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LÜHENDID

EAF: Euroopa Arengufond

ELSF: Euroopa Liidu Solidaarsusfond

ESF: Euroopa Sotsiaalfond

IT: Infotehnoloogia

MEDA: Euroopa-Vahemere partnerluse finantsinstrument (Mesures D’Accompagnement)

RAD: soovitus, meede, eelarve täitmisele heakskiidu andmine (Recommendations, Actions, Discharge)

SMART : konkreetne, mõõdetav, saavutatav, realistlik ja tähtajaline (Specific, Measurable, Achievable, 
Relevant, Timely)
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE

I.
Kontrollikoda vaatas teist korda üle meetmed, mis komisjon on kontrollikoja varasemates 
eriaruannetes tehtud soovituste põhjal võtnud, ja käesolevas aruandes esitatakse ülevaata-
mise tulemused. 

II.
Ülevaatamise põhiküsimus oli: kas komisjon võtab kontrollikoja eriaruannetes esitatud audi-
tisoovituste põhjal asjakohaselt meetmeid? Põhiküsimus jagati omakorda kaheks: kas komis-
jon on kehtestanud meetmete võtmiseks nõuetekohased juhised ja menetlused, ning kas 
komisjonil on olemas asjakohane ja usaldusväärne haldusteave auditisoovituste ja nende 
elluviimise seisu kohta?

III.
Kontrollikoda uuris valimit, mis koosnes 62-st kontrollikoja aastate 2006–2010 kümnes eriaru-
andes esitatud soovitusest. Selleks hindas kontrollikoda soovituste elluviimise hetkeseisu ja 
komisjoni enda haldusteavet soovituste elluviimise seisu kohta. Samuti vaatas kontrollikoda 
üle peadirektoraatide asjakohased menetlused ning käsiraamatud, juhised, kavad ja avaldatud 
aruanded, keskendudes eelkõige neile, mis käsitlevad RAD (Recommendation, Action, Discharge 
ehk soovitus, meede, eelarve täitmisele heakskiidu andmine) rakendust. RAD on IT-vahend, 
mida komisjon kasutab järelevalve tegemiseks kontrollikoja auditisoovituste elluviimise üle, 
samuti taotluste üle, mida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus esitab.

IV.
Ülevaatamise põhjal teeb kontrollikoda järelduse, et komisjon võtab kontrollikoja soovituste 
põhjal asjakohaselt meetmeid. Soovituste valimi kontrollimine näitas, et komisjon on 83% 
kontrollikoja soovitustest kas täielikult või suuremas osas ellu viinud, mis on kaasa aidanud 
finantsjuhtimise paranemisele paljudes ELi eelarvevaldkondades. 

V.
Samuti on komisjon kontrollikoja hinnangul kehtestanud meetmete võtmiseks nõueteko-
hased juhised ja menetlused.

VI.
Kontroll näitas ka seda, et IT-rakendus RAD sisaldab haldusteavet alates 2008. aastast aval-
datud kontrollikoja eriaruannetes esitatud auditisoovituste kohta. Kontrollikoja hinnangul 
ei taga RAD aga komisjoni jaoks asjakohast ja usaldusväärset haldusteavet ainult osaliselt 
ellu viidud soovituste elluviimise seisu kohta. See tuleneb nende kategooriate absoluutsest 
iseloomust, mida komisjon soovituste elluviimise seisu salvestamiseks kasutab. 

VII.
Seetõttu soovitab kontrollikoda komisjonil RAD rakendust täiustada, et paremini kajastada 
soovitusi, mis on ainult osaliselt ellu viidud.
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SISSEJUHATUS

1. Rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ko-
haselt on auditiaruannete järelkontroll tule-
musauditi  kavandamis- ,  el luvi imis- ja järel-
kontroll itsük li  vi imane etapp1.  Kontroll ikoja 
tulemusauditi aruannete järelkontroll on aru-
andlustsükli vajalik element ja soodustab aru-
ande soovituste mõjusat elluviimist komisjoni 
poolt. 

2. Kontrollikoda avaldas oma esimese järelkont-
rolli aruande 2012. aastal (nr 19/2012). Selles 
tõdes kontrol l ikoda,  et  komis jonipoolsete 
meetmete võtmist kontrol l ikoja soovituste 
alusel tuleb tõhustada. 

1 Kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelised auditeerimis-
standardid ISSAI 3000 ja 3100.

3. Kontrollikoda vaatas teist korda üle meetmeid, 
mis komisjon on kontrol l ikoja varasemates 
eriaruannetes tehtud soovituste põhjal võtnud, 
ja käesolevas aruandes esitatakse ülevaatamise 
tulemused.
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ULATUS JA LÄHENEMISVIIS

4. Auditisoovituste alusel võetud komisjoni meet-
mete ülevaatamine kontrollikoja poolt põhineb 
süsteemide kontrollil, mille 2011. aastal tegid 
komisjoni siseauditi üksused. Siseauditi üksuste 
kontrolli põhjal järeldati, et asjasse puutuvates 
peadirektoraatides kasutusel olev sisekontrol-
lisüsteem andis piisava kindluse kontrollikoja 
soovituste elluviimise kohta. Siseauditi üksu-
sed tuvastasid aga ka probleeme, mis vajasid 
lahendamist, ning esitasid ettepanekuid RAD 
rakenduse funktsioonide ja aruandlusvahendite 
parandamiseks.

5. Ülevaatamise põhiküsimus oli:

 kas komisjon võtab kontrollikoja eriaruan-
netes esitatud auditisoovituste põhjal asja-
kohaselt meetmeid?

 Põhiküsimus jagati omakorda kaheks:

 ο kas komisjon on kehtestanud meetmete võtmi-
seks nõuetekohased juhised ja menetlused;

 ο kas komisjonil on olemas asjakohane ja usaldus-
väärne haldusteave auditisoovituste ja nende 
elluviimise seisu kohta?

6. Neile küsimustele vastamiseks hindas kontrolli-
koda 2013. aasta 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 
valimit, kuhu kuulus 62 auditisoovitust, mis päri-
nesid 10-st kontrollikoja poolt aastail 2006–2010 
avaldatud eriaruandest.  Eesmärk oli  k indlaks 
teha, kas komisjon oli soovituste alusel meet-
meid võtnud. Valim moodustati selliste aruan-
nete põhjal, mis olid avaldatud vähemalt kaks 
aastat tagasi ja mille soovitused olid endiselt 
asjakohased. Valimit kasutati ka selle kontrolli-
miseks, kui asjakohane ja usaldusväärne oli ko-
misjoni haldusteave soovituste kohta. Kasutatud 
eriaruannete nimekiri on toodud tabelis 1.

7. Soovituste elluviimise seisu hindamisel kasutas 
kontrollikoda järgmisi kategooriaid: täielikult 
ellu viidud; suuremas osas ellu viidud; osaliselt 
ellu viidud; ellu viimata; ei ole enam asjako-
hane; ei ole võimalik kontrollida. Kontrollikoda 
luges soovituse täielikult ellu viiduks, kui ko-
misjon oli rakendanud kõiki enda pädevusse 
kuuluvaid mõistlikke ja proportsionaalseid pa-
randusmeetmeid ning ükski oluline küsimus ei 
jäänud käsitlemata. Elluviimise seisu kontrolliti 
intervjuude ja asjassepuutuvate peadirektoraa-
tide tõendavate dokumentide abil. Liikmesrii-
kide või toetust saanud riikide tasandil teavet 
ei kogutud. Kontrolli eesmärk oli välja selgita-
da, milliseid meetmeid oli komisjon kontrolli-
koja soovituste alusel võtnud, mitte hinnata 
meetmete mõju, kuna see nõuaks eraldiseis-
vate põhjalike järelauditite tegemist vastavates 
valdkondades. 

8. Lisaks vaatas kontrollikoda üle peadirektoraa-
tide asjakohased menetlused2 ning käsiraama-
tud, juhised, kavad ja avaldatud aruanded. Eriti 
keskenduti komisjoni IT-rakendusele RAD, mida 
kasutatakse komisjoni järelmeetmetega seotud 
teabe salvestamiseks ja seireks.

2 Menetlused vaadati läbi eelarve peadirektoraadis ja viies 
suurimas peadirektoraadis (põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraat, regionaalarengu peadirektoraat, tööhõive, 
sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat, arengu 
ja koostöö peadirektoraat EuropeAid ning teadusuuringute ja 
innovatsiooni peadirektoraat), kellele on suunatud suurem osa 
kontrollikoja soovitustest.
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Eriaruanne1 Eelarvevaldkond Analüüsitud auditi-
soovituste arv2

Nr 8/2006. 
Kasvav edukus? Euroopa Liidu puu- ja köögiviljatootjate rakenduskavadele 
antud toetuse mõjusus

Põllumajandus 9

Nr 6/2009. 
Euroopa Liidu toiduabi puudust kannatavatele isikutele: eesmärkide, 
vahendite ja meetodite hindamine

Põllumajandus 8

Nr 5/2010. 
Leader-lähenemise rakendamine maaelu arengus Põllumajandus 6

Nr 3/2008. 
Kui kiire, tõhus ja paindlik on Euroopa Liidu solidaarsusfond? ELSF 2

Nr 17/2009. 
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud naiste kutsealase koolitusega 
seotud meetmed

Ühtekuuluvus 3

Nr 6/2008. 
Euroopa Komisjoni tsunami- ja orkaani Mitch järgne taastamisabi Välistegevus 6

Nr 18/2009. 
Piirkondlikule majandusintegratsioonile suunatud EAFi toetuse mõjusus 
Ida- ja Lääne-Aafrikas

Välistegevus 11

Nr 1/2009. 
MEDA programmi ja eelnevate protokollidega Vahemere piirkonnas raken-
datavad pangandusmeetmed

Välistegevus 5

Nr 5/2009. 
Komisjoni sularahahaldus Tulud 7

Nr 9/2007. 
Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammide 
hindamine – kas komisjoni lähenemisviisi on võimalik parandada?

Teadusuuringud 5

Soovituste arv kokku 62

TABEL 1

KÄESOLEVAS ARUANDES KÄSITLETUD ERIARUANDED

1 Kõik kontrollikoja eriaruanded on kättesaadavad aadressil: http://eca.europa.eu

2 Vajaduse korral loetletakse avaldatud soovituste osad käesolevas aruandes eraldi soovitustena, et komisjoni võetud meetmeid asjakoha-

selt analüüsida ja kirjeldada (vt I lisa).
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62 SOOVITUSE ELLUVIIMINE  
KOMISJONI POOLT

SISSEJUHATUS

9. Komisjon võtab kontrollikoja soovituste ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu (st ELi eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavate 
institutsioonide) esitatud taotluste alusel meet-
meid. Kooskõlas finantsmääruse artikli 166 lõi-
kega 2 koostab komisjon eelmainitud taotluste 
kohta ELi eelarve täitmisele heakskiidu andmi-
se menetluse raames aastaaruande. 

10.  Aruande järgnevas osas tuuakse ära kontrolli-
koja kontrolli tulemused, mis puudutavad 62 
valimisse kuulunud soovituse elluviimist komis-
joni poolt. Soovitused pärinesid 10 eriaruan-
dest, mis kontrollikoda on aastail 2006–2010 
avaldanud. Nõukogu ja parlamendi taotluste 
käsitlemist auditi raames ei hinnatud. I lisas on 
toodud ülevaade kõigist 62-st kontrollikoja hin-
natud soovitusest ning II–XI lisas lühike kok-
kuvõte asjasse puutuvatest audititest, soovitus-
test, komisjoni võetud järelmeetmetest ning 
võimalikest käsitlemist vajavatest küsimustest.

KOMISJON KÄSITLEB JA 
RAKENDAB ASJAKOHASELT ENAMIKKU 
KONTROLLIKOJA SOOVITUSTEST

11.  Kontrollikoja läbivaadatud 62 soovitusest kol-
me puhul ei olnud võimalik nende alusel võe-
tud meetmeid kontrollida, sest vajalik tõendus-
materjal oli kättesaadav ainult toetust saanud 
riikide tasemel, mis jäi väljapoole kontrolli ula-
tust (vt punkt 7). Kolme soovitust (kõik seoses 
toiduabi auditiga, vt III lisa) komisjon ellu ei 
viinud. Kaks soovitust lükati esialgu tagasi, kuid 
viidi seejärel ellu kas täies mahus (toiduabiga 
seotud soovitus, vt III lisa) või suuremas osas 
(sularahahaldusega seotud soovitus, vt X lisa).

12.  Kontrollikoda leidis, et 59 soovitusest, mida oli 
võimalik hinnata, oli 49 (83%) kas täies mahus 
või suuremas osas ellu viidud ning seitse soo-
vitust (12%) osaliselt ellu viidud. Kolm soovitust 
(5%) jäid ellu viimata.
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NÄITEID EDUSAMMUDEST JA 
PARANDAMIST VAJAVATEST 
VALDKONDADEST FINANTSJUHTIMISES

13.  Abiprogrammide lihtsustumist ja abi and-
mise menetluste  (nt toetuskõlblikkuse kr i-
teeriumide) selgemaks muutmist  täheldati 
ELi  puu- ja köögivi l ja  abiprogrammi puhul 
(põllumajandus), samuti seoses Euroopa Liidu 
Solidaarsusfondiga. Viimase puhul vähendas 
taotluste kvaliteedi paranemine selliste taot-
luste arvu, mille kohta pidi komisjon täiendavat 
teavet hankima. Komisjoni poolt liikmesriik i-
dele projektivaliku menetluste kohta antavate 
juhiste paranemist ning kohustuslike tulemus-
näitajate kaasamist märgiti ka Euroopa Sotsiaal-
fondi kaasrahastatud kutseõppeprogrammides 
(ühtekuuluvus). India ookeani tsunami auditi 
tulemusel parandati projektide jätkusuutlikku-
se arvesse võtmist taotlusetapis (välistegevus). 
Sellised parandused võivad viia paremini suu-
natud ning seeläbi mõjusama ja tõhusama abi 
andmiseni. 

14.  Järelevalve  ELi  programmide ja meetmete 
elluviimise  üle ning nende tulemuste hin-
damine  nõuab usaldusväärset tulemusalast 
teavet .  Sel les  osas täheldat i  edasiminekut 
mitmes kontrollitud valdkonnas. Esiteks, ehkki 
programmitöö perioodi 2014–2020 ühtekuulu-
vusfondi määruste eelnõud on endiselt sisen-
dipõhised, nähakse neis ette senisest enam 
tulemustele suunatud lähenemisviis, sealhul-
gas väljundi- ja eeldatavate tulemuste näitajad 
(ühtekuuluvus). Teiseks on ELi puu- ja köögivilja 
abiprogrammi puhul andmete laekumine liik-
mesriikidest paranenud tänu komisjoni uutele 
juhistele, dokumendivormidele ja IT-tarkvarale 
(põllumajandus). Samuti täheldati edusamme 
aruandluses, järelevalves ja teabevahetuses In-
dia ookeani tsunami järgse taastamisprogram-
mi elluviimisel (välistegevus).

15.  Si isk i püsib vajadus toetuskavasid paremini 
suunata, kaasates programmidesse SMART3 
eesmärgid ja paremad tulemusnäitajad (põl-
lumajandus). Samuti tuleb parandada võrrel-
dava kuluteabe esitamist neile, kes vastutavad 
rakendamise ja järelevalve eest (välistegevus). 
Nii saaksid liikmesriigid ja toetusesaajad ELi an-
tud toetuse kohta paremini aru anda.

16.  Parem sidusrühmade vaheline koordinee-
rimine ja  suutl ik kuse suurendamin e on 
olulised, tagamaks ELi kulutuste tõhusus ja 
mõjusus. Euroopa Arengufondi (EAF) abi pu-
hul täheldati komisjoni kaasabiga toimuvaid 
suuremaid jõupingutusi Aafrika piirkondlikuks 
integratsiooniks. See hõlmas paremat koordi-
neerimist piirkondlike asutuste vahel ning ju-
histe omavahelist jagamist komisjoni peakorte-
ri ja partnerriikides asuvate ELi delegatsioonide 
vahel. Samuti võeti kasutusele parem komisjoni 
ja teiste rahastamises osalevate sidusrühmade 
(nagu Euroopa Investeerimispank ning Euroo-
pa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank) vahelise 
koordineerimise kord (välistegevus). 

17.  Vahemere piirkonnas märgiti institutsioonilise 
suutlikkuse suurenemist pangandusmeetme-
te valdkonnas, mis toimus tänu spetsiaalsete 
üksuste loomisele komisjonis (EuropeAid). See 
peaks kaasa aitama uuenduslike finantsinst-
rumentide propageerimisele ja haldamisele 
(välistegevus).

3 Konkreetne, mõõdetav, saavutatav, realistlik ja tähtajaline 
(Specific, Measureable, Achievable, Relevant, Timely).
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KOMISJONIPOOLSETE MEETMETE VÕTMISE 
KONTROLLIMINE

18.  Meetmete võtmist kontrollib ja kooskõlastab 
komisjoni eelarve peadirektoraat. Peadirekto-
raadid kasutavad ühiselt arvutirakendust RAD, 
et salvestada auditisoovituste ja eelarve täit-
misele heakskiidu andmise taotlustega seotud 
haldusteavet. RAD sisaldab komisjoni ametlikke 
vastuseid soovitustele ja taotlustele ning pea-
direktoraatide võetud meetmete seisu. Pea-
direktoraatidel on meetmete elluviimise eest 
põhivastutus. 

19.  2003. aastal välja töötatud RAD rakendus kavan-
dati IT-vahendina, mille abil jälgida meetmete 
võtmist vastavalt kontrollikoja aastaaruanne-
te soovitustele ning taotlustele, mis eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav 
institutsioon on eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse käigus esitanud. Alates 
2008. aastast hõlmab RAD rakendus ka kont-
rollikoja eriaruannetes esitatud soovitusi. RAD 
on komisjoni kontrollisüsteemi oluline osa nii 
juhtimisteavet sisaldava vahendina, mis võimal-
dab eelarve peadirektoraadil ja teistel peadirek-
toraatidel soovituste ja taotluste alusel võetud 
meetmete üle järelevalvet teha, kui peamise 
teabeall ikana eelar ve täitmisele heaksk i idu 
andmise eest vastutavale institutsioonile esi-
tatava aastaaruande koostamisel4. 

20.  Informaatika peadirektoraat on RAD süstee-
mi tarni ja ning eelar ve peadirektoraat süs-
teemihaldur ja selles salvestatud teabe lõplik 
valideerija.

4 RAD: File – Discharge Follow-up Scope loetleb RAD eesmärkide-
na rakenduse loomise soovituste sisestamiseks ning tegevus-
kavade koostamiseks ja kontrollimiseks, samuti kontrollinõude 
täitmise Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale aru 
andmisel mitte ainult iga-aastaselt, vaid kuni soovituste elluvii-
mise või tühistamiseni.

KOMISJON ON KEHTESTANUD 
SOOVITUSTE ELLUVIIMISEKS 
NÕUETEKOHASED JUHISED JA 
MENETLUSED

21.  Kontrollikoda vaatas üle komisjoni juhised ja 
menetlused, mis on seotud soovituste elluvii-
misega. Kontrollikoda täheldas, et siseauditi 
üksuste ja kontrol l ikoja esimese soovituste 
elluviimist käsitleva aruande5 tähelepanekute 
alusel on komisjon astunud olulisi samme, et 
soovituste elluviimisega seotud juhiseid ja me-
netlusi tõhustada. See hõlmab kasutusel ole-
vate menetluste paremat dokumenteerimist 
ning uute juhiste vastuvõtmist soovituste el-
luviimise kavandamise, teostamise, järelevalve 
ja aruandluse kohta, „väga tähtsate” ja „kriitilise 
tähtsusega” soovituste ja taotluste esmajärje-
korda seadmist ning nõuet, et peadirektoraadid 
annaksid vähemalt kord aastas aru soovituste 
ja taotluste rakendamise seisu kohta. 

22.  Eelarve peadirektoraadi koostatud tegevuskava 
„RAD 2013. aasta toimingud” raames on uuen-
datud RAD kasutusjuhendit. Lisatud on mitu 
elementi, nagu koolituskursused, õigeaegsust 
käsitlevad aruanded, paremad otsingumooto-
rid ja RAD rakenduses sisalduvate programmi-
vigade parandamine.

23.  Kontrollikoja kontroll näitas, et RAD rakenduse 
menetlused ja viited peadirektoraatide vas-
tutavatele üksustele on asjakohased ja nõue-
tekohaselt dokumenteeritud. See tagab kõigi 
rakendusse sisestatud soovituste auditijälje, 
kaasa arvatud nende elluviimise seisu ajako-
hastamise. Kontroll näitas ka seda, et eelarve 
peadirektoraat on kehtestanud korra, mis ta-
gab selge ülesannete lahususe, kindlustamaks 
RAD-s salvestatud andmete terviklikkuse.

5 Eriaruanne nr 19/2012 (http://eca.europa.eu).
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RAD EI TAGA KOMISJONI JAOKS 
ASJAKOHAST JA USALDUSVÄÄRSET 
HALDUSTEAVET AINULT OSALISELT 
ELLU VIIDUD SOOVITUSTE ELLUVII-
MISE SEISU KOHTA

24.  Kontrollikoda kontrollis, kui asjakohane ja usal-
dusväärne oli RAD-s olev teave, mis käsitleb 62 
ülevaadatud soovitust. 

25.  RAD sisaldab iga auditisoovituse ja taotluse 
põhiandmeid,  nagu soovituse või  taotluse 
tähtsus (kriitilise tähtsusega, väga tähtis, tähtis 
või soovitatav), elluviimise seis (tagasi lükatud, 
vastuvõetud, tühistatud või elluviidud), lõpeta-
mise kuupäev (eeldatud ja tegelik kuupäev), ja 
komisjoni täispikk ametlik vastus. Vastavalt ko-
misjoni eeskirjadele peab tema vastus kontrol-
likoja soovitustele täitma teatud kriteeriumid, 
eelkõige selgelt väljendama, milliseid praktilisi 
meetmeid kavatseb komisjon tuvastatud puu-
duste kõrvaldamiseks võtta6. 

26.  Kontrollikoja valimisse kuulunud 62 soovitusest 
46 kanti RAD-sse. 16 soovitust, mida RAD-s ei 
salvestatud, olid kõik seotud enne 2008. aastat 
avaldatud eriaruannetega (vt punkt 20). Komis-
joni ametlik vastus oli nõuetekohaselt regist-
reeritud kõigi 46 RAD-sse kantud soovituse 
kohta. 46 soovitusest 38 oli komisjon märkinud 
„elluviiduks”. Kontrollikoja poolt peadirektoraa-
tides tehtud tõendavate dokumentide kontroll 
näitas aga, et ainult 20 soovitust võib pidada 
täielikult elluviiduks.

6 http://intracomm.ec.testa.eu/budg/rep/external/
proced_en.html

27.  18 soovituse puhul tuvastatud lahknevus ko-
misjoni andmete ja kontrol l ikoja hinnangu 
vahel puudutab juhtumeid, kus komisjon viis 
soovituse el lu ainult  osal iselt .  Kuna RAD-s 
kasutatav li igitus ei võimalda osalise elluvii-
mise märkimist, loetakse sellised soovitused 
elluviiduks.

28.  Kontrollikoda märgib, et komisjoni poolt soovi-
tuste elluviimise seisu märkimiseks kasutatava 
liigituse absoluutne iseloom avaldab negatiiv-
set mõju sellise teabe asjakohasusele ja usal-
dusväärsusele, mis puudutab üksnes osaliselt 
ellu viidud auditisoovitusi. 



14

20
12

. A
AS

TA
 A

RU
AN

NE
 E

UR
OO

PA
 K

ON
TR

OL
LI

KO
JA

 E
RI

AR
UA

NN
ET

E 
PÕ

HJ
AL

 V
ÕE

TU
D 

M
EE

TM
ET

E 
KO

HT
A

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

29.  Kontrollikoda kontrollis eriaruannetes esitatud 
soovituste elluviimist komisjoni poolt ning lei-
dis, et komisjon võtab kontrollikoja soovituste 
põhjal asjakohaselt meetmeid. 

30.  Kontrollikoda moodustas oma eriaruannetes 
esitatud 62 soovitusest valimi, mille kontrol-
limine näitas, et komisjon on 49 kontrollikoja 
soovitust (83%) kas täielikult või suuremas osas 
ellu viinud, mis on kaasa aidanud finantsjuh-
timise paranemisele paljudes ELi eelarvevald-
kondades (vt punktid 9–17). ( Vt II–XI lisa.) 

31.  Kontrollikoda vaatas üle komisjoni meetmete 
võtmisega seotud juhised ja menetlused ning 
leidis, et üldjuhul olid kehtestatud nõuetekoha-
sed juhised ja menetlused (vt punktid 21–23). 

32.  Kontrol l ikoja kontrol l  näitas k a seda,  et IT-
rakendus RAD sisaldab haldusteavet alates 
2008. aastast avaldatud kontrollikoja eriaru-
annetes esitatud auditisoovituste kohta. Kont-
rollikoja hinnangul ei taga RAD aga komisjoni 
jaoks asjakohast ja usaldusväärset haldusteavet 
ainult osaliselt ellu viidud soovituste elluviimi-
se seisu kohta. See tuleneb nende kategooriate 
absoluutsest iseloomust, mida komisjon soovi-
tuste elluviimise seisu salvestamiseks kasutab 
(vt punktid 24–28).

Komisjon peaks RAD rakendust täiustama, et paremini kajastada soovitusi, mis on ainult osaliselt ellu viidud.

SOOVITUS

CEAD auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Igors LUDBORŽS, võttis käesoleva aruande vastu 17. det-
sembri 2013. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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I LISA

ÜLEVAADE KONTROLLIKOJA LÄBIVAADATUD SOOVITUSTEST

Eriaruanne Soovitus Punkt Täies mahus  
ellu viidud

Ellu viidud
Ei ole  

ellu viidud
Ei ole enam  
asjakohane

Ei ole 
võimalik 

kontrollidaSuuremas 
osas Osaliselt

Nr 8/2006
Kasvav edukus? Euroopa Liidu 
puu- ja köögiviljatootjate 
rakenduskavadele antud 
toetuse mõjusus (II lisa)

1 94 x

2 95 (i) x

3 95 (ii) x

4 95 (iii) x

5 96 x

6 97 x

7 98 x

8 99 x

9 100 x

Nr 6/2009
Euroopa Liidu toiduabi puudust  
kannatavatele isikutele: 
eesmärkide, vahendite ja 
meetodite hindamine (III lisa)

1 1 x

2 2 x

3 3 x

4 4 x

5 5 x

6 6 x

7A 7 x

7B 7 x

Nr 5/2010
Leader-lähenemise 
rakendamine maaelu arengus 
(IV lisa)

1 1 x

2 2 x

3 3 x

4 4 x

5 5 x

6 6 x

Nr 3/2008
Kui kiire, tõhus ja paindlik on 
Euroopa Liidu solidaarsusfond? 
( V lisa)

1 46 x

2 47 x

Nr 17/2009 
E u r o o p a  S o t s i a a l f o n d i  k a a s -
rahastatud naiste  kutsealase 
kool itusega seotud meetmed 
( VI lisa)

1 50 (a) x

2 50 (b) x

3 53 x

Nr 6/2008
Euroopa Komisjoni tsunami- ja 
orkaani Mitch järgne 
taastamisabi (VII lisa)

1 1 x

2 2 x

3 3 x

4 4 x

5 5 x

6 6 x
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Eriaruanne Soovitus Punkt Täies mahus  
ellu viidud

Ellu viidud
Ei ole  

ellu viidud
Ei ole enam  
asjakohane

Ei ole 
võimalik 

kontrollidaSuuremas 
osas Osaliselt

Nr 18/2009 
Piirkondlikule majandus 
integratsioonile suunatud 
EAFi toetuse mõjusus 
Ida- ja Lääne-Aafrikas 
( VIII lisa)

1 1 x

2 2 x

3 3 x

4 4.1 x

5 4.2 x

6 4.3 x

7 4.4 x

8 5.1 x

9 5.2 x

10 6.1 x

11 6.2 x

Nr 1/2009 
MEDA programmi ja eelnevate 
protokollidega Vahemere 
piirkonnas rakendatavad 
pangandusmeetmed (IX lisa)

1 45 (a) x

2 45 (b) x

3 45 (c) x

4 46 x

5 49 x

Nr 5/2009
Komisjoni sularahahaldus 
(X lisa)

1 43, 1.1 x

2 43, 1.2 x

3 47, 2.1 x

4 47, 2.2 x

5 47, 2.3 x

6 47, 2.4 x

7 19 x

Nr 9/2007
Euroopa Liidu teadusuuringute 
ja tehnoloogiaarenduse 
raamprogrammide 
hindamine – kas komisjoni 
lähenemisviisi on võimalik 
parandada? (XI lisa)

1 V (i) x

2 V (ii) x

3 V (iii) x

4 V (iv) x

5 V (v) x

KOKKU 62 35 14 7 3 0 3

I LISA

ÜLEVAADE KONTROLLIKOJA LÄBIVAADATUD SOOVITUSTEST
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1.
Eriaruanne nr 8/2006 käsitles Euroopa Liidu puu- 
ja köögiviljatootjate rakenduskavadele antud toe-
tuse mõjusust.

2.
„Alates 1996. aastast on EL andnud toetust puu- ja 
köögiviljatootjate võetud meetmete kulude 50-prot-
sendiliseks katmiseks, mille eesmärk oli muu hulgas 
parandada tootekvaliteeti, vähendada tootmiskulu-
sid ja parandada keskkonnatavasid. Toetust väljas-
tatakse ainult tootjarühmadele, kes turustavad oma 
toodangut ühiselt tootjaorganisatsioonide kaudu. 
Li ikmesr i igid vastutavad tootjaorganisatsioonide 
poolt esitatud rakenduskavade heakskiitmise ja toe-
tuse väljamaksmise eest. 2004. aastal ulatus toetus 
500 miljoni euroni.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/06/21)

3.
Kontrollikoda auditeeris toetuskava mõjusust, toe-
tudes  eesk ät t  k aheksas  l i i k mesr i ig i s  e l luv i idud 
30 rakenduskava 104 meetme juhuslikule valimile, 
li ikmesriik ide ja komisjoni menetluste hindamisele 
ning komisjoni andmete kontrollimisele.

Kontrollikoja soovitused

4.
Kontrol l ikoda soovitas komisjoni l  rakendusk ava-
dele antavat toetust järgneval vi isi l  l ihtsustada ja 
tõhustada:

1) esitada uusi, hindamistulemustel põhinevaid ette 
panekuid;

2) selgitada kulude rahastamiskõlblikkuse kriteeriume ja 
loobuda programmitöö nõuetest;

3) vaadata üle rakenduskavade eesmärgid ja rahastamis-
kõlblikkuse nimekirjad;

4) viia toetuskava menetlused ja kulude rahastamis-
kõlblikkuse eeskirjad vastavusse maaelu arengu 
investeerimismeetmetega;

5) parandada rakenduskavade ja tootjaorganisatsioonide 
kohta andmete kogumist, keskendudes paarile pea-
misele näitajale; 

6) omandada parema arusaama sellest, miks pakkumise 
koondamine tootjaorganisatsioonidesse pole kavan-
datud viisil edenenud;

7) suunata poliitikat paremini, et saavutada koondamise 
ja kohandamisega seotud üldeesmärgid;

8) kaaluda, kas poliitikaga saavutatud pakkumise 
koondamise eelised on piisavad, kompenseerimaks 
ebavõrdsust, mida põhjustab toetuse suunamine 
tootjaorganisatsioonidele;

9) ELi puu- ja köögiviljatootjate toetamise mehhanism 
üle vaadata.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

5.
Kontrollikoja üheksast soovitusest kaheksa viidi ellu 
täies mahus (nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9) ja üks (nr 2) 
suuremas osas.

PÕLLUMAJANDUS: PUU- JA KÖÖGIVILJATOOTJATE 
RAKENDUSKAVADELE ANTUD TOETUS

II LISA
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Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

TOETUSKAVA LIHTSUSTAMINE JA TÕHUSTAMINE

6.
Peamised parandused hõlmasid toetuskava lihtsusta-
mist järgmiste sammude abil: 

1) mitu rakendusmäärust on asendatud ühega;

2) töötlemistoetus on tühistatud; 

3) kogu toetus on suunatud värske toodangu või 
töötlemiseks mõeldud värske toodangu tootja 
organisatsioonidele;

4) ühtsesse otsemaksete kavasse on lisatud puu- ja köö-
giviljasektori valdkondi;

5) rakenduskavade toetuskava on mõjusamaks muu 
detud tänu pakkumise koondumisele tootja 
organisatsioonidesse.

7.
Rakenduskavade heakskiitmisel võetakse nüüd arves-
se riik likku strateegiat ja ülemäärase toetuse maks-
mise ärahoidmise meetmeid. Komisjon on selgemaks 
muutnud ka rakenduskavade raames hüvitatavate ku-
lude rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid.

8.
Siiski tuleb märkida, et ehkki tootjaorganisatsiooni-
desse kuulumise keskmine määr on pidevalt kasva-
nud (2010. aastal EU-27 liikmesriikides 43%), on see 
endiselt alla 60% eesmärgi, mis kehtestati 2007. aasta 
reformi käigus ühise turukorraldusega. 

TÕHUSTATUD PROGRAMMITÖÖ, JÄRELEVALVE JA HINDAMINE

9.
Komisjon on toetuse atraktiivsemaks muutmiseks võt-
nud kasutusele uusi vahendeid:

1) tootjarühmad on osutunud edukaks ELi uutes liikmes-
riikides, eriti Poolas;

2) uued kriisiennetus- ja -ohjemeetmed (saagi toorelt ko-
ristamine või koristamata jätmine) osutusid tõhusaks 
2011. aasta E. coli kriisi ajal;

3) järjest kasvab saagikindlustuse tähtsus sissetuleku kao-
tuse ärahoidmise väärtusliku vahendina;

4) organisatsioonide osakaal (st tootjaorganisatsioonide 
pakkumise osatähtsus) ELis on alates 2007. aastast 10% 
kasvanud.

10.
Komisjon rakendab maaelu arengu rakenduskavade 
puhul ühtset lähenemisviisi, tagades, et kõik liikmes-
riigid jaotavad ressursse sektorite ja esmatähtsate 
valdkondade vahel mõjusal viisil.

11.
Samuti töötas komisjon välja andmete kogumise ju-
hised, näidised ja arvutitarkvara, et teha järelevalvet 
toetuskava mõjususe üle, ning tegi 2008. aasta hinda-
mistulemuste ja järgnevate uuringute põhjal järelduse, 
et tootjaorganisatsioonidele antav toetus tugevdab 
reaalselt põllumajandustootjate läbirääkimispositsioo-
ni. Tootjaorganisatsioonidesse kuulumise atraktiivse-
maks muutmiseks tuleks aga rohkem ära teha.

II LISA
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III LISA

PÕLLUMAJANDUS: TOIDUABI PUUDUST KANNATAVATELE ISIKUTELE

1.
Eriaruanne nr 6/2009 käsitles toiduabi puudust 
kannatavatele isikutele.

2.
„Seoses erakordselt  külma talvega ajavahemikul 
1986–1987 võttis komisjon vastu programmi ühendu-
se sekkumisvarudest kättesaadavate põllumajandus-
toodete eraldamiseks heategevusorganisatsioonidele, 
et jaotada neid puudust kannatavatele isikutele tasu-
ta. Meede kiideti laialdaselt heaks ja seda rakendatak-
se ka praegu. Programmil on kaks peamist eesmärki: 
sotsiaalne (aidata oluliselt kaasa enim puudust kan-
natavate isikute heaolule) ja turuga seonduv (stabili-
seerida põllumajandustoodete turge sekkumisvarude 
vähendamise abil). Liikmesriikide programmis osale-
mine on vabatahtlik. Eelarve 18 osalevale liikmesrii-
gile oli 2008. aastal 307 miljonit eurot ja 2009. aastal 
suureneb see 500 miljoni euroni.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/09/51)

3.
Areneva turu- ja sotsiaalse olukorra kontekstis au-
diteer is  kontrol l ikoda programmi usaldusväärset 
finantsjuhtimist aastail 2005–2008 ning selle raken-
damist neljas liikmesriigis (Hispaania, Prantsusmaa, 
I taal ia  ja  Poola) ,  mi l le le eraldat i  suurem osa ELi 
finantsvahenditest.

Kontrollikoja soovitused

4.
Kontrollikoda soovitas komisjonil:

1) kaaluda, kas on asjakohane jätkata sellise meetme ra-
hastamist ühise põllumajanduspoliitika raames;

2) julgustada liikmesriike kaasama programm sotsiaalpo-
liitika raamistikku ning parandada kooskõlastamist ja 
koostööd teiste peamiste sotsiaalmeetmetega seotud 
pooltega;

3) kindlaks määrata prioriteedid abisaajate ja abi vahen-
dajate valimiseks;

4) uuesti läbi vaadata jaotatavate toiduainete regulatiiv-
ne piiramine; 

5) kaaluda ühtsete standardite kehtestamist;

6) julgustada liikmesriike töötama programmi rakenda-
miseks välja täpsed, mõõdetavad, saavutatavad, asja-
kohased ja ajaliselt piiritletud eesmärgid; 

7) muuta konkurents avatumaks ja tagada soodsaimad 
turuhinnad:

a)  määratledes paremini puudust kannatavatele isi-
kutele jaotatavate toiduainete hankimise õiguslik 
alus ja rakenduseeskirjad. Lisaks

b)  tuleks lõpetada kaubavahetuskorraldus.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

5.
Komisjon viis täielikult ellu kaks soovitust (nr 1 ja 4), 
ühe soovituse suuremas osas (nr 2) ja kaks soovitust 
osaliselt (nr 6 ja 7 a). Kolme soovitust ellu ei viidud 
(nr 3, 5 ja 7 b).
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Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

EDASPIDINE RAHASTAMINE ÜHTEKUULUVUSE RAAMES ASEN-
DAB ÜPP (ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA)

6.
Määrusega (EL) nr 121/20127 muudeti toiduabi jao-
tamise programmi, nähes ette selle järkjärgulise lõ-
petamise perioodi. Järkjärgulise lõpetamise periood 
lõpeb 2013. aasta abikava lõpuleviimisega, pärast 
mida kaotab praegune kava kehtivuse.

7.
K av a n d a t u d  m ä ä r u s e g a  (CO M ( 2 0 1 2 )  6 1 7  f i n a l , 
24. oktoober 2012) nähakse perioodiks 2014–2020 ette 
Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute 
jaoks, mis täiendab olemasolevaid ühtekuuluvusva-
hendeid, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi.

KOOSTOIME SUURENDAMINE

8.
Praeguse kava raames esitas põllumajanduse ja maa-
elu arengu peadirektoraat tegevuskava muudatuse 
vastuvõtmiseks 2012. aasta kavas, mis käsitleb toidu-
abi jagamist enim puudust kannatavatele isikutele, 
ning komisjon väljastas 2012. aasta märtsis liikmesrii-
kidele edasised suunised kava rakendamiseks.

9.
Teatise COM(2012) 617 ettepanekuga nähakse heate-
gevusorganisatsioonidele, kes jaotavad enim puudust 
kannatavatele isikutele toitu või muid kaupu, ette ko-
hustus viia läbi ka tegevusi, mille eesmärk on abi saa-
vate inimeste sotsiaalne reintegratsioon. Ettepanek 
ootab heakskiitmist ELi seadusandjate poolt.

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 121/2012, 
15. veebruar 2012, millega muudetakse nõukogu määrusi 
(EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 1234/2007 seoses liidus enim puudust 
kannatavatele isikutele toiduainete jaotamisega (ELT L 44, 16.2.2012, lk 1).

MEETME MÕJU HINDAMINE

10.
Komisjon ei võtnud täiendavaid meetmeid kava pare-
maks suunamiseks (soovitus nr 3) ja saadud toiduabi 
puudutava aruandekohustuse paremaks täitmiseks 
põhjusel, et liikmesriigid on selleks paremas posit-
sioonis. Komisjon lükkas tagasi soovituse nr 5, mis 
käsitles programmide ühtsete standardite kasutusele 
võtmist, kuna see vähendaks programmide paindlik-
kust. SMART eesmärke koos tulemusnäitajatega ja 
liikmesriik ide jaoks siduvate rakendussuunistega ei 
ole veel välja töötatud. Lisaks tuleb endiselt üle vaa-
data kava aruandlussüsteem eesmärgiga parandada 
rakenduseeskirjade muutmise tulemusel komisjonile 
kättesaadavat haldusteavet.

11.
Pärast mõningate parandusmeetmete võtmist komis-
joni poolt püsivad järgmised puudused:

1) kuna hankedirektiivi ei ole liikmesriikide õigusaktides-
se alati hästi üle võetud, ei taga menetlused võrdset 
juurdepääsu kõigile ELi ettevõtjatele ega parimate 
tingimuste ja hinna saavutamist;

2) komisjon ei viinud ellu soovitust nr 7b sekkumisva-
rusid kasutava kaubavahetuskorralduse lõpetamise 
kohta, mistõttu püsib oht, et nimetatud korraldus ei 
ole alati kulutõhus.

III LISA
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PÕLLUMAJANDUS: LEADER-LÄHENEMISE RAKENDAMINE

1.
Eriaruanne nr 5/2010 käsitles Leader-lähenemise 
rakendamist maaelu arengus.

2.
„Leader on lähenemine, mille kaudu kohalikud tege-
vusrühmad rakendavad ELi maaelu arendamise polii-
tikat. Leader-lähenemise puhul eeldatakse, et võrrel-
des traditsioonilise ülalt-alla lähenemisega annab see 
lisaväärtust. Alt-üles lähenemine ja eri valdkondade 
vaheline suhtlemine kohalikul tasandil peaks aitama 
kaasa kohaliku potentsiaali mobiliseerimisele.

3.
Peamiselt vastutavad Leaderi lisaväärtuse saavutami-
se ja usaldusväärse finantsjuhtimise eest kohalikud te-
gevusrühmad. Euroopa Komisjon ja liikmesriigid vas-
tutavad ühiselt kohalike tegevusrühmade tegevuse 
järelevalve eest ja peavad tagama, et tegevusrühmad 
rakendaksid Leader-lähenemist ning järgiksid järje-
pidevalt usaldusväärse finantsjuhtimise kõrgemaid 
standardeid.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/10/27)

4.
Kontrollikoda hindas, kas Leader-lähenemist on raken-
datud viisil, mis lisab väärtust ning ühtlasi vähendab 
riske usaldusväärsele finantsjuhtimisele.

Kontrollikoja soovitused

5.
Kontrollikoda soovitas komisjonil:

1) tagada, et õigusaktides sõnastataks piisavalt selgelt 
Leaderi puhul nõutavad standardid, mis puudutavad 
kulude rahastamiskõlblikkust, raha eraldamise otsus-
te tegemist õiglasel viisil ja kohalike tegevusrühmade 
otsuseid tegevate komiteede koosseisu;

2) koos liikmesriikidega tagada mõjusad kaitsemeetmed 
huvide konflikti ärahoidmiseks ning kontrollida nende 
õiget toimimist;

3) koos liikmesriikidega üle vaadata kehtivad piiran-
gud kohalikule tegevusele, et soodustada uuen-
duslikumaid ja mitut sektorit hõlmavaid kohalikke 
strateegiaid;

4) tagada, et liikmesriigid nõuavad kohalikelt tegevus-
rühmadelt täpsete, mõõdetavate ja saavutatavate ees-
märkide seadmist aastate 2007–2013 kohaliku arengu 
strateegiatele;

5) üksikasjalikult kontrollida tulevaste programmide neid 
valdkondi, mis on olulised Leaderi lisaväärtuse, mõju-
suse ja tõhususe saavutamiseks;

6) tagada, et ta suudab vastutada Leaderi lisaväärtuse 
ja usaldusväärse finantsjuhtimise eest, ning suunata 
liikmesriikide tegevust, kindlustamaks, et järelevalve- 
ja kontrollisüsteemid annavad kindluse menetluste 
õigluse ja läbipaistvuse kohta.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

6.
Kuuest soovitusest k aks vi idi  el lu suuremas osas 
(nr 2 ja 3), kolm osaliselt (nr 1, 4 ja 6) ja ühel juhul 
oli olemasolev tõendusmaterjal arvamuse moodus-
tamiseks ebapiisav (nr 5), kuna aastate 2014–2020 
programmid ei ole veel kättesaadavad.

Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

SELGED STANDARDID

7.
Peamine edusamm oli selgemate eeskirjade väljasta-
mine kohalike tegevusrühmade otsuseid tegevatele 
komiteedele.

8.
Peamine puudus seisneb selles, et enne toetusetaot-
luste heakskiitmist kantud kulud võivad jätkuvalt ra-
hastamiskõlblikuks osutuda.
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HUVIDE KONFLIKT

9.
Huvide konflikti ärahoidmise nõue sisaldub rakendus-
määruses (EÜ) nr 1974/20068. Selles ei nähta aga ette 
huvide deklaratsiooni dokumenteerimist ja avalikus-
tamist, mis oleks mõjus kaitsemeede.

8 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006, 15. detsember 2006, milles 
sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste 
kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15).

JÄRELEVALVE

10.
On tõenäoline, et jätkuv hindamistöö ja järelhindami-
ne paranevad komisjoni antud suuniste alusel, kuid 
praegu kättesaadav teave ei ole piisav, et näidata Lea 
deri abil saavutatud lisaväärtust.

IV LISA
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V LISA

ÜHTEKUULUVUS: SOLIDAARSUSFOND

1.
Eriaruanne nr 3/2008 käsitles solidaarsusfondi, esi-
tades küsimuse, kui kiire, tõhus ja paindlik see on.

2.
„Euroopa Liidu solidaarsusfond loodi 2002. aastal rea-
geerimaks rasketele üleujutustele Saksamaal, Austrias, 
Tšehhi Vabariigis ja Prantsusmaal. Fondi eesmärk oli 
üles näidata solidaarsust loodusõnnetuste tõttu kan-
natanud liikmesriikidega. Kuni 2006. aasta lõpuni oli 
fondi kaudu antav abi 23 katastroofi puhul rohkem 
kui üks miljard eurot.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/08/10)

3.
Nõukogu soovis, et Euroopa Liidu solidaarsusfond 
(ELSF) oleks abi andmisel kiire, tõhus ja paindlik. ELSFi 
auditis analüüsiti, kas fond saavutas need eesmärgid 
ja kas abi saanud riigid olid fondiga rahul.

Kontrollikoja soovitused

4.
Kontrollikoda soovitas komisjonil:

1) kehtestada menetlused tagamaks, et taotlejariik saab 
taotluse nõuete kohta õigeaegsed ja üksikasjalikud 
suunised;

2) luua otsekontaktid liikmesriigi või ühinemisläbirääki-
misi pidava riigi taotluse ettevalmistamise eest vastu-
tava asutusega.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

5.
Mõlemad soovitused viidi täies mahus ellu.

Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

SUUNISED ABI TAOTLEVATELE RIIKIDELE

6.
Taotluste kvaliteet paranes, mida näitab tagasilükatud 
taotluste arvu vähenemine, samuti selliste taotluste 
arvu vähenemine, mille kohti nõuti täiendavat teavet.

7.
ELSFi määruse ülevaatamine võib olukorda veelgi pa-
randada seoses hindamisetapi ja sellele järgnevate 
etappidega, lihtsustamaks maksete tegemist.
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VI LISA

ÜHTEKUULUVUS: NAISTE KUTSEALANE KOOLITUS

1.
Eriaruanne nr 17/2009 käsitles Euroopa Sotsiaal-
fondi kaasrahastatud naiste kutsealase koolituse-
ga seotud meetmeid.

2.
„Naiste kutsealase kool itusega seotud meetmed 
on peamine ESFist  rahastatav  vahend,  edenda-
maks meeste ja naiste võrdseid võimalusi tööturul. 
Perioodil 2000–2006 eraldati meetmetele hinnan-
guliselt 3 miljardit eurot. Meetmed täiendavad liik-
mesr i ik ide programme või meetmeid,  mida EL ei 
kaasrahasta. Programmitöö perioodil 2007–2013 vä-
hendati erimeetmete eelarvet tunduvalt, kuna suu-
remat rõhku pööratakse nn soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamisele.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/10/06)

3.
Kontrollikoda analüüsis, kas ESFi kaasrahastatud nais-
te kutsealase koolitusega seotud meetmed olid prog-
rammitöö perioodil 2000–2006 asjakohaselt välja vali-
tud ja kas nende üle tehti nõuetekohast järelevalvet.

Kontrollikoja soovitused

4.
Kontrollikoda soovitas kutsealase koolitusega seotud 
meetmete valiku suhtes järgmist:

1) tulevased liikmesriikide poolt koostatud ja komisjoni 
poolt heaks kiidetud rakenduskavad tuleks koostada 
vastavalt tööturutingimuste analüüsile;

2) liikmesriikides tuleks kehtestada nõuetekohaselt ka-
vandatud projektide valikumenetlus ja seda tuleks 
õigesti rakendada;

3) komisjon peaks jätkama järelevalvet selle üle, et liik-
mesriigid kehtestaksid asjakohased ja tegelikkust 
arvestavad näitajad ning koguksid usaldusväärseid 
andmeid.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

5.
Komisjon viis ühe soovituse ellu suuremas osas (nr 2) 
ja ülejäänud kaks osaliselt (nr 1 ja 3).

Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

TÖÖTURU TINGIMUSTE ANALÜÜS

6.
Tööturu tingimuste analüüs ei ole praeguste raken-
duskavade analüüside ega aruannete süstemaatiline 
osa. Programmitöö perioodil 2014–2020 peaks aga 
ühtlustamine Euroopa 2020. aasta strateegiaga ning 
rakenduskavade koostamise erinõuded panema aluse 
tööturu analüüside koostamisele. Heakskiitmist oota 
vad programmitöö perioodi 2014–2020 määruste eel-
nõud sisaldavad sätted, mis loovad aluse rohkem tu-
lemustele suunatud lähenemisviisile, nähes ette väl-
jundinäitajad, eeldatavad tulemused ning tegevuste 
ja sihtrühmade valikumenetlused.

PROJEKTIVALIKU MENETLUS

7.
Komisjon väljastas juhendi läbipaistvate projektivaliku 
menetluste kohta ja on selle täitmist oma audititega 
kontrollinud. Juhend ei sisalda aga viidet soovitata-
vale tööturu analüüsile.

ASJAKOHASED JA RAKENDATAVAD NÄITAJAD

8.
Komisjon väljastas praeguseks programmitöö perioo-
diks suunised ning kavandas järgmiseks programmi-
töö perioodiks juhised ja kohustuslikud näitajad, mis 
sisalduvad määruse eelnõus.
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VII LISA

VÄLISTEGEVUS: TAASTAMISABI

1.
Eriaruanne nr 6/2008 käsitles Indiani ookeani tsu-
nami ja orkaani Mitch järgset taastamisabi.

2.
„26. detsembri 2004. aasta India ookeani tsunami 
põhjustas rohkem kui 200 000 inimese hukkumise ja 
tekitas ligikaudu 10 miljardi euro väärtuses kahju. Ko-
misjon osutas esialgset humanitaarabi, mille eesmärk 
oli päästa inimeste elu ja käsitleda esmaseid vajadusi, 
sellele järgnes ligikaudu 300 miljoni ulatuses pike-
maajaline taastamisabi, mille eesmärk oli uuesti üles 
ehitada infrastruktuur ja panna alus jätkusuutlikule 
arengule.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/08/13)

3.
Kontrollikoda käsitles tsunamijärgselt antud komisjo-
ni esialgset humanitaarabi aruandes nr 3/2006 ning 
vaatles järgnenud audit is  (er iaruanne nr 6/2008) 
taastamisetappi,  samuti komisjoni poolt 250 mil-
joni  euro suuruses  summas antud taastamisabi 
seoses orkaaniga Mitch, mis tabas Kesk-Ameerikat 
1998. aasta oktoobris.

Kontrollikoja soovitused

4.
Kontrollikoda soovitas komisjonil:

1) kiiresti kavandada taastamisprojektid ja kaasata 
abisaajad; 

2) jätkata jõupingutusi tihedas koostöös teiste rahastaja-
tega, et parandada vahendite läbipaistvust ja kehtes-
tada sõltumatu kvaliteedikontroll; 

3) tagada võrreldava kuluteabe kättesaadavus ja selgete 
projektieesmärkide väljatöötamine;

4) täpsemini prognoosida looduslikele katastroofidele 
järgnevaid olulisi hinnatõuse;

5) tagada ELi rahastatud projektide piisav nähtavus;

6) kindlustada projektide jätkusuutlikkus pärast ELi-pool-
se rahastamise lõppemist.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

5.
Komisjon viis neli soovitust ellu täies mahus (nr 1, 2, 5 
ja 6) ja ülejäänud kaks suuremas osas (nr 3 ja 4).

Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

JUHTIMISE JA KOOSTÖÖ PARANDAMINE

6.
Komisjon moodustas EuropeAidi ebakindlate olukor-
dade ja kriisiohje üksuse ning edendas selle tegevust. 
Lisaks avaldas komisjon mitu teatist, nagu muudatus-
te kava, suurõnnetuste ohu vähendamise strateegia 
ja rakenduskava, ning teatis vastupanuvõime kohta 
(mis on oluline samm häda-, taastamis- ja arenguabi 
lähenemisviisi edasiarendamisel).

7.
Samuti paranesid mitme rahastajaga sihtfondi sekre-
tariaadi ja sõltumatu tehnilise spetsialisti kaudu teh-
tav aruandlus ja järelevalve.
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VÕRRELDAVAD KULUD JA SELGED PROJEKTIEESMÄRGID

8.
Ehkki komisjon tagab jätkuvalt projektide elluviimi-
se hindamise, ei kindlusta EuropeAid võrreldava ku-
luteabe kättesaadavust, mille alusel projektikulusid 
kontrollida.

ELi RAHASTAMISE NÄHTAVUS

9.
Vaadati üle EuropeAidi standardmetoodika peakorte-
ri töötajate poolt Euroopa Liidu delegatsioonidesse 
tehtavate kontrollkäikude läbiviimiseks, et lisada mitu 
kontrolli ELi rahastamise nähtavuse kohta. Ka kvalitee-
ditoe rühm hindab kõigi projektide ja toetusetaotlus-
te puhul ELi nähtavust. Samuti on ELi nähtavus ette 
nähtud rahvusvahelistele organisatsioonidele väljas-
tatud juhistega, kui organisatsioonid aitavad komis-
jonil programme ellu viia.

JÄTKUSUUTLIKKUS

10.
Kvaliteeditoe rühma projektide kindlaksmääramise ja 
koostamise kontrollnimekirjadega kontrollitakse jät-
kusuutlikkuse aspekte projektide kavandamise etapis. 
Tehakse ka teisi kontrolle tagamaks, et jätkusuutlikkus 
on kõigi sekkumiste keskmes.

VII LISA
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VÄLISTEGEVUS: EAFi TOETUS

1.
Eriaruanne nr 18/2009 käsitles piirkondlikule 
majandusintegratsioonile suunatud EAFi toetuse 
mõjusust Ida- ja Lääne-Aafrikas.

2.
„Piirkondlikuks integratsiooniks nimetatakse protses-
si, kus naaberriigid teevad koostööd antud piirkonna 
poliitilise stabiilsuse parandamise ja majandusaren-
gu stimuleerimise nimel. Kaupade, teenuste, kapitali 
ja inimeste vaba liikumine võimaldab suurematel ja 
ühtlustatud turgudel saavutada mastaabisäästu ning 
soodustab kaubandust ja investeeringuid. Arengu-
maade vaheline piirkondlik majandusintegratsioon 
on seega majanduskasvu soodustav vahend, mille abil 
on võimalik vaesust vähendada.”

(Allikas: nr 18/2009, kommenteeritud kokkuvõte)

3.
Kontroll ikoda analüüsis,  kas piirkondlikule majan-
dusintegratsioonile suunatud Euroopa Arengufondi 
toetus on olnud mõjus Ida- ja Lääne-Aafrikas, kellele 
kokku on eraldatud tunduvalt üle 50% EAFi piirkond-
likele programmidele antud kogusummast. Kontrolli-
koda uuris Euroopa Komisjoni lähenemisviisi, antava 
toetuse haldamist ja üksikprojektide valimit ning tegi 
järelduse, et üldjoontes on piirkondlikule majandus 
integratsioonile antav EAFi toetus olnud siiani vaid 
osaliselt mõjus, ning seda mitmel põhjusel.

Kontrollikoja soovitused

4.
Kontrollikoda soovitas komisjonil:

1) jätkata toetuse andmist piirkondlikule integratsiooni-
le vaid tingimusel, et selle varajases etapis jõutakse 
kokkuleppele, kuidas saavutada erinevate piirkondlike 
organisatsioonide vaheline lähenemine; 

2) parandada ühtsust oma piirkondliku strateegia ja riik-
like strateegiate vahel;

3) uurida, kas piirkondlikele programmidele antav raha-
line toetus pole mitte liiga suur;

4) selgelt määratleda asjaomastes piirkondades asuvate 
delegatsioonide vastutusvaldkonnad;

5) luua asjakohane kooskõlastamismehhanism piirkon-
nas asuvate delegatsioonide vahel;

6) üle vaadata programmitööks ja piirkondlike prog-
rammide elluviimiseks delegatsioonidele eraldatud 
vahendite maht;

7) kasutada piirkondlike organisatsioonidega sõlmitavaid 
toetuslepinguid üksnes juhul, kui finantsjuhtimine vas-
tab rahvusvahelistele standarditele;

8) aidata piirkondlikel organisatsioonidel parandada nii 
omavahelist kooskõlastamist kui ka nende ja liikmes-
riikide vahelist kooskõlastamist;

9) aidata piirkondlikel organisatsioonidel luua järele 
valvesüsteemid; 

10) sõnastada SMART projektieesmärgid;

11) pöörata rohkem tähelepanu regulaarsele ja kvaliteet-
sele eduaruannete koostamisele, süstemaatilisele järe-
levalvele ja projektide tulemuste hindamisele.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

5.
Viis soovitust viis komisjon ellu täies mahus (nr 3, 4, 
5, 7 ja 8), neli suuremas osas (nr 1, 2, 9 ja 10), ning 
kahel juhul (nr 6 ja 11) ei olnud kontrollikojal võimalik 
elluviimise ulatuse kohta järeldust teha.
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Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

PIIRKONDLIK INTEGRATSIOON

6.
Nii piirkondlikud organisatsioonid mõlemas piirkon-
nas kui nende organisatsioonide l i ikmed jätkavad 
jõupingutusi edasise piirkondliku integratsiooni ni-
mel, eelkõige rakendades riik likul tasandil integrat-
sioonikokkuleppeid, mis on sõlmitud piirkondlikul 
tasandil. Komisjon on jätkanud toetuse andmist piir-
kondliku integratsiooni protsessile eesmärgiga tõhus-
tada piirkondlike organisatsioonide kooskõlastust ja 
lähenemist ning parandada järelevalvet ja hindamist. 
Mõningail nende organisatsioonide liikmetel on aga 
huvi piirkondliku integratsiooni vastu endiselt vähene 
ning piirkondlike organisatsioonide institutsiooniline 
suutlikkus nõrk.

PIIRKONDLIKUD JA RIIKLIKUD LÄHENEMISSTRATEEGIAD NING 
VAHENDITE ERALDAMINE

7.
Komisjon on teinud mitu sammu, et lähendada piir-
kondlikke integratsioonistrateegiaid ja meetmeid 
riik liku taseme omadele. Selle tegevuse tulemused 
peaksid nähtavamaks muutuma 11. EAFi raames. Piir-
kondade vahel on toimunud ka vahendite ümberjaga-
mine senisest realistlikumal alusel – nii on osa 10. EAFi 
vahenditest ümber suunatud kõigi sekkumiste säästva 
energia tarbeks.

DELEGATSIOONID

8.
2010. aastal koostas komisjon ja saatis laiali juhen-
di piirkondlike programmide juhtimiseks, mis peaks 
parandama kooskõlastust peakorteri ja delegatsioo-
nide vahel, samuti delegatsioonide vahel. Juhendis 
määratakse täpselt k indlaks ka see, millal võib piir-
kondliku organisatsiooniga toetuslepingu sõlmida. 
Nelja piirkondliku delegatsiooni töö tõhustamine 
sõltub täiendava personali saabumisest (planeeritud 
2013. ja 2014. aastal).

PROJEKTIDE HINDAMINE JA JÄRELEVALVE

9.
Komisjoni kvaliteeditoe rühmad hindavad süstemaa-
tiliselt projektide ja programmide ettepanekuid. Piir-
kondlike projektide ja programmide koostamist käsit-
levad temaatilised juhised ei ole aga veel valmis. Ka 
komisjonil endal on oma järelevalve- ja hindamissüs-
teemi ülevaatamine pooleli.

VIII LISA



29

2012. AASTA ARUANNE EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANNETE PÕHJAL VÕETUD M
EETM

ETE KOHTA

IX LISA

VÄLISTEGEVUS: PANGANDUSMEETMED

1.
Eriaruanne nr 1/2009 käsitles Vahemere piirkon-
nas rakendatavaid pangandusmeetmeid.

2.
„ELi ja ELi mittekuuluvate Vahemere piirkonna riikide 
vaheline koostöö algas ligikaudu 30 aastat tagasi ja 
seda on järk-järgult aastate jooksul edasi arendatud. 
Majandus- ja sotsiaalstruktuuride reformiga kaasne-
vad rahalised ja tehnilised meetmed (MEDA) partner-
riikides Euroopa-Vahemere partnerluse kontekstis hõl-
masid ajavahemikku 1996–2006.

3.
MEDA määruste ja eelnevate protokollide kohaselt 
rahastatakse ELi eelarvest ja rakendatakse Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) poolt kolme liiki pangandus-
meetmeid: tehnilist abi FEMIPi (Euroopa – Vahemere 
piirkonna investeerimis- ja partnerlusrahastu) toetus-
fondi kaudu, intressitoetusi teatavatele EIP laenudele 
ja riskikapitali tehinguid.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/09/18)

4.
Kontrollikoda auditeeris MEDA programmi ja eelne-
vate protokollide alusel rakendatavaid pangandus-
meetmeid, et välja selgitada, kas komisjon ja EIP tegid 
käimasolevate projektide järelevalvet nõuetekohaselt 
ning kas projektidega saavutati seatud eesmärgid.

Kontrollikoja soovitused

5.
Kontrollikoda soovitas komisjonil:

1) luua spetsiaalselt pangandusmeetmete jaoks kavan-
datud hindamis- ja järelevalveprogramm;

2) tagada abi mõjus kooskõlastamine;

3) leppida kokku piisavas juhtimiskorralduses;

4) tagada, et EIP tehtava järelevalve abil viiakse projek-
tid ellu nõuetekohaselt ning projektide vahendajad 
ja elluviijad täidavad finants- ja aruandluskohustused;

5) määratleda riskikapitali tehingute puhul üldine stra-
teegia ja valida parim rakendusprotsess.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

6.
Komisjon viis kõik viis soovitust täies mahus ellu.

Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

HINDAMIS- JA JÄRELEVALVEPROGRAMM

7.
Komisjon tegi ülesehituses ja menetlustes võtmetäht-
susega muudatusi:

1) 2008. aastal moodustas EuropeAid Vahemere piirkon-
na pangandusmeetmete eest vastutavas rühmas uue 
üksuse, et reageerida kontrollikoja soovitustele nii rut-
tu kui võimalik;

2) 2011. aastal loodi EuropeAidi ümberkorraldamise käi-
gus uus üksus, et edendada, kooskõlastada ja kontrol-
lida välissuhete portfellide uuenduslikke finantsinstru-
mente EuropeAidi hõlmatavates piirkondades; 

3) EuropeAid töötas 2009. aasta lõpus välja üksikasjalikud 
juhised EIP jaoks, et täpselt määratleda ELi eelarvest 
rahastatavate uute tegevuste valik.
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ABI KOOSKÕLASTAMINE

8.
Alates 2010. aastast on EuropeAidi, EIP ja Euroopa vä-
listeenistuse vaheline kooskõlastamine märgatavalt 
paranenud. Lisaks korraldas EuropeAid teabeüritusi 
ja koolitust ELi delegatsioonide töötajatele, kes ni-
metatud vahenditega töötavad, et rakendamist, järe-
levalvet ja aruandlust kohalikul tasandil sujuvamaks 
muuta.

HALDUSNÕUDED

9.
ELi ja EIP vahel sõlmiti 2012. aasta lõpus uus haldus 
leping ELi üldeelarvest rahastatavate tegevuste ellu-
viimise kohta, parandades keskkonnanõuetele vasta-
vust ja sellealast järelevalvet, ELi rahastamise nähta-
vust ja aruandlust.

IX LISA
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X LISA

TULUD: SULARAHAHALDUS

1.
Eriaruanne nr 5/2009 käsitles komisjoni  sula 
rahahaldust.

2.
„Komisjoni sularahahalduse põhiülesanded on: a) 
sularaha planeerimine ja prognoosimine, täpsemalt 
rahavoogude prognoosimine ja omavahendite kon-
todel olevate rahaliste vahendite kasutamine; b) su-
larahatehingute (laekumiste ja maksete) haldamine ja 
c) pangakontode haldamine.

3.
Sularahahaldusega tegelevad kaks komisjoni peadi-
rektoraati: eelarve peadirektoraat ning majandus- ja 
rahandusküsimuste peadirektoraat. Eelarve peadirek-
toraat vastutab kogu komisjoni hallatava eelarve sula-
rahahalduse ja Euroopa Arengufondi sularahahalduse 
eest. Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat 
vastutab muude eelarveväliste artiklitega seotud su-
larahahalduse ja ühenduse rahaliste vahendite inves-
teerimise eest.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/09/30)

4.
Kontrollikoja auditi peamine eesmärk oli hinnata ko-
misjoni sularahahalduse kvaliteeti ja eelkõige seda, 
kas: a) komisjon on järginud sularahahalduse suhtes 
kohaldatavaid eeskirju ja määrusi; b) komisjon oli keh-
testanud sisekontrollisüsteemid, mis tagavad usaldus-
väärse sularahahalduse.

Kontrollikoja soovitused

5.
Kontrollikoda soovitas komisjonil:

1) analüüsida omavahendite kontode praeguse süsteemi 
toimimist, et vähendada summasid nendel kontodel;

2) parandada oma rahavoogude prognoosimeetodite 
dokumenteerimist.

6.
Seoses sisekontrollisüsteemidega soovitas kontrolli-
koda komisjonil:

1) parandada ülevaadet oma sularahahaldusega seotud 
tegevustest;

2) parandada oma riskijuhtimise dokumenteerimist;

3) kehtestada ühtne poliitika ja asjakohased suunised 
usalduskontode avamiseks;

4) leida optimaalne lahendus esialgselt sissenõutud trah-
vide käsitlemisele.

7.
Seoses avansikontodega soovitas kontrollikoda:

1) järgida pakkumismenetluste nõudeid pankade 
valimiseks ja dokumenteerida valikumenetlust 
nõuetekohaselt.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

8.
Viis soovitust viis komisjon ellu täies mahus (nr 2, 3, 4, 
6 ja 7) ja kaks soovitust suuremas osas (nr 1 ja 5).
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X LISA

Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

OMAVAHENDITE KONTODE ANALÜÜSIMINE

9.
Eelarve peadirektoraadil õnnestus aasta lõpu saldot 
2008., 2009. ja 2011. aastal vähendada, hoolimata sel-
lest, et liikmesriikidelt omavahendite kogumise süs-
teemi muudatusi ei tehtud. Kuna süsteemi kehtestab 
nõukogu, ei ole komisjoni pädevuses seda muuta.

RAHAVOOGUDE PROGNOOSIMEETODID

10.
Rahavoogude ja sularaha prognooside aruandlus-
vahendid vaadati üle 2009. aastal ning uuendatud 
sularahahalduse kord näeb praegu ette igakuiseid 
kirjalikke teavitusi. 2010. aastast pärinevad rahavoo-
gude aruandlus- ja prognoosimeetodid on samuti aja 
kohastamisel.

TÕHUSTATUD JÄRELEVALVE

11.
Eelarve peadirektoraadi riskijuhtimispoliitika vaada-
takse regulaarselt üle ning piirmäärasid ja nõudeid 
muudetakse sellest tulenevalt. Eelarve peadirektoraa-
di ning majandus- ja rahandusküsimuste peadirekto-
raadi vahel on toimunud ka läbirääkimisi riskijuhtimi-
se ja trahvide haldamise parandamiseks.

12.
Komisjoni riskijuhtimispoliitika avaldati 2012. aastal. 
Lisaks kehtestas eelarve peadirektoraat sularaha ja 
maksetehingute riskijuhtimispoliitika, ning talitlus-
pidevuse tagamiseks on operatsiooniriskide suhtes 
kasutusel erimenetlused.

13.
Komisjon on kehtestanud sularahatehingute näita-
jad. Näitajaid kontrollitakse regulaarselt ning eran-
deid ja sihtarvudest kõrvalekaldeid analüüsitakse ja 
käsitletakse.

ESIALGSELT SISSENÕUTUD TRAHVIDE KÄSITLEMINE

14.
Eelarve peadirektoraat ning majandus- ja rahandus-
küsimuste peadirektoraat sõlmisid 2009. aasta lõpus 
teenustaseme kokkuleppe. Lisaks loodi fond uute 
esialgselt sissenõutud trahvide tarbeks, mida alates 
2010. aasta jaanuarist haldab majandus- ja rahandus-
küsimuste peadirektoraat. 2011. aastal vaatas majan-
dus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi siseaudi-
ti üksus esialgselt sissenõutud trahvide käsitlemise 
muudetud korra üle ning tegi järelduse, et kõnealuse 
toimingu haldamine on mõjus.

AVANSIKONTODE HALDAMINE

15.
Tihedas koostöös ELi delegatsioonidega esitab eelar-
ve peadirektoraat avansikontode haldamiseks kõige 
säästl ikumaid lahendusi .  Valikumenetlused doku-
menteeritakse ning eelarve peadirektoraat kontrol-
lib kontrollkäikudel vastavust menetluste nõuetele. 
Kontrol lkäigud võivad anda aluse soovituste esi-
tamiseks Euroopa välisteenistusele edastatavates 
kontrolliaruannetes.

USALDUSKONTOD

16.
Ehkki suuremat osa finantsmääruse sätetest kohalda-
takse alates 1. jaanuarist 2013, kehtivad uued eeskir-
jad finantsinstrumentide ja kaudse eelarve täitmise 
kohta alles alates 1. jaanuarist 2014. EIP ja komisjon 
ei ole veel allkirjastanud finants- ja haldusraamistiku 
lepingut (teatud usalduskontode haldamise põhimõt-
ted ja juhised) ning täpseid juhtnööre usalduskonto-
de kohta.
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TEADUSUURINGUD: TEADUSUURINGUTE JA TEHNOLOOGIA-
ARENDUSE RAAMPROGRAMMID

1.
Eriaruanne nr 9/2007 käsitles teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse raamprogrammide hinda-
mist, esitades küsimuse, kas komisjoni lähenemis-
viisi on võimalik parandada.

2.
„Paljude Euroopa Liidus innovatsiooni ja konkurentsi-
võime tugevdamiseks rakendatavate tegevuspõhimõ-
tete seas on teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
raamprogrammid kõige tähtsamad rahastamisvahen-
did, mis aitavad kaasa Lissaboni strateegia edenda-
misele ja Barcelona eesmärgi saavutamisele ühen-
duse tasandil.  Raamprogrammide kaudu rahastab 
ühendus teadusuuringuid Euroopa Liidus, assotsiee-
runud riik ides ja mujal. Raamprogrammide eelarve 
on aastate jooksul oluliselt suurenenud, ulatudes 
seitsmendas raamprogrammis 7217 miljoni euroni 
aastas (2007–2013).

3.
Auditi põhiküsimus oli ,  kas raamprogrammide tu-
lemuste hindamine komisjoni poolt oli asjakohane. 
Selles kontekstis uuris kontrollikoda, kas komisjon 
järgis õigusnorme ning kas komisjoni hindamis- ja 
järelevalvesüsteem vastas sidusrühmade ootustele.”

(Allikas: kontrollikoja teatis ECA/07/40)

4.
Kontrollikoja audit hõlmas alates 1995. aastast komis-
jonis rakendatavat hindamis- ja järelevalvekorda kol-
mel viimasel programmitöö perioodil (neljas, viies ja 
kuues raamprogramm) ning käsitles ka pooleli oleva, 
seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) väljavaateid.

Kontrollikoja soovitused

5.
Kontrollikoda soovitas:

1) esitada tulevastes õigusaktides selgesõnaline 
sekkumisloogika;

2) välja arendada põhjalik hindamisstrateegia;

3) kaaluda ühise hindamisüksuse loomist, mille ülesan-
deks on kooskõlastada teadusuuringute peadirek-
toraatide hindamistegevust raamprogrammi suhtes 
tervikuna;

4) andmete kogumist,  hindamist ja edastamist 
optimeerida;

5) komisjonil kindlaks määrata hindamise laad ja ulatus 
ning selgitada, kuidas hindamist kasutada.

Kontrollikoja soovituste elluviimine

6.
Komisjon viis neli soovitust ellu täies mahus (nr 1, 3, 
4 ja 5) ja ühe suuremas osas (nr 2).
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XI LISA

Kontrollikoja soovituste alusel võetud 
meetmete põhipunktid

SEKKUMISLOOGIKA

7.
Uued õigusaktide ettepanekud sisaldavad teadus 
uuringute rahastamise eesmärkide selget ja ülevaat-
likku kirjeldust, samuti piiratud arvul põhinäitajaid 
tulemuste ja mõju hindamiseks. Seadusandja ei ole 
neid ettepanekuid aga veel heaks kiitnud.

HINDAMINE JA JÄRELEVALVE

8.
Komisjon kehtestas süsteemi, koondamaks seitsmen-
dat raamprogrammi hõlmavad peamised tulemusnäi-
tajad, mis moodustavad seitsmenda raamprogrammi 
iga-aastaste järelevalvearuannete aluse. Samuti on 
välja töötatud teadusuuringute programmide hinda-
mise käsiraamat, mis moodustab osa teadusuuringute 
ja innovatsiooni peadirektoraadi sisekontrollistandar-
ditest. Konkreetset hindamisstrateegiat sisaldavat do-
kumenti ei ole aga veel koostatud.

9.
Ehkki tegemist ei ole ühise hindamisüksusega, koor-
dineerib teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse 
talitustevaheline hindamisvõrgustik praegu teadus-
uuringute peadirektoraatide hindamistegevust seoses 
raamprogrammiga.

10.
Komisjon koostas ühise teadusuuringute andmebaasi, 
mis annab kasutajatele teavet seitsmenda raamprog-
rammi lõpuleviidud projektikonkursside tulemuste 
kohta, hõlmates seitsmendas raamprogrammis osa-
lemise ja selle tulemuslikkuse statistilisi näitajaid.
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KOKKUVÕTE

VI. 
RAD funktsioonid ning kategooriad „nõustutud”, „tagasi lükatud”, „tehtud” ja „tühistatud” loodi 2003. aastal. Kui soovitused 
on osaliselt heaks kiidetud ja sellest tulenevalt osaliselt rakendatud, ei ole talitustel muud valikut kui märkida „vastuvõe -
tud” ja hiljem „elluviidud”.

Ometi on komisjon pärast kontrollikoja esimese eriaruande avaldamist tema soovituste järelmeetmete kohta ning seoses 
komisjonile saadetud soovituste ja taotluste arvu järsu kasvuga täiendanud oma talitustele saadetavaid juhiseid, reageeri-
des asjaomastele soovitustele/taotlustele, nõudes talitustelt sõnaselget kinnitust, kas asjaomane talitus võtab need vastu, 
ning näidata võimaluse korral, mil määral need on ellu viidud.

VII. 
2012. aasta lõpus avaldatud aruandes nr 19/2012 kasutas kontrollikoda kategooriaid „täielikult ellu viidud”, „ellu viimisel 
suuremas osas”, „ei ole ellu viidud”, „E/K kehtiva raamistiku alusel” või „puudulik tõendusmaterjal”.

Komisjon viib oma auditi järelevalvekomitee kaudu läbi soovituste/taotluste põhjalikku läbivaatust eesmärgiga protsessi 
tugevdada ja konsulteerib sel teemal kontrollikojaga.

62 SOOVITUSE ELLUVIIMINE KOMISJONI POOLT

15. 
ÜPP (ühise põllumajanduspoliitika) 2020. aasta eesmärkide järelevalve- ja hindamissüsteem sisaldab selgeid eesmärke 
ja näitajaid, mis peaksid aitama hinnata ÜPP meetmete/vahendite väljundeid, tulemusi ja mõju. Siiski tuleks märkida, et 
igasugune mõõtmine on kulukas ja sageli tuleb leida tasakaal halduskoormuse, abisaajate ja haldusasutuste kulude ning 
üksikasjalikust ja värskest teabest saadava kasu vahel. Peale selle ei saa näitajaid vaadelda omaette, vaid neid on vaja 
analüüsida ja tõlgendada kontekstis.

KOMISJONIPOOLSETE MEETMETE VÕTMISE KONTROLLIMINE

26. 
RAD hõlmab vaid nelja kategooriat: „vastuvõetud”, „tagasilükatud”, „elluviidud” ja „tühistatud”. Seepärast ei ole talitustel 
siis, kui soovitused on osaliselt heaks kiidetud ja sellest tulenevalt osaliselt ellu viidud, kunagi muud valikut kui märkida 
„vastuvõetud” ja hiljem „elluviidud”. See ühtluse puudumine komisjoni ja kontrollikoja kategooriate vahel võib põhjustada 
erinevuse rea soovituste vahel RADis, mida kontrollikoda peab „täielikult elluviiduks”, ja nende vahel, mis on klassifitseeri-
tud „elluviiduks”. ( Vt ka vastus jaole VI.)

Komisjoni ja kontrollikoja kasutatavate kategooriate ühtlustamine võiks olla üks tulevane arutlusteema kahe institutsiooni 
vahel (nagu on nimetatud vastuses soovitusele pärast punkti 32).

KOMISJONI VASTUSED
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27. 
Kuna kontrollikoja soovitused koosnevad sageli alapunktidest, võttis komisjon hiljuti kasutusele tava need soovitused 
RADis tükeldada, et järelmeetmeid lihtsustada. Komisjon eeldab, et see vähendab osaliselt ellu viidud ettepanekute arvu.

( Vt ka komisjoni vastused jaole VI ja punktile 26.)

28. 
Vt komisjoni vastused jagudele VI ja VII ning punktile 27.

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED

32. 
Komisjon on pärast seda, kui kontrollikoda avaldas esimese eriaruande oma soovituste järelmeetmete kohta, ning seoses 
komisjonile saadetud soovituste ja taotluste arvu järsu kasvuga täiendanud oma talitustele saadetavaid juhiseid, reageeri-
des asjaomastele soovitustele/taotlustele, nõudes talitustelt sõnaselget kinnitust, kas asjaomane talitus võtab need vastu, 
ning näidata võimaluse korral, mil määral need ellu viidud on.

Soovitus
Komisjon viib oma auditi järelevalvekomitee kaudu läbi soovituste/taotluste põhjalikku läbivaatust eesmärgiga protsessi 
tugevdada ja kutsub kontrollikoda pakkuma konstruktiivset kaastööd selles valdkonnas. Komisjon nõustub kaaluma või-
malust arendada rakendust RAD edasi, et parandada juhtkonnale pakutava teabe kvaliteeti.

KOMISJONI VASTUSED II LISALE: PÕLLUMAJANDUS: PUU- JA KÖÖGIVILJATOOTJATE RAKENDUSKAVADELE 
ANTUD TOETUS

8. 
Tootjate organisatsioonide poolset pakkumise koondamist viimastel aastatel näitab tootjate organisatsioonide osakaalu 
12,2protsendipunktine kasv EU-27s aastatel 2004–2010. Tootjate organisatsioonide poolset pakkumise koondamise suu-
renemist on näha eriti EU-15s, samal ajal kui organisatsioonide üldine osakaal ulatus 2010. aastal 47,7%-ni, võrreldes 
33,7%-ga aastal 2004. Olemasolevad vahendid (tootjarühmade toetamine) ja reformiga sisse viidud muudatused (kõrgem 
kaasrahastamise määr ja riiklik finantsabi rakenduskavadele vähese organisatsioonide määraga või 2004. aastal või hiljem 
ühinenud liikmesriikides) on osutunud mõnel juhul edukaks (näiteks Portugal, Poola). Siiski on vaadeldav periood liiga 
lühike, et see võimaldaks EU-12s suuremat kasvu sarnaselt EU-15s registreeritule.

11. 
Komisjon on teadlik asjaolust, et paljudes liikmesriikides ei kuulu enamik tootjatest tootjate organisatsioonidesse, ning 
püüab muuta neid atraktiivsemaks. Samal ajal püütakse kava käimasoleva läbivaatamise käigus leida uusi meetmeid mitte 
üksnes tootjate organisatsioonide loomiseks, vaid ka põllumajandustootjate uute koostöövormide leidmiseks.
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KOMISJONI VASTUSED III LISALE: PÕLLUMAJANDUS: TOIDUABI PUUDUST KANNATAVATELE ISIKUTELE

5. 
Soovitused 2 ja 6
Komisjon on, viidates oma märkustele III lisa lõigetes 8 ja 10, kontrollikoja hinnanguga nõus.

Soovituse 7 punktid a) ja b)
Komisjon on kontrollikoja hinnanguga nõus vaid osaliselt II I  l isa lõikes 11 ning lõike 11 punktides a ja b selgitatud 
põhjustel.

Soovitused 3 ja 5
Komisjon lükkas need soovitused III lisa lõikes 10 nimetatud põhjustel tagasi.

8. 
Soovitus 2
Komisjon nõustub kontrollikoja tähelepanekuga ja kordab oma seisukohta, et programm on aidanud erasektoril ning 
ametiasutustel täiustada toiduabi andmist ja sellega seotud meetmeid. Siiski tuleb tunnistada, et koosmõjusid saaks 
veelgi edendada. Seda küsimust käsitleti ka 2008. aasta mõjuhinnangu ning järgnenud uue nõukogu määruse ettepa-
neku raames. Programmi järkjärgulise lõpetamise tõttu vastavalt nõukogu ja Euroopa Parlamendi 2012. aasta otsusele ei 
ole selliseid meetmeid saanud praeguse programmi raames rakendada. Sellegipoolest on komisjon püüdnud innustada 
looma koostoimeid ja vastastikust täiendavust muude riiklike ja kohalike meetmetega, kutsudes oma 2012. ja 2013. aasta 
plaanide kohta koostatud mittesiduvates suunistes üles selliste seoste kirjeldamisele.

10. 
Soovitus 3
Komisjon kordab oma seisukohta, et parem positsioon sihtotstarbeliste meetmete võtmiseks konkreetsete riikliku ja koha-
liku tasandi vajaduste rahuldamiseks on liikmesriik idel, mitte komisjonil. Programm on tõhusam, kui järgitakse subsi-
diaarsuspõhimõtet ja abisaajate valik jääb liikmesriikide pädevusse. See ei tähenda, et sihte ei ole vaja valida, vaid et see 
tuleks jätta liikmesriikidele, kes peavad lisama oma plaanidesse igakülgse teabe abisaajate ja programmi raames toimuva 
abiandmise kohta. Seda aspekti on komisjon rõhutanud eriti 2012. ja 2013. aasta plaanide kohta koostatud mittesiduvates 
rakendamissuunistes.

Soovitus 5
Komisjon on seisukohal, et enim puudust kannatavate isikute programmi praegune juhtimisviis (selle lõpuni koos 
2013. aasta plaani lõpetamisega), mille osaks on toetuste kõrge tase, ja abisaajate valimine riiklikul tasandil võimaldab 
enim puudust kannatavatele isikutele suunatud programmil saavutada suurimat mõju, mis võib liikmesriigiti suuresti 
kõikuda. Terve ELi jaoks täiendavate suuniste kehtestamine võib vähendada programmi paindlikkust, kuid enim puudust 
kannatavate isikute programm peab olema paindlik selleks, et suuta kohaneda enim puudust kannatavate isikute erine-
vate olukordadega kohalikul tasandil.
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10.
Soovitus 6
Komisjon on analüüsinud 2008. aastal alanud enim puudust kannatavate isikute programmi läbivaatamise raames mitut 
võimalust kutsuda liikmesriike üles seadma SMART eesmärke, täiustama programmi rakendamise seiret ja aruandlust. 
Sellegipoolest on programmi järkjärgulise lõpetamise tõttu, mille nõukogu ja Euroopa Parlament on lõpuks otsus-
tanud, suudetud programmi raames saavutada vaid piiratud paranemist selles suhtes. Eelkõige kutsuti l i ikmesriike 
2012. ja 2013. aasta plaanide rakendamise suunistes üles oma programme paremini üles koostama vastavalt selgesti kind-
laksmääratud vajadustele ja eesmärkidele.

11. 
Soovituse 7 punktid a) ja b) 
Võttes arvesse, et enim puudust kannatavate isikute programmi täiendatud õigusraamistikus (määrus 121/2012) nähakse 
ette programmi jätkumine ainult kuni 2013. aasta jaotuskava rakendamise lõpuni, ei täiendanud komisjon kehtivaid raken-
duseeskirju selge sättega ELi standardeeskirjade kohaldamise kohta riigihangete suhtes. Sellegipoolest tuletab komisjon 
meelde, et hangete standardeeskirju kohaldatakse kõnealuse kava suhtes, hoolimata sellest, et puuduvad sellekohased 
erisätted.

1) Soovituse 7 punkt a) 
Lisaks punktis 11 antud vastusele on komisjon seisukohal, et kontrollikoja eriaruandes nimetatud puudused, nagu pakku-
mismenetluste avatuse puudumine, piiratud konkurents või oht mitte saavutada parimaid tingimusi või hindu, on seotud 
pigem üldiste hanke-eeskirjade väära tõlgendamisega mõne riikliku ametiasutuse poolt kui sekkumisvarude kasutamisega.

Komisjon selgitab nende eeskirjade kohaldamist paremini üksikasjalikes rakenduseeskirjades, mis koostatakse sekkumis-
varude kasutamise kohta loodava enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi raames.

2) Soovituse 7 punkt b)
Lisaks punktis 11 enim puudust kannatavate isikute Euroopa abifondi raames antud vastusele kaalutakse kontrollikoja 
ettepanekuid, mis võimaldavad liikmesriik idel otsustada kaotada põllumajandusturgudele sekkumise varud ja kasu-
tada sellest saadavat tulu vajaliku lõpptoote hankimiseks iga kord, kui kaubavahetuskorralduse tingimused osutuvad 
ebatõhusaks.
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KOMISJONI VASTUSED IV LISALE: PÕLLUMAJANDUS: LEADER-LÄHENEMISE RAKENDAMINE

8. 
Komisjoni ettepanek Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) 2014–2020 määruse kohta (artikli 67 lõige 2) 
põhineb kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahel ühtlustatud lähenemisviisil, olles samal ajal kooskõlas 
kehtivate riigiabi eeskirjadega.

Olukorra paranemise puudumine käesoleval perioodil: institutsioonid ei suutnud kolmepoolsete läbirääkimiste käigus üht-
lustamise üle Lissaboni lepinguga jõuda kokkuleppele ettepaneku KOM(2010) 537 suhtes (vt kontrollikoja avaldus lõikes 3).

Mõlemas ettepanekus öeldakse, et EAFRD kuluhüvitist antakse üksnes pärast taotluse esitamist pädevale ametiasutusele.

9. 
Juhiseid huvide konfliktide vältimiseks järgmisel perioodil antakse nelja peadirektoraadi poolt avaldatud kogukondli-
kult juhitava kohaliku arengu suuniste kavandi (nimetatud vastuses punktile 9) peatükis 4.3 leheküljel 26 („Kehtestatud 
töömenetlused, eeskirjad ja otsustamisstruktuurid peaksid tagama projektide valimise vastavalt strateegia eesmärkidele, 
diskrimineerimata ja läbipaistvalt ning eelkõige vältides igasugust huvide konflikti ohtu. Seoses viimati nimetatuga peak-
sid kohalikud tegevusrühmad koostama kirjalikud menetlused, milles nad selgitavad, kuidas nad kavatsevad selle ohu 
kõrvaldada (näiteks koosolekute protokollides, hääletamisest kõrvalejäämine, kirjalikud avaldused).”).

Komisjon loeb huvide deklaratsioone käsitlevaid juhiseid piisavaks.

10. 
Põhiline LEADERi saavutatud lisaväärtuse hindamisel on järelhindamine.

KOMISJONI VASTUSED VI LISALE: ÜHTEKUULUVUS: NAISTE KUTSEALANE KOOLITUS

5. 
Komisjon võtab kontrollikoja analüüsi arvesse. Soovitused 1 ja 3 on mõningal määral rakendatud, sest tulevast programmi-
töö perioodi 2014–2020 käsitlevaid sätteid ei olnud käesoleva aruande koostamise ajal veel vastu võetud. Sellegipoolest 
on komisjon oma ettepanekute kaudu aastateks 2014–2020 võtnud konkreetseid meetmeid nimetatud soovitused täieli-
kult ellu viia. Soovitused viiakse ellu uue õigusraamistiku alusel.

Samal ajal kui komisjonil ei ole õiguslikku alust kehtestada liikmesriikidele konkreetseid projektide valikumenetlusi, on tal 
siiski hea meel, et tema tegevus on vilja kandnud ja parandanud olukorda kõnealuses valdkonnas. Käesoleva programmi-
töö perioodi uued suunised annavad selge vastuse neile soovitustele, nagu ka rakenduskavade muudatused, k.a vahendite 
jaotamises ja prioriteetide määramises.
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6.
Komisjon rõõmustab kontrollikoja järelduste üle. Järgmisel programmitöö perioodil palutakse liikmesriikidel tõepoolest 
esitada tööturu analüüs. Peale selle määratletakse ühissätete määruse eelnõu artiklis 87 rangem tulemustele orienteeritud 
lähenemisviis.

7. 
Seoses kontrollikoja leitud vajadusega tugevdada projektide valikumenetluste ja tööturuanalüüsi vahelist seost tuleb mär-
kida, et komisjonil ei ole õiguslikku alust kohustamaks järelevalvekomiteesid vaatama läbi valikukriteeriume pärast seda, 
kui hiljuti selgitati välja (täiendatud) tööturuanalüüsist tulenevad probleemid.

Peale selle on komisjon seisukohal, et prioriteetide ja sellega seoses programmide rahastamise muutmine kõrgemal 
tasandil on asjakohasem vahend tööturu arengu arvesse võtmiseks. Programmide muudatusi võetakse arvesse projektide 
valikul.

Pärast kontrollikoja soovitusi ja tänu komisjoni märkimisväärsetele jõupingutustele on paljudes programmides tehtud olu-
lisi muudatusi. Need muudatused peegeldavad sotsiaal-majandusliku kriisi mõju, sh mõju tööturule. Nendega hinnatakse 
ümber prioriteedid ja paigutatakse ümber rahastus, mis muudab omakorda kohapeal valitavate projektide liiki ja hulka.

8. 
Komisjon nõustub kontrollikoja analüüsiga. Programmitöö perioodil 2007–2013 saavutati edu kohustusliku aruandluse 
nõuete (määruse (EÜ) nr 1828/2006 XXIII lisa), liikmesriikide 2009. ja 2012. aasta ühtekuuluvusfondide strateegiaaruannete 
ning iga-aastaste rakendusaruannete valdkonnas. Peale selle kaasatakse programmitöö perioodi 2014–2020 reguleeriva 
raamistiku projekti kohustuslikud näitajad.

KOMISJONI VASTUSED VII LISALE: VÄLISTEGEVUS: REHABILITATSIOON/TAASTAMISABI

8. 
Komisjon on seisukohal, et teabe kättesaadavaks muutmine mitmesuguste taastamisvajaduste ja erineva sotsiaal-majan-
dusliku olukorraga riikide kohta on raske. Kuluteavet saab koguda juhtumipõhiselt, kuid puudub üldine kuluteave tõhu-
suse usaldusväärseks kindlaksmääramiseks. Seepärast on komisjon seisukohal, et antud soovitust on järgitud nii palju kui  
võimalik.
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KOMISJONI VASTUSED X LISALE: TULUD: SULARAHAHALDUS

16. 
Peaarvepidaja juhised, milles sätestatakse usalduskontode avamise, haldamise ja sulgemise eeskirjad, on saanud lõpliku 
kuju ja jõustuvad eeldatavasti 2014. aasta alguses.

Käib lõplik arutelu EIPga finants- ja haldusraamistiku lepingu üle ning leping kirjutatakse loodetavasti peagi alla. See hak-
kab sisaldama rahastamisvahendite arvepidamise ja varahalduse suuniseid.

KOMISJONI VASTUSED XI LISALE: TEADUSUURINGUD: TEADUSUURINGUTE JA TEHNOLOOGIAARENDUSE 
RAAMPROGRAMMID

7. 
Algatust Horisont 2020 reguleerivad õigusaktid on kooskõlas üldise lähenemisviisiga, mille komisjon välja pakkus selge-
sõnalise sekkumisloogika ja piiratud arvu tulemuslikkuse põhinäitajate tagamiseks.

8. 
Komisjon on võtnud seadusandja ees kohustuse valmistada ette üldine lähenemisviis algatuse Horisont 2020 hindamiseks 
ja seireks, nagu ta märgib eelkõige oma mõjuhinnangus.

Komisjon on seisukohal, et vastavad sätted õigusaktides ja algatuse Horisont 2020 hindamisstrateegia mõjuhinnangus 
sätestatud peamised põhimõtted on olulisel määral ühtlustatud kontrollikoja aruande tähelepanekutega.

Komis jon töötab nende sätete ja  põhimõtete a lusel  väl ja  kõigi  a lgatuse Hor isont  2020 meetmete igakülgse 
hindamisstrateegia.

9. 
Komisjon k aalus,  k as  luua ühine hindamisüksus,  kuid val is  k äesolevas,  seitsmendas raamprogrammis er ineva 
lähenemisviisi.

Ehkki ühist hindamisüksust ei ole, tagab seitsmenda raamprogrammi jaoks loodud süsteem järjekindla lähenemisviisi 
hindamisele, mis vastab kontrollikoja soovitusele.

Komisjon tegeleb parajasti algatuse Horisont 2020 juhtimise organisatsioonilise korraga.

Ühtse andmete ja aruandlusega tegeleva hindamisüksuse loomine kogu teadusuuringute poliitika jaoks tugevdab ühist lähe-
nemisviisi hindamisele, pakkudes järjepidevat ja igakülgset teavet algatuse Horisont 2020 rakendamise ja tulemuste kohta.
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EUROOPA KONTROLLIKODA

KONTROLLIKOJA TULEMUSAUDITI ARUANNETE JÄRELKONTROLL ON ARUAND-

LUSTSÜKLI VAJALIK ELEMENT JA SOODUSTAB ARUANDE SOOVITUSTE MÕJUSAT 

ELLUVIIMIST KOMISJONI POOLT. KÄESOLEVAS ARUANDES ESITATAKSE KONTROLLI-

KOJA TEISE KONTROLLI TULEMUSED, MIS PUUDUTAVAD 62 VALIMISSE KUULUNUD 

SOOVITUSE ELLUVIIMIST KOMISJONI POOLT. SOOVITUSED PÄRINESID 10 ERIARUAN-

DEST AJAVAHEMIKUST 2006–2010.

KONTROLLI PÕHJAL TEEB KONTROLLIKODA JÄRELDUSE, ET KOMISJON VÕTAB 

KONTROLLIKOJA SOOVITUSTE PÕHJAL ASJAKOHASELT MEETMEID. SOOVITUSTE 

VALIMI KONTROLLIMINE NÄITAS, ET KOMISJON ON 83% KONTROLLIKOJA SOOVI-

TUSTEST KAS TÄIELIKULT VÕI SUUREMAS OSAS ELLU VIINUD, MIS ON KAASA AIDA-

NUD FINANTSJUHTIMISE PARANEMISELE PALJUDES ELi EELARVEVALDKONDADES.
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