik. Komisjon esitas ettepanekud enne, kui vahe- ja 
järelhindamiste koondaruanded tehti kättesaadavaks, nii et ettepanekud 
tehti mitte ainult ilma teabeta perioodi 2007–2013 meetmete mõjususe 
ja tõhususe kohta, vaid ka ilma perioodi 2000–2006 järelhindamiseta. 
Kuigi hinnangutel on puuduseid, tuleks neid siiski perioodi 2014–2020 
poliitika kavandamisel arvesse võtta. Näiteks järeldatakse järelhindami-
ses, et põllumajandustoodetele väärtuse lisamise meetme mõju põllu-
majanduse konkurentsivõime suurendamisele tundus olevat „üldiselt 
küllaltk i marginaalne”. Vahehindamistest selgus, et tühimõju osakaal 
on suur (vt punkt 56). Ometi pakkus komisjon selle meetme perioodiks 
2014–2020 välja, esitamata Euroopa parlamendile ja nõukogule teavet 
tühimõju probleemi kohta või selle kohta, millised tingimused tuleb 
meetmele seada, et tühimõju oleks võimalikult väike.

17 Ettepanek: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrus Euroopa Maaelu 
Arengu Põllumajandusfondist 
(EAFRD) antavate maaelu 
arengu toetuste kohta 
(KOM(2011) 627 (lõplik)/2, 
19. oktoober 2011).

18 Synthesis of Ex-ante 
Evaluations of Rural 
Development Programmes 
2007–2013, Final Report, 
põllumajanduse ja maaelu 
arengu peadirektoraat, 
11.12.2008.
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75.  Selleks, et teha ELi tasandil otsuseid edasise poliitika ning kavandamise 
kohta riikide ja piirkondade tasandil, peab kättesaadav olema teave, et 
vastata lihtsatele, kuid olulistele küsimustele, nagu: „kas meede on va-
rem olnud eesmärkide saavutamisel mõjus?”, „kas see meede on kõige 
tõhusam viis eesmärgi saavutamiseks?” ja „milliseid meetme varasema 
rakendamise käigus saadud kogemusi saab kasutada, et selle tõhusust 
edaspidi suurendada?”. Mõjuhindamise ajaks ei olnud aga tulemuste 
andmed, millest peaks selguma meetme mõjusus ja tõhusus, veel kätte- 
saadavad, ning seega ei ole näiteks põllumajanduse ja maaelu arengu pea-
direktoraadi aasta tegevusaruande lisades esitatud teave piisavalt asja- 
kohane, usaldusväärne ega täpne. Kokkuvõttes ei ole komisjon suutnud 
esitada vajalikku teavet, mille alusel teha otsused kõige mõjusamate ja 
tõhusamate meetmete kohta perioodiks 2014–2020.
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76.  Aluslepingus ja ELi finantsmääruses nõutakse liikmesriikidelt komisjoniga 
koostöö tegemist, et tagada ELi vahendite kasutamine usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtete kohaselt, milleks on mõjusus, tõhusus ja 
säästlikkus. Selleks, et teha seda maaelu arengu poliitika kontekstis, pea-
vad komisjon ja liikmesriigid saama õigeaegselt teavet selle kohta, kas 
maaelu arengumeetmed on poliitikaeesmärkide saavutamisel tõhusad. 
Komisjon ja liikmesriigid peavad andma aru oma edusammudest, edas-
tades teavet Euroopa Parlamendile, nõukogule ja ELi üldsusele.

77.  Kontrollikoda järeldab, et komisjon ja liikmesriigid ei ole piisavalt hästi 
näidanud, millised maaelu arengu poliitika eesmärgid on saavutatud. 
Ühtlasi puudub kindlus, et ELi eelarvevahendeid maaelu arengu toeta-
miseks on kasutatud otstarbekalt.

78.  Ühine seire- ja hindamisraamistik on peamine vahend vajaliku teabe ja 
kindluse saamiseks. Raamistiku puudused olid üheks põhjuseks eelkir-
jeldatud kindluse puudumisele. Ühine seire- ja hindamisraamistik on 
vahendite kogum, mille kavandamist saab ( ja tuleb) parandada. Pare -
mad vahendid ei lahenda aga probleemi, kui neid ei kasutata õigesti. 
Kontrollikoda leidis, et praegune aruandluse puudulikkus on põhjustatud 
tõsisemast probleemist: kavad on liigselt suunatud eelarve kasutamisele 
ja liiga vähe pööratakse tähelepanu tõhusate tulemuste saavutamise-
le. Seetõttu ei ole pandud ka piisavalt rõhku tulemuste ja mõju järele- 
valvele ja hindamisele, millest tulenevalt ei pööratud tähelepanu ka tea-
be kvaliteedile.

79.  Kontrollikoda leidis, et liikmesriikide maaelu arengukavade alusel ei saa 
ELi vahendeid mõjusalt ja tõhusalt eraldada, sest eemärgid on liiga ül-
dised ning kavandatud tulemused ei ole eesmärkidega seoses piisavalt 
kvantifitseeritud. Ka ei suunatud vahendeid valdkondadele, kus nende 
mõju oleks kõige suurem, ega kehtestatud standardit, mille alusel saa-
vutusi mõõta (punktid 19–34).

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
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80.  Teiseks probleemiks on vähene teave: vaatamata komisjoni toetusele ei 
ole liikmesriigid esitanud järelevalve- ja hindamisalast teavet, mis oleks 
piisavalt usaldusväärne, järjepidev ja asjakohane, et näidata eesmärkide 
täitmisel saavutatud tulemusi. Liikmesriigid ja komisjon edastasid ühiste 
näitajate kohta saadaoleva teabe, kuid ei tõlgendanud teavet seoses 
maaelu arengukavade või ELi eesmärkidega. Hindamistulemustele viidati 
valikuliselt ning süstemaatilist järelkontrolli ei tehtud. Komisjon ja liik-
mesriigid ei esitanud oma järeldusi kulude tõhususe ja mõjususe kohta 
(punktid 35–57).

81.  Kolmandaks ei kasutanud komisjon ja liikmesriigid järelevalve- ja hinda-
misalast teavet (mis pole küll täielik) piisavalt, et parandada meetmete 
tõhusust ja mõjusust. Kavade igapäevase haldamise käigus on liikmesrii-
gid pööranud rohkem tähelepanu eelarve kasutamisele kui kavandatud 
eesmärkide saavutamisele. Komisjon esitas oma programmitöö perioodi 
2014–2020 ettepanekute toetuseks käesoleva perioodi maaelu arengu-
kavade eelhindamistest pärineva teabe, ilma igasuguse informatsioonita 
saavutatud tulemuste kohta (punktid 58–75).

82.  Komisjoni ettepanekutes perioodiks 2014–2020 lubatakse suuremat 
keskendumist tulemustele. Selleks ei ole vaja uusi õigusakte, vaid tule-
mustele keskendumine võib alata ja peab algama kohe, tagamaks, et ELi 
eelarvet kasutatakse otstarbekalt, sest programmitöö periood 2007–2013 
on lõppemas ning koos sellega suureneb risk, et ülejäänud eelarve kulu-
tatakse ära kiirustades, et jõuda seda teha enne maksete tegemise täht-
aega 2015. aastal. Eelnevat silmas pidades esitab kontrollikoda järgmised 
soovitused:

Liikmesriigid ja komisjon peaksid kasutama hindamist ja järelevalvet, 
et pöörata rohkem tähelepanu tulemuste saavutamisele järelejäänud 
programmitöö perioodi kestel.

Liikmesriigid peaksid põhjendama kõiki maaelu arengukavade muu-
datusi ning selgitama nende kavandatavat mõju tõhususele ja mõju-
susele maaelu arengukavade ja ELi eesmärkide saavutamisel. Komisjon 
peaks hindama kavandatud muudatusi samadel tingimustel. Kavade 
iga-aastane kontroll peaks olema suunatud tulemustele, nagu määruses 
sätestatud.

1. SOOVITUS
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83.  Perioodi 2007–2013 vahehindamiste puuduseks oli usaldusväärsete and-
mete puudumine, kehvad hindamismeetodid ja järjepidevuse puudus. 
Puudused vähendasid oluliselt hindamiste kasulikkust ega võimaldanud 
teha ELi tasandil asjakohaseid järeldusi. Kõige värskemad järelevalveand-
med ei ole ikka veel ühtlustatud ning on ebapiisava kvaliteediga. See-
tõttu on oht, et ka 2015. aasta järelhindamised ei pruugi olla piisavalt 
kvaliteetsed.

Liikmesriigid ja komisjon peaksid tegutsema kohe, et tagada kvaliteetse 
ja võrreldava teabe saamine 2015. aastal tehtaval programmitöö perioo-
di 2007–2013 järelhindamisel.

i) Vahehindamistest saadud kogemustele tuginedes peaks komisjon 
välja andma erisuunised järelhindamiste kvaliteedi ja järjepide-
vuse tagamiseks.

ii) Liikmesriigid peaksid kavandama seda, kuidas esitada järelhin-
damiseks vajalikku teavet, sh kõiki halduseesmärkidel kogutud 
andmeid. Liikmesriigid peaksid tagama selle, et hindamislepingud 
sisaldavad kvaliteedikriteeriume, mille kohaselt peavad hindajad 
järgima ühise seire- ja hindamisraamistiku suuniseid ning vastama 
ühistele hindamisküsimustele, mis põhinevad usaldusväärsetel 
andmetel ja hindamismeetoditel.

iii) Komisjon peab aktiivsemalt kontrollima, kas liikmesriigid järgivad 
suuniseid seoses ühiste näitajate ja järelhindamistega. Kui see nii 
ei ole, peab komisjon tegema koostööd asjaomase liikmesriigiga, 
et leida lahendused, mis võimaldavad koguda kvaliteetset ja võr-
reldavat teavet.

2. SOOVITUS



38

Eriaruanne nr 12/2013 – Kas komisjon ja liikmesriigid suudavad tõendada, et ELi eelarvest maaelu arengu poliitikale eraldatud vahendeid kasutatakse otstarbekalt?

84.  Puudused programmitöö perioodi 2007–2013 ühise seire- ja hindamis-
raamistiku kavandamisel põhjustasid eelkõige tulemusi puudutava õi-
geaegse, usaldusväärse ja järjepideva teabe puudumise. Komisjon on 
juba parandanud näitajate määratlusi ning suuniseid, kuid sellest üksi 
ei piisa. Tulemuste sihtväärtused ja regulaarne saavutuste järelevalve on 
usaldusväärse finantsjuhtimise aluseks. Komisjoni praeguse kava koha-
selt ei pea aga perioodi 2014–2020 ühise seire- ja hindamisraamistiku 
tulemusnäitajatel sihtväärtusi olema.

Programmitöö perioodiks 2014–2020 peaks komisjon parandama ühise 
seire- ja hindamisraamistiku ülesehitust, et tagada õigeaegsem, asja-
kohasem, usaldusväärsem ja võrreldavam teave, eelkõige meetmete 
mõjususe ja tõhususe kohta tulemuste saavutamisel.

i) Iga ühise näitaja eesmärk ja näitaja kavandatud kasutamine ELi 
tasandil peaks olema selge. Tulemusnäitajad peaksid näitama ku-
lude otsest mõju (st seda, mis on saavutatud) ning need peaks 
määrama igale ELi prioriteedile ja eesmärgile. Andmeid tuleks 
koguda iga meetme kohta, mis aitab kaasa prioriteetide ja ees-
märkide saavutamisele, nii et oleks võimalik mõõta iga konkreetse 
meetme mõjusust ja tõhusust.

ii) Liikmesriigid ja komisjon peaksid kontrollima ühiste näitajate 
andmete kvaliteeti ning andma kindluse nende usaldusväärsuse 
suhtes.

iii) Maaelu arengukavade erieesmärkide suhtes peaksid liikmesriigid 
olema kohustatud õigeaegselt aru andma saavutatud väljundite, 
tulemuste ja mõju kohta (vt 6. soovitus), mitte esitama konkreet-
sete näitajate andmeid või hinnanguid.

3. SOOVITUS
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Liikmesriigid ja komisjon peaksid tagama, et programmitöö perioodi 
2014–2020 maaelu arengukavad annavad usaldusväärsele f inantsjuh-
timisele parema aluse, seades konkreetsed, mõõdetavad eesmärgid 
ning koostades arengukavade mõjususe ja tõhususe järelevalve- ja 
hindamiskavad.

i) Liikmesriigid peaksid perioodi 2014–2020 maaelu arengukava-
des seadma konkreetsed eesmärgid, mis on mõõdetavad ja mil-
le puhul on määratud tulemuste sihtväärtused. Maaelu valitud 
arengumeetmed ja nende kavandatud tulemused peaksid olema 
põhjendatud vastavate perioodi 2007–2013 meetmete mõjususe 
ja tõhususe alusel.

ii) Maaelu arengukavades tuleks iga meetme puhul täpsustada, mil-
list teavet on vaja, et näidata väljundeid, tulemusi ja mõju. Kui 
ühistest näitajatest ei piisa, tuleb kasutada täiendavaid näitajaid 
või hindamist. Igasuguse informatsiooni puhul peaks maaelu 
arengukavas ära märkima selle allika, kogumise (võttes arvesse 
ka halduskoormust) ning usaldusväärsuse tagamise viisi.

iii) Komisjon peaks kontrollima nii maaelu arengukavade määrusele 
vastavust kui ka kavandatud mõjusust ja tõhusust: komisjon peab 
tagama, et maaelu arengukavad on küllaldane alus usaldusväär-
sele f inantsjuhtimisele. Selleks tuleb hinnata kavandatavaid tu-
lemusi seoses eelarveliste kuludega.

4. SOOVITUS

85.  Kontrollikoda leidis, et perioodi 2007–2013 maaelu arengukavades ei 
seatud konkreetseid, mõõdetavaid eesmärke, mille tagajärjel olid meet-
med halvasti suunatud ning nende järelevalve ja hindamine oli keerukas. 
Perioodi 2014–2020 maaelu arengukavade puhul on võimalus anda ELi 
kulutustele kindlam alus.
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Liikmesriigid peaksid muutma tõhususe ja mõjususe osaks 2014–2020 
maaelu arengukavade rakendussüsteemidest, nii et taotluste esitamise, 
valiku- ja makseprotsesside käigus kogutud teavet kasutataks uuesti 
järelevalve ja hindamise käigus.

Liikmesriigid peaksid tegema tõhususe ja mõjususe eelhindamise mitte 
ainult kavandamise ajal, vaid ka valides rahastatavaid toiminguid. Selli-
ne lähenemisviis vähendab ohtu kulutada raha ebamõjusatele projek-
tidele, mida oleks võimalik valikuetapis elimineerida. Projektivalikuks 
või makse tegemiseks kogutud teave (töökohtade loomine, oodatav 
keskkonnakasu jne) võib vähendada vajadust hilisema andmete kogu-
mise järele ja seeläbi vähendada ka halduskoormust.

5. SOOVITUS

86.  Kontrollikoda leidis maaelu arengu auditite käigus, et mitu liikmesriiki 
ei suunanud maaelu arengu meetmeid piisavalt toetuskõlblikkustingi-
muste ja valikukriteeriumide abil, nii et puudus eelnev kindlus meetme-
te tõhususe ja mõjususe kohta. See suurendab vajadust saada kindlust 
tagantjärele järelevalve ja hindamise kaudu, mis toob kaasa andmete 
kogumise lisakulud ja halduskoormuse.

87.  Liikmesriigid ja komisjon avaldasid küll sõltumatute hindajate aruandeid, 
kuid oma iga-aastastes ja koondaruannetes ei andnud nad piisavalt hästi 
aru sellest, kui otstarbekalt nad ELi eelarvet kasutasid. Liikmesriigid ja 
komisjon ei kasutanud nendes aruannetes finants- ja väljundinäitajate 
andmeid, et selgitada saavutatud tulemusi. Ka ei esitanud nad teavet 
tõhususe kohta. Liikmesriikide ja komisjoni aruannete lugejad pidid ise 
tegema järeldused selle kohta, kui suures osas hindamistele võib tugi-
neda, või uurima välja, kas mõned hindamisjäreldused olid välja jäetud 
ja mis põhjusel.



41

Eriaruanne nr 12/2013 – Kas komisjon ja liikmesriigid suudavad tõendada, et ELi eelarvest maaelu arengu poliitikale eraldatud vahendeid kasutatakse otstarbekalt?

Liikmesriigid ja komisjon peaksid parandama aruandlust ELi vahendite 
abil saavutatud tulemuste kohta, et parandada aruandluskohustuse 
täitmist. See peaks hõlmama ka hindamisleidude süstemaatilisemat 
järelkontrolli.

i) Programmitsükli keskpaigast alates peaksid liikmesriigid ja ko-
misjon esitama oma aastaaruannetes järeldusi selle kohta, mida 
kavad on saavutanud seoses iga maaelu arengukava ja ELi ees-
märkidega. Aruanded peaksid peamiselt keskenduma saavutatud 
tulemustele ning võtma selgelt arvesse iga meetme tõhusust, võr-
reldes tulemusi kuludega. Kui ühised näitajad ei võimalda maaelu 
arengukava eesmärkide saavutamist piisavalt hästi näidata, tuleb 
täiendavalt esitada haldusandmed ja hindamisleiud, võttes vaja-
duse korral arvesse nende piiratud ulatust ja usaldusväärsust.

ii) Hindamisleidudest aru andes peaksid liikmesriigid ja komisjon 
selgelt väljendama, milliseid meetmeid nad võtavad, või põh-
jendama meetmete võtmatajätmist. Esitada tuleb kõik hindamis- 
tulemused ilma ühtegi välja jätmata, ning nende põhjal tuleb teha 
ka järelkontroll.

iii) Tagamaks, et perioodi 2007–2013 kavade järelhindamisest saa-
dakse täiel määral kasu, peaksid komisjon ja liikmesriigid lisama 
2015. aasta aruannetesse perioodi 2014–2020 hindamisleidude 
mõju analüüsi.

6. SOOVITUS

I auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Ioannis SARMAS, võttis käesoleva aruande 
vastu 9. oktoobri 2013. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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LISA

MAAELU ARENGUKAVADES MÄÄRATUD SIHTVÄÄRTUSTE STAATUS NING LIIKMESRIIKIDE 
2011. AASTA EDUARUANNETES ESITATUD ANDMED

Meede Põllumajandusettevõtete moderniseerimine Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele 
lisandväärtuse andmine

Põllumajanduse 
keskkonnameede

Mittepõllumajanduslike tegevuste 
mitmekesistamine Ettevõtte rajamine ja arendamine Turismi soodustamine

Maaelu 
arengukava

Toetust saanud põllu-
majandusettevõtete / 

ettevõtete kogulisand-
väärtuse kasv

Uusi tooteid ja/või 
meetodeid juurutavate 

põllumajandusette- 
võtete / ettevõtete arv

Toetust saanud põllu-
majandusettevõtete / 

ettevõtete kogulisand-
väärtuse kasv

Uusi tooteid ja/või 
meetodeid juurutavate 

põllumajandusette- 
võtete / ettevõtete arv

Eduka maavaldamisega 
hõlmatud piirkonnad1

Toetust saanud põllu-
majandusettevõtete / 

ettevõtete kogulisand-
väärtuse kasv

Loodud töökohtade 
koguarv

Toetust saanud põllu-
majandusettevõtete / 

ettevõtete kogulisand-
väärtuse kasv

Loodud töökohtade 
koguarv

Loodud töökohtade 
koguarv

Lisandunud turistide arv 
(külastajate arv päevas)

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

Austria Eesmärki 
suurendati

Tšehhi Vabariik Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Ühendkuningriik – 
Inglismaa

Eesmärki 
suurendati

Prantsusmaa – 
mandriosa 
(Hexagone)

Saksamaa – Baden-
Württemberg

Eesmärke 
suurendati/
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Ungari Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Itaalia – Campania Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Luksemburg

Poola Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Rumeenia Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Hispaania –  
Andaluusia

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärke 
suurendati/
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Rootsi Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

eesmärgid 
määratletud: Algses ja viimases maaelu arengukavas määratletud eesmärgid (märkusega selle kohta, kui eesmärki vahepeal muudeti) esitatud andmed Andmed esitatud ja komisjoni poolt heaks kiidetud (aasta arenguaruanne 2011)

Eesmärgid on määratletud ainult algses või viimases maaelu arengukavas; eesmärgid ei vasta seire- ja hindamisraamisti-
ku käsiraamatule ega ole seega võrreldavad Andmed meetme kohta puuduvad; andmed pole ajakohased, komisjon ei ole aasta arenguaruannet heaks kiitnud 

Eesmärgid ei ole määratletud ei algses ega viimases maaelu arengukavas Andmed puuduvad

Meede kavandamata Meede rakendamata

1 Selle meetme tulemusnäitaja koosneb viiest osast (piirkonnad, mis aitavad parandada bioloogilist mitmekesisust,vee kvaliteeti, leevendada kliimamuu-
tust, parandada pinnase kvaliteeti, ära hoida marginaliseerumist ja maa kasutamata jätmist). Tabel näitab, kas eesmärk oli määratletud ja andmed esitatud 
vähemalt ühe osa kohta. Mõnel juhul suurendati eesmärke ühe ja vähendati teise osa puhul. Seda tähistatakse kui ‘eesmärki suurendati/vähendati’.
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Meede Põllumajandusettevõtete moderniseerimine Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele 
lisandväärtuse andmine

Põllumajanduse 
keskkonnameede

Mittepõllumajanduslike tegevuste 
mitmekesistamine Ettevõtte rajamine ja arendamine Turismi soodustamine

Maaelu 
arengukava

Toetust saanud põllu-
majandusettevõtete / 

ettevõtete kogulisand-
väärtuse kasv

Uusi tooteid ja/või 
meetodeid juurutavate 

põllumajandusette- 
võtete / ettevõtete arv

Toetust saanud põllu-
majandusettevõtete / 

ettevõtete kogulisand-
väärtuse kasv

Uusi tooteid ja/või 
meetodeid juurutavate 

põllumajandusette- 
võtete / ettevõtete arv

Eduka maavaldamisega 
hõlmatud piirkonnad1

Toetust saanud põllu-
majandusettevõtete / 

ettevõtete kogulisand-
väärtuse kasv

Loodud töökohtade 
koguarv

Toetust saanud põllu-
majandusettevõtete / 

ettevõtete kogulisand-
väärtuse kasv

Loodud töökohtade 
koguarv

Loodud töökohtade 
koguarv

Lisandunud turistide arv 
(külastajate arv päevas)

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

eesmärgid 
määratle-

tud
esitatud 
andmed

Austria Eesmärki 
suurendati

Tšehhi Vabariik Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Ühendkuningriik – 
Inglismaa

Eesmärki 
suurendati

Prantsusmaa – 
mandriosa 
(Hexagone)

Saksamaa – Baden-
Württemberg

Eesmärke 
suurendati/
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Ungari Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Itaalia – Campania Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Luksemburg

Poola Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Rumeenia Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Hispaania –  
Andaluusia

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärke 
suurendati/
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

Rootsi Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
suurendati

Eesmärki 
vähendati

Eesmärki 
vähendati

eesmärgid 
määratletud: Algses ja viimases maaelu arengukavas määratletud eesmärgid (märkusega selle kohta, kui eesmärki vahepeal muudeti) esitatud andmed Andmed esitatud ja komisjoni poolt heaks kiidetud (aasta arenguaruanne 2011)

Eesmärgid on määratletud ainult algses või viimases maaelu arengukavas; eesmärgid ei vasta seire- ja hindamisraamisti-
ku käsiraamatule ega ole seega võrreldavad Andmed meetme kohta puuduvad; andmed pole ajakohased, komisjon ei ole aasta arenguaruannet heaks kiitnud 

Eesmärgid ei ole määratletud ei algses ega viimases maaelu arengukavas Andmed puuduvad

Meede kavandamata Meede rakendamata

1 Selle meetme tulemusnäitaja koosneb viiest osast (piirkonnad, mis aitavad parandada bioloogilist mitmekesisust,vee kvaliteeti, leevendada kliimamuu-
tust, parandada pinnase kvaliteeti, ära hoida marginaliseerumist ja maa kasutamata jätmist). Tabel näitab, kas eesmärk oli määratletud ja andmed esitatud 
vähemalt ühe osa kohta. Mõnel juhul suurendati eesmärke ühe ja vähendati teise osa puhul. Seda tähistatakse kui ‘eesmärki suurendati/vähendati’.
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KOMISJONI  
VASTUS

KOKKUVÕTE

I.
Komisjon märgib, et käesolevas auditiaruandes keskendu-
takse põhiliselt maaelu arengu kulutuste mõjususe ja tõhu-
suse järelevalvele, hindamisele ja selle kohta aruannete esi-
tamisele ning seda järelevalvet ja hindamist käsitleva teabe 
kasutamisele.

IV.
Seoses sellega, kui hästi on kasutatud maaelu arengu jaoks 
eraldatud ELi eelarvevahendeid, on teatavaid tulemusi ja 
mõjusid võimalik õigesti hinnata alles programmitöö hili-
semas etapis ja tagantjärele hindamiste kaudu.

V. a)
Komisjon leiab, et maaelu arengu kolm üldeesmärki, mis 
on sõnastatud määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 4, on pii-
savalt selged. Neid on veelgi täpsustatud ja põhjendatud 
määruse põhjendustes ning ühenduse strateegilistes suu-
nistes. Liikmesriigid peavad lähtuma kõnealustest eesmär-
kidest oma programmitöös.

Maaelu arengukavade heakskiitmise ajal teostab komisjon 
analüüsi, et hinnata seda, kas arengukavad ja meetmed 
on kooskõlas ühenduse strateegiliste suuniste ja riik like 
strateegiakavadega ning vastavad asjakohastele õigus- 
normidele.

V. b)
Selliste mitmeaastaste programmide puhul nagu maaelu 
arengukavad on teatavaid tulemusi ja mõjusid võimalik 
õigesti  hinnata al les programmitöö hil isemas etapis ja 
tagantjärele hindamiste kaudu.

Lisaks esitatakse kasulikku teavet finantsteostuse ja väljun-
dite kohta rakendamist käsitlevates aasta arenguaruannetes.

Peale selle avaldab komisjon tema nimel koostatud hinda-
mised täielikul kujul koos kvaliteedi hinnanguga Europa 
veebisaidil ning edastab need Euroopa Parlamendile, nõu-
kogule ja kontrollikojale.
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V. c)
Komisjon on seisukohal, et kui järelevalve- ja hindamis-
alane teave on olnud kättesaadav, on komisjon kasutanud 
seda kavandamisel ning liikmesriigid rakendamisel.

Järelevalvealast teavet on kasutatud maaelu arengukavade 
muudatuste toetamiseks. Samamoodi on juhindutud ka 
vahehindamistest, sest mitu maaelu arengukavade muu-
datust on olnud seotud vahehindamise järeldustega.

VI.
Järelevalve- ja hindamissüsteemi kaudu kättesaadav teave 
ei ole küll täielik ega pruugi alati olla täiesti usaldusväärne, 
ent selles etapis oli see parim kättesaadav teave, võttes 
arvesse rahalisi ja praktilisi piiranguid, millega komisjon ja 
liikmesriigid peavad arvestama.

2008. ja 2009. aastal püüdis komisjon koos liikmesriikidega 
täita maaelu arengukavades esinevaid lünki. Komisjoni tali-
tused tõid iga maaelu arengukava puhul esile puuduvad 
sihtväärtused ja sihtväärtused, mis ei olnud piisavalt kvan-
tifitseeritud, ning palusid korraldusasutustel neid paran-
dada. Selle tagajärjel täiustati sihtväärtusi maaelu arengu-
kavade muutmise kaudu oluliselt.

Komisjon on järgmiseks programmitöö perioodiks välja 
pakkunud lahendused mitmele järelevalve- ja hindamissüs-
teemiga seotud probleemile, ent alati on vaja leida tasakaal 
järelevalvest ja hindamisest saadava kasu ning sellega seo-
tud kulude ja halduskoormuse vahel.

Komisjon leiab, et ta peab olema eesmärkidega seotud 
kvantifitseeritud sihtväärtuste kehtestamisel konservatiiv- 
ne, sest neid mõjutavad erinevad välistegurid (nt majandus- 
kliima).

VII. a)
Maaelu arengukavade kavandatud muudatuste põhjenda-
mine on juba õiguslik nõue. Komisjon jätkab programmide 
tõhususe ja mõjususe hindamist ning keskendub perioodi 
lõpu poole üha enam tulemustele.

Komisjon ja liikmesriigid kasutavad järelevalve ja hindamise 
raamistikus kättesaadavat teavet. Näiteks võeti arengu- 
kavadesse muudatuste tegemisel arvesse vahehindamiste 
tulemusi.

VII. b)
Komisjon nõustub selle soovitusega.

Suur hulk vahehindamiste järeldusi oli seotud järelhinda-
mise ettevalmistamisega ning liikmesriik ide tasandil on 
meetmeid juba võetud.

VII. c)
Ajavahemiku 2014–2020 järelevalve- ja hindamissüsteemi 
käsitlevad ettepanekud hõlmavad mitut ühise järelevalve- 
ja hindamisraamistiku muudatust.

Vahehindamiste asemel esitatakse 2017. ja 2019. aastal 
laiendatud iga-aastased rakendusaruanded, mis hõlmavad 
hindamistulemusi. Liikmesriikidelt nõutakse terve program-
mitöö perioodi vältel hindamise teostamist kooskõlas maa-
elu arengukavades sisalduva hindamiskavaga.

Seega seotakse poliitika tulemuste ja mõju hindamine ja 
nende kohta aruannete esitamine sobivamal moel maaelu 
arengukavade rakendamisetapiga.

VII. d)
Ajavahemikuks 2014–2020 koostavad komisjon ja liikmes-
riigid ühise põllumajanduspoliitika kui terviku jaoks järele- 
valve- ja hindamisraamistiku, mis hõlmab ka maaelu arengu- 
kavade järelevalve- ja hindamisraamistikku. Seoses sellega 
on k indlaks määratud mitu kohustuslikku näitajat koos 
nõudega kehtestada vajaduse korral täiendavad näitajad 
arengukavade eripärade käsitlemiseks.

Ühised näitajad loovad ka aluse selleks, et siduda maaelu 
arengu poliitika strateegiaga „Euroopa 2020”.
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SISSEJUHATUS

2.
Ühine järelevalve- ja hindamisraamistik pole ainuke vahend 
eelarve täitmise kontrollimiseks.

Näiteks teeb komisjon auditikäike, et kontrollida maaelu 
arengu poli it ika nõuetekohast rakendamist.  Kõnealuste 
auditite järelmeetmed võivad hõlmata finantskorrektsioone.

3.
Järelevalve ja hindamine ei anna teavet mitte üksnes polii-
tika mõjususe või tõhususe taseme, vaid ka selle põhjuste 
kohta.

See võimaldab vajaduse korral poliitika rakendamist kohan-
dada või poliitikat ümber kujundada.

5.
2007.  aastal  alanud programmitöö per ioodil  ol i  ühine 
järelevalve- ja hindamisraamistik uus element. Liikmesrii-
gid, kellest mõni oli olnud ELis suhteliselt vähe aega või 
kelle hindamiskultuur oli väga nõrk, vajasid ilmselgelt aega 
kogemuste omandamiseks nii seoses andmete kogumise 
ja töötlemise metoodik aga kui  k a hindamistulemuste 
kasutamisega.

Ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku näol on võrreldes 
varasemate programmitöö perioodide järelevalve ja hinda-
misega tegemist olulise edasiminekuga. Alates 2010. aas-
tast on täiustatud nii meetodeid kui ka määratlusi, kuigi 
eelkõige (iga-aastane) järelevalve tulemusnäitajate üle on 
korraldusasutuste jaoks jätkuvalt keeruline ülesanne.

Vt ka komisjoni vastused tabeli 1 kohta komisjoni vastuste 
osa jaos „Tabel 1 bis”. Tuleb tähele panna, et kõnealused 
vastused avaldati koos tabelis 1 nimetatud kontrollikoja 
aruannetega. Sellest tulenevalt kajastavad vastused auditi 
tegemise ajal valitsenud olukorda ega ole ajakohastatud.

6.
Ajavahemikuks 2014–2020 kehtestavad komisjon ja l i ik-
mesriigid järelevalve- ja hindamissüsteemi ühise põllu- 
majanduspoliitika kui terviku jaoks. Selles süsteemis võe-
takse ar vesse minevikus saadud kogemusi .  Igal järele - 
valve- ja hindamissüsteemil on aga paratamatult piiran-
guid,  nagu andmete k ättesaadavus,  mõõtmise kulud, 
poliitikameetme tulemuste/mõju ilmnemiseks kuluv aeg, 
või vastuolulisi nõudmisi, nagu soov vähendada haldus-
koormust. Sel põhjusel tugineb uus järelevalve- ja hinda-
missüsteem võimalikult suures ulatuses olemasolevatele 
andmeallikatele ja poliitika rakendamise käigus kogutud 
järelevalveandmetele.

Ajavahemikuks 2014–2020 on iga keskse valdkonna jaoks 
ette nähtud kvantif itseeritud sihtnäitajad. Nende kõigi 
kohta tuleb anda aru rakendamist käsitlevates aastaaru- 
annetes. Mõne keskse valdkonna puhul on sihtnäitaja keh-
testatud väljundi tasandil. Kui vastav tulemusnäitaja on aga 
keerulisem ega sobi kasutamiseks iga-aastaselt jälgitava 
sihtväärtusena, hinnatakse selle väärtust ja antakse sel-
lest aru 2017. ja 2019. aasta aruandes ning järelhindamise 
aruandes.

VII. e)
Järelevalve- ja hindamissüsteemis kasutatakse võimali-
kult ulatuslikult olemasolevat teavet, ent kuna hindamine 
nõuab ka poliitika mõju hindamist, ei saa seda programmi 
enda põhjal otsekohe kindlaks teha.

VII. f )
Komisjon on teinud ettepaneku esitada edaspidi vahehin-
damiste asemel 2017. ja 2019. aastal laiendatud iga-aasta-
sed rakendusaruanded.

Kõnealused iga-aastased rakendusaruanded sisaldavad 
hindamistulemuste kokkuvõtet, mis peaks kava kohaselt 
hõlmama ajavahemiku 2007–2013 järelhindamiste asja- 
kohaseid järeldusi.

Peale selle avaldab komisjon tema nimel teostatud hinda-
miste täielikud aruanded koos hinnanguga nende kvalitee-
dile, seega esitatakse kõik järeldused.
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TÄHELEPANEKUD

Ühine vastus punktidele 19 ja 20
Finantsmäärusega on nähtud ette SMART-eesmärkide kasu-
tamine tegevuse tasandil. Tegevuspõhise eelarvestamise 
4. peatükki (st maaelu arengu kulud) rakendatakse maaelu 
arengukavade tasandil, mis koosnevad meetmete kogu-
mist, mis võivad aidata täita mitut eesmärki. Seega on üld-
eesmärgid kehtestatud arengukava tasandil ning ka nende 
täitmist mõõdetakse sellel tasandil (vt komisjoni vastused 
punktidele 22–25).

SMART-eesmärgid peaksid võimaldama hinnata seda, kas 
saavutatud on kõnealused eesmärgid, mitte t ingimata 
kvantifitseeritud sihtväärtused.

22.
Määruse põhjendustes on esitatud iga meetme aluspõhi-
mõtted. Üksiku meetme tasandil peavad meetme väljundid 
olema konkreetsed ja kontrollitavad. Arengukava tasandi 
eesmärk ide saavutamiseks on tavaliselt vaja meetmete 
kombinatsiooni, mis programmitöö perioodi 2007–2013 
oli üles ehitatud telgedena.

23.
ELi tasandi eesmärgid on sõnastatud kvalitatiivselt, täp-
sustades suuna, mille poole poliitikaga peab konkurentsi-
võime ja mitmekesistamise osas püüdlema. Komisjon leiab, 
et ta peab olema eesmärkidega seotud kvantifitseeritud 
sihtväärtuste kehtestamisel konservatiivne, sest neid mõju-
tavad erinevad välistegurid (nt majanduskliima).

Komisjon on arvamusel,  et tema ettepanekud ajavahe -
mikku 2014–2020 käsitlevate määruste kohta hõlmavad sel-
get eesmärkide hierarhiat ja neis kehtestatakse ELi tasandi 
eesmärgid (strateegia „Euroopa 2020”) ning liikmesriigid 
peavad kehtestama iga keskse valdkonna kohta sellega 
kooskõlas olevad kvantifitseeritud sihtväärtused maaelu 
arengukava tasandil.

25.
Määrusega (EÜ) 1698/2005 kehtestatud ülesehitus põhineb 
sidusatel vahenditel, mis on kavandatud maaelu arengu 
kolme eesmärgi  saavutamiseks.  Kõnealuste vahendite 
puhul on võetud nõuetekohaselt arvesse olemasolevat tea-
vet üksikute meetmete tõhususe ja mõjususe kohta.

Ühine vastus punktidele 26 ja 27
Ühine järelevalve- ja hindamisraamistik kehtestati esma-
kordselt programmitöö perioodiks 2007–2013. Selle ees-
märk on toetada programmi eesmärke, kehtestades väljun-
dite, tulemuste ja mõju sihtväärtused.

Kvantifitseeritud sihtväärtuste kehtestamine oli uus üles-
anne, mille käigus said kogemusi nii korraldusasutused kui 
ka komisjon. Kui maaelu arengukavad võeti vastu nii ,  et 
nende sihtväärtused ei olnud täielikud, kohustusid liikmes-
riigid neid täiendama.

2008. ja 2009. aastal püüdis komisjon koos liikmesriikidega 
täita maaelu arengukavades esinevaid lünki. Komisjoni tali-
tused tõid maaelu iga arengukava puhul esile puuduvad 
sihtväärtused ja sihtväärtused, mis ei olnud piisavalt kvan-
tifitseeritud, ning palusid korraldusasutustel neid paran-
dada. Selle tagajärjel täiustati sihtväärtusi maaelu arengu-
kavade muutmise kaudu oluliselt.

Muude allikate hulgas ka järelevalveandmeid kasutava hin-
damise käigus tuleb teha kindlaks, kas teatav arengukava 
on aidanud kaasa kindla eesmärgi saavutamisele või seda 
parandanud või edendanud ning seega kas eesmärgid on 
täidetud.

Keeruliste poliitikavahendite hindamine on keeruline ning 
metoodikat ja selle kasutamist täiustatakse pidevalt,  et 
poliitikasaavutusi oleks võimalik paremini tõendada.

27.
Vt ka komisjoni vastused tabeli 1 kohta komisjoni vastuste 
osa jaos „Tabel 1 bis”. Tuleb tähele panna, et kõnealused 
vastused avaldati koos tabelis 1 nimetatud kontrollikoja 
aruannetega. Sellest tulenevalt kajastavad vastused auditi 
tegemise ajal valitsenud olukorda ega ole ajakohastatud.

28.
Ajavahemikuks 2014–2020 koostavad komisjon ja liikmes-
riigid ühise põllumajanduspoliitika kui terviku jaoks järele- 
valve- ja hindamisraamistiku, mis hõlmab ka maaelu aren-
gukavade järelevalve- ja hindamisraamistikku. Seoses sel-
lega on kindlaks määratud mitu kohustuslikku näitajat koos 
nõudega kehtestada vajaduse korral täiendavad näitajad 
arengukavade eripärade käsitlemiseks.
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Ühised näitajad loovad ka aluse selleks, et siduda maaelu 
arengu poliitika strateegiaga „Euroopa 2020”.

28. Esimene taane
See kehtis eelkõige programmitöö perioodi alguses, kuid 
paljudel juhtudel on sihtväärtusi hiljem täiendatud.

28. Teine taane
Komisjoni  ar vamuse kohaselt  võib s ihtväär tus ol la ni i 
kvantifitseeritud eesmärk kui ka eeldatavate tulemuste 
prognoos.

28. Kolmas taane
Teatav arv ühiseid näitajaid ei ole kõikide olukordade hõl-
mamiseks kunagi piisav. Õigusraamistik annab korraldus-
asutustele võimaluse määratleda vajaduse korral konkreet-
set arengukava käsitlevad näitajad.

29.
Vt vastused punktidele 26 ja 27.

Austria maaelu arengukava puhul esitati hiljem sellised 
põllumajanduse keskkonnameetme väljundi- ja tulemus-
näitajate sihtväärused nagu toetust saavate majapidamiste 
arv, toetusega hõlmatud alad, lepingute arv, elurikkust toe-
tav haritav maa, veekvaliteet, kliimamuutus, pinnase kvali-
teet ja marginaliseerumise ennetamine.

30.
Strateegiast lähtuvalt kajastab eelarvevahendite eralda- 
mine l i ikmesr i ik ide k indlakstehtud vajaduste tähtsus- 
järjekorda.

31.
Ühine järelevalve- ja hindamisraamistik kehtestati esma-
kordselt  programmitöö per ioodiks 2007–2013.  Õigus-
aktidega nõutakse üksnes soovitusl ike (mittesiduvate) 
sihtväärtuste eelnevat kehtestamist. Kvantifitseeritud siht-
väärtuste kehtestamine oli uus ülesanne, millest said koge-
musi nii korraldusasutused kui ka komisjon. Selles konteks-
tis on mõistetav, et mõni esialgne sihtväärtus ei pruukinud 
olla realistl ik ja seepärast oli asjakohane neid allapoole 
korrigeerida.

32.
Vt vastused punktidele 26 ja 27. 

Lisanäitajate hõlmamine on ette nähtud määrusega (EÜ) 
nr 1698/2005 (artikli 81 lõige 2). Nagu artiklis märgitud, ei 
ole eesmärk kehtestada lõplikku lisanäitajate kogumit, vaid 
pigem määratleda teatavad lisanäitajad, mis võimaldavad 
maaelu arengukavade eripärade järelevalvet ja hindamist.

Li ikmesr i ik idega koostöös toimuva eelar ve täitmise ja 
subsidiaarsuse põhimõtte alusel peavad liikmesriigid mää-
ratlema, millised näitajad on asjakohased. Tšehhi Vabariigi 
ametiasutused ei pidanud näitajat „uusi tooteid ja meeto-
deid juurutanud ettevõtjate arv” põllumajandusettevõtete 
moderniseerimise ja põllumajandustoodetele väärtuse lisa-
mise meetmete puhul asjakohaseks, sest innovatsioonile 
suunatud projekte rahastatakse meetme 124 alusel. See 
selgitus esitati vastusena põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi kirjale, mis käsitles 2010. aasta arenguaru-
andeid, ning sellega nõustuti põhjusel,  et see kajastab 
Tšehhi Vabariigi meetme ülesehitust.

33.
Vt vastused punktidele 26–27 ja 31.

34.
Vt vastus punktile 26.

Komisjon on teadlik lahknevustest näitajate määratlemisel 
ning pööras uue järelevalve- ja hindamisraamistiku puhul 
suurt tähelepanu näitajate korrektsele määratlemisele.

Ühine järelevalve- ja hindamisraamistik kehtestati esma-
kordselt programmitöö perioodiks 2007–2013. Kvantifitsee-
ritud sihtväärtuste kehtestamine oli uus ülesanne, millest 
said kogemusi nii korraldusasutused kui ka komisjon.

35.
Järelevalve- ja hindamissüsteemid on kavandatud andma 
teavet kolmel tasandil: väljundid, tulemused ja mõju. Sel-
leks, et hinnata poliitikat nii lühikeses kui ka pikas pers-
pektiivis, on vajalikud kõigi kolme tasandi tulemusnäitajad. 
Tulemusi käsitlev teave on süsteemi lahutamatu osa.
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Ühine vastus punkidele 37, 38 ja 39
2007.  aastal  alanud programmitöö per ioodil  ol i  ühine 
järelevalve- ja hindamisraamistik uus element. Liikmesrii-
gid, kellest mõni oli olnud ELis suhteliselt vähe aega või 
kelle hindamiskultuur oli väga nõrk, vajasid ilmselgelt aega 
kogemuste omandamiseks nii seoses andmete kogumise 
ja töötlemise metoodik aga kui  k a hindamistulemuste 
kasutamisega.

Ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku käsiraamatus 
esitatakse suuniseid ühise raamistiku rakendamise kohta. 
Lisaks on komisjoni tal itused esitanud l i ikmesr i ik idele 
mitmesuguste olemasolevate foorumite kaudu (maaelu 
arengu komisjon, hindamise eksperdivõrgustik ja Euroopa 
maaelu arengu võrgustik) täiendavaid suuniseid (töödoku-
mentide, küsimuste ja vastuste jms näol) ning teevad seda 
ka edaspidi.

Subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt võimaldatakse aga 
korraldusasutustele oma süsteemi kehtestamisel teatavat 
paindlikkust.

Uuel programmitöö perioodil võeti järelevalve ja hindami-
sega seotud andmevajadusi algusest peale arvesse, vajadus 
andmete järele viidi tasakaalu halduskoormuse vähenda-
misega ja eelistati süsteemi, mis võimaluse korral tugineb 
olemasolevatele andmeallikatele.

40.
Ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku alt üles lähene-
mise tõttu oli selle näitajate koostamine Leaderi telje jaoks 
eriti  suur probleem. Ent Leader moodustab osa ühisest 
järelevalve- ja hindamisraamistikust.

Komisjon esitas liikmesriikidele suuniseid ka Leaderi hin-
damiseks. Euroopa maaelu arengu võrgustiku raames tehti 
tööd selle nimel, et liikmesriigid hindaksid kohaliku arengu 
strateegiaid ise.

Ühine vastus punktidele 41 ja 42
Vt vastus punktile 37.

Ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku näol on võrreldes 
varasemate programmitöö perioodide järelevalve ja hinda-
misega tegemist olulise edasiminekuga. Sellest hoolimata 
olid selle esimesed rakendamisaastad nii komisjoni kui ka 
liikmesriik ide jaoks aeg, mil kogemusi saadi n-ö töö käi-
gus. Alates 2010. aastast on täiustatud nii meetodeid kui 
ka määratlusi, kuigi eelkõige (iga-aastane) järelevalve tule-
musnäitajate üle on korraldusasutuste jaoks jätkuvalt kee-
ruline ülesanne.

1. selgitus
Kuigi kontrollikoja nimetatud erinevusi ei saa tõepoolest 
täielikult selgitada meetmete erinevusega, võib neid selgi-
tada ka erinevustega iga liikmesriigi lähteolukorras. Maaelu 
arengu poliitika puhul on tavapärane käsitleda „uut too-
det või meetodit” sellise toote või meetodina, mis on uus 
asjaomase piirkonna jaoks. Komisjon teeb liikmesriikidega 
tihedat koostööd selleks, et võimalikult palju suurendada 
kooskõla.

Tunnistatakse, et väljundit „põllumajandusliku keskkonna-
toetusega hõlmatav ala” ja tulemusnäitajat „edukalt hool-
datav ala” käsitlevate andmete nõuetekohases dokumen-
teerimises esines teatavaid probleeme. Väljundinäitaja on 
kehtestatud meetme tasandil, samas kui tulemusnäitaja 
on kehtestatud telje tasandil ning hõlmab mitmesuguseid 
2. telje alla kuuluvaid asjakohaseid meetmeid ja kavasid. 
Sõltuvalt rakendatud meetmetest ja kavadest võivad õiged 
andmed mõnel juhul olla samad, ent enamikul juhtudel on 
need erinevad.

43.
Vahehindamine andis maaelu arengukavade rakendamisest 
hea ülevaate. Selliste mitmeaastaste programmide puhul 
nagu maaelu arengukavad on teatavaid tulemusi (näiteks 
kogulisandväärtus) ja mõjusid võimalik õigesti hinnata alles 
programmitöö hilisemas etapis ja pärast selle lõppemist. 
Sellist mõju saab mõõta alles siis, kui rakendamisest on 
möödunud piisavalt aega, mis enamiku meetmete puhul 
vahehindamise ajal ei kehtinud. Näiteks kulub 3. ja 4. telje 
meetmete rakendamiseks ning seega ka tulemuste ja mõju 
ilmnemiseks kauem aega.

Sellest tulenevalt ei olnud erinevalt kuludest või väljundi-
test programmide teatavaid tulemusi ja mõjusid veel või-
malik mõõta.
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44.
Sõltuvalt valimi esindavusest võib piiratud arvu juhtumeid 
käsitleva teabe kasutamine selleks, et toetada järeldusi 
terve meetme või programmi kohta, olla metoodil iselt 
usaldusväärne, kui seda kohaldatakse nõuetekohaselt.

Vt ka vastus punktile 56.

45.
Vt vastus punktile 43.

Paljude arengukavade puhul toimus vahehindamine tõhu-
suse hindamiseks liiga vara. Seda on võimalik teha alles siis, 
kui on ilmnenud programmide tulemused/mõju. Komisjon 
õhutab liikmesriike jätkuvalt parandama hindamiste kvali-
teeti ja järjepidevust ning pakub neile metoodilist abi.

Kuna enamik hindajaid keskendus arengukava selles eta-
pis üksikutele meetmetele ( ja nende rakendamisele), oli  
ka liiga vara teha üldisemaid järeldusi ELi tasandi üldees-
märkide saavutamise kohta.

47.
Nagu märgitud, kehtestati ühine järelevalve- ja hindamis- 
raamistik esmakordselt programmitöö perioodiks 2007–
2013 ning esimestel  aastatel  saadi  kogemusi  n-ö töö 
käigus.

Kolm viidatud aruannet, mis kooskõlas määrusega esitati 
2012. aasta juulis, ei olnud 2013. aasta aprilliks heaks kiide-
tud, sest vajasid täiendavaid parandusi. 2011. aasta kohta 
esitatud 92-st aruandest 89 olid aga heaks kiidetud. Nen-
des 2011. aasta arenguaruannetes olid väljundinäitajad 
peaaegu täielikud.

Lisas esitatud mõne näitaja puhul tunnistati, et kuigi alg-
selt nähti ette nende väärtuste esitamine igal aastal aasta 
arenguaruannetes sisalduvate järelevalveandmete osana, 
peavad hindajad andma nende arvutamiseks oma panuse 
ja/või on neid võimalik mõõta alles pärast teatava aja möö-
dumist. Seepärast ei ole tõhus neid igal aastal hinnata ning 
selle kohta on esitatud vastavad suunised.

48.
Liikmesriik idega koostöös toimuva eelarve täitmise süs-
teemi puhul peab iga partner täitma oma kohustusi.

Järelevalveandmetes ja iga-aastastes arenguaruannetes 
esinevaid hälbeid on liikmesriikidega süsteemselt arutatud.

Komisjon on palunud Ungari ametiasutustel võtta uuesti 
kasutusele algne sõnastus.

Komisjoni talitused ja l i ikmesriigid on teinud koostööd 
selle nimel, et määrata uue programmitöö perioodi puhul 
eelnevalt kindlaks andmete määratlused ja andmeallikad.

50.
Ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku näol on võrreldes 
varasemate programmitöö perioodide järelevalve ja hinda-
misega tegemist olulise edasiminekuga. Sellele vaatamata 
olid selle esimesed rakendamisaastad nii komisjoni kui ka 
liikmesriikide jaoks aeg, mil kogemusi saadi n-ö töö käigus.

Alates 2010. aastast on täiustatud nii meetodeid kui ka 
määratlusi, kuigi eelkõige (iga-aastane) järelevalve tulemus- 
näitajate üle on korraldusasutuste jaoks jätkuvalt keeruline 
ülesanne.

51.
Tabelis 3 esitatud teabe täiendamiseks avaldab komisjon ka 
tema nimel teostatud hindamised koos juhtrühma hinnan-
guga nende kvaliteedile.
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53.
Vahehindamiste koondaruande kvaliteedihinnangus, mille 
komisjon avaldas Europa veebisaidil, on selgelt märgitud: 
„Kuna algandmetena kasutatud vahehindamise aruanded 
on kvaliteedi ja teatavaid teemasid käsitleva teabe üksikas-
jalikkuse poolest sageli väga erinevad, kajastus see asjaolu 
paratamatult järelduste koondaruandes ning see võib olla 
järelduste üldist kvaliteeti piirav tegur” (http://ec.europa.
eu/agriculture/evaluation/rural-development-repor ts/
synthesis-mte-2007-2013_en.htm).

Komisjon on seisukohal,  et ta ei ekstrapoleerinud and-
meid, ent tunnistab vajadust parandada kõnealuse aasta 
tegevusaruannete tabeli esitust. Dokumendis esitatud tea-
bega esitleti lihtsalt hetkeolukorda võrreldes hinnanguliste 
sihtväärtustega.

54.
Õigusaktis (määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 62 lõige 2) 
on viidatud soovituslikele (mittesiduvatele) sihtväärtustele. 
Pealegi kehtestati esialgsed sihtväärtused enne maailma-
majandust mõjutanud kriisi.

Komisjon leiab, et muutuvad majanduslikud olud võivad 
olla hea põhjendus sihtväärtuste muutmiseks. Aegunud 
sihtväärtusest kinnipidamine ei ole mõttekas ei juhtimise 
ega raamatupidamisega seotud eesmärkidel. Ka võib siht-
väärtusi muuta selleks,  et kajastada muudatusi maaelu 
arengukavade strateegias.

On tõsi, et Tšehhi Vabariigi ametiasutused kehtestasid seo-
ses töökohtade loomisega algselt suhteliselt ambitsiooni-
kad sihtväärtused. Samal ajal on majandus- ja finantskriis 
töökohtade loomist oluliselt pidurdanud.

Seepärast tehti 27. septembril 2012 pärast vahehindamist, 
2011. aasta läbivaatamiskoosolekut ja kontrollikoja külas-
tust ettepanek kõnealused sihtväärtused maaelu arenguka-
vade kaheksanda muutmise raames läbi vaadata; komisjon 
kiitis ettepaneku heaks 13. märtsil 2013.

2. selgitus
Kuigi sihtväärtusi ei tohi vähendada lihtsalt selleks, et need 
kajastaksid värskemaid tulemuste prognoose, ei ole samuti 
mõtet pidada kinni sihtväärtustest, mis kõikidest pingutus-
test hoolimata ei ole enam realistlikud, tulenevalt näiteks 
muutunud majanduslikust olukorrast,  milles meetmeid 
kohaldatakse.

Komisjon on seisukohal, et määratluse kohaselt ei tähenda 
tulemusi käsitlevate sihtväärtuste vähendamine kavanda-
tud tõhususe ja/või mõjususe vähenemist. Selle näol võib 
olla tegemist ka muutuva majanduskonteksti tunnistami-
sega, mille tõttu on mitut sihtväärtust (nt töökohtade loo-
mine) keerulisem saavutada.

Kuna toetuse suunamiseks on mitu võimalust, võetakse sel-
les arvesse kindlakstehtud struktuurseid ja territoriaalseid 
vajadusi ning selle tulemusel võidakse toetus suunata suu-
rimatele toetuse vajajatele, samas kui mujal oleks näitajate 
väärtus toetuse tagajärjel võinud olla suurem.

Sihtväärtusi ei tohi käsitleda eraldiseisvalt, vaid program-
mide strateegia kui terviku kontekstis.

55.
Komisjon avaldab aegsalt tema nimel teostatud hindamiste 
tulemused, aga ka juhtrühma hinnangu nende kvaliteedile, 
mis käsitleb ka aruande kasulikkust komisjoni jaoks.

56.
Komisjon avaldab sõltumatute hindajate aruanded täies 
mahus Europa veebisaidil.

Maaelu arengukavade hindamine tõi esile teatavad prob-
leemid seoses investeerimismeetmete tõhususe, mõju-
suse, tulemuste ja mõju kõikehõlmava ja järjekindla tõen-
damisega. Sel põhjusel on komisjon algatanud hindamise, 
mille eesmärk on suurendada suutlikkust teha kindlaks ja 
mõista füüsiliste investeeringute toetamiseks kavandatud 
meetmete mõju (http://ec.europa.eu/agriculture/calls-for-
tender/tender-documents/2013/275093/specs_en.pdf ) 
ning milles käsitletakse muu hulgas tühimõju hindamise 
küsimust. Ühtlasi peaks see parandama poliitikasaavutuste 
tõendamist ning aitama kaasa poliitika tulevasele väljatöö-
tamisele ja rakendamisele.
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57.
Tulemused esitatakse iga-aastastes arenguaruannetes 
(aga ka põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 
iga-aastases tegevusaruandes) selleks, et anda ülevaade 
maaelu arengukavade eesmärk ide saavutamisel tehtud 
edusammudest, mitte tingimata neile hinnangu andmi-
seks. Lisaks esitatakse kasulikku teavet finantsteostuse ja 
väljundite kohta rakendamist käsitlevates iga-aastastes 
arenguaruannetes.

Vt ka komisjoni vastus punktile 43.

Seoses sellega, kui hästi on kasutatud maaelu arengu jaoks 
eraldatud ELi eelarvevahendeid, on teatavaid tulemusi ja 
mõjusid võimalik õigesti hinnata alles programmitöö hili-
semas etapis ja tagantjärele hindamiste kaudu.

58.
Komisjon leiab, et järelevalve- ja hindamissüsteemi põhi-
eesmärk on parandada rakendamist ( järelevalve puhul) 
või kavandamist (hindamise puhul) ja aruandluskohustuse 
täitmist.

61.
Nagu juba rõhutatud, saadi sihtväärtuste kehtestamise 
kogemusi n-ö töö käigus, mis laienes paratamatult ka välja- 
poole arengukavade heakskiitmise etappi.

Järgmise programmitöö perioodi puhul uurib komisjon 
kavandatud sihtväärtuste eelhindamist ja usaldusväärsust. 
Komisjon ei saa aga arengukavade heakskiitmisega põhjen-
damatult viivitada.

3. selgitus
Nagu märgitud, kehtestati  ühine järelevalve- ja hinda-
misraamist ik  esmakordselt  programmitöö per ioodiks 
2007–2013. Esimestel aastatel said komisjon ja liikmesriigid 
kogemusi n-ö töö käigus. Maaelu arengukavade esimestes 
versioonides võis võrdlusaluste ja -andmete puudumine 
tingida ebarealistlike sihtväärtuste kehtestamise.

Kulude erinevused võivad peegeldada ka erinevate piirkon-
dade majanduslikku olukorda ja palgataset, seetõttu on eri-
nevused täiesti ootuspärased.

3. selgitus. Esimene lõik
Komisjon soovib juhtida tähelepanu ka asjaolule, et uute 
töökohtade loomine on ainult üks kolmanda telje rakenda-
misega seotud konkreetne eesmärk, samas kui üldeesmärk 
on parandada elukvaliteeti maapiirkondades ja õhutada 
majandustegevuse mitmekesistamist. Komisjon leiab, et 
see selgitab osaliselt erinevusi r iik likus toetuses loodud 
töökoha kohta. Näide selle kohta on Campania maaelu 
arengukava.

62.
Vt komisjoni vastus punktile 61.

Järgmiseks programmitöö perioodiks näitajate kaval põhi-
nevate ühiselt määratletud sihtnäitajate sõnaselge kehtes-
tamine, mille kohta komisjon on ettepaneku teinud, peaks 
lihtsustama kavandatud väljundite ja rahaliste vahendite 
hindamist saavutatavate sihtväärtuste põhjal.

66.
Arengukava tulemuste ja mõju i lmnemine võtab aega, 
seega on ootuspärane, et eelkõige programmitöö perioodi 
algetappides käsitlevad arengukavade muudatused roh-
kem sisendite või väljunditega seotud tegureid (nt eel- 
arvepiirangud või arengukava piiratud kasutuselevõtmine).

Arengukavadesse muudatuste tegemisel võeti aga arvesse 
vahehindamiste põhjal tehtud järeldusi, milles muu hulgas 
kasutati olemasolevaid järelevalveandmeid.

67.
Arengukavade muutmist kohustustest vabastamise vältimi-
seks tuleb hinnata üldstrateegia kontekstis.
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68.
Ühine järelevalve- ja hindamisraamistik kehtestati esma-
kordselt programmitöö perioodiks 2007–2013. Kvantifit-
seeritud sihtväärtuste kehtestamine oli uus ülesanne, mil-
lest said kogemusi nii korraldusasutused kui ka komisjon. 
Õigusaktidega nõutakse üksnes soovituslike (mittesidu-
vate) sihtväärtuste eelnevat kehtestamist.

Kui maaelu arengukavad võeti vastu nii, et nende sihtväär-
tused ei olnud täielikud, võeti kohustus neid täiendada. 
Mõned liikmesriigid hindasid eraldatud rahaliste vahendi-
tega saavutatavaid tulemusi ilmselgelt üle ja on oma hin-
nanguid hiljem muutnud.

Peale selle on majanduslik olukord oluliselt muutunud ja 
tinginud prognoositud tulemuste teatava kohandamise.

69.
Iga-aastastel koosolekutel võetakse arvesse kõiki kättesaa-
davaid andmeid ja kogu teavet, st finants- ja järelevalve- 
andmeid ning hindamiste järeldusi, et hinnata rakendami-
sel tehtud edusamme, samuti arutatakse seal võimalikku 
vajadust kohandada strateegiat ja rahaliste vahendite eral- 
damist.

70.
Kuna kontrollikoja tsiteeritud aruanne on strateegiakava- 
de / strateegiliste suuniste rakendamist käsitlev aruanne, 
ei ole selles üksikasjalikult põhjendatud maaelu arengu iga 
üksiku meetme eelarvet.

Peale selle viidatakse aruandes küll tulemustele, kuid antakse 
lugejale mõista, et need ei ole veel ilmnenud (vt aruande 
punkt 4 „Väljavaade”).

71.
Kehvad tulemused ühe näitaja puhul ei ole piisav alus 
7–9aastase rakendusajaga poliitika muutmiseks.

72.
Kuigi praeguse programmitöö perioodi (2007–2013) kohta 
ei olnud hindamistulemused veel kättesaadavad, põhine-
sid komisjoni ettepanekud ühise põllumajanduspoliitika 
reformi kohta suurel määral senistel kogemustel ühise järe-
levalve- ja hindamisraamistikuga, maaelu arengukavade 
käimasoleval rakendamisel ning programmitöö eelmiste 
perioodide ja maaelu arengu meetmete hindamisel. See 
võimaldas komisjonil arendada ja toetada rohkem tule -
mustele suunatud poliitikat, millega kaasneb tugevdatud 
järelevalve- ja hindamissüsteem ning kõrvaldatakse teata-
vad programmitöö perioodil 2007–2013 kindlaks tehtud 
puudused.

Ühine vastus punktidele 73 ja 74
Komisjon pidi  esitama ajavahemikku 2014–2020 k äsit-
leva ettepaneku ühise põl lumajanduspol i i t ik a reformi 
kohta piisavalt aegsalt, et see saaks 2014. aastal jõustuda. 
Võttes arvesse vajal ikku konsulteerimisprotsessi ja sea-
dusandlikke menetlusi, tuli sellega alustada 2010. aastal. 
Seetõttu sai mõjuhinnangus kasutada tol hetkel kättesaa-
davaid hindamisandmeid. Komisjon ei oleks saanud ära 
oodata värskemaid hindamistulemusi,  st programmitöö 
perioodi 2000–2006 järelhindamise koondaruannet või 
programmitöö perioodi 2007–2013 vahehindamise aru- 
andeid, ilma et reform oleks märgatavalt edasi lükkunud.

Komisjon avaldab aga aegsalt kõik tema nimel teostatud 
hindamised koos hinnanguga nende kvaliteedile, seega 
on asjaomane teave Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
kättesaadav.

Mõjuhinnangu lisas 4a esitatud seitsme meetme näol on 
tegemist maaelu arengu tähtsate meetmetega, mis anna-
vad ülevaate eri liiki toetusmeetmetest.

Vt ka vastus punktile 56.
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75.
Vt vastused punktidele 73 ja 74.

Poliitikavalikud tuginevad mitmesugusele teabele, sealhul-
gas järelevalvele ja hindamisele, ning erinevatele poliiti -
listele nägemustele probleemide ja võimalike lahenduste 
prioriteetsusest.

Komisjon leiab, et kontrollikoja viidatud küsimused on asja-
kohased alles pärast seda, kui eesmärkides on kokku lepi-
tud, ning need on suunatud kõnealuste eesmärkide saavu-
tamiseks valitud meetmetele.

Järelevalve- ja hindamissüsteemi kaudu saadav teave ei 
ole küll täielik ega pruugi alati olla täiesti usaldusväärne, 
ent selles etapis oli see parim kättesaadav teave, võttes 
arvesse rahalisi ja praktilisi piiranguid, millega komisjon 
ja liikmesriigid peavad arvestama. Komisjon on järgmiseks 
programmitöö perioodiks välja pakkunud lahendused mit-
mele järelevalve- ja hindamissüsteemiga seotud problee-
mile, tuleb aga tähele panna, et alati on vaja leida tasakaal 
järelevalvest ja hindamisest saadava kasu ning sellega seo-
tud kulude ja halduskoormuse vahel. Peale selle mõjutavad 
meetme tulemusi ja mõju ka välistegurid, seega ei saa eel-
nevalt kunagi 100% kindel olla, milline on kõige tõhusam ja 
mõjusam meede teatava sihtväärtuse saavutamiseks.

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

76.
Komisjon on seisukohal, et kui järelevalve- ja hindamis-
alane teave on olnud kättesaadav, on komisjon kasutanud 
seda kavandamisel ja liikmesriigid rakendamisel.

Komisjon avaldab kõik tema nimel koostatud täiel ikud 
hindamisaruanded koos hinnanguga nende kvaliteedile 
Europa veebisaidil ning edastab need Euroopa Parlamen-
dile, nõukogule ja kontrollikojale.

77.
Vahehindamine andis maaelu arengukavade rakendamisest 
hea ülevaate. Selliste mitmeaastaste programmide puhul 
nagu maaelu arengukavad on teatavaid tulemusi (näiteks 
kogulisandväärtus) ja mõjusid võimalik õigesti hinnata alles 
programmitöö hilisemas etapis ja pärast selle lõppemist.

78.
Komisjon leiab, et ühine järelevalve- ja hindamisraamistik 
on sobiv vahend ELi maaelu arengu poliitika eesmärkide 
saavutamisel tehtud edusammude hindamiseks ning sel-
lel on mitu tugevat külge, kuigi esinenud on ka teatavaid 
probleeme.

Järelevalve- ja hindamissüsteemi kaudu kättesaadav teave 
ei ole küll täielik ega pruugi alati olla täiesti usaldusväärne, 
ent selles etapis oli see parim kättesaadav teave, võttes 
arvesse rahalisi ja praktilisi piiranguid, millega komisjon ja 
liikmesriigid peavad arvestama. Komisjon, liikmesriigid ja 
mitmesugused sidusrühmad teevad suuri jõupingutusi süs-
teemi pidevaks parandamiseks. Sellele kogemusele tugine-
takse täiustatud järelevalve- ja hindamissüsteemi väljatöö-
tamisel järgmiseks programmitöö perioodiks.
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Komisjon on järgmiseks programmitöö perioodiks välja 
pakkunud lahendused mitmele järelevalve- ja hindamis-
süsteemiga seotud probleemile, tuleb aga tähele panna, et 
alati on vaja leida tasakaal järelevalvest ja hindamisest saa-
dava kasu ning sellega seotud kulude ja halduskoormuse 
vahel. Peale selle mõjutavad meetme tulemusi ja mõju ka 
välistegurid, seega ei saa eelnevalt kunagi 100% kindel olla, 
milline on kõige tõhusam ja mõjusam meede teatava siht-
väärtuse saavutamiseks.

79.
Komisjon leiab, et määruses (EÜ) nr 1698/2005 ja ühen-
duse strateegilistes suunistes täpsustatud eesmärgid loo-
vad piisava aluse asjaomase poliitika eesmärkide kindlaks-
tegemiseks. Komisjon on hinnanud maaelu arengukavade 
ettepanekuid kõnealuste eesmärkide ja igas programmitöö 
piirkonnas (või riigis) tuvastatud vajaduste põhjal ning raha 
on eraldatud sellest lähtuvalt.

Kuna toetuse suunamiseks on mitu võimalust, võetakse sel-
les arvesse kindlakstehtud struktuurseid ja territoriaalseid 
vajadusi ning selle tulemusel võidakse toetus suunata suu-
rimatele toetuse vajajatele, samas kui mujal oleks näitajate 
väärtus toetuse tagajärjel võinud olla suurem.

80.
Selliste mitmeaastaste programmide puhul nagu maaelu 
arengukavad on teatavaid tulemusi ja mõjusid võimalik 
õigesti  hinnata al les programmitöö hil isemas etapis ja 
tagantjärele hindamiste kaudu.

Lisaks esitatakse kasulikku teavet finantsteostuse ja väljun- 
dite kohta rakendamist käsitlevates iga-aastastes arengu- 
aruannetes.

81.
Komisjon on seisukohal, et kui järelevalve- ja hindamis-
alane teave on olnud kättesaadav, on komisjon kasutanud 
seda kavandamisel ja liikmesriigid rakendamisel.

Järelevalvealast teavet on kasutatud maaelu arengukavade 
muudatuste toetamiseks. Samamoodi on juhindutud ka 
vahehindamistest, sest mitu maaelu arengukavade muu-
datust on olnud seotud vahehindamise järeldustega.

Komisjon pidi esitama ajavahemikku 2014–2020 käsitleva 
ettepaneku ühise põllumajanduspoliitika reformi kohta 
piisavalt aegsalt, et see saaks 2014. aastal jõustuda. See-
tõttu tuli kasutada sel hetkel kättesaadavaid hindamis-
andmeid. Komisjon ei oleks saanud ära oodata värskemaid 
hindamistulemusi, st programmitöö perioodi 2000–2006 
järelhindamise koondaruannet või programmitöö perioodi 
2007–2013 vahehindamise aruandeid, ilma et reform oleks 
märgatavalt edasi lükkunud.

82.
Järelevalve- ja hindamissüsteemi kaudu saadav teave ei ole 
küll täielik ega pruugi alati olla täiesti usaldusväärne, ent 
selles etapis oli see parim kättesaadav teave, võttes arvesse 
rahalisi ja praktilisi piiranguid, millega komisjon ja liikmes-
riigid peavad arvestama. Komisjon on järgmiseks program-
mitöö perioodiks välja pakkunud lahendused mitmele järe-
levalve- ja hindamissüsteemiga seotud probleemile, ent 
alati on vaja leida tasakaal järelevalvest ja hindamisest saa-
dava kasu ning sellega seotud kulude ja halduskoormuse 
vahel. Peale selle mõjutavad meetme tulemusi ja mõju ka 
välistegurid, seega ei saa eelnevalt kunagi 100% kindel olla, 
milline on kõige tõhusam ja mõjusam meede teatava siht-
väärtuse saavutamiseks.
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1. soovitus
Komisjon juba tegeleb selle soovitusega, võttes arvesse 
praeguse programmitöö perioodi õigusraamistikust tule-
nevaid piiranguid.

Maaelu arengukavade kavandatud muudatuste põhjenda-
mine on juba õiguslik nõue. Komisjon jätkab arengukavade 
tõhususe ja mõjususe hindamist ning keskendub perioodi 
lõpu poole üha enam tulemustele.

Komisjon ja liikmesriigid kasutavad järelevalve ja hinda-
mise raamistikus kättesaadavat teavet. Näiteks võeti aren-
gukavadesse muudatuste tegemisel arvesse vahehinda-
miste tulemusi.

83.
Vahehindamistega seotud probleemid tulenesid peamiselt 
asjaolust, et vahehindamised teostati nii vara, et mõju ei 
olnud veel ilmnenud. Need andsid aga kasulikku teavet 
arengukavade rakendamise kohta.

Seoses 2015. aasta järelhindamisega võib hindaja kasutada 
ja peabki kasutama erinevatest allikatest pärit teavet (vähe-
malt kolmest eri allikast pärit andmeid). Uuel programmi-
töö perioodil võeti järelevalve ja hindamisega seotud and-
mevajadusi algusest peale arvesse, vajadus andmete järele 
viidi tasakaalu halduskoormuse vähendamisega ja eelistati 
süsteemi, mis võimaluse korral tugineb olemasolevatele 
andmeallikatele.

2. soovitus
Komisjon nõustub selle soovitusega.

Suur hulk vahehindamiste järeldusi oli seotud järelhinda-
mise ettevalmistamisega ning liikmesriik ide tasandil on 
meetmeid juba võetud.

2. soovitus i)
2013. aasta sügisel moodustab komisjon hindamisvõrgus-
tiku temaatilise töörühma, et koostada suunised ajavahe-
miku 2007–2013 maaelu arengukavade järelhindamiseks.

2. soovitus iii)
2008. ja 2009. aastal püüdis komisjon koos liikmesriikidega 
täita maaelu arengukavades esinevaid lünki.  Komisjoni 
talitused tõid maaelu iga arengukava puhul esile puudu-
vad sihtväärtused ja sihtväärtused, mis ei olnud piisavalt 
kvantif itseer itud, ning palusid korraldusasutustel neid 
parandada. Selle tagajärjel täiustati sihtväärtusi maaelu 
arengukavade muutmise kaudu oluliselt .  Järgnevalt on 
pidevalt tehtud jõupingutusi üksikute allesjäänud küsi-
muste lahendamiseks.

Ühise järelevalve- ja hindamisraamistiku käsiraamatus 
esitatakse suuniseid ühise raamistiku rakendamise kohta. 
Lisaks on komisjoni tal itused esitanud l i ikmesr i ik idele 
mitmesuguste olemasolevate foorumite kaudu (maaelu 
arengu komisjon, hindamise eksperdivõrgustik ja Euroopa 
maaelu arengu võrgustik) täiendavaid suuniseid (töödoku-
mentide, küsimuste ja vastuste jms näol) ning teevad seda 
ka edaspidi.

84.
Vt vastus 3. soovitusele.

3. soovitus
Komisjon juba tegeleb selle soovitusega ning on teinud 
ettepaneku ajavahemiku 2014–2020 järelevalve- ja hinda-
misraamistiku uue ülesehituse kohta. Uue järelevalve- ja 
hindamissüsteemi kavandatud ülesehituse puhul ei hinnata 
aga tulemusi üksikute meetmete tasandil, vaid sobivamal 
kesksete valdkondade tasandil. Võrreldes ühise järelevalve- 
ja hindamisraamistikuga toob see kaasa mitu muudatust. 
Vahehindamiste asemel esitatakse 2017. ja 2019. aastal 
laiendatud iga-aastased rakendusaruanded, mis hõlmavad 
hindamistulemusi. Esimeses keskendutakse arengukavade 
juhtimisega seotud elementidele ning teises maaelu aren-
gukavade mõju esialgsele hindamisele. Liikmesriik idelt 
nõutakse terve programmitöö perioodi vältel hindamise 
teostamist kooskõlas maaelu arengukavades sisalduva hin-
damiskavaga. Seega seotakse poliitika tulemuste ja mõju 
hindamine ja nende kohta aruannete esitamine sobivamal 
moel maaelu arengukavade rakendamisetapiga.
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Iga keskse valdkonna jaoks on ette nähtud kvantifitseeritud 
sihtnäitajad. Nende kõigi kohta tuleb anda aru iga-aastas-
tes rakendamisaruannetes ning ühise järelevalve- ja hin-
damisraamistiku rakendamise käigus saadud kogemused 
näitavad, et tulemuste seisukohast ei ole see alati võimalik 
ega asjakohane. Mõne keskse valdkonna puhul on sihtnäi-
taja kehtestatud väljundi tasandil. Kui vastav tulemusnäi-
taja on aga keerulisem ega sobi kasutamiseks iga-aastaselt 
jälgitava sihtväärtusena, hinnatakse selle väärtust ning 
antakse sellest aru 2017. ja 2019. aasta aruandes ning järel-
hindamise aruandes.

3. soovitus i)
Kuigi näitajad võivad aidata poliitikat hinnata, ei ole näitaja 
väärtusest üksinda kuigi palju kasu ning sel ei pruugi olla 
tähendust. Üksik meede aitab harva eesmärki saavutada, 
pigem panustavad sellesse mitu meedet üheskoos ja sama-
moodi võib üks meede aidata saavutada mitut eesmärki. 
Väljundeid käsitlevaid andmeid kogutakse meetme tasan-
dil. Uue perioodi puhul teeb komisjon ettepaneku hinnata 
tulemusnäitajaid kesksete valdkondade tasandil, mis võib 
tähendada mitme vastastikku täiendava meetme tulemust.

Strateegiline lähenemine ajavahemiku 2014–2020 poliiti-
kale, mis põhineb prioriteetidel ja kesksetel valdkondadel 
ning nende paindlikkust soodustavatel meetmetel, nagu 
tõendab seotud sekkumisloogika ja näitajate hierarhia, 
näitab eri liiki näitajate ja eesmärkide eri tasandite vahelisi 
seoseid.

3. soovitus ii)
Liikmesriikidega koostöös toimuva eelarve täitmise puhul 
moodustavad andmete kvaliteedi kontrollid järelevalve- 
süsteemi lahutamatu osa.

85.
Komisjon leiab, et maaelu arengu kolm üldeesmärki, mis 
on sõnastatud määruse (EÜ) nr 1698/2005 artik lis 4, on 
piisavalt selged. Neid on veelgi täpsustatud ja põhjenda-
tud määruse põhjendustes ning ühenduse strateegilistes 
suunistes. Liikmesriigid peavad lähtuma kõnealustest ees- 
märkidest oma programmitöös.

Maaelu arengukavade heakskiitmise ajal teostas komis-
jon analüüsi, et hinnata seda, kas programmid ja meet-
med on kooskõlas ühenduse strateegil iste suunistega 
ja r i ik like strateegiakavade ning vastavad asjakohastele 
õigusnormidele.

Ajavahemikuks 2014–2020 arendab ja toetab komisjon 
rohkem tulemustele suunatud poliitikat, millega kaasneb 
tugevdatud järelevalve- ja hindamissüsteem ning kõrvalda-
takse teatavad programmitöö perioodil 2007–2013 kindlaks 
tehtud puudused.

4. soovitus
Ajavahemikuks 2014–2020 koostavad komisjon ja liikmes-
riigid ühise põllumajanduspoliitika kui terviku jaoks järele- 
valve- ja hindamisraamistiku, mis hõlmab ka maaelu aren-
gukavade järelevalve- ja hindamisraamistikku. Seoses sel-
lega on kindlaks määratud mitu kohustuslikku näitajat koos 
nõudega kehtestada vajaduse korral täiendavad näitajad 
arengukavade eripärade käsitlemiseks.

Ühised näitajad loovad ka aluse selleks, et siduda maaelu 
arengu poliitika strateegiaga „Euroopa 2020”.

4. soovitus i)
Iga keskse valdkonna jaoks on ette nähtud kvantifitseeritud 
sihtnäitajad. Nende kõigi kohta tuleb anda aru rakenda-
mist käsitlevates aastaaruannetes. Mõne keskse valdkonna 
puhul on sihtnäitaja kehtestatud väljundi tasandil. Kui vas-
tav tulemusnäitaja on aga keerulisem ega sobi kasutami-
seks iga-aastaselt jälgitava sihtväärtusena, hinnatakse selle 
väärtust ning antakse sellest aru 2017. ja 2019. aasta aru- 
andes ning järelhindamise aruandes.

4. soovitus ii)
Komisjon ei nõustu soovituse selle osaga. Uue järelevalve- 
ja hindamissüsteemi kavandatud ülesehituse puhul ei hin-
nata tulemusi ja mõju meetme tasandil.

Komisjon ja liikmesriigid koostavad ühise põllumajandus-
poliitika kui terviku jaoks järelevalve- ja hindamisraamis-
tiku, mis hõlmab ka maaelu arengukavade järelevalve- ja 
hindamisraamistikku. Seoses sellega on kindlaks määratud 
mitu kohustuslikku näitajat koos nõudega kehtestada vaja-
duse korral täiendavad näitajad arengukavade eripärade 
käsitlemiseks.
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Ühiseid näitajaid käsitlevad meetmete infolehed sisaldavad 
sellist teavet nagu andmete allikas, esitaja, kogumise sage-
dus, mõõteühik jne, et tagada ühtlustatud ja järjekindel 
lähenemisviis.

Kõnealuses raamistikus arvestatakse poliitika rakendamise 
ja väljatöötamisega seotud teabevajadusi, samas püütakse 
sellega piirata halduskoormust ja andmete kogumisest 
tulenevaid kulusid.

4. soovitus iii)
Maaelu iga arengukava suhtes teostatakse eelhindamist, 
mille käigus hinnatakse muu hulgas kavandatud arengu-
kava sisest sidusust, eelarvevahendite eraldamise kooskõla 
maaelu arengukava eesmärkidega ja kvantifitseeritud siht-
väärtuste realistlikkust.

Eelhindamiste tulemusi ja soovitusi võetakse arvesse maa-
elu arengukavade heakskiitmise käigus.

86.
Lisaks valikukriteeriumidele ja toetuskõlblikkuse kriteeriu-
midele on suunamist võimalik saavutada veel mitmel vii-
sil,  kasutades valdkondlikku või piirkondlikku eristamist, 
abi osakaalu eristamist vastavalt toetusesaajate liigile või 
investeeringu liigile või abi ülemmäärade kehtestamist.

Sõltumata maaelu arengu projektide valimise menetlusest 
on vaja mõõta arengukavade väljundeid, tulemusi ja mõju, 
et saada kogemusi edaspidiseks. See tähendab, et andmete 
kogumine ja analüüsimine koos sellega kaasnevate kulu-
dega on igal juhul vajalik.

87.
Vt komisjoni vastus punktidele 57 ja 77.

Komisjon avaldab kõik tema nimel koostatud täiel ikud 
hindamisaruanded koos hinnanguga nende kvaliteedile 
Europa veebisaidil ning edastab need Euroopa Parlamen-
dile, nõukogule ja kontrollikojale.

6. soovitus
Komisjon leiab, et vahehindamiste järelduste järelmeet-
med olid piisavad. Korraldusasutustele saadeti kirjad, milles 
küsiti teavet meetmete kohta, mida kavatsetakse võtta seo-
ses vahehindamistes esitada soovitustega, samuti käsitleti 
seda küsimust iga-aastastel läbivaatamiskoosolekutel. Peale 
selle keskenduti vahehindamiste järeldustele 2011. aasta 
töörühma kohtumistel, mille hindamise kasutajatugi kor-
raldas igas liikmesriigis.

6. soovitus i)
Komisjon on teinud ettepaneku ajavahemikus 2014−2020 
esitada vahehindamiste asemel 2017. ja 2019. aastal laien-
datud iga-aastased rakendusaruanded, mis hõlmavad hin-
damistulemusi.  Esimeses keskendutakse arengukavade 
juhtimisega seotud elementidele ning teises maaelu aren-
gukavade mõju esialgsele hindamisele. Liikmesriik idelt 
nõutakse terve programmitöö perioodi vältel hindamise 
teostamist kooskõlas maaelu arengukavades sisalduva hin-
damiskavaga. Seega seotakse poliitika tulemuste ja mõju 
hindamine ja nende kohta aruannete esitamine sobivamal 
moel maaelu arengukavade rakendamisetapiga.

6. soovitus ii)
Komisjon avaldab kõik tema nimel koostatud täiel ikud 
hindamisaruanded koos hinnanguga nende kvaliteedile 
Europa veebisaidil ning edastab need Euroopa Parlamen-
dile,  nõukogule ja kontroll ikojale.  Komisjoni arvamuse 
kohaselt on hindamise eesmärk parandada otsuste tege-
mist (selgitades, mis toimib ja mis mitte) ning tõendada 
aruandluskohustuse täitmist sõltumatu töövõtja töö põhjal.

6. soovitus iii)
Kuigi järelhindamise põhjal  saab teha järeldusi ,  ei  ole 
2015. aasta aruanne tingimata parim võimalus mis tahes 
tu le vas te  a renguk avade  mõju  ana lüüs imiseks .  A as -
taid 2014–2020 k äsit levad iga-aastased rakendusaru- 
anded sisaldavad hindamistulemuste kokkuvõtet ,  mis 
peaks kavade kohaselt hõlmama ajavahemiku 2007–2013 
järelhindamiste asjakohaseid järeldusi..
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TABEL 1 – KOMISJONI VASTUSED MAAELU ARENGU 
POLIITIKA JÄRELEVALVE JA HINDAMISEGA SEOTUD 
LEIDUDELE KONTROLLIKOJA ERI- JA 
AASTAARUANNETES

Eriaruanne nr 5/2010 – Leader-lähenemise 
rakendamine maaelu arengus
Leader+ järelhindamises kaalutakse kulude mõjususe ja 
tõhususe küsimust. Poliitikavahendite mõjususe ja tõhu-
suse tagantjärele hindamine on tavaline. Selline hindamine 
on poliitika tavapärase hindamistsükli osa.

Leader+ järelhindamises sisalduv asjakohane teave loob 
aluse komisjoni edasiseks tööks seoses Leader-lähenemisega.

Eriaruanne nr 7/2011 – Kas põllumajanduslik 
keskkonnatoetus on hästi kavandatud ja 
hallatud?
Komisjon on teinud kindlaks, et eesmärgid olid nii konk-
reetsed, mõõdetavad, saavutatavad, realistlikud ja tähtaja-
lised, kui see oli programmi heakskiitmise menetluse ajal 
võimalik. Komisjon rõhutab veel kord, et liikmesriigid pea-
vad tagama allmeetmete eesmärkide kooskõla põllumajan-
duse keskkonnameetmete üldeesmärkidega. Allmeetmete 
tegeliku keskkonnakasu saab kindlaks teha alles siis, kui 
nende rakendamisest on möödunud teatav aeg.

Eriaruanne nr 8/2012 – Põllumajandusettevõtete 
moderniseerimise toetuse suunamine
Praegused n-ö töö käigus saadud kogemused näitavad, et 
konkurentsivõime suurendamisega seotud tulemusnäita-
jate määratlemine on keeruline ning komisjon, liikmesrii-
gid ja mitmesugused sidusrühmad teevad suuri jõupingu-
tusi metoodika, usaldusväärsuse ja võrreldavuse pidevaks 
parandamiseks. Komisjon ja liikmesriigid vaatavad järele-
valve- ja hindamissüsteemi läbi, et parandada selle mõju-
sust ja tõhusust eelkõige seoses usaldusväärsuse ja võrrel-
davusega ning soodustada isevastutust, jagades head tava 
ja suurendades suutlikkust.

Eriaruanne nr 1/2013 – Kas ELi toetus 
toiduainetööstusele on olnud mõjus ja 
tõhus põllumajandustoodete lisandväärtuse 
suurendamisel?
Eelduste kohaselt annab koostatav vahehindamiste koond- 
aruanne ülevaate meetme 123 kohta kättesaadavast tea-
best seoses meetme rakendamisega ja tulemusnäitajate 
saavutamisega.

Järelhindamise käigus peavad liikmesriigid uuesti esitama 
teavet tulemusnäitajate kohta, hõlmates sel korral terve 
programmitöö perioodi.

Eriaruanne nr 6/2013 – Kas liikmesriigid 
ja komisjon saavutasid maamajanduse 
mitmekesistamise meetmetega kulutustele 
vastavat tulu?
Järgmiseks programmitöö perioodiks töötab komisjon 
koos liikmesriikidega välja ühise järelevalve- ja hindamis-
süsteemi uue versiooni, mis võimaldab hinnata iga maaelu 
arengukava rakendamisel tehtud edusamme, tuginedes 
arengukava jaoks välja valitud prioriteete ja keskseid vald-
kondi käsitlevatele ühiselt määratletud sihtnäitajatele. Selle 
alus on näitajate kava, milles iga keskse valdkonna jaoks 
kehtestatakse arengukava sihtväärtuste ja eesmärkide saa-
vutamiseks kasutatavate meetmete sihtmärgiks seatud ja 
kavandatud väljundid ja kulud. Näitajate kava kajastab täp-
semalt iga üksiku arengukava kvantifitseeritud sekkumis-
loogikat kui praegune jäik telgede süsteem.
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Aastaaruanne 2011, 10. peatükk
Komisjoni talitused täitsid finantsmääruses ja iga-aastaste 
tegevusaruannete koostamise juhistes kehtestatud kohus-
tused. Komisjon tugevdas 2011. aasta tegevusaruannete 
suhtes kehtivaid juhiseid seoses säästlikkuse, tõhususe ja 
mõjususega ning palus peadirektoraatidel lisada vabataht-
likult 3. osasse usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevaid 
näitajaid. Komisjon on kindel, et iga-aastastes tegevusaru-
annetes tervikuna esitatakse tulemuste/väljundite kohta 
piisavalt teavet.

Enamikus vahehinnangutes ei esitatud mõju kohta kvanti-
fitseeritud andmeid ning märgiti, et vahehindamine toimus 
programmitöö perioodi liiga varases etapis, et see oleks 
võimaldanud kajastada mõõdetavat mõju. Mõju avaldub 
alles pikema aja jooksul.
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EUROOPA KONTROLLIKODA

MAAELU ARENGU EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS ERALDAS EL PROGRAMMI-

TÖÖ PERIOODIKS 2007–2013 PEAAEGU 100 MILJARDIT EUROT. ARUANDES 

JÄRELDAB KONTROLLIKODA, ET PUUDUB KINDLUS SELLE KOHTA, ET RAHA 

ON KASUTATUD OTSTARBEKALT: KOMISJON JA LIIKMESRIIGID EI OLE PII-

SAVALT HÄSTI ARU ANDNUD OMA TULEMUSTEST ELi EELARVE ABIL KULU-

TUSTELE VASTAVA TULU SAAVUTAMISEL. KOMISJONIPOOLSELE TOETUSELE 

VAATAMATA EI OLE LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVE JA HINDAMINE OLNUD 

PIISAVALT USALDUSVÄÄRNE, JÄRJEPIDEV JA ASJAKOHANE, ET NÄIDATA, 

MILLISEID TULEMUSI ON SAAVUTATUD SEOSES MAAELU ARENGUPOLIITI-

KA EESMÄRKIDEGA. SAADAOLEVAT TEAVET EI KASUTATUD SELLEKS, ET PA-

RANDADA MAAELU ARENGU MEETMETE TÕHUSUST JA MÕJUSUST, PIGEM 

PÖÖRATI TÄHELEPANU EELARVE KASUTAMISELE KUI TÕHUSATE TULEMUSTE 

SAAVUTAMISELE. KOKKUVÕTTES EI OLE PRAEGUSE RAAMISTIKU ABIL SUU-

DETUD ESITADA VAJALIKKU TEAVET, MILLE ALUSEL TEHA OTSUSED KÕIGE 

MÕJUSAMATE JA TÕHUSAMATE MEETMETE KOHTA PERIOODIKS 2014–2020.
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