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EAFRD: Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping

EMKF: Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

ERF: Euroopa Regionaalarengu Fond

ESF: Euroopa Sotsiaalfond

ETK: Euroopa territoriaalne koostöö

IPA: Ühinemiseelse abi rahastamisvahend

VE: Valdkondlik eesmärk

ÜF: Ühtekuuluvusfond



07Mõisted

Eeltingimused on ühissätete määruses määratletud kriteeriumidel põhinevad tingimused, mida käsitletakse kui 
lepingutega hõlmatud ELi toetuse mõjusa ja tõhusa kasutamise eeltingimusi. Programmitöö perioodi 2014–2020 
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi rakenduskavade ettevalmistamisel 
peavad liikmesriigid hindama nende tingimuste täitmist. Kui tingimused on täitmata, tuleb koostada tegevuskavad, 
mis tagavad nende täitmise 31. detsembriks 2016.

Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabel on vahend, mille abil teeb komisjon ELi liikmesriikide 
teadustegevuse ja innovatsiooni tulemuslikkuse võrdlevat hindamist. See kajastab riigi innovatsioonisuutlikkust 
ühe sünteetilise näitaja abil, mis koosneb kolme põhiliiki näitajatest, milleks on tõuketegurid, ettevõtete tegevus ja 
väljundid, ning kaheksast innovatsioonimõõtmest, mis hõlmavad kokku 25 näitajat.

Euroopa partnerluse käitumisjuhend on komisjoni delegeeritud määruses (EL) 240/2014 sätestatud 
põhimõtete kogum, mille eesmärk on hõlbustada liikmesriikidel partnerluse korraldamist partnerluslepingute ja 
rakenduskavade ettevalmistamiseks ja rakendamiseks.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on viis eraldiseisvat fondi, mis toetavad liidu aruka, jätkusuutliku 
ja kaasava majanduskasvu strateegia täitmist kogu liidus, samuti fondispetsiifiliste ülesannete täitmist, 
mille poliitilised raamistikud on kindlaks määratud seitsme aasta pikkuseks mitmeaastase finantsraamistiku 
eelarveperioodiks. Viis fondi on Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF), 
Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
(EMKF).

Euroopa territoriaalne koostöö, mida rahastab ERF, annab raamistiku koostööks, ühistegevuste rakendamiseks ja 
tegevuspõhimõtete vahetamiseks eri liikmesriikide riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi osaliste vahel.

Investeerimisprioriteet on Euroopa Liidu toetuse eelisvaldkond, mis on kindlaks määratud liidu tasemel ja seotud 
teatava valdkondliku eesmärgiga.

Mõju tähistab pikaajalisemaid sotsiaalmajanduslikke muutusi, mis ilmnevad teatud aja jooksul pärast sekkumise 
toimumist ja mis võivad mõjutada sekkumise otseseid või kaudseid kasusaajaid (nt töötuse määra vähenemine, vee 
kvaliteedi paranemine jne).

Noorte tööhõive algatus on loodud rahalise toetuse andmiseks piirkondadele, kus noorte töötuse määr on 
üle 25%, toetades noortegarantii rakendamist ESFist rahastatud tegevuste tõhustamiseks ja täiendamiseks. 
Sellest rahastatakse otseselt kuni 25-aastastele (või kuni 29-aastastele, kui liikmesriik seda asjakohaseks peab) 
mittetöötavatele ja mitteõppivatele (NEET) noortele suunatud tegevusi.

Partnerluslepingud sõlmitakse programmitöö perioodiks 2014–2020 Euroopa Komisjoni ja iga liikmesriigi 
vahel. Nendes esitatakse liikmesriigi ametiasutuste plaanid selle kohta, kuidas kasutada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendeid, ning tuuakse välja iga riigi strateegilised eesmärgid ja investeerimisprioriteedid, 
sidudes need aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” üldeesmärkidega. 
Partnerluslepingud sisaldavad muu hulgas ka kokkulepitud eeltingimusi ja tulemusjuhtimise raamistikke. 
Partnerluslepingu valmistab ette liikmesriik, konsulteerides komisjoniga, ja viimane peab selle heaks kiitma.
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Rakenduskava sisaldab liikmesriigi prioriteete ja erieesmärke ning väljendab seda, kuidas Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendeid (ELi ja liikmesriigi poolne avaliku ja erasektori kaasrahastamine) teatud perioodi 
jooksul (praegu 7 aastat) projektide rahastamiseks kasutatakse. Projektid peavad kaasa aitama teatud arvu 
eesmärkide saavutamisele, mis on kindlaks määratud rakenduskava prioriteetse suuna tasemel. Rakenduskava 
koostab liikmesriik ja komisjon peab selle heaks kiitma enne, kui ELi eelarvest saab makseid teha. Rakenduskava 
saab selle kehtimisajal muuta üksnes mõlema poole nõusolekul.

Riigipõhised soovitused on nõukogu soovitused liikmesriikidele seoses struktuursete probleemidega, mille 
lahendamiseks sobivad otse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohaldamisalasse kuuluvad mitmeaastased 
investeeringud, nagu on sätestatud fondispetsiifilistes määrustes. Need põhinevad komisjoni analüüsil ELi 
liikmesriikide eelarve-, makromajanduslike ja struktuurireformide plaanide kohta ning puudutavad järgmist 
12–18 kuu pikkust perioodi. Nõukogu võtab soovitused vastu vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 121 
lõikele 2 ja artikli 148 lõikele 4.

Riiklik reformikava on dokument, mis kajastab riigi poliitikat ja meetmeid majanduskasvu ja töökohtade 
säilitamiseks ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks.

Sekkumine on avaliku sektori asutuste või muude organisatsioonide poolt rakendatav mis tahes iseloomuga 
meede või tegevus (poliitika, programm, meede või projekt). Sekkumisi viiakse ellu tagastamatute toetuste, 
laenude, subsideeritud intressimäärade, tagatiste, oma- ja riskikapitaliinvesteeringute ning muud laadi rahastamise 
toel.

Sekkumisloogika loob seose kindlakstehtud vajaduste, eesmärkide, (kavandatud ja eraldatud) sisendite, 
(kavandatud ja saavutatud) väljundite ning (kavandatud ja tegelike) tulemuste vahel.

Sisendid on poliitika, programmi või projekti elluviimiseks vajalikud rahalised, inim-, materiaalsed ja 
organisatsioonilised ressursid või regulatiivsed vahendid.

Strateegia „Euroopa 2020” on perioodi 2010–2020 ELi majanduskasvu strateegia kriisist väljumiseks. See on 
jagatud viieks peamiseks eesmärgiks: tööhõive, teadus- ja arendustegevus, kliima/energia, haridus, sotsiaalne 
kaasatus ja vaesuse vähendamine.

Tulemus on põhjuse ja tagajärje seose (kas otseselt või kaudselt tekitatud) mõõdetav järelm. Avaliku poliitika 
tulemustele suunatud lähenemisviis toetub põhimõttele, et avalike sekkumiste raskuskese peaks olema tulemuste 
saavutamisel, mitte tegevusel või selle juhtimisel. Ühtekuuluvuspoliitika kontekstis tähistab see tavaliselt väljundeid 
ja mõju.

Tulemusraamistik koosneb programmi iga prioriteedi jaoks määratletud vahe-eesmärkide ja sihtarvude kogumist, 
mis moodustab tulemuslikkusele suunatud lähenemisviisi olulise samba.

Tulemusreserv moodustab 6% ERFile, ESFile ja Ühtekuuluvusfondile eraldatud ressurssidest. Need ressursid on 
praegu blokeeritud, kuid võidakse kättesaadavaks teha pärast 2019. aastaks planeeritud tulemuslikkuse hindamist, 
kui teatud nõuded on täidetud või ületatud.

Valdkondlik eesmärk on partnerluslepingute struktuurielement. See on õigusaktidega eelnevalt kindlaks 
määratud ja hõlmab eesmärke, mida tuleks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetada. Valdkondlikud 
eesmärgid loovad seose ELi tasandi strateegiliste eesmärkidega.
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Väljundid toodetakse või saavutatakse sekkumisele eraldatud vahenditega (nt noortele töötutele korraldatud 
koolitused, reoveepuhastite arv või ehitatud teede pikkus kilomeetrites).

Ühine strateegiline raamistik annab juhiseid ja aitab ühtlustada eesmärgid, mida planeeritakse saavutada ELi 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite ning liidu teiste instrumentide ja poliitikavaldkondade abil.

Ühissätete määrus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega 
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette 
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006.
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Aruandest

Käesolevas aruandes uuris kontrollikoda, kas Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel sõlmitud partnerlus-
lepingud aitavad ELi struktuuri- ja investeerimisfonde mõjusamalt suunata. Kontrollikoda leidis, et hoolimata 
esialgsetest raskustest on komisjon ja liikmesriigid lepingutega hõlmatud kavade eesmärgid ja eeldatavad väl-
jundid asjakohaselt kindlaks määranud. Välja on aga töötatud tarbetult suurel arvul tulemusnäitajaid ja mõnin-
gad olulised määratlused on ühtlustamata. Kontrollikoda esitab liikmesriikidele ja komisjonile mitu soovitust 
lepingute toimimise parandamiseks.

Partnerluslepingutest

I
Partnerluslepingud on strateegilised investeerimiskavad ELi liikmesriikide jaoks, milles tuuakse ära riikide kuluprio-
riteedid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames seitsme aasta pikkuseks perioodiks. Need kehtestati 
õigusaktidega ning Euroopa Komisjon ja liikmesriigid pidasid nende üle läbirääkimisi 2014. aastal. 2015. aasta det-
sembriks oli komisjon pidanud partnerluslepingute alusel läbirääkimisi kokku 387 rakenduskava üle, mis on seo-
tud Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondiga. Kuna need kolm fondi on ELi 
peamised investeerimisvahendid, millest eraldati programmitöö perioodil 2014–2020 umbkaudu 350 miljardit eurot, 
sõltub läbirääkimiste tulemusest, kuidas kasutatakse tulevastel aastatel suurt osa ELi eelarvest.

Kuidas audit läbi viidi

II
Auditi eesmärk oli kindlaks teha, kas komisjon oli partnerluslepingute ja rakenduskavade üle tulemuslikult läbi-
rääkimisi pidanud, nii et ELi vahendid oleksid mõjusamalt suunatud strateegia „Euroopa 2020” prioriteetidele, 
sekkumised oleksid investeerimisvajaduste ja kavandatud tulemuste seisukohalt paremini põhjendatud, ning kas 
tingimused, mille alusel kavade tulemusi mõõta, on asjakohaselt seatud. Audit hõlmas ajavahemikku 2013. aasta 
detsembrist kuni 2015. aasta detsembrini. Audit koosnes alljärgnevast:

– läbirääkimiste ajakava analüüs ning läbirääkimistel kasutatud komisjoni sisemenetluste hindamine;

– viie liikmesriigi (Hispaania, Iirimaa, Horvaatia, Poola ja Rumeenia) partnerluslepingute ja 14 rakenduskava põhja-
lik analüüs. Samuti tehti õppekülastus Taani;

– komisjoni töötajate ning liikmesriikide ja nende Brüsselis asuvate alaliste esinduste ametnike küsitlemine;

– konsultatsioonid ekspertidega ELi regionaal-, struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika ning tulemuspõhise eelarves-
tamise alal.
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Auditi leiud

III
Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi vastu vahetult enne programmitöö 
perioodi 2014–2020 algust. Selleks, et aidata leevendada õigusaktide hilise vastuvõtmise mõju, alustas komisjon 
mitteametlikke läbirääkimisi liikmesriikidega juba 2012. aastal. Raskustest hoolimata võttis komisjon rakenduskavad 
vastu ühissätete määruses sätestatud tähtaegadeks ja rakenduskavade vastuvõtmiseks keskmiselt kulunud aeg vas-
tas eelmise programmitöö perioodi omale. Siiski oli 2014. aasta detsembriks majanduskasvu ja tööhõive investee-
ringute eesmärgi raames vastu võetud ainult 64% rakenduskavadest, mis tulenes peamiselt viivitusest õigusaktide 
paketi vastuvõtmisel.

IV
Komisjoni ja liikmesriikide vahelised läbirääkimised olid keerulisemad kui varasematel perioodidel. Selle peamisteks 
põhjusteks olid täiendavad nõuded, nagu eeltingimused või nõue esitada selgesõnalisem sekkumisloogika, IT-prob-
leemid ja vajadus komisjoni korduvateks kooskõlastusringideks. Lisaks esines probleeme liikmesriikide esitatud 
programmidokumentide esialgsete versioonide kvaliteediga.

V
Partnerluslepingud on osutunud mõjusaks meetmeks, mille abil suunata Euroopa struktuuri- ja investeerimisfon-
dide vahendid valdkondlikele eesmärkidele ja investeerimisprioriteetidele ning toetada keskendumist majandus-
kasvu ja töökohtade strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidele. Programmitöö perioodi strateegiliste tulemuste 
saavutamine nõuab lisaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditele märkimisväärset panust liikmes-
riikide eelarvetest, aga ka täiendavaid regulatiivseid meetmeid ja struktuurireforme. See näitab, et komisjon kasutab 
järjest rohkem Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide programmitööd üldise majandusjuhtimise mõjutamiseks 
liikmesriikides.

VI
Enamiku perioodi 2014–2020 läbivaadatud rakenduskavade puhul on komisjon ja liikmesriigid rakendanud põhja-
likumat sekkumisloogikat, st kirjeldanud sekkumise eesmärke (konkreetsed eesmärgid/tulemused) ja seda, kuidas 
need saavutada kavatsetakse (vajaminev rahastamissumma, võetavad meetmed ja eeldatavad väljundid).
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VII
Kontrollikoda leidis, et rakenduskavade ülesehituse tõttu suurenes märgatavalt kontrollimist vajavate väljundite ja 
tulemuste suhtes kehtestatud tulemusnäitajate arv. Fondispetsiifilistes määrustes on sätestatud erinevad nõuded 
väljundeid ja tulemusi puudutavate tulemusandmete kogumise ja edastamise ning investeeringute finantsjärele-
valve kohta. Puudub mõistete „väljund” ja „tulemus” ühtne määratlus ning eri fondid ei käsitle ühiseid näitajaid (mis 
tuleb komisjonile edastada) ühetaoliselt. Lisaks on liikmesriikidel võimalus määratleda täiendavad kavapõhised 
väljundinäitajad ja jagada näitajad eri piirkondade vahel.

VIII
Kontrollikoja analüüs näitas, et liikmesriigid kehtestasid tuhandeid tulemusnäitajaid ja kavapõhiste näitajate arv 
ületab tunduvalt ühiste näitajate oma. Näitajate suur arv põhjustab suuremat halduskoormust ning samas pole veel 
selge, kuidas liikmesriigid neid andmeid kasutama hakkavad. Arvestades käsitlusviiside erinevusi, eriti kavapõhiste 
näitajate puhul, tekib ka küsimus, kas tulemusandmeid on võimalik otstarbekal viisil koondada. Positiivse poole 
pealt võib märkida, et suuremas koguses ja parema kvaliteediga väljundialased tulemusandmed võivad sillutada 
teed tulemuspõhisemale eelarvele pärast 2020. aastat.

Mida kontrollikoda soovitab

IX
Liikmesriigid peaksid

– esitama komisjonile finantsteabe, mida läheb vaja temaatilise koondumise nõuete (sh ERFi määruses sätestatud 
erandite) järgimise kontrollimiseks;

– kavade muutmise korral ebavajalike kavapõhiste näitajate kasutamise lõpetama;

– tagama ERFi sekkumiste mõju kindlakstegemiseks vajalike andmete kogumise.

X
Komisjon peaks

– tagama 2020. aastale järgneva perioodi ühtekuuluvuspoliitika seadusandlike ettepanekute õigeaegse esitamise, 
et jääks piisavalt aega Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaheliste läbirääkimiste lõpuleviimiseks enne program-
mitöö perioodi algust;

– tagama, et liikmesriigid täidavad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite valdkondlikele eesmär-
kidele suunamise nõuet;

– mõisted „väljund” ja „tulemus” üheselt määratlema, tegema ettepaneku nende lisamiseks finantsmäärusse ning 
tagama, et neid järgitakse valdkondlike määruste ettepanekutes pärast 2020. aastat;
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– analüüsima perioodi 2014–2020 kavapõhiseid ning ühiseid väljundi- ja tulemusnäitajaid, et kindlaks teha, milli-
sed neist on kõige asjakohasemad ja sobivamad ELi sekkumiste mõju hindamiseks;

– levitama liikmesriikide häid hindamistavasid, mille abil kõige paremini kindlaks teha ELi sekkumiste mõju, ning 
aitama liikmesriikidel ajakohastada nende hindamiskavasid, mis sisaldavad kõnealuseid heast tavast lähtuvaid 
hindamisi;

– kasutama iga-aastastest rakendusaruannetest kogutud andmeid ning erakorraliste ja järelhindamiste tulemusi, 
et teha tulemuste võrdlusanalüüs ning võimaluse korral edendada võrdlusuuringuid ja võimaldada poliitikast 
õppimist perioodi 2014–2020 vältel;

– kohaldama asjakohastel juhtudel tulemuseelarve mõistet, mis seob iga ressursside suurenemise väljundite või 
muude tulemuste suurenemisega, ühtekuuluvuspoliitika sekkumiste rahastamisele 2020. aasta järgsel perioodil. 
Selles kontekstis peaks komisjon kasutama andmeid perioodi 2014–2020 jooksul kindlaks määratud tegelike ühi-
kukulude kohta.
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 1 ELi toetus ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi raames programmitöö perioodidel 2007–
2013 ja 2014–2020, sh Euroopa territoriaalne koostöö ja noorte tööhõive algatus

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Infoview’st pärineva komisjoni teabe põhjal, juuni 2016.

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine 
investeerimispoliitika

01 
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja Ühtekuulu-
vusfond on rahastamismehhanismid, mille abil viiakse ellu ELi ühtekuuluvuspo-
liitikat. Koos Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondiga (EMKF) moodustavad need Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid.

02 
Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine investeerimispoliitika, mis toetab töö-
kohtade loomist, ettevõtete konkurentsivõimet, majanduskasvu, jätkusuutlikku 
arengut ja inimeste elukvaliteedi paranemist. Programmitöö perioodil 2014–2020 
eraldatakse ELi eelarvest ERFile, ESFile ja Ühtekuuluvusfondile kokku 349,4 mil-
jardit eurot, mis on rohkem kui programmitöö perioodil 2007–20131 (346,5 miljar-
dit eurot) ( joonis 1).

1 Kontrollikoja arvutus, mis 
põhineb komisjoni andmetel 
programmitöö perioodide 
2007–2013 ja 2014–2020 
vastuvõetud rakenduskavade 
kohta, Infoview, juuni 2016.
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 2

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Infoview’st pärineva komisjoni teabe põhjal, juuni 2016.

ELi toetus ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi raames programmitöö perioodil 2014–
2020 liikmesriikide kaupa (miljardites eurodes)

03 
Programmitöö perioodil 2014–2020 saavad ERFist, ESFist ja Ühtekuuluvusfondist 
kõige rohkem ELi toetust Poola (76,8 miljardit eurot), Itaalia (31,1 miljardit eurot) 
ja Hispaania (27,0 miljardit eurot) (vt joonis 2).
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Õigusnormid, mis aitavad ühtekuuluvuspoliitika 
raames perioodil 2014–2020 rohkem tulemuslikkusele 
keskenduda

04 
Fondide programmitöö on kavade elluviimisel esimene, otsustava tähtsusega 
etapp, sest see määrab suures ulatuses, millistele valdkondadele ELi ja riigi va-
hendeid programmitöö perioodil eraldatakse.

05 
Programmitöö perioodiks 2014–2020 on kehtestatud mitmeid uusi õigusnorme, 
millega püütakse kirjeldatud ootustele vastata, nagu:

– ühtekuuluvuspoliitika vahendite keskendamine valdkondlikele eesmärkidele 
ja investeerimisprioriteetidele, mis on tuletatud strateegiast „Euroopa 2020”;

– sekkumisloogika struktureeritum kasutamine programmitöö käigus, alus-
tades investeerimisvajaduste kindlakstegemisest ja kavandatud pikaajaliste 
tulemuste täpsustamisest;

– tulemusnäitajate järjepidevam ja ulatuslikum kasutamine, et mõõta tulemus-
te saavutamisel tehtud edusamme;

– ELi vahendite kohustusliku tulemusreservi taaskehtestamine (perioodil 
2000–2006 oli see kohustuslik ja perioodil 2007–2013 vabatahtlik2). Reservi 
võib kasutada üksnes siis, kui näitajad vastavad teatavatele kindlaksmääratud 
vahe-eesmärkidele;

– eeltingimused, mis nõuavad liikmesriikidelt teatud (mh ELi õigusaktide 
ülevõtmise ja mõjusa rakendamise ning poliitilise või strateegilise raamistiku 
olemasoluga seotud) tingimuste täitmist Euroopa struktuuri- ja investeerimis-
fondide investeeringute valdkondades. Tuleb märkida, et liikmesriigid võivad 
saada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest kaasrahastamist enne, 
kui eeltingimused on täidetud. Komisjon võib otsustada vahemaksed osali-
selt või täielikult peatada, kui eeltingimusi ei täideta.

06 
I lisas võrreldakse programmitöö perioodi 2014–2020 kõiki peamisi õigusnorme 
perioodide 2000–2006 ja 2007–2013 vastavate õigusnormidega. Eeltingimuste 
kindlaksmääramisega seotud aspekte, tulemusnäitajate kehtestamist ja tulemus-
reserviga seotud menetlusi käsitletakse teises aruandes (vt punkt 28).

2 Nõukogu 11. juuli 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1083/2006, 
millega nähakse ette 
üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1260/1999 
(ELT L 210, 31.7.2006, lk 25), 
artiklid 23 ja 50.
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Ühtekuuluvuspoliitika perioodi 2014–2020 
õigusraamistiku vastuvõtmine – peamised sammud

Komisjoni seadusandliku ettepaneku ettevalmistamine

07 
2010. aastal võttis Euroopa Ülemkogu vastu strateegia „Euroopa 2020”, mille ees-
märk on aidata Euroopal kriisist tugevamana väljuda ja valmistada ELi majandust 
ette järgmiseks kümnendiks. Strateegias määrati kindlaks peamised majandus-
kasvu prioriteedid ja eesmärgid, mis tuleb 2020. aastaks saavutada (vt II lisa).

08 
2010. aastal tegi komisjon mõjuhindamisi oma seadusandliku ettepaneku kohta, 
mis käsitleb ühissätete määrust, milles määratakse kindlaks üldised ühissätted 
kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta3. See avaldati 2011. 
aasta oktoobris ning selles soovitatakse eeltingimuste, tulemuslikkuse hinda-
mise, tulemusreservi ning rangemate makromajanduslike ja eelarvetingimuste 
kasutuselevõttu.

09 
Ühtlasi koostas komisjon 2012. aasta jooksul iga liikmesriigi kohta seisukohti 
selgitava dokumendi. Need saadeti 2012. aasta sügisel riikide pädevatele asutus-
tele, misjärel neid esitlesid komisjoni kõrgetasemelised ametnikud. Dokumen-
did sisaldasid komisjoni analüüsi iga liikmesriigi peamiste probleemide kohta 
koos edusammudega strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel ning 
komisjoni seisukohta kõige olulisemate rahastamisprioriteetide kohta. Samuti 
sisaldasid dokumendid viiteid riigipõhistele soovitustele ja Euroopa poolaasta-
le. Seejärel olid mainitud komisjoni talituste töödokumendid aluseks komisjoni 
läbirääkimistele liikmesriikidega.

3 Mõjuhindamine, SEK(2011) 
1141 lõplik, 6. oktoober 2011.



18Sissejuhatus 

Ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi alased 
läbirääkimised komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
vahel

Ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide pakett on tihedalt seotud 
mitmeaastase finantsraamistikuga

10 
Euroopa Parlamendis ja nõukogus ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi üle 
peetud arutelud olid tihedalt seotud mitmeaastase finantsraamistiku üle peetud 
aruteludega4, mille raames määratakse kindlaks programmitöö perioodi jook-
sul kasutada olevate ELi vahendite kogusumma. Kõnealune finantsraamistik on 
esimene, mis võeti vastu kooskõlas Lissaboni lepingu sätetega. See tähendab, 
et nõukogu võtab seadusandliku erimenetluse kohaselt pärast Euroopa Parla-
mendilt nõusoleku saamist mitmeaastase finantsraamistiku määruse ühehäälselt 
vastu. Komisjon tegi perioodi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku ette-
paneku 2011. aasta juunis. Nõukogu ja Euroopa Parlament võtsid mitmeaastase 
finantsraamistiku vastu alles 2013. aasta detsembris5.

Tänu seadusandlikule tavamenetlusele on Euroopa Parlamendi 
volitused suurenenud

11 
Euroopa Liidu toimimise lepinguga (ELTL) oli Euroopa Parlamendi volitusi suu-
rendatud, kohaldades seadusandlikku tavamenetlust (kaasotsustamismenetlust) 
kogu ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi suhtes6. Komisjon tegi ühtekuulu-
vuspoliitika õigusaktide paketi ettepaneku 2011. aasta oktoobris. Esimest korda 
olid parlament ja nõukogu tänu ELTLis tehtud muudatustele struktuurifondide 
üldsätete üle peetavates läbirääkimistes võrdses rollis. Varasemal programmitöö 
perioodil kohaldati kaasotsustamismenetlust ainult fondispetsiifiliste eeskirjade 
suhtes. Tegelikkuses tähendas see seda, et nii Euroopa Parlament kui nõukogu 
said esitada arvamusi kõigi komisjoni ettepanekute kohta ning et komisjon, parla-
ment ja nõukogu pidid jõudma ühisele seisukohale. Läbirääkimisi alustati 2012. 
aasta juulis Küprose eesistumise ajal. Kokku peeti kolme institutsiooni vahel 73 
kohtumist, sealhulgas voliniku osalusel seitse kohtumist, mis puudutasid üksnes 
ühissätete määrust.

12 
Ühissätete määruse ning viie Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi eraldiseis-
vad määrused7 võttis nõukogu vastu 17. detsembril 2013. Teisesed õigusaktid, st 
rakendusaktid ja delegeeritud õigusaktid võeti vastu 2016. aasta jaanuariks8 (vt 
joonis 3).

4 KOM(2011) 398 lõplik, 29. juuni 
2011: „Ettepanek: nõukogu 
määrus, millega määratakse 
kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 
2014–2020”.

5 Nõukogu 2. detsembri 2013. 
aasta määrus (EL, Euratom) 
nr 1311/2013, millega 
määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2014–2020 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

6 ELTLi artikkel 177.

7 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EL) 
nr 1300/2013, 17. detsember 
2013, mis käsitleb 
Ühtekuuluvusfondi ja millega 
tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1084/2006 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 281); Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 17. 
detsembri 2013. aasta määrus 
(EL) nr 1301/2013, mis käsitleb 
Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimise 
eesmärgiga seonduvaid 
erisätteid ning millega 
tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1080/2006 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 289); 
Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. detsembri 
2013. aasta määrus (EL) 
nr 1304/2013, mis käsitleb 
Euroopa Sotsiaalfondi ja 
millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 470); Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1305/2013, 
17. detsember 2013, Euroopa 
Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondist (EAFRD) 
antavate maaelu arengu 
toetuste kohta ja millega 
tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1698/2005 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 487); Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. mai 
2014. aasta määrus (EL) 
nr 508/2014 Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ja millega tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused 
(EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) 
nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 
ja (EÜ) nr 791/2007 ning 
Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EL) 
nr 1255/2011 (ELT L 149, 
20.5.2014, lk 1).

8 Viimane vastuvõetud määrus 
oli komisjoni delegeeritud 
määrus (EL) 2016/568, 
29. jaanuar 2016, millega 
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Ühtekuuluvuspoliitika programmitöö perioodil 
2014–2020

Programmitöö põhielemendid: ühine strateegiline 
raamistik, valdkondlikud eesmärgid, partnerluslepingud ja 
rakenduskavad

13 
Ühissätete määrus sisaldab peamisi sätteid ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide ja 
vastavate kulutuste programmitööks perioodil 2014–2020. Eelkõige puudutab see 
komisjoni ja liikmesriikide vahelisi läbirääkimisi partnerluste ja rakenduskavade 
üle ühise strateegilise raamistiku ning kindlaksmääratud valdkondlike eesmärki-
de alusel.

Ühine strateegiline raamistik

14 
Ühine strateegiline raamistik annab ELi tasandi strateegilised juhtpõhimõtted 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamise koordineerimiseks 
liidu teiste rahastamis- ja poliitikavahenditega kogu programmitöö perioodiks, 
võttes arvesse strateegia „Euroopa 2020” poliitikaeesmärke, peamisi eesmärke ja 
juhtalgatusi9 (vt II lisa). Perioodil 2007–2013 kehtisid ühtekuuluvuspoliitika, ma-
aelu arengu ning kalandus- ja merenduspoliitika suhtes erinevad strateegilised 
suunised.

Valdkondlikud eesmärgid

15 
Ühissätete määrusega10 tõhustatakse sekkumisloogika kasutamist perioodil 
2014–2020 ja püütakse tagada fondide koondamine 11 valdkondlikule eesmärgile 
(vt II lisa). Valdkondlikud eesmärgid peaksid kaasa aitama strateegia „Euroopa 
2020” prioriteetide, st aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutami-
sele. Valdkondlikud eesmärgid on kõrgetasemelised eesmärgid, millel puuduvad 
asjaomased sihtarvud, vahe-eesmärgid ja näitajad. Nende ulatus ületab stratee-
gia „Euroopa 2020” prioriteetsete valdkondade ja peamiste eesmärkide ulatuse11.

täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) nr 1303/2013 
seoses tingimuste ja 
menetlustega, mille alusel 
tehakse kindlaks, kas 
liikmesriigid peavad tagasi 
maksma Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondiga seotud 
summad, mida ei ole võimalik 
sisse nõuda (ELT L 97, 
13.4.2016, lk 1).

9 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 17. detsembri 2013. 
aasta määruse (EL) 
nr 1303/2013, millega 
kehtestatakse ühissätted 
Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kohta, nähakse 
ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, 
Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 320), artikkel 10.

10 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikkel 9.

11 Kontrollikoja aastaaruanne 
eelarveaasta 2014 eelarve 
täitmise kohta, punkt 3.24 
(ELT C 373, 10.11.2015).
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16 
ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi eraldiseisvates õigusaktides täpsustatakse ka 
valdkondlike eesmärkidega seotud investeerimisprioriteedid12. Lisaks kehtib 
vahendite eraldamise suhtes mitmeid regulatiivseid nõudeid (vt 1. selgitus ja 
II lisa). Selles raamistikus peab iga liikmesriik kindlaks tegema riiklikud või piir-
kondlikud investeerimisvajadused ning suunama Euroopa struktuuri- ja investee-
rimisfondid selliste investeerimisvajaduste rahastamisele, mis on kõige sobiva-
mad strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks või sellele olulisel 
määral kaasa aitamiseks.

17 
Rahastamisprioriteedid tuleb paika panna esmalt partnerluslepingute ja seejärel 
rakenduskavade tasandil. See avaldub sekkumiste ülesehituses erieesmärkidena, 
mis tuleks rakendusperioodi jooksul saavutada, ja vastavate tulemusnäitajate 
sihtväärtustena.

Temaatiline koondumine – ülevaade peamistest regulatiivsetest nõuetest

Esiteks on iga fondi toetuse eesmärgid kindlaks määratud fondispetsiifilistes määrustes: ERF võib toetust anda 
valdkondlikele eesmärkidele 1–11, ESF eesmärkidele 8–11 ning Ühtekuuluvusfond eesmärkidele 4–7 ja 1113.

Lisaks tuleb ERFi raames eraldada kindlaksmääratud osa (50–80%) vähem arenenud, ülemineku- ja enam 
arenenud piirkondade kogurahastamisest valdkondlikele eesmärkidele 1–414. Valdkondlikule eesmärgile 4 
eraldatav miinimumsumma peab moodustama 12–20% ERFi kogueraldisest, olenevalt piirkonna liigist15.

ESFi raames tuleb vähemalt 20% liikmesriigi toetussummast eraldada valdkondlikule eesmärgile 916 ning kava-
de tasandil tuleb 60–80% vahenditest eraldada kuni viiele investeerimisprioriteedile17.

Lisaks temaatilist koondumist käsitlevatele fondispetsiifilistele nõuetele võivad toetuse eesmärgid kesken-
duda ka strateegilise tähtsusega valdkondadele. Näiteks valdkondlikule eesmärgile 1 vahendeid eraldavatel 
liikmesriikidel ja piirkondadel tuli arendada ka aruka spetsialiseerumise strateegiat, st kindlaks teha teatud 
arv aruka spetsialiseerumise valdkondi, millel on kasvupotentsiaali. Aruka spetsialiseerumise strateegias tuleb 
selgitada, kuidas kavatsevad liikmesriigid ja piirkonnad luua konkurentsieelise oma riigis/piirkonnas tegutse-
vatele ettevõtetele. See nõue on osa eeltingimusest 1.118.

13 Määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 5, määruse (EL) nr 1304/2013 artikkel 3 ja määruse (EL) nr 1300/2013 artikkel 4.

14 Määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 4.

15 Määruse (EL) nr 1301/2013 artikkel 4.

16 Määruse (EL) nr 1304/2013 artikkel 4.2.

17 Määruse (EL) nr 1304/2013 artikkel 4.3.

18 Määrus (EL) nr 1303/2013, XI lisa, eeltingimus 1.1: „Riikliku ja/või regionaalse aruka spetsialiseerumise strateegia olemasolu kooskõlas riikliku 
reformikavaga”.
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12 Määruse (EL) nr 1301/2013 
artikkel 5, määruse (EL) 
nr 1304/2013 artikkel 3 ja 
määruse (EL) nr 1300/2013 
artikkel 4.
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Partnerluslepingud

18 
Partnerluslepingud on riiklikud investeerimiskavad, mis koostatakse ühise stra-
teegilise raamistiku juhtpõhimõtete alusel. Lepingud hõlmavad kogu programmi-
töö perioodi ja kõiki viit Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi. Iga liikmesriigi 
kohta koostatakse üks partnerlusleping, mis põhineb riiklikul reformikaval (kus 
esitatakse riigi tegevuspõhimõtted ja meetmed jätkusuutlikuks majanduskasvuks 
ja töökohtade loomiseks ning strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutami-
seks), kõige uuematel asjakohastel riigipõhistel soovitustel ja asjassepuutuvatel 
nõukogu soovitustel.

19 
Partnerluslepingute sisu on sätestatud ühissätete määruses19 ja komisjon on 
avaldanud täiendavaid suuniseid täpse teabe kohta, mida neis tuleb esitada20 
(vt 2. selgitus). Partnerluslepingute põhiosad kiidab heaks komisjon.

19 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 15 lõiked 1 ja 2.

20 Suunis nr 1a, partnerlusleping, 
1. versioon, aprill 2013, ning 
näidisvormi kavand ja 
suunised partnerluslepingu 
sisu kohta.

Partnerluslepingud

Partnerluslepingud hõlmavad kõiki Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde ning neis esitatakse liikmesriigi 
eesmärgid ja valdkondlikud eesmärgid, andes seega ülevaate teabest, mida individuaalsetes rakenduskavades 
põhjalikumalt käsitletakse.

Komisjon peab heaks kiitma lepingu järgmised osad: teave liikmesriigi arenguvajaduste kohta; valitud vald-
kondlikud eesmärgid; ELi toetuse soovituslik jaotus; liikmesriigi rakenduskavade nimekiri; institutsioonilise 
korra kirjeldus; partnerite nimekiri ja partnerluse põhimõte; haldussuutlikkuse hindamine; eelhindamiste 
kokkuvõte; teave täiendavuse eeskirjade järgimise eelkontrolli kohta; eeltingimuste hindamise kokkuvõte; 
tulemusraamistiku toimimise ja tulemusreservi jaotamise tagamise metoodika ja mehhanismid ning kavades 
halduskoormuse vähendamiseks ette nähtud meetmete kokkuvõte.
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Rakenduskavad

20 
Perioodil 2014–2020 rakendatakse ühtekuuluvuspoliitika kolme Euroopa struk-
tuuri- ja investeerimisfondi (ERF, Ühtekuuluvusfond ja ESF) jätkuvalt rakendus-
kavade kaudu. Rakenduskavas määrab liikmesriik kindlaks sekkumise investeeri-
misprioriteedid ja erieesmärgid (mis hõlmavad kogu programmitöö perioodi), et 
saavutada valitud valdkondlike eesmärkide sihtarvud, ning kirjeldab vahendite 
(ELi ja riigi avaliku ja erasektori kaasrahastamine) kasutamist projektide rahasta-
miseks perioodi jooksul. Liikmesriigid valmistavad rakenduskavad ette kooskõlas 
ühise strateegilise raamistiku ja partnerluslepinguga. Iga rakenduskava on üles 
ehitatud prioriteetsetele suundadele (vt 3. selgitus).

Rakenduskavad

Igas rakenduskavas esitatakse prioriteetse suuna tasandil teave valitud valdkondlike eesmärkide kohta, mida 
plaanitakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide abiga saavutada, ning vastavad investeerimispriori-
teedid. Iga prioriteetse suuna saab siduda ühe või enama valdkondliku eesmärgiga. Iga rakenduskava koosneb 
mitmest prioriteetsest suunast.

Rakenduskavad on üles ehitatud maatriksina. See tähendab, et neis esitatakse tulemus- ja finantsalane teave 
vastavalt kahele peamisele parameetrile, st liikmesriikide poolt individuaalselt määratletud prioriteetsetele 
suundadele ja fondispetsiifilistes määrustes sätestatud valitud investeerimisprioriteetidele. See teave esita-
takse ka piirkonnakategooriate („vähem arenenud”, „ülemineku”, „äärepoolseim” ja „enam arenenud”) ning 
fondide kaupa.

Üldreeglina tuleks kavades määratleda prioriteetsed suunad, mida rahastatakse ühest fondist (ERF, ESF või 
Ühtekuuluvusfond) ning mis hõlmavad ainult üht valdkondlikku eesmärki ja piirkonnakategooriat. On aga 
võimalik määratleda ka selline prioriteetne suund, mis hõlmab rohkem kui üht fondi ja piirkonnakategooriat 
või ühendab investeerimisprioriteete erinevate valdkondlike eesmärkide raames21.

21 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 96 ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 288/2014, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1303/2013 kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate 
rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa 
Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist (ELT L 87, 22.3.2014, lk 1), 2. osa.
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21 
2014. aastal võttis komisjon vastu rakendusmääruse rakenduskavade näidise 
kohta, millega määratakse kindlaks rakenduskavade sisu esitamise viis22. Komis-
jon peab rakenduskava heaks kiitma, enne kui ELi eelarvest võib hakata makseid 
tegema.

22 Määrus (EL) nr 288/2014.

Ta
be

l 1 Vastuvõetud rakenduskavade arv: perioodide 2007–2013  
ja 2014–2020 vaheline võrdlus1

Programmitöö periood

2014–2020 2007–2013

ERFi ja ÜFi rakenduskavad 124 249

ESFi rakenduskavad 95 118

ETK rakenduskavad 76 73

Mitme fondiga rakenduskavad 92 E/K

Kokku 387 440

1 Tabel ei hõlma IPA ja FEAD rakenduskavasid, mida ei võeta vastu ühissätete määruse alusel.

Allikas: komisjoni andmed Infoview ja SFC2007 põhjal, kontrollikoja kohandused.

22 
Komisjon pidas perioodil 2014–2020 läbirääkimisi 387 rakenduskava üle; eelmisel 
perioodil oli see arv 440. 281 rakenduskava puhul juhtis läbirääkimisi regionaal- 
ja linnapoliitika peadirektoraat. Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse 
kaasatuse peadirektoraat vastutas 106 ESFi rakenduskava eest.
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Väljundi- ja tulemusnäitajad

23 
Rakenduskavade prioriteetsete suundade tasandi meetmete elluviimist kontrolli-
takse ja mõõdetakse väljundi- ja tulemusnäitajate abil.

– Rakenduskavade investeerimisprioriteetide raames ette nähtud meetmete 
elluviimist mõõdetakse väljundinäitajate abil. Ühised väljundinäitajad on ära 
toodud iga fondi määruses23. Lisaks võib liikmesriik kehtestada täiendavad 
kavapõhised väljundinäitajad.

– Rakenduskavade erieesmärkide saavutamist mõõdetakse tulemusnäitaja-
te abil24. On olemas kavapõhised tulemusnäitajad ja ESFi puhul ka ühised 
tulemusnäitajad.

24 
Alates perioodist 2014–2020 on komisjon teinud liikmesriikide edastatud tule-
musalase teabe oma Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avatud andmete 
platvormi25 kaudu avalikult kättesaadavaks.

25 
III lisas selgitatakse, kuidas on väljundi- ja tulemusnäitajad seotud valdkondlike 
eesmärkide, investeerimisprioriteetide ja erieesmärkidega.

Partnerluslepingute ja rakenduskavade vastuvõtmist 
puudutavad menetlussätted

26 
Ühissätete määruses täpsustatakse ka komisjoni ja liikmesriikide kohustused part-
nerluslepingute ja rakenduskavade ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel. Mõlemad 
dokumendid koostab liikmesriik dialoogis komisjoniga ja koostöös partneritega 
(nagu riigiasutused, majandus- ja sotsiaalpartnerid ning valitsusvälised organisat-
sioonid)26. Protsess peab põhinema läbipaistvatel menetlustel ja olema kooskõlas 
liikmesriikide institutsioonilise ja õigusraamistikuga.

23 Määruste (EL) nr 1301/2013, 
1304/2013 ja 1300/2013 I lisa.

24 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 96.2 punkti b alapunkt ii.

25 Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide avatud 
andmete portaal (https://
cohesiondata.ec.europa.eu/).

26 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikkel 5.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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27 
Kõnealuse auditi raames uuris kontrollikoda, kas komisjon oli perioodi 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingute ja rakenduskavade üle liikmesriikide-
ga tulemuslikult läbirääkimisi pidanud, nii et ELi vahendid oleksid mõjusamalt 
suunatud strateegia „Euroopa 2020” prioriteetidele, sekkumised oleksid investee-
rimisvajaduste ja kavandatud tulemuste seisukohalt paremini põhjendatud, ning 
kas tingimused, mille alusel kavade tulemusi mõõta, olid asjakohaselt seatud. 
Täpsemalt hinnati, kas

– komisjon oli partnerluslepingute ja rakenduskavade alased läbirääkimised 
liikmesriikidega lõpule viinud nii kiiresti kui võimalik ja ettenähtud ajakava 
piires;

– komisjon suutis partnerluslepingute üle peetud läbirääkimistel tagada ühte-
kuuluvuspoliitika kulutuste vastavuse strateegiaga „Euroopa 2020”;

– rakenduskavades kirjeldati selgelt, millised investeerimisvajadused on 
veel täitmata ja milliseid tulemusi loodetakse kavandatud sekkumistega 
saavutada;

– finantsjärelevalve kord ning väljundi- ja tulemusnäitajad võimaldasid rahas-
tamisprioriteetide ja tulemuslikkuse kulutõhusat seiret ning lõid tugeva aluse 
varasest enam tulemuslikkusel põhinevale korrale vahendite eraldamisel 
2020. aastale järgneval programmitöö perioodil.

28 
Tegemist on esimesega kahest aruandest, milles käsitletakse komisjoni läbirää-
kimisi perioodi 2014–2020 partnerluslepingute ja rakenduskavade üle. Teises 
aruandes keskendutakse eeltingimuste kindlaksmääramisele, tulemusnäitajate 
kehtestamisele ja tulemusreserviga seotud menetlustele.

29 
Käesoleva aruande aluseks olnud audititöö raames

– analüüsiti ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi, partnerluslepingute ja 
rakenduskavade üle peetud läbirääkimiste ajakava;

– hinnati komisjoni sisemenetlusi, mis puudutavad partnerluslepingute ja 
rakenduskavade alaseid läbirääkimisi ja nende vastuvõtmist;

– analüüsiti põhjalikult viie liikmesriigi (Hispaania, Iirimaa, Horvaatia, Poola ja 
Rumeenia) viit partnerluslepingut ning 14 ERFi ja ESFi rakenduskava, kesken-
dudes kulutuste temaatilisele koondumisele, sekkumisloogika kirjeldamisele 
ning tulemus- ja väljundinäitajate asjakohasusele. Seoses kahe rakenduskava-
ga külastati ka Taanit;
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– vaadati üle komisjoni läbirääkimistoimikud ja liikmesriikide täiendavad doku-
mendid kontrollikoja valimisse kuulunud partnerluslepingute ja rakenduska-
vade ettevalmistamiseks;

– küsitleti enam kui 50 töötajat, kes osalevad regionaal- ja linnapoliitika peadi-
rektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirek-
toraadi läbirääkimistel, ning enam kui 40 ametnikku liikmesriikidest ja nende 
Brüsselis asuvatest alalistest esindustest;

– konsulteeriti ekspertidega Euroopa Liidu regionaal-, struktuuri- ja ühtekuulu-
vuspoliitika ning tulemuspõhise eelarvestamise alal, samuti riiklike eksperti-
de ja esindajatega liikmesriikide alalistest esindustest Euroopa Liidu juures.

30 
Kontrollikoja analüüs keskendus valdkondlikele eesmärkidele 1 (teadusuuringute, 
tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni edendamine) ja 8 (püsiva ja kvaliteetse 
tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine). Need kaks valdkondlikku 
eesmärki valiti ennekõike sellepärast, et nad moodustavad suurima osa kõigi liik-
mesriikide ühisest rahaeraldisest ERFi (eesmärk 1) ja ESFi (eesmärk 8) jaoks.

31 
Samuti võeti arvesse komisjoni aruannet partnerluslepingute ja rakenduskavade 
üle peetud läbirääkimiste tulemuste kohta, milles anti üldine ülevaade iga liik-
mesriigi peamistest teemadest (nagu Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
panus ELi majanduskasvu strateegias, investeerimiskava ja komisjoni prioriteedid 
järgmisel kümnendil) 2015. aasta detsembri seisuga27.

32 
Audit hõlmas ajavahemikku 2013. aasta detsembrist kuni 2015. aasta detsembrini, 
mil võeti vastu viimane perioodi 2014–2020 rakenduskava.

27 COM(2015) 639 final, 
14. detsember 2015: 
„Investeerimine töökohtade 
loomisse ja majanduskasvu 
elavdamisse: Euroopa 
struktuuri- ja 
investeerimisfondide panuse 
maksimeerimine”, eriti II lisa.
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Komisjon hoidis partnerluslepingute ja 
rakenduskavade üle peetud läbirääkimistel viivitusi 
kontrolli all

33 
Kontrollikoda analüüsis aega, mis kulus programmitöö perioodi 2014–2020 üh-
tekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi, partnerluslepingute ja rakenduskavade 
vastuvõtmiseks ja võrdles seda eelmise perioodi läbirääkimiste kestusega. Samuti 
vaadati üle läbirääkimisi puudutavad komisjoni ettevalmistused ja sisemenetlu-
sed. Lisaks püüti kindlaks teha, mis on peamised läbirääkimiste lõpuleviimises 
hilinemisi põhjustavad tegurid.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid ühtekuuluvuspoliitika 
õigusaktide paketi vastu 2013. aasta lõpus

34 
Komisjon peaks liikmesriikidega peetavaid partnerluslepingute ja rakenduska-
vade alaseid läbirääkimisi ette valmistama ja juhtima viisil, mis võimaldab nende 
vastuvõtmise nii vara kui võimalik, võttes arvesse õiguslikus aluses sätestatud 
tähtaega. Partnerluslepingute ja rakenduskavade alased läbirääkimised saavad 
ametlikult alata alles siis, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on vastu võtnud õi-
gusraamistiku. Kõigi partnerluslepingute esitamise tähtaeg oli 2014. aasta aprill28. 
Ühtlasi pidid liikmesriigid kõik rakenduskavad esitama kolme kuu jooksul alates 
partnerluslepingu esitamisest29.

35 
Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi 
vastu 2013. aasta detsembris ehk vahetult enne programmitöö perioodi 2014–
2020 algust (vt ka punkt 13). Võrreldes perioodiga 2007–2013, mille õiguslik alus 
võeti vastu 2006. aasta juulis, tähendab see viiekuulist viivitust.

28 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikkel 14.

29 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 26 lõige 4, mis käsitleb 
rakenduskavu majanduskasvu 
ja töökohtade loomise 
investeerimiseesmärgi 
raames. Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgi raames on 
tähtaeg üheksa kuud pärast 
ühissätete määruse 
jõustumist.
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1 Alates algsest ettepanekust kuni vastuvõtmiseni.

2  Rakendusmääruste vastuvõtmine (kuni 2016. aasta novembrini on vastu võetud kaheksa määrust). Rakendusmäärustes sätestatakse õigus-
likult siduvate õigusaktide rakendamise tingimused. Komisjon võttis need määrused vastu nn komiteemenetluse alusel, st ELi liikmesriikide 
esindajate toetusel.

3  Delegeeritud määruste vastuvõtmine (kuni 2016. aasta novembrini on vastu võetud üheksa määrust). Delegeeritud määrused on „muud kui 
seadusandlikud aktid, mis on üldkohaldatavad, mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi” (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 290).

4 Ajavahemik alates esimese partnerluslepingu/rakenduskava esitamisest kuni viimase partnerluslepingu/rakenduskava vastuvõtmiseni.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Partnerluslepingute ja rakenduskavade alaste läbirääkimiste õigusraamistik ning 
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36 
Võrreldes eelmise perioodiga, kui komisjon esitas oma seadusandliku ettepaneku 
2004. aasta juulis, esitas ta selle nüüd kolm kuud hiljem ehk 2011. aasta oktoobris. 
Lisaks võttis nõukogu ja Euroopa Parlamendi vaheliste läbirääkimiste protsess 
aega kaks ja pool kuud kauem (803 päeva; eelmisel perioodil 727 päeva). Kokku-
leppele jõudmiseks vajati rohkem aega, kuna tuli oodata finantsmääruse30 (võeti 
vastu 2012. aasta oktoobris) ja mitmeaastase finantsraamistiku (võeti vastu 2013. 
aasta detsembris) vastuvõtmist, ning kuna Euroopa Parlamendil olid perioodi 
2014–2020 läbirääkimiste suhtes varasemast suuremad volitused (vt punkt 11).

37 
Seejärel tuli komisjonil vastu võtta teisesed õigusaktid, st kokku 17 rakenduslikku 
ja delegeeritud õigusakti (vt punkt 13). Õigusraamistiku vastuvõtmine jõudis lõ-
pule 2016. aasta jaanuaris, toimudes paralleelselt rakenduskavade vastuvõtmise-
ga komisjoni poolt (vt joonis 3). Kolmest rakenduslikust31 ja neljast delegeeritud 
aktist32 koosnev esimene pakett võeti vastu 2014. aasta märtsis ning teine, neljast 
rakenduslikust aktist33 koosnev pakett 2015. aasta jaanuaris.

Komisjon rakendas partnerluslepingute ja rakenduskavade 
üle peetud läbirääkimistel ennetavat lähenemist

38 
Komisjoni läbirääkimiste pidamise viis peaks olema ühetaoline kõigi fondide ja 
peadirektoraatide puhul ning see peaks võimaldama liikmesriikidele õigeaegselt 
kogu vajalikku teavet ja toetust programmidokumentide ettevalmistamiseks 
(suuniste, koolituse või mitteametliku teabevahetuse vormis).

30 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. 
aasta määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega 
tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 
(ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

31 1) Määrus (EL) nr 288/2014; 2) 
komisjoni rakendusmäärus 
(EL) nr 184/2014, 25. veebruar 
2014, millega sätestatakse 
vastavalt määrusele (EL) 
nr 1303/2013 liikmesriikide ja 
komisjoni vahelise 
elektroonilise 
andmevahetussüsteemi 
suhtes kohaldatavad 
tingimused ning võetakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusele (EL) 
nr 1299/2013 (erisätete kohta, 
mis käsitlevad Euroopa 
Regionaalarengu Fondist 
toetuse andmist Euroopa 
territoriaalse koostöö 
eesmärgil) vastu 
sekkumiskategooriate 
nomenklatuur toetuse 
määramiseks Euroopa 
Regionaalarengu Fondist 
Euroopa territoriaalse koostöö 
eesmärgi raames (ELT L 57, 
27.2.2014, lk 7); 3) komisjoni 
rakendusmäärus (EL) 
nr 215/2014, 7. märts 2014, 
millega nähakse ette määruse 
(EL) nr 1303/2013 
rakenduseeskirjad seoses 
kliimamuutuste alase 
eesmärgi raames antavate 
toetuste metoodika, 
tulemusraamistiku vahe-
eesmärkide ja eesmärkide 
kindlaksmääramise ning 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide 
sekkumiskategooriate 
nomenklatuuriga (ELT L 69, 
8.3.2014, lk 65).

32 1) Komisjoni delegeeritud 
määrus (EL) nr 240/2014, 
7. jaanuar 2014, millega 
sätestatakse Euroopa 
struktuuri- ja 
investeerimisfondidega 
seotud Euroopa partnerluse 
käitumisjuhend (ELT L 74, 
14.3.2014, lk 1); 2) komisjoni 
delegeeritud määrus (EL) 
nr 480/2014, 3. märts 2014, 
millega täiendatakse määrust 
(EL) nr 1303/2013 (ELT L 138, 
13.5.2014, lk 5); 3) komisjoni 
delegeeritud määrus (EL) 
nr 481/2014, 4. märts 2014, 
millega täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) nr 1299/2013 
seoses erieeskirjadega 
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Komisjoni läbirääkimispositsioon kujunes kõigilt 
asjassepuutuvatelt talitustelt saadud sisendite põhjal

39 
Perioodi 2014–2020 ühissätete määrus hõlmab viit fondi ja annab võimaluse 
koostada ka mitut fondi kaasavaid rakenduskavu. 2013. aasta aprillis avaldasid 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide peadirektoraadid ühiselt tegevuskor-
ra, mida komisjoni töötajad peavad partnerluslepingute ja mitut fondi hõlmavate 
rakenduskavade ettevalmistuste ja läbirääkimiste käigus järgima. Lisaks töötasid 
regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat välja tegevuskavad, milles kirjeldatakse ük-
sikasjalikult liikmesriikidega peetavate läbirääkimiste etappe, ning kontrollnime-
kirjad, et tagada partnerluslepingute ja rakenduskavade analüüsi järjepidevus eri 
üksustes. Partnerluslepingute ja rakenduskavade läbirääkimisi juhtisid enamasti 
peadirektoraatide geograafilised üksused.

Partnerluslepingute ja rakenduskavade üle peetud mitteametlik 
dialoog aitas läbirääkimisi ette valmistada ning määruste hilise 
vastuvõtmise mõju leevendada

40 
Komisjon soovitas liikmesriikidel esitada partnerluslepingute ja rakenduskavade 
projektid juba 2013. aastal. See puudutas kõigi auditiga hõlmatud liikmesriikide 
partnerluslepinguid. Kõigil neil juhtudel konsulteeris komisjon kõigi asjaomaste 
peadirektoraatidega. Selle sisendi ja oma seisukohti selgitavates dokumentides 
toodud esialgse hinnangu põhjal (vt punkt 9) esitas komisjon enne läbirääkimiste 
algust partnerluslepingute projektide kohta mitteametlikud tähelepanekud.

41 
Sellised läbirääkimiste ettevalmistusetapis peetud arutelud võimaldasid komis-
jonil prognoosida, millised teemad põhjustavad ametlikel läbirääkimistel erilisi 
probleeme, ning leevendada määruste hilise vastuvõtmise mõju partnerluslepin-
gute ja rakenduskavade vastuvõtmisele.

42 
Liikmesriigid olid komisjoniga rakenduskavade projektide üle konsulteerimisel 
vähem aktiivsed. Läbivaadatud 14 rakenduskavast ainult viis34 edastati mitte-
ametlikuks läbivaatamiseks.

koostööprogrammide kulude 
rahastamiskõlblikkuse kohta 
(ELT L 138, 13.5.2014, lk 45); 4) 
komisjoni delegeeritud 
määrus (EL) nr 522/2014, 11. 
märts 2014, millega 
täiendatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrust (EL) nr 1301/2013 
seoses üksikasjalike 
eeskirjadega Euroopa 
Regionaalarengu Fondist 
toetatavate uuenduslike 
meetmete valiku ja haldamise 
põhimõtete kohta säästva 
linnaarengu valdkonnas 
(ELT L 148, 20.5.2014), lk 1).

33 1) Komisjoni rakendusmäärus 
(EL) nr 821/2014, 28. juuli 2014, 
millega kehtestatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 
rakenduseeskirjad seoses 
programmist tehtavate 
maksete ülekandmise ja 
haldamise ning 
rahastamisvahendite 
aruandluse üksikasjaliku 
korraga, toiminguga seotud 
teabe- ja teavitamismeetmete 
tehniliste omadustega ning 
andmete kirjendamise ja 
salvestamise süsteemiga (ELT 
L 223, 29.7.2014, lk 7); 2) 
komisjoni rakendusmäärus 
(EL) nr 964/2014, 
11. september 2014, millega 
kehtestatakse määruse (EL) 
nr 1303/2013 rakendussätted 
seoses rahastamisvahendite 
standardtingimustega 
(ELT L 271, 12.9.2014, lk 16); 3) 
komisjoni rakendusmäärus 
(EL) nr 1011/2014, 
22. september 2014, millega 
kehtestatakse määruse (EL) 
nr 1303/2013 üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad komisjonile 
teatava teabe esitamise 
vormide kohta ning 
toetusesaajate ning 
korraldusasutuste, 
sertifitseerimisasutuste, 
auditeerimisasutuste ja 
vahendusasutuste vahelise 
teabevahetuse korra kohta 
(ELT L 286, 30.9.2014, lk 1); 4) 
komisjoni rakendusmäärus 
(EL) nr 2015/207, 20. jaanuar 
2015, millega kehtestatakse 
määruse (EL) nr 1303/2013 
üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad 
eduaruannete, suurprojektide 
kohta teabe esitamise, ühise 
tegevuskava, majanduskasvu 
ja tööhõivesse investeerimise 
eesmärgiga seotud 
rakendusaruannete, vahendite 
haldaja kinnituse, 
auditistrateegia, 
auditiarvamuse ja 
auditeerimise aastaaruande 
vormide ning kulude ja tulude 
analüüsimise metoodika kohta 
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Komisjon andis liikmesriikidele läbirääkimisteks suuniseid, kuid 
alles protsessi hilises etapis

43 
Komisjon andis oma töötajatele ja liikmesriikidele arvukalt üldisi ja temaatilisi 
suuniseid (ainuüksi valdkondlike eesmärkide 1 ja 8 kohta kokku üle 200 lehekülje 
ning eeltingimuste kohta 400 lehekülge). Suunised sisaldasid üksikasjalikke soovi-
tusi ja juhiseid läbirääkimistel käsitletavate teemade kohta.

44 
Suunised anti aga protsessi hilises etapis, mis tulenes muuhulgas asjaolust, et 
ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide pakett võeti vastu alles 2013. aasta detsemb-
ris. Suuniste algversioonid saadeti liikmesriikidele siiski nii ruttu kui võimalik, 
arvestades õigusaktide üle peetavate läbirääkimiste seisu. Näiteks eeltingimusi 
käsitlevate komisjoni suuniste esimesed versioonid avaldati 2013. aasta märtsis ja 
aprillis ning ajakohastati sama aasta augustis, kuid need ei hõlmanud suuniseid 
valdkondades, mille üle olid seadusandjatel veel arutelud pooleli. 2013. aasta 
augustis olid suunised olemas 36 eeltingimusest 34 kohta. Liikmesriigid pidid 
ootama 2014. aasta veebruarini, et saada suuniste terviklik lõppversioon. Suuniste 
lõppversioonid avaldati ainult üksikjuhtudel. Isegi oluliste teemade puhul, nagu 
eeltingimused või tulemusraamistiku ülevaatamine ja tulemusreserv, ei avaldatud 
lõppversioone enne 2014. aasta veebruari ja maid. Suuniste ülevaatamine toimus 
kuni 2014. aasta septembrini.

45 
Siiski kinnitasid auditiga hõlmatud liikmesriikide esindajad, et komisjon andis 
neile läbirääkimiste käigus ametlikku ja mitteametlikku abi ning nad hindasid 
koostööd komisjoniga üldiselt konstruktiivseks. Läbirääkimisi juhtivad komisjoni 
töötajad külastasid liikmesriike regulaarselt ja olid riiklike ametiasutustega pide-
vas ühenduses.

ning kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 1299/2013 
üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad Euroopa 
territoriaalse koostöö 
eesmärgiga seotud 
rakendusaruannete vormi 
kohta (ELT L 38, 13.2.2015, lk 1).

34 Horvaatia riiklik ERFi 
rakenduskava, Iirimaa riiklik 
ESFi rakenduskava, Rumeenia 
riiklikud ERFi ja ESFi 
rakenduskavad ning 
Rumeenia piirkondlik ERFi 
rakenduskava.
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Raskustest hoolimata võttis komisjon partnerluslepingud 
ja rakenduskavad vastu määruses sätestatud tähtajaks

46 
Komisjon peab esitama oma tähelepanekud partnerluslepingute ja rakendus-
kavade kohta kolme kuu jooksul pärast nende esitamist35. Vastuseks tähele-
panekutele peavad liikmesriigid esitama komisjonile kogu vajaliku teabe ja 
vajaduse korral dokumendis muudatusi tegema. Eeldusel, et kõiki komisjoni 
tähelepanekuid on vajalikul määral arvesse võetud, peab komisjon partner-
luslepingu heaks kiitma nelja kuu jooksul pärast selle esitamist36. Samuti 
peab komisjon iga rakenduskava heaks kiitma hiljemalt kuus kuud pärast 
seda, kui liikmesriik on selle esitanud, tingimusel et komisjoni tehtud märkusi 
on nõuetekohaselt arvesse võetud37. Tähtaja sisse ei arvestata ajavahemikku, 
mis algab hetkest, kui komisjon saadab oma tähelepanekud liikmesriigile ja 
kestab seni, kuni liikmesriik esitab uuesti rakenduskava vastuvõtmiseks38 (st 
komisjoni tähelepanekuid on vajalikul määral arvesse võetud).

47 
2013. aasta alguses oli komisjon liikmesriikidele teada andnud, et kavatseb 
kõik partnerluslepingud vastu võtta 2014. aasta alguses ja kõik rakenduska-
vad 2014. aasta juuliks39. Kontrollikoja analüüs näitas aga, et viimane part-
nerlusleping võeti vastu 2014. aasta novembris ja viimane rakenduskava 
2015. aasta detsembris. Ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi hilisema 
vastuvõtmise tõttu lükkus edasi ka partnerluslepingute ja rakenduskavade 
vastuvõtmine võrreldes komisjoni algselt planeeritud ajakavaga. Lisaks esitati 
esimesed partnerluslepingud komisjonile 2014. aasta jaanuaris ja esimesed 
rakenduskavad 2014. aasta märtsis. Nende partnerluslepingute ja rakendus-
kavade puhul algasid mitteametlikud läbirääkimised seega enne asjassepuu-
tuvate määruste ametlikku vastuvõtmist.

Partnerluslepingud

48 
Kõik partnerluslepingud esitati ettenähtud tähtajaks (aprill 2014). Läbirääki-
mised partnerluslepingute üle toimusid kiiremini kui perioodil 2007–2013. 
Viimased partnerluslepingud võeti vastu vaid umbes kuu hiljem kui viimane 
riiklik strateegiline raamistik, ehkki läbirääkimised algasid kaks ja pool kuud 
hiljem (vt joonis 4).

35 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 16 lõige 1 ja artikli 29 
lõige 3, mis käsitlevad 
vastavalt partnerluslepinguid 
ja rakenduskavu.

36 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 16 lõige 2.

37 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 29 lõige 4.

38 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikkel 3.

39 Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide 
peadirektoraadi (regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraat) 
peadirektori kiri 
liikmesriikidele (WD Ares 
(2013)).
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Rakenduskavad

49 
2014. aasta novembris kutsus Euroopa Parlament komisjoni ja liikmesriike üles 
„tugevdama jõupingutusi, et vajaduse korral kiiresti parandada rakenduskavade 
kvaliteeti, tagamaks, et võimalikult paljud kavad oleksid vastuvõtmiseks valmis 
31. detsembriks 2014”40, st enne komisjoni uue koosseisu ametissenimetamist. 
2014. aasta detsembriks oli 311-st majanduskasvu ja tööhõive investeeringute 
eesmärgi alla kuuluvast rakenduskavast (Euroopa territoriaalse koostöö rakendus-
kavu ei arvestata) vastu võetud 198 ehk 64%, neist peaaegu kõik (151) detsemb-
rikuu jooksul. Eelmisel programmitöö perioodil (2007–2013) oli 98% rakendus-
kavadest vastu võetud samaks kuuks (detsember 2007). See tulenes peamiselt 
viivitusest õigusaktide paketi vastuvõtmisel.

50 
Liikmesriigid esitasid suurema osa rakenduskavade projektidest (85%) ettenähtud 
tähtajaks. 15% puhul rakenduskavadest ei saanud komisjon ametlikke läbirääki-
misi alustada kolme kuu jooksul pärast partnerluslepingute esitamist.

40 Euroopa Parlamendi 
resolutsiooni ettepanek 
viivituste kohta 2014.–2020. 
aasta ühtekuuluvuspoliitika 
käivitamisel, 24.11.2014 
(B8–0281/2014).
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Jo
on

is
 4 Partnerluslepingute/riiklike strateegiliste raamistike ja rakenduskavade1 

vastuvõtmine (ajavahemik alates esimese esitamisest kuni viimase 
heakskiitmiseni) – perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 võrdlus

1  Horvaatiat ei arvestata programmitöö perioodi 2007–2013 analüüsis, kuna riik liitus ELiga 2013. aastal. Välja on jäetud ka IPA ja FEAD raken-
duskavad, mida ei võeta vastu ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi ühise määruse alusel.

2 Hõlmab 2% erandlikke rakenduskavu.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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51 
Perioodil 2014–2020 kulus läbirääkimiste lõpuleviimiseks ja rakenduskava vas-
tuvõtmiseks keskmiselt umbes kaheksa kuud. Keskmine vastuvõtmise aeg (241 
päeva) on võrreldav perioodiga 2007–2013, mil rakenduskava esitamisest kuni 
selle vastuvõtmiseni kulus 24 päeva vähem ehk 217 päeva (vt joonis 5).

Jo
on

is
 5 Rakenduskavade keskmine vastuvõtmise aeg1 kalendripäevades  

(esimese kava esitamisest kuni viimase vastuvõtmiseni)

1  Analüüs ei hõlma IPA ja FEAD rakenduskavasid, mida ei võeta vastu ühissätete määruse alusel, ning ei võta  
arvesse nn aja seismapaneku menetlust.

Allikas: kontrollikoja kohandatud komisjoni andmed.
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52 
Perioodil 2007–2013 kestsid läbirääkimised mõningate rakenduskavade üle ligi 
kolm aastat. Programmitöö perioodil 2014–2020 selliseid juhtumeid ei olnud. Ma-
janduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi raames esimese rakenduskava 
esitamisest kuni viimase rakenduskava vastuvõtmiseni kulunud maksimumaeg 
vähenes 32% võrreldes perioodiga 2007–2013 (1026 päevalt41 703 päevale). Eelkõi-
ge kulus tunduvalt vähem aega ETK rakenduskavade üle peetud läbirääkimistele 
(599 päeva; varem 800 päeva). Arvesse pole võetud ühissätete määrusega või-
maldatud ooteaega (vt punkt 46). Auditi raames läbi vaadatud rakenduskavade 
puhul kasutasid liikmesriigid 52% sellest ajast rakenduskavade läbivaatamisele, 
mis seejärel uuesti komisjonile esitati (vt punkt 55).

Partnerluslepingute ja rakenduskavade läbirääkimiste pikk 
kestus tulenes ka täiendavatest nõuetest, IT-probleemidest 
ja keerulisest heakskiitmisprotsessist

53 
Partnerluslepingute ja rakenduskavade vastuvõtmisel esines mõningaid hilinemi-
si võrreldes määrustes ettenähtud tähtajaga. Kontrollikoda leidis, et mõnel juhul 
ei järginud komisjon tähelepanekute liikmesriikidele saatmise tähtaega (kolm 
kuud): nii oli see viiest läbivaadatud partnerluslepingust ühe puhul (Horvaatia) 
ja 14-st läbivaadatud rakenduskavast seitsme puhul (Iirimaa, Poola ja Hispaania 
rakenduskavad)42.

54 
Lisaks esines märkimisväärseid probleeme liikmesriikide esitatud rakenduskava-
de projektide kvaliteediga, mistõttu pidi komisjon paluma muudatuste tegemist. 
Näiteks kõigi läbivaadatud 14 rakenduskava kohta saatis komisjon tähelepane-
kuid ja liikmesriigid pidid iga rakenduskava keskmiselt kolm korda uuesti esitama.

41 Tuleneb viiest 2008. ja 2009. 
aastal vastu võetud 
rakenduskavast. Ilma nendeta 
oleks maksimumaeg olnud 
423 päeva.

42 CCI koodid 2014IE16RFOP001, 
2014IE16RFOP002, 
2014PL16RFOP001, 
2014PL05M9OP001, 
2014PL16M2OP012, 
2014ES16RFOP001, 
2014ES05SFOP002 ja 
2014ES16RFOP003.
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55 
Need viivitused ja rakenduskavade vastuvõtmiseks kuluva aja pikenemine 
viitavad sellele, et läbirääkimised olid keerulisemad kui eelmisel programmitöö 
perioodil. Kontrollikoda tegi kindlaks selle mitu põhjust.

– Täiendavad nõuded. Kaasati mitu uut teemat, mida varem läbirääkimistel 
ei käsitletud. See võttis enesestmõistetavalt rohkem aega. Näiteks võib tuua 
kohustuse saavutada eeltingimuste suhtes kokkulepe, mis nõudis komisjoni 
töötajatelt liikmesriikide teatud tegevuspõhimõtete üksikasjalikku ana-
lüüsimist. Samuti lisandus nõue rakendada selgemat sekkumisloogikat ja 
tulemusraamistikku, mis eeldas põhjalikumat arutelu selle tagamiseks, et 
rakendamiseks valitakse välja ELi poliitikale kõige suuremat mõju avalda-
vad sekkumised. Lisaks lepiti tulemus- ja väljundinäitajates kokku protsessi 
varajases etapis koos rakenduskavadega, erinevalt eelmisest programmitöö 
perioodist, kus see võis toimuda hilisemas staadiumis.

– IT-probleemid. Läbirääkimiste käigus toimus liikmesriikide ja komisjoni 
vaheline ametlik elektrooniline teabevahetus uues süsteemis SFC2014. Selle 
IT-vahendi kasutamine oli rakenduskavade üle peetavate läbirääkimiste käi-
gus kohustuslik43. Süsteem lasti käiku 2014. aasta jaanuaris, ehkki täiel määral 
toimima hakkas see alles hiljem. SFC2014 esimese tegevusaasta jooksul uuen-
dati seda probleemide lahendamiseks 19 korda. Kõik auditi raames külastatud 
liikmesriigid teatasid, et kogesid süsteemi kasutamisel probleeme ja neli neist 
teatasid, et süsteem ei toiminud täielikult ajal, mil nad oma partnerluslepingu 
esitasid.

– Komisjoni tähelepanekud heakskiitmiseks esitatud rakenduskavade 
projektide kohta. Erinevalt varasematest perioodidest pidi komisjoni tähele-
panekud rakenduskavade projektide kohta vastu võtma volinike kolleegium44. 
Seetõttu tuli juhtudel, kus komisjon esitas liikmesriigi saadetud dokumenti-
de kohta tähelepanekuid, pidada vähemalt kolm talitustevahelist ja -sisest 
konsultatsiooni: üks tähelepanekute kogumiseks kõigilt asjassepuutuvatelt 
talitustelt, teine liikmesriigile saadetavate tähelepanekute heakskiitmiseks ja 
kolmas rakenduskava vastuvõtmiseks. Kontrollikoja arvestuste kohaselt peeti 
rakenduskavade läbirääkimiste ja vastuvõtmise teemal kokku 896 talitusteva-
helist konsultatsiooni (keskmiselt kolm iga rakenduskava kohta).

43 Määrus (EL) nr 184/2014.

44 Eelmisel programmitöö 
perioodil pidi volinike 
kolleegium vastu võtma ainult 
lõplikud rakenduskavad, mitte 
tähelepanekud.



38Tähelepanekud 

Partnerluslepingud olid ühtekuuluvuspoliitika 
kulutuste strateegiale „Euroopa 2020” keskendamisel 
keskse tähtsusega

56 
Partnerluslepingud tuli koostada sekkumisloogika põhjal, mis on selgelt sõnas-
tatud ja millega püütakse vältida rahastamise liigset killustatust. Liikmesriigid 
peavad kindlaks tegema peamised arengu- ja investeerimisvajadused ning lülita-
ma partnerluslepingutesse sellised vajadused, mis seonduvad ühissätete määru-
ses määratletud valdkondlike eesmärkidega ja tulenevad strateegiast „Euroopa 
2020”. Sekkumisloogika tõhusam kasutamine nõudis vahendite eraldamist vald-
kondadele, mis riigipõhiste soovituste ja liikmesriikide analüüsi põhjal vajavad 
avaliku sektori sekkumist ja/või kus on kõige suurem kasvupotentsiaal. Rahaline 
eraldis on kooskõlas partnerluslepingutes seatud eesmärkidega ja võimaldab 
liikmesriikide oodatavate tulemuste saavutamist. Seejärel tuli rakenduskavades 
esitada asjakohased riiklikud või piirkondlikud arenguvajadused, millele raha 
eraldatakse, samuti rahalise eraldise suurus, säilitades kooskõla partnerluslepin-
gute sisuga.

57 
Komisjon võib taotleda partnerluslepingute ja asjassepuutuvate rakenduskavade 
ümberkavandamist, kui osutub vajalikuks toetada asjaomaste riigipõhiste soo-
vituste ja nõukogu soovituste täitmist, samuti makromajanduslike kohandamis-
programmide kaudu45. Komisjon kavatseb ümberkavandamist taotleda siiski vaid 
erandlikel juhtudel46.

58 
Riigipõhiseid soovitusi ajakohastatakse igal aastal, kuid nende aluseks olevad 
probleemid on tavaliselt pikaajalise iseloomuga ega muutu aastast aastasse olu-
liselt. 2014. aastal oli üle kahe kolmandiku 157 riigipõhisest soovitusest vähemal 
mingil määral ühtekuuluvuspoliitika suhtes asjakohased.

59 
Auditiga hõlmatud viie liikmesriigi puhul uuris kontrollikoda, kas nende part-
nerluslepingud sisaldasid kõiki olulisi aspekte ning hindasid kasulikul viisil 
liikmesriikide arengu- ja investeerimisvajadusi. Seejärel hindas kontrollikoda, kas 
komisjoni ja liikmesriikide vaheliste läbirääkimiste tulemusel jõuti kokkuleppele 
keskenduda rahastamisel strateegiast „Euroopa 2020” tulenevatele valdkondlike-
le eesmärkidele ning kas neis järgiti määrustes sätestatud vahendite suunamise 
nõuet. Samuti võrreldi läbirääkimiste tulemusi perioodi 2007–2013 läbirääkimiste 
tulemusega. Lõpetuseks uuris kontrollikoda, kas partnerluslepingutes on selgelt 
ära toodud saavutatavad tulemused ja nende seotus ELi rahastamisega.

45 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikkel 23.

46 COM(2014) 494 final, 30. juuli 
2014: „Suunised selle kohta, 
kuidas rakendada määruse 
(EL) nr 1303/2013 artikli 23 
kohaseid meetmeid Euroopa 
struktuuri- ja 
investeerimisfondide 
tõhususe sidumiseks 
usaldusväärse 
majandusjuhtimisega”.



39Tähelepanekud 

Partnerluslepingud on valdkondlike eesmärkide ja 
investeerimisprioriteetide eelarveeraldiste aluseks

Partnerluslepingutes hinnatakse liikmesriikide arenguvajadusi ja 
rahastamisprioriteete

Läbivaadatud partnerluslepingud hõlmasid kõiki nõutavaid põhiaspekte

60 
Partnerluslepingud on mahukad dokumendid. Näiteks Horvaatia partnerlusle-
ping on 466 lehekülge, Rumeenia oma 461 lehekülge, Hispaania oma 368 lehe-
külge, Iirimaa oma 265 lehekülge ja Poola oma 244 lehekülge pikk. Partnerlusle-
pingutes esitatud teabe ülesehitus, vorm ja üksikasjalikkus oli liikmesriigiti väga 
erinev. Erinevalt rakenduskavadest puudus siin määrustes sätestatud kohustuslik 
dokumendivorm, kuid komisjon esitas partnerluslepingute projekti näidise ja 
andis nende sisu kohta suuniseid (vt punkt 19).

61 
Kontrollikoja analüüs auditiga hõlmatud viie liikmesriigi partnerluslepingute 
kohta näitas, et neis kõigis

– põhjendati valdkondlike eesmärkide valikut kindlakstehtud arengu- ja in-
vesteerimisvajadustega ning järgiti fondispetsiifilistes määrustes sätestatud 
temaatilise koondumise nõudeid47;

– esitati teavet Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite igale 
valdkondlikule eesmärgile soovituslikult eraldatavate summade kohta;

– esitati iga valdkondliku eesmärgi peamised kavandatavad tulemused;

– loetleti tulemuste saavutamist toetavad rakenduskavad.

47 ESFi puhul kehtib see üksnes 
sotsiaalse kaasatuse 
temaatilise koondumise 
nõude suhtes.
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62 
Kontrollikoda täheldas aga, et Poola ja Hispaania partnerluslepingutes ei vasta-
nud valdkondlikele eesmärkidele eraldatud vahendite kogusumma rakenduska-
vade vastavatele andmetele. Samuti märgib kontrollikoda, et kui liikmesriigid ei 
esita ERFi kohta täiendavat finantsteavet, on komisjonil keeruline rahalise koon-
dumise nõuete täitmist kontrollida.

Komisjon analüüsis rahastamise probleeme ja prioriteete ning saatis 
oma tähelepanekud liikmesriikidele enne partnerluslepingute ja 
rakenduskavade ametlike läbirääkimiste algust

63 
Komisjon oli oma seisukohti selgitavates dokumentides analüüsinud iga liik-
mesriigi peamisi probleeme ja kindlaks teinud vastavad rahastamisprioritee-
did. Dokumentides viidati ka nõukogu poolt 2012. aastal esitatud riigipõhistele 
soovitustele (vt punkt 9). Arenguvajaduste ja investeerimisprioriteetide kindlaks-
tegemiseks toimusid liikmesriikides laialdased arutelud ja ettevalmistused ning 
komisjoni ja liikmesriikide vahel läbirääkimised.

Liikmesriigid tõid partnerluslepingutes välja arengu- ja 
investeerimisvajadused

64 
Kontrollikoja audit näitas, et partnerluslepingutes esitati (komisjonis tollal kät-
tesaadaval olnud tõendite põhjal) hinnang iga valitud valdkondliku eesmärgi 
olukorra kohta, mille alusel sai välja selgitada rahastamisprioriteedid. Näiteid on 
toodud 4. selgituses.
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s Partnerluslepingud – hinnang riigi olukorrale seoses valdkondliku eesmärgiga

Teadusuuringud (valdkondlik eesmärk 1)

Kõik liikmesriigid esitasid teavet teadus- ja arendustegevuse intensiivsuse ning ettevõtete teadus- ja arendus-
tegevuse kulutuste kohta. Samuti kirjeldatakse partnerluslepingutes erineval määral riikide tulemusi väljun-
ditena, mida mõõdetakse selliste teguritega nagu patendid, teaduslikud publikatsioonid, inimpotentsiaal 
teadus- ja arendustegevuses, teadusasutuste ja ettevõtete suhted ja koostöö tase ning riigi koht Euroopa 
innovatsioonitegevuse tulemustabelis (EIS)48.

Selle põhjal esitasid liikmesriigid oma partnerluslepingutes valdkondliku eesmärgi 1 investeerimisvajaduste 
kogusumma prognoosi. Iirimaa partnerluslepingus ei olnud investeerimisvajadused selgelt välja toodud, kuid 
need võis tuletada hinnangust ja kavandatavatest strateegilistest tulemustest. Poola, Rumeenia ja Horvaatia 
märkisid, et lisaks rahalisele toetusele tuleb teadus- ja arendustegevuse arengu stimuleerimiseks teha struk-
tuurilisi ja/või regulatiivseid kohandamisi. Kontrollikoda täheldas aga, et selle põhjuste kohta esitati üksnes 
piiratud teavet ja partnerluslepingutes ei selgitatud täpsemalt, millised struktuurilisi muudatusi tuleb teha. 
Siiski vastavad partnerluslepingud ühissätete määruses sätestatud miinimumnõuetele.

Tööhõive edendamine (valdkondlik eesmärk 8)

Iga liikmesriigi partnerluslepingus käsitleti valdkondliku eesmärgiga 8 seonduvaid spetsiifilisi probleeme. Suur 
noorte töötuse määr oli probleemiks kõigis kontrollitud riikides. Suur üldise töötuse määr toodi probleemina 
välja Iirimaal ja Hispaanias, samuti tõi Iirimaa esile järjest kasvava pikaajalise töötuse probleemi. Üldine vähene 
tööturul osalemine (eriti naiste ja eakate hulgas) oli üks Poola peamisi probleeme. Rumeenia partnerlusle-
pingus rõhutati vajadust suurendada romade, eakate, naiste ja puudega inimeste osalemist tööturul. Poola, 
Rumeenia ja Horvaatia viitasid vajadusele parandada avalike tööhõiveteenuste efektiivsust.

48 Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat, 2014 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/

scoreboards_fr.

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_fr
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Läbivaadatud partnerluslepingutes käsitleti peaaegu kõiki 
strateegiast „Euroopa 2020” tulenevaid valdkondlikke eesmärke

65 
Kõik viis liikmesriiki olid oma partnerluslepingutes käsitlenud peaaegu kõiki 
valdkondlikke eesmärke. Poola, Rumeenia ja Horvaatia käsitlesid kõiki valdkond-
likke eesmärke, Hispaania käsitles eesmärke 1–10 ja Iirimaa käsitles kõiki eesmärke 
peale 7 ja 11.

66 
See viis olukorrani, kus individuaalsete riigipõhiste soovituste ja vahendite eral-
damise vahel puudub selge seos. Auditiga hõlmatud liikmesriigid põhjendasid 
vahendite eraldamist valdkondlikele eesmärkidele peamiselt vahendite suuna-
mise nõudega, samuti kindlakstehtud riiklike vajaduste ning 2012. ja 2013. aasta 
riigipõhiste soovituste arvessevõtmisega. Lisaks on ebaselge, kas valdkondlikele 
eesmärkidele eraldatud vahendite osakaal on kindlakstehtud vajaduste täitmi-
seks piisav ja võimaldab saavutada liikmesriikide kavandatud tulemused.

Partnerluslepingute läbirääkimised olid mõjusad vahendite 
strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidele suunamise 
seisukohast

Fondispetsiifilistes määrustes sisalduvad temaatilise koondumise 
nõuded täideti

ERF – valdkondlikud eesmärgid 1–4

67 
Kokku eraldasid ELi 28 liikmesriiki umbkaudu 62% oma ERFi eraldisest valdkond-
likele eesmärkidele 1–4. Kontrollikoja analüüs näitas ka seda, et iga liikmesriigi 
eelarveeraldised ületasid vähem arenenud piirkondade suhtes kehtestatud 50% 
suuruse miinimumkünnise.
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68 
Viies põhjalikult uuritud liikmesriigis keskendus ERFi toetus teadusuuringutele 
ja innovatsioonile (eesmärk 1), IKT-le (eesmärk 2), VKEde konkurentsivõimele 
(eesmärk 3) ja vähese CO

2
-heitega majandusele üleminekule (eesmärk 4). Fon-

dispetsiifilistes määrustes on kehtestatud mõningate valdkondlike eesmärkide 
minimaalse koondumise nõuded (vt 1. selgitus). Kontrollikoja analüüs näitas, 
et partnerluslepingute tasandil temaatilise koondumise nõudeid isegi ületati 
(vt tabel 2).

Ta
be

l 2 ERFi temaatilise koondumise nõuded liikmesriikide kaupa 
partnerluslepingute tasandil

ERFi VE-d 1, 2, 3, 4

enam arenenud piirkond üleminekupiirkond vähem arenenud piirkond

nõutud minimaalne 80% 60% 50%

ES1 81% 63% 56%

HR E/K E/K 61%

IE 91% E/K E/K

PL2 70% E/K 58%

RO 84% E/K 51%

ERFi VE 4 (kliimamuutused)

enam arenenud piirkond üleminekupiirkond vähem arenenud piirkond

nõutud minimaalne 20% 15% 12%

ES 20% 17% 18%

HR E/K E/K 13%

IE 22% E/K E/K

PL3 24% E/K 24%

RO 48% E/K 60%

1  Hispaania andmeid ei saa rakenduskavades toodud andmetega võrrelda, sest viimastes liigita-
takse piirkonnad ühissätete määruses sätestatud kriteeriumide, mitte ERFi määruses sätestatud 
erandi alusel.

2 Täidetud vastavalt ERFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud eranditele.

3 Täidetud vastavalt ERFi määruse artikli 4 lõikes 3 sätestatud eranditele.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendustest Infoview ja SFC2014 saadud andmete põhjal.
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69 
Kontrollikoda märgib, et ERFi määruses49 sätestatud erandeid rakendavate liik-
mesriikide puhul ei võimalda rakenduskavades toodud finantsteave alati kindlaks 
teha, kas temaatilise koondumise nõudeid on järgitud (vt tabel 2). Sellistel juhtu-
del liigitatakse piirkondi erinevalt – vastavalt temaatilise koondumise eesmärki-
dele ja programmitööks kasutatud NUTS 2. tasandi piirkondade liigitusele50. Kui 
liikmesriigid ei esita täiendavat teavet, on komisjonil võimatu temaatilise koondu-
mise nõuete täitmist kontrollida.

ESF – valdkondlikud eesmärgid 8–10

70 
ESFi puhul eraldati suurim osa vahenditest (30,7 miljardit eurot ehk umbes 37%) 
valdkondlikule eesmärgile 8; valdkondlik eesmärk 10 (haridus) sai 27,1 miljar-
dit eurot (ca 33%). Kokkuvõttes eraldasid kõik ELi liikmesriigid ligikaudu 26% oma 
ESFi eraldisest valdkondlikule eesmärgile 9. Kõik viis kontrollitud liikmesriiki eral-
dasid 22–36% sotsiaalse kaasatuse toetuseks (eesmärk 9), mis tunduvalt ületab 
fondispetsiifilise määruse miinimumnõuded (vt tabel 3).

Ta
be

l 3 Valdkondliku eesmärgi 9 temaatilise koondumise nõuded 
kontrollitud liikmesriikide puhul

nõutud minimaalne 20%

ES 27%

HR 23%

IE 36%

PL 22%

RO 26%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendustest Infoview ja SFC2014 saadud andmete põhjal.

49 Määruse (EL) nr 1301/2013 
artikkel 4.

50 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikkel 90.
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71 
Kontrollikoja analüüs näitab, et komisjonil ja liikmesriikidel õnnestus rakendus-
kavade tasandil edukalt suunata vahendid strateegiast „Euroopa 2020” tulene-
vate prioriteetide täitmisele. Rakenduskavade läbirääkimiste jooksul avaldas see 
otsest mõju nende sekkumisloogikale ning väljundinäitajate sihtväärtustele, sest 
suurem osa sihtväärtustest arvutatakse varasemate kogemuste alusel kindlaks-
määratud ühikukulude põhjal.

Perioodil 2014–2020 keskendus rahastamine rohkem arukale ja kaasavale 
majanduskasvule kui varasematel perioodidel

72 
Kokkuvõttes koondati komisjoni ja liikmesriikide vaheliste läbirääkimiste tulemu-
sel ELi kõigis 28 liikmesriigis rohkem vahendeid strateegia „Euroopa 2020” prio-
riteetidele: kaasava majanduskasvu (valdkondlikud eesmärgid 8–11) rahastamine 
suurenes ligi 8%, jätkusuutliku majanduskasvu (valdkondlikud eesmärgid 4–7) 
rahastamine aga vähenes ligi 4% (vt joonis 6).Valdkondlike eesmärkide määra-
mine aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” 
prioriteetsetele valdkondadele ei ole määrustes sätestatud51. See määrati kindlaks 
komisjoni poolt mitmes pärast 2014. aastat avaldatud dokumendis52.

73 
Programmitöö perioodil 2014–2020 suurenes vahendite eraldamine valdkondli-
kule eesmärgile 4 (vähese CO

2
-heitega majandus) märkimisväärselt ehk ligikaudu 

22,4 miljardi euro võrra (57%). Samal ajal vähendati oluliselt järgmiste valdkond-
like eesmärkide rahastamist: eesmärk 6 (keskkonnahoid ja -kaitse ning ressursi-
tõhususe edendamine) 10,6 miljardi euro võrra (-30%) ja eesmärk 7 (transport) 
16,9 miljardi euro võrra (-29%). Valdkondlikule eesmärgile 1 (teadusuuringud) 
eraldatud vahendid vähenesid 8,4 miljardi euro võrra, (-20%), valdkondlikule ees-
märgile 8 (tööhõive edendamine) eraldatud vahendid suurenesid aga 10,3 miljar-
di euro võrra (28%) (vt joonis 6).

51 Kontrollikoja aastaaruanne 
eelarveaasta 2014 eelarve 
täitmise kohta, punkt 3.22.

52 Regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraat, „European 
Structural and Investment 
funds 2014–2020: official texts 
and commentaries”, 
november 2015.
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Jo
on

is
 6 ERFi, ESFi (sh noorte tööhõive algatus) ja ÜFi vahendite eraldamine strateegiale 

„Euroopa 2020” – programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 võrdlus
miljonites eurodes

Kaasav 
majanduskasv 

(VE 8–11)

Jätkusuutlik 
majanduskasv 

(VE 4–7)

Arukas 
majanduskasv 

(VE 1–3)

8%
6%
4%
2%
0%

-2%
-4%

7 853

-5 221596

VE11VE10VE9VE8VE7VE6VE5VE4VE3VE2VE1

70%

50%

30%

10%

-10%

-30%

2 337

4 788-

88-

10 393

16 926-

111-

22 432

9 842

833-

8 412-

10 616-

Märkus: Programmitöö perioodide vahelised finantsandmed ei ole otseselt võrreldavad. Kontrollikoja hinnangu aluseks on aastate 2007–2013 
finantsandmed, mille komisjon on kodeerinud ja tagasiulatuvalt valdkondlikele eesmärkidele määranud.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendusest Infoview ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadilt saadud andmete põhjal.
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Auditiga hõlmatud liikmesriikide partnerluslepingutes 
määratakse kindlaks peamised kavandatud tulemused, kuid 
nende saavutamine eeldab lisaks ELi rahastamisele ka olulist 
riiklikku panust

74 
Partnerluslepingutes esitavad liikmesriigid oma valitud valdkondlikud eesmärgid 
ja määravad kindlaks kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks ka-
vandatud sekkumiste peamised tulemused (vt 2. selgitus). Kontrollikoda leiab, et 
üldiselt on kõigis läbivaadatud partnerluslepingutes valdkondlike eesmärkide 1 
ja 8 raames kavandatud tulemusi võimalik kirjeldatud vajaduste ja ülesannetega 
seostada. Kavandatud tulemuste üksikasjalikkus ja kvaliteet on aga kontrollitud 
partnerluslepingute puhul erinev:

– Iirimaa partnerluslepingus on rakenduskavade jaoks määratletud tulemused 
otseselt ümber sõnastatud;

– Horvaatia, Hispaania ja Rumeenia partnerluslepingutes määratakse kindlaks 
rahastamisprioriteedid iga valdkondliku eesmärgi raames ja iga fondi (ERF, 
ESF, ÜF) jaoks kavandatud tulemused. Lisaks seatakse Hispaania partnerlus-
lepingus erieesmärgid, mis on kõigile ESFi ja ERFi rakenduskavadele ühised ja 
ainsad, mida on lubatud kasutada;

– Poola partnerluslepingus määratakse kindlaks valdkondlike eesmärkide 1 ja 8 
üldised erieesmärgid ning jagatakse need rahastamisprioriteetideks ja vasta-
vateks kavandatud tulemusteks (vt 5. selgitus).

Investeerimisvajaduste ja tulemuste vaheline seos tööhõive edendamise puhul 
(valdkondlik eesmärk 8) – Poola näide

Poola tõi tööturu ühe probleemina esile naiste madala tööhõive. Üks püsivatest probleemidest, mis takistab 
naisi tööturule naasmast, on lapsehooldusteenuse piiratud kättesaadavus. Poola soovib Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendeid kasutada lapsehooldusteenuse kättesaadavuse suurendamiseks kuni kolme-
aastaste laste puhul ja parandada seeläbi naiste tööalaseid väljavaateid. See on partnerluslepingus kindlaks 
määratud kavandatud tulemus.

5.
 s

el
gi

tu
s
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75 
Kontrollikoda leidis, et kõik uuritud liikmesriigid määravad valdkondlike eesmär-
kide 1 ja 8 jaoks oma partnerluslepingutes kindlaks peamised tulemusnäitajad, 
millega mõõdetakse kavandatavate investeeringutega saavutatavaid tulemusi (vt 
IV lisa). Viiest uuritud partnerluslepingust kolme puhul oli valdkondlike eesmär-
kide 1 ja 8 kõikidele tulemusnäitajatele lisatud kvantifitseeritud võrdlusalus ja 
sihtväärtus. Hispaania oli koostanud valdkondliku eesmärgi 8 neljast tulemus-
näitajast kolmele nende eeldatava muutuse kvalitatiivse kirjelduse53. Iirimaa ei 
kehtestanud oma partnerluslepingus valdkondlike eesmärkide 1 ja 8 puhul ei 
võrdlusaluseid ega sihtväärtusi, ning viitab selle asemel rakenduskavadele. Vald-
kondliku eesmärgi 1 puhul võivad võrdlusalused ja sihtväärtused olla tuletatud 
ERFi rakenduskavadest, kuid valdkondliku eesmärgi 8 puhul neid ESFi rakendus-
kavast tuletada ei saa.

76 
Kõik vaatlusalused liikmesriigid peale Iirimaa kasutasid valdkondlike eesmärkide 
1 ja 8 puhul oma strateegiliste tulemusnäitajatena kahte strateegias „Euroopa 
2020” kehtestatud peamist eesmärki: investeerida 3% ELi SKPst (avalik ja erasek-
tor kokku) teadus- ja arendustegevusse / innovatsiooni ja tagada 20–64-aastaste 
inimeste tööhõive 75% ulatuses. Samuti leidis kontrollikoda, et kehtestatud siht-
arvud (juhtudel, kus neile viidati) olid kooskõlas riiklike reformikavadega, milles 
pannakse strateegia „Euroopa 2020” alusel paika riiklikud eesmärgid.

77 
Kõigi 28 liikmesriigi puhul moodustab valdkondliku eesmärgi 1 ERFi eraldis alla 
5% nende teadus- ja arendustegevuse hinnangulistest kogukuludest perioodil 
2014–2020. ERFi kaudu tehtavad teadusuuringute kulutused moodustavad 15 
liikmesriigi teadus- ja arendustegevuse kogukuludest üle 5%54; ülejäänud liikmes-
riikides on need vähese tähtsusega. Nimetatud kulutused moodustavad üle 25% 
ainult Leedus, Poolas, Eestis ja Slovakkias, ning üle 50% ainult Lätis.

78 
Poola partnerluslepingu kohaselt sõltub valdkondliku eesmärgi 1 oodatav tule-
mus otseselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumisest. See on 
üldiselt kooskõlas teadus- ja arendustegevuse kogukulude vastava osaga. Ükski 
liikmesriik ei olnud koostanud kvantifitseeritud hinnangut Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide eeldatava osaluse kohta sihtväärtuste saavutamisel, kuna 
seda ei olnud ühissätete määruses nõutud (vt IV lisa).

53 Kontrollikoja aastaaruanne 
eelarveaasta 2015 eelarve 
täitmise kohta, punkt 3.59 
(ELT C 375, 13.10.2016).

54 Eurostati koostatud „Total 
intramural R&D expenditure 
(GERD) by sectors of 
performance 2014” põhjal.



49Tähelepanekud 

79 
Aktiivse tööturupoliitika puhul on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
(eriti ESFi) hinnanguline mõju tugevam, vähemalt teatavates liikmesriikides. 
Näiteks Rumeenias on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest tööhõive 
suurendamisele (valdkondlik eesmärk 8) tehtav eraldis üle kuue korra suurem 
kui aktiivsele tööturupoliitikale suunatud iga-aastased riiklikud kulutused (2014. 
aastal). Tegelikkuses suurendatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
abil Rumeenia aktiivse tööturupoliitika rahastamist oluliselt.

80 
Partnerluslepingute analüüsi põhjal leiab kontrollikoda, et enamiku nimetatud 
dokumentides kindlaksmääratud tulemuste saavutamiseks läheb vaja mitte ainult 
olulist eraldist riiklikust eelarvest lisaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi-
de vahenditele, vaid ka täiendavaid regulatiivseid meetmeid ja struktuurireforme. 
Samas ei pruugi tulemuse (nt tööhõive määr) mittesaavutamise põhjuseks olla 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sekkumiste ebaõnnestumine, vaid 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ulatusest väljapoole jäävad tegurid, 
nagu ebasoodne sotsiaalmajanduslik olukord ja/või ebatõhus riiklik poliitika.

Rakenduskavadega näidatakse täpsemalt, mida 
sekkumiste abil soovitakse saavutada ja kuidas seda 
teha kavandatakse, kuid võrreldes eelmise 
programmitöö perioodiga kaasneb sellega suurem 
keerukus

81 
Rakenduskavas tuleks kehtestada ELi sekkumiste põhjused järjepideval ja üht-
lustatud viisil. Selles tuleks kirjeldada arengu- ja investeerimisvajadusi, kasvu-
potentsiaali ja lahendamist vajavaid probleeme ning määrata kindlaks soovitud 
muutuste suund, seades selleks selged ja järjepidevad eesmärgid ja sihid ning 
eesmärkide elluviimiseks vajalikud meetmed.

82 
Selleks uuris kontrollikoda käesoleva auditiga hõlmatud viie liikmesriigi 14 
rakenduskavast koosnevat valimit ja kontrollis, kas arengu- ja investeerimisva-
jadused on selgelt kindlaks määratud ja tõendatud, seatud eesmärkidega käsit-
letakse kindlakstehtud vajadusi sidusalt ning meetmetega planeeritakse kaasa 
aidata soovitud tulemuste saavutamisele. Samuti vaatles kontrollikoda perioodi 
2014–2020 rakenduskavade üldist ülesehitust ja seda, kuidas see mõjutab tu-
lemusnäitajate spetsiaalset kavandamist eesmärkide ja tulemuste saavutamise 
hindamiseks.
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Komisjon ja liikmesriigid on suutnud välja töötada 
rakenduskavad, millest enamikul on võrreldes eelmise 
programmitöö perioodiga põhjalikum sekkumisloogika

Rakenduskavad põhinevad tavaliselt põhjalikumal 
sekkumisloogikal

83 
Uuritud rakenduskavade valimi analüüs näitas, et üldiselt olid komisjon ja liikmes-
riigid suutnud välja töötada põhjalikumal sekkumisloogikal põhinevad raken-
duskavad. 6. selgituses on toodud näide selle kohta, kuidas rakenduskavadest 
tuletada arenguvajaduste ja erieesmärkide vahelist seost. Mõningatel juhtudel 
tuleb sekkumisloogika mõistmiseks aga arvesse võtta ka teistes programmidoku-
mentides (nagu partnerlusleping või eelhindamine) sisalduvaid aspekte.

Hispaania rakenduskava „Tööhõive, koolitus ja haridus” prioriteetsete suundade 
1A, 1B, 1C ja 1D alla kuuluva investeerimisprioriteedi 8i (juurdepääs tööhõivele) 
erieesmärkide ning arengu- ja investeerimisvajaduste vaheline seos

6.
 s

el
gi

tu
s

Tulemusnäitajad koos 
võrdlusaluste ja 

sihtarvudega

Osalejad, kes asusid pärast 
programmist lahkumist 
omandama kutsekvalifikat-
siooni

Osalejad, kes läksid pärast 
programmist lahkumist tööle, 
sealhulgas füüsilisest isikust 
ettevõtjana

Erieesmärk

Eelkõige töötute ja/või 
tööotsijate tööalase 
konkurentsivõime suuren-
damine kutseoskuste 
omandamise ja/või 
uuendamise kaudu

Vajadused

Tööotsijate ja tööpuudusest 
mõjutatud isikute, sh pikaajalised 
töötud ja vanemad inimesed, 
tööalase konkurentsivõime 
suurendamine; 

aktiivse tööhõivepoliitika mõjusu-
se suurendamine, soolise mõju ja 
ebavõrdsuse vähendamise 
tagamine, suurema hulga osaleja-
te kaasamine nende tööalase 
konkurentsivõime suurendami-
seks.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Hispaania rakenduskava „Tööhõive, koolitus ja haridus” alusel.
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84 
Samuti julgustas komisjon liikmesriike rakenduskavades esitatud sekkumiste põh-
juste paremaks selgitamiseks kasutama loogilist raamistikku55. 14st kontrollikoja 
valimiga hõlmatud rakenduskavast 11 sisaldas stiliseeritud kujutist sellest, kuidas 
kavandatud tegevustega vajadusi käsitletakse ning millised näitajad on seatud 
eesmärkide ja tulemuste mõõtmiseks parimad.

85 
Kontrollikoda leiab, et 14st valimis sisaldunud rakenduskavast üheksa puhul olid 
liikmesriikide poolt valdkondlike eesmärkide 1 ja 8 raames kehtestatud eesmär-
gid kindlakstehtud arengu- ja investeerimisvajadustega üldiselt seostatavad.

14st uuritud rakenduskavast viies leiti puudusi

86 
Neljas rakenduskavas ei olnud mõne investeerimisprioriteedi puhul võimalik luua 
seost kehtestatud eesmärkide ja kindlakstehtud arenguvajaduste vahel. Näiteks 
leidis kontrollikoda, et

– arengu- ja investeerimisvajadused ei põhinenud olukorda kajastavatel tõen-
ditel või kehtestatud eesmärgid ei olnud suunatud kindlakstehtud vajadusele 
(Rumeenia56 ja Hispaania57). Sellega kaasneb oht, et sekkumistega ei käsitleta 
nõuetekohaselt kõige asjakohasemaid vajadusi ning et avaliku sektori vahen-
deid eraldatakse vääralt;

– eesmärgid olid liiga üldiselt sõnastatud, sageli seetõttu, et need hõlmavad 
parandusmeetmete mitut tahku või eri tingimustega piirkondi (Rumeenia58 
ja Hispaania59). Eesmärgid ei väljenda piisavalt konkreetselt, mida rakenda-
miskavades kindlaksmääratud sekkumistega täpselt muuta soovitakse (vt 
7. selgitus).

87 
Kolme rakenduskava puhul ei ole selge, kuidas osa neis esitatud tegevustest 
erieesmärkide ja tulemuste saavutamisele kaasa aitavad. Paljudel juhtudel on 
see seos ebamäärane või ei ole seda võimalik põhjendada (Poola60, Rumeenia61 ja 
Hispaania62). See viitab ohule, et avaliku sektori vahendid on vääralt eraldatud või 
ei ole täiel määral mõjusad.

55 Euroopa Komisjoni 
dokumendi „Monitoring and 
evaluation of European 
Cohesion Policy, ERDF, ESF, CF, 
guidance document on 
ex-ante evaluation, January 
2014 and Guidance fiche for 
desk officers, intervention 
logic” versioon 2 – 18/09/2014.

56 Piirkondlik ERFi rakenduskava 
Rumeenias (valdkondlik 
eesmärk 1).

57 Piirkondlik ERFi rakenduskava 
Andaluusias (valdkondlik 
eesmärk 8).

58 Rumeenia ESFi inimkapitali 
rakenduskava 
(investeerimisprioriteet 8v).

59 Hispaania ERFi rakenduskava 
aruka majanduskasvu kohta ja 
Andaluusia piirkondlik ERFi 
rakenduskava (valdkondlik 
eesmärk 1).

60 Poola ESFi rakenduskava, mis 
käsitleb teadmisi, haridust ja 
majanduskasvu (prioriteetne 
suund IV, sotsiaalne 
uuendustegevus ja 
rahvusvaheline koostöö).

61 Piirkondlik ERFi rakenduskava 
(investeerimisprioriteet 8b).

62 Hispaania ESFi rakenduskava 
tööhõive, koolituse ja hariduse 
teemal, investeerimisprioriteet 
8iii, prioriteetsed suunad 6A, 
6B, 6C ja 6D.
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Näiteid liiga üldsõnalistest eesmärkidest (Rumeenia ja Hispaania)

Rumeenia inimkapitali rakenduskavas kindlaksmääratud 11 erieesmärgist kaks63 on sõnastatud üldiselt. Näi-
teks eesmärk „Suurendada nende töötajate arvu, kes kasutavad personalihalduse uusi vahendeid, meetodeid, 
tavasid jms ning kelle töötingimusi on parandatud, et kohandada tegevus riikliku konkurentsivõime strateegia 
alusel kindlaks määratud potentsiaalselt konkurentsivõimeliste majandussektorite / riikliku teadus- ja aren-
dustegevuse ning innovatsiooni strateegia alusel kindlaks määratud aruka spetsialiseerumise valdkondade 
dünaamikaga” ei ole selge. Vastupidiselt komisjoni antud suunistele64 ei ole selle eesmärgi puhul võimalik 
mõõta ELi toetuse abil saavutatud konkreetset muudatust, st seda, kas sekkumised aitasid kaasa uusi vahen-
deid kasutavate töötajate arvu suurenemisele või uusi meetodeid kasutavate / paranenud töötingimustes 
töötavate töötajate arvu suurenemisele.

Hispaania koostas nimekirja erieesmärkidest, mida kasutada liikmesriigi kõigis ERFi ja ESFi rakenduskavades. 
Nii koondati erinevad piirkondlikud probleemid laiemate eesmärkide alla, mis kajastavad kavandatavate 
tulemuste eri mõõtmeid. Näiteks valdkondliku eesmärgi 1 all seati ERFi aruka majanduskasvu rakenduskavas 
eesmärgina „Teadus- ja arendustegevuse institutsioonide tugevdamine ning teadus- ja tehnoloogiataristute 
loomine, tugevdamine ja parandamine”. Ei ole selge, mis on soovitud eesmärk: kas teadus- ja arendustege-
vuse institutsioonide tugevdamine või teadus- ja tehnoloogiataristute loomine, tugevdamine või paranda-
mine. Ehkki ka komisjon tõi partnerluslepingu puhul välja selguse ja fookuse puudumise65, jäeti eesmärgid 
muutmata.

63 Erieesmärgid 3.8 ja 3.9.

64 Sekkumisloogika teemalise suunise 1. versiooni (6. mai 2013) lk 5: „erieesmärgid (---) kajastavad muutust, sealhulgas muutuse suunda, mida 
liikmesriik ELi toetuse abil püüab saavutada. Muutust tuleks väljendada võimalikult täpselt, et toetatav sekkumine saaks muutuse saavutamisele 
kaasa aidata ja selle mõju oleks võimalik hinnata. Seetõttu on ERFi/ÜFi puhul soovitatav mitte valida eesmärki „tootlikkuse suurendamine 
piirkonnas x” (mis sõltub liiga paljudest teguritest), vaid pigem „suurendada sektori y tootlikkust piirkonnas x”„.

65 Dok Ares (2014) 2 366 781, 16. juuli 2014, 59. tähelepanek („Tähelepanekud Hispaaniaga sõlmitava partnerluslepingu kohta”): „Need 
[erieesmärgid] on nurgakivid, mille peale kavad üles ehitatakse. Siinkohal tuleb rõhutada, et praegused erieesmärgid ei ole piisavalt konkreetsed, 
et väljendada muutust lähteolukorras, ning ei ole asjakohaseks aluseks vastavatele tulemusnäitajatele. Samuti on erieesmärke ühe asemel sageli 
mitu, mille tõttu läheb nende elluviimiseks vaja paljusid meetmeid. Erieesmärk peaks hõlmama ainult ühte eesmärki ja ka meetmete arv peaks 
olema piiratud (vastasel juhul on keeruline selle mõju asjakohaste tulemusnäitajate abil hinnata)”.

7.
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s
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Rakenduskavade ülesehituse tõttu on kontrollimist 
vajavaid tulemusnäitajaid ja aruandlusnõudeid 
rohkem

88 
Perioodi 2014–2020 rakenduskavad on koostatud kolmemõõtmelise maatriksina, 
milles ühendatakse liikmesriikide poolt kehtestatud prioriteetsed suunad, valitud 
investeerimisprioriteedid ja käsitletavate piirkondade liigid (vt III lisa). Väljundite 
ja tulemuste erieesmärgid ja tulemusnäitajad esitatakse nimetatud elementide 
kombinatsiooni kohta, st iga eraldi investeerimisprioriteedi kohta, mida priori-
teetsete suundade raames käsitletakse. Rakenduskavade keerukus sõltub esiteks 
liikmesriikide poolt paika pandud prioriteetsete suundade arvust ja nende poolt 
käsitletavate investeerimisprioriteetide arvust, ning teiseks liikmesriikide poolt 
lisaks ühistele näitajatele või nende asemel valitud kavapõhiste näitajate arvust. 
Veel üheks teguriks on hõlmatud piirkondade liikide arv.

89 
ESFi Hispaania rakenduskavas käsitletakse valdkondlikku eesmärki 8 12 erineva 
prioriteetse suuna raames (kolm peamist prioriteetset suunda on jagatud nelja 
piirkonnaliigi vahel), millest igaüks on jagatud erinevateks investeerimisprioritee-
tideks (1–4) ja seejärel omakorda mitmeks erinevaks erieesmärgiks. Ülesehituse 
lihtsustamiseks otsustasid Hispaania ametiasutused kõigi valdkondlikku eesmärki 
8 hõlmavate prioriteetsete suundade raames läbiviidavate tegevuste hindami-
seks kasutada ainult nelja väljundi- ja nelja tulemusnäitajat.

Ühtekuuluvuse väljundinäitajate puhul aruandlusnõuded 
kolmekordistuvad

90 
Väljundinäitajate seisukohast suurendab praegune rakenduskavade maatriksi 
struktuur ERFi puhul aruandlusnõudeid 196% ja ESFi puhul 93%, kuna rakendus-
kavas kindlaks määratud näitajaid võib kasutada erinevate prioriteetsete suunda-
de ja investeerimisprioriteetide jaoks. Lisaks suurendab näitajate kohta vastavalt 
piirkonnakategooriale66 aru andmise nõue aruandlusnõudeid veel 23% ERFi 
puhul ja 36% ESFi puhul (vt joonis 7). Näiteks Poola riiklikus ERFi rakenduskavas 
oli kohe algusest peale kindlaks määratud 163 väljundinäitajat. Pärast nimetatud 
näitajate prioriteetsetesse suundadesse, investeerimisprioriteetidesse ja piirkon-
nakategooriatesse jagamist peavad liikmesriikide ametiasutused 422 eri arvnäita-
ja kohta aru andma.

66 Komisjoni rakendusmäärus 
(EL) nr 288/2014.
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendusest Infoview saadud teabe põhjal.
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendusest Infoview saadud teabe põhjal.

ESFi tulemusnäitajate puhul aruandlusnõuded kahekordistuvad

91 
Tulemusnäitajate seisukohast suurendab praegune rakenduskavade maatriksi 
struktuur ERFi puhul aruandlusnõudeid 27% ja ESFi puhul 57%, kuna rakenduska-
vas kindlaks määratud näitajaid võib kasutada erinevate prioriteetsete suundade, 
investeerimisprioriteetide ja erieesmärkide jaoks. Piirkonnakategooriate järgi 
toimuva aruandluse puhul suureneb aruandlusnõuete hulk ESFi puhul 36% (vt 
joonis 8). Nende nõuete koosmõju kahekordistab ESFi kohta esitatavate and-
mete mahtu. Näiteks Poola ESFi rakenduskava puhul suureneb tulemusnäitajate 
arv pärast näitajate prioriteetsesse suundadesse, investeerimisprioriteetidesse, 
erieesmärkidesse ja piirkonnakategooriatesse jaotamist 135-lt 366-le.
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Finantsandmete kategooriatesse jaotamise ja 
rakenduskavade tulemuslikkuse hindamise 
fondispetsiifiliste erinevustega kaasnevad järgmistel 
aastatel tõenäoliselt raskused kavade üle järelevalve 
tegemisel

92 
Finantsvoogude registreerimise ja kavade tulemuslikkuse hindamise süsteem 
tuleks kooskõlastada strateegiast „Euroopa 2020” tuletatud valdkondlike eesmär-
kidega. Rakenduskavas kirjeldatud sekkumiste väljundite ja tulemuste hindami-
seks kehtestatud tulemusnäitajad peaksid kajastama sekkumisloogikat ja aitama 
jälgida erieesmärkide saavutamist kulutõhusal viisil. Lisaks peaks neid olema 
võimalik koondada ELi tasandil ja võrrelda erinevate rakenduskavade vahel.

93 
Sel eesmärgil uuris kontrollikoda, kas komisjon oli loonud asjakohase süsteemi 
ERFi ja ESFi alla kuuluvate sekkumiste eriliikidele eraldatavate rahaliste vahendite 
registreerimiseks. Samuti analüüsis kontrollikoda üksikasjalikult nende kahe fondi 
puhul tulemuslikkuse mõiste aluseks olevat metoodikat ning seda, kuidas komis-
jon ja liikmesriigid olid väljundi- ja tulemusnäitajad määratlenud. Kõige viimase-
na arvutati perioodil 2014–2020 kontrollitavate näitajate koguarv, hindamaks, kas 
seda süsteemi on võimalik kulutõhusalt kasutada.

Investeeringute finantsjärelevalve lähenemisviis on Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide vahel erinev

94 
Programmitöö perioodil 2014–2020 sisaldavad rakenduskavad iga prioriteetse 
suuna raames soovituslikku rahaeraldist kuue sekkumiskategooria jaoks: sek-
kumisvaldkonnad, rahastamisvorm, territooriumi liik, territoriaalsed rakenda-
mismehhanismid, valdkondlikud eesmärgid ja ESFi sekundaarne teema. Kahe 
täiendava kategooria (majanduslik ja asukoha mõõde) kohta antakse aru hilise-
mas staadiumis. Need kaheksa sekkumiskategooriat põhinevad komisjoni poolt 
finantsandmete kategooriatesse jaotamiseks vastu võetud nomenklatuuril67. 
Kõnealune nomenklatuur sisaldab 120 sekkumisvaldkonda ja rahastatavate tege-
vuste sisu määratlemiseks tuleks kasutada ainult neid valdkondi68.

67 Määrus (EL) nr 215/2014.

68 Koodid 1–101 kehtivad ERFi 
rakenduskavadele ja koodid 
102–120 ESFile.
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95 
Sekkumiskategooriate süsteemil on oluline roll rakenduskavade järelevalves ja 
iga-aastastes rakendusaruannetes, milles liikmesriigid annavad aru kava elluvii-
mise kohta, kuna selles määratakse kindlaks teave, mida on võimalik hõlpsasti 
kättesaadavaks teha, et rahaliste vahendite kasutuse kohta aru anda.

ESF: sekkumisvaldkonnad on investeerimisprioriteetidega 
täielikult kooskõlastatud

96 
ESFi puhul on sekkumisvaldkonnad investeerimisprioriteetidega täielikult koos-
kõlastatud, st iga investeerimisprioriteet vastab teatavale sekkumisvaldkonnale. 
Näiteks sekkumiskood 102 on seotud ainult investeerimisprioriteediga 8i.

97 
Selle lähenemisviisi kohaselt eraldatakse rahalist toetust võrdeliselt selle antavale 
panusele. Selle tulemusel on väljundinäitajate (mille kohta antakse aru ka inves-
teerimisprioriteetide kaupa) sihtväärtust ja selle hilisemat saavutamist võimalik 
seostada vastava tegevuse üldise maksumusega. Sekkumisvaldkondi võib see-
järel kasutada ka temaatilise koondumise nõuete järelevalveks. Kõikide sekku-
misprioriteetidega seotud horisontaalsed teemad (nt kliimamuutused ja sooline 
võrdõiguslikkus) hõlmatakse sekkumiskategooriate täiendava mõõtme ehk ESFi 
sekundaarse teema all.

ERF: samu sekkumisvaldkondi on võimalik kasutada erinevate 
valdkondlike eesmärkide või investeerimisprioriteetide raames

98 
Vastupidiselt ESFile on ERFi puhul erinevate valdkondlike eesmärkide ja inves-
teerimisprioriteetide raames võimalik samu sekkumisvaldkondi kasutada. Konk-
reetsele valdkondlikule eesmärgile eraldatud rahaliste vahendite kohta tuleb aru 
anda sekkumiskategooriate valdkondliku eesmärgi mõõtme all (vt joonis 9).
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda rakenduskavade põhjal.

Jo
on

is
 9 Investeerimisprioriteetide ja sekkumiskategooriate vaheline seos – valdkondliku 

eesmärgiga 1 seotud Horvaatia riikliku ERFi rakenduskava näide

Valdkondlikule eesmärgile omistatud sekkumisvaldkonnad

002  Teadusuuringud ja innovatsioon suurtes ettevõtetes
056  Investeeringud taristusse, suutlikkusse ja seadmetesse VKEdes, mis on otseselt seotud teadustegevuse ja innovatsiooniga
057  Investeeringud taristusse, suutlikkusse ja seadmetesse suurtes ettevõtetes, mis on otseselt seotud teadustegevuse ja 

innovatsiooniga
058  Teadusuuringute ja innovatsiooni taristu (avalik sektor)
059  Teadusuuringute ja innovatsiooni taristu (erasektor, sh teaduspargid)
060  Teadus- ja innovatsioonialane tegevus riiklikes uurimiskeskustes ja oskuskeskustes, sh võrgustike loomine
061  Teadus- ja innovatsioonialane tegevus erasektori uurimiskeskustes, sh võrgustike loomine
063  Klastrite toetamine ja ärivõrgustikud, mis toetavad eelkõige VKEsid
065  Teadusuuringute ja innovatsiooni taristu, protsessid, tehnosiire ja ettevõtjate koostöö, mis keskendub vähese CO

2
-heitega 

majanduse edendamisele ning vastupanuvõime suurendamisele 
070  Suurettevõtete energiatõhususe edendamine
121  Ettevalmistamine, rakendamine, seire ja kontroll

Erieesmärk 1b2
- edendada ettevõtlussektori 

teadus- ja arendustegevust ning 
innovatsiooni tänu soodsa 

innovatsioonikeskkonna loomisele

Erieesmärk 1b1
- edendada uute toodete ja teenuste 

arendamist tänu teadus- ja 
arendustegevusele

Erieesmärk 1a1
- suurendada teadus- ja arendustegevuse 
sektori võimekust tipptasemel teadusuu-

ringute tegemiseks ja majanduse vajaduste 
täitmiseks

Investeerimisprioriteet 1b
- teadus- ja uuendustegevusse tehtavate äriinvesteeringute 
edendamine ning ettevõtete, teadus- ja arenduskeskuste ja 
kõrgharidussektori vaheliste seoste ja sünergia arendamine

Investeerimisprioriteet 1a
- teadus- ja uuendustegevuse taristu ja 

võimekuse täiustamine, et arendada teadus- ja 
uuendustegevuse alast kõrget kvaliteeti ning 

edendada pädevuskeskuste tööd

Prioriteetne suund 1
- majanduse tugevdamine tänu teadusuuringute ja innovatsiooni rakendamisele

Valdkondliku eesmärgi 1 rakenduskava ülesehitus
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99 
Selline lähenemisviis võimaldab investeerimisprioriteedid vastavalt nende ühis-
tele valdkondadevahelistele teemadele horisontaalselt kategooriatesse jagada, 
kuid ei võimalda individuaalsete investeerimisprioriteetide rahavoogusid jälgida. 
Sellest tulenevalt jälgitakse rahaeraldisi ja kulutusi ainult valdkondlike eesmärki-
de kaupa iga prioriteetse suuna tasandil. Finantsteavet ei ole võimalik tulemus-
alase teabega samal tasandil hõlpsasti koondada ning investeerimisprioriteetide 
täitmisel saavutatud finantsolukorra paranemist ei ole võimalik mõjusalt hinnata. 
Asjaomase finantsteabe puudumine takistab sekkumiste kulutasuvuse ja -tõhusu-
se hindamist ning rakenduskavade ja liikmesriikide tulemuslikkuse võrdlemist iga 
kulutatud euro kohta.

Kõigile sekkumisvaldkondadele ette nähtud rahaeraldised peavad 
kandma eri piirkonnakategooriate koode

100 
Samuti peavad liikmesriigid jagama eri sekkumisvaldkondadele eraldatavad raha-
lised vahendid piirkonnakategooriate kaupa (nagu vähem arenenud, ülemineku- 
ja enam arenenud piirkonnad). Kontrollikoda leidis, et liikmesriikide lähenemisvii-
sid olid selles küsimuses erinevad (vt 8. selgitus).

Finantsvahendite jaotamine piirkonnakategooriate vahel Poola, Rumeenia ja 
Hispaania näitel

Vastavalt partnerluslepingule kasutati Poolas piirkondadele vahendite eraldamiseks kahte jaotamispõhimõtet: 
proportsionaalne jaotus, mille puhul toimub vahendite eraldamine kahele piirkonnaliigile kindla koefitsiendi 
alusel, ning standardne jaotus, mille puhul toimub vahendite eraldamine proportsionaalselt investeeringuga 
hõlmatud piirkondade arvuga.

Rumeenias kasutati proportsionaalset jaotust sõltuvalt tegevuste iseloomust, st vastavalt piirkondade, inimes-
te või VKEde arvule.

Hispaanias teevad piirkondadele ERFi vahendite jaotamise kohta eelnevalt otsuse piirkondlik ja keskvalitsus, 
ning rakendamise ajal eraldatakse piirkondadele vahendeid vastavalt projekti asukohale.

8.
 s

el
gi

tu
s
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101 
Samuti erinevad liikmesriikide meetodid rahaliste vahendite ja tulemusandmete 
jagamiseks piirkonnakategooriate kaupa. Vahendite eraldamiseks kasutatavad 
erinevad riiklikud lähenemisviisid mõjutavad otseselt näitajate, nende sihtväär-
tuste ja vahe-eesmärkide, rakenduskavade rakendamise põhietappide ja kasuta-
tavate finantsnäitajate arvu, mis tähendab, et eri liiki piirkondadele väljundi- ja 
tulemusnäitajate kehtestamiseks kasutatakse erinevaid jaotamispõhimõtteid. 
Veelgi olulisem on asjaolu, et ühise lähenemisviisi puudumine mõjutab negatiiv-
selt enam kui ühte piirkonnakategooriat omavate liikmesriikide esitatud teabe 
võrreldavust ja täpsust. Eelkõige võib see mõjutada temaatilise koondumise 
nõuete täitmist.

Ühiste väljundinäitajate kasutamine ja liikmesriikidele 
täiendavate kavapõhiste väljundinäitajate määratlemiseks 
võimaluse andmine on fondide vahel erinev

Nii ERFil kui ESFil on ühised väljundinäitajad, kuid ainult ESFi 
rakenduskavade puhul nõutakse nende kõigi kohta iga-aastast 
aruandluse koostamist

102 
Nii ERFil kui ESFil on ühised väljundinäitajad: ERFi puhul on kaheksasse kate-
gooriasse koondatud 40 näitajat ja ESFi puhul 23 isikute ja ettevõtetega seotud 
näitajat (vt tabel 4).

Ta
be

l 4 Väljundinäitajad – erinevused ERFi ja ESFi vahel

ERF ESF

Ühised väljundinäitajad
Jah 

40 ühist väljundinäitajat,  
mis on jagatud 8 kategooriasse

Jah 
23 ühist väljundinäitajat,  

mis on seotud isikute ja ettevõtetega

Kohustus kasutada ühiseid 
väljundinäitajaid

Jah 
(kui on asjakohane)

Jah 
(iga-aastastes rakendusaruannetes)

Hinnatud tegevused Ainult lõpetatud tegevused Osaliselt või täielikult ellu viidud tegevused

Jagamine piirkonnakategooriate kaupa
Jah  

(võrdlusalused ja sihtväärtused  
piirkonnakategooriate kaupa)

Jah 
(võrdlusalused ja sihtväärtused jagatud  

piirkonnakategooria ja soovi korral soo alusel)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda määruse ja suunisdokumentide põhjal.
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103 
ESFi rakenduskavade puhul peavad liikmesriigid kõikide ühiste väljundinäitajate 
kohta andmeid koguma ja need komisjonile esitama isegi siis, kui selliste näitaja-
te suhtes ei ole rakenduskavas sihtväärtusi kehtestatud. ERFi puhul on ühiste väl-
jundinäitajate kasutamine kohustuslik juhul, kui need on toetatavate sekkumiste 
seisukohast asjakohased. Kontrollikoda märgib, et regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraat julgustas liikmesriike neid ühiseid näitajaid kasutama, et kavade 
elluviimise edenemist oleks võimalik hinnata riiklike näitajate koondamise abil ka 
ELi tasandil. Kontrollikoja analüüs näitas siiski, et liikmesriigid ei kasutanud neid 
ühiseid väljundinäitajaid ERFi läbivaadatud rakenduskavades järjepidevalt.

104 
Vastavalt valdkondlikku eesmärki 1 käsitlevatele komisjoni suunistele peak-
sid ERFi investeeringud olema suunatud tehnilisele arengule ja rakenduslikule 
teadus- ja arendustegevusele, ning olema seotud ärialaste vajadustega. Teadu-
suuringute tegemise ärilise motivatsiooni mõõtmiseks kasutati ühiseid väljundi-
näitajaid siiski vaid vähesel määral. Näitajaid, mis on välja töötatud ettevõtte või 
turu jaoks uudsete toodete arendamisel (CO28 ja CO29) ettevõtete poolse panuse 
hindamiseks, kasutati ainult 57% puhul rakenduskavadest, mille raames eraldati 
vahendeid valdkondlikule eesmärgile 1. Muid näitajaid kasutati 40–90% raken-
duskavade puhul (vt 10. joonis). See näitab, et nimetatud väljundinäitajaid ei ole 
võimalik ELi tasandil tähenduslikult koondada.

Jo
on

is
 1

0 Valdkondlikule eesmärgile 1 eraldatud vahendeid sisaldavates rakenduskavades 
kasutatud teadusuuringute ja innovatsiooni kategooria ühised väljundinäitajad
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendusest Infoview saadud andmete põhjal.



62Tähelepanekud 

105 
Teadusuuringute ja innovatsiooni kategooria puhul defineeritud kuuest ühisest 
väljundinäitajast kasutati keskmiselt nelja; neid ühiseid näitajaid kasutasid tea-
dusuuringute ja innovatsiooni sekkumiste hindamiseks 165 rakenduskava 168-st, 
mille raames valdkondlikule eesmärgile 1 vahendeid eraldati. Kontrollikoja valimi 
uurimine näitas, et üheksast rakenduskavast, mille raames eraldati vahendeid 
valdkondlikule eesmärgile 1, ei kasutatud ühe puhul näitajat CO29, ehkki see oli 
väljundi mõõtmiseks asjakohane näitaja (vt 9. selgitus).

Näide asjakohase ühise väljundinäitaja mittekasutamisest (Hispaania)

Hispaania Andaluusia piirkonna ERFi rakenduskava sisaldab tegevusi, mis on seotud ettevõtete uuendustege-
vusega. Piirkondlike ametiasutuste sõnul oleks näitaja „nende ettevõtete arv, keda toetatakse uudsete toode-
te turule toomisel” (CO29) olnud asjakohane, kuid läbirääkimiste käigus otsustati komisjoni nõusolekul seda 
mitte kasutada, kuna selle mõju oli juba hõlmatud näitajaga „toetust saavate ettevõtete arv” (CO01). Need 
kaks näitajat on siiski mõlemad asjakohased, andes saavutatavate väljundite kohta erinevat teavet.

9.
 s

el
gi

tu
s

Komisjoni ja liikmesriikide vahel iga juhtumi puhul eraldi kokku lepitud 
kavapõhised väljundinäitajad

106 
Lisaks ühistele väljundinäitajatele võivad liikmesriigid kasutada ka kavapõhiseid 
väljundinäitajaid. Komisjoni ja liikmesriigid peavad kavapõhistes väljundinäitaja-
tes iga juhtumi puhul eraldi kokku leppima.

107 
ERFi puhul kehtestati lisaks 40 ühisele väljundinäitajale 28 liikmesriigi peale 
kokku 2 240 erinevat kavapõhist väljundinäitajat. Iga ERFi rakenduskava puhul 
kasutati keskmiselt 13,2 erinevat kavapõhist väljundinäitajat ja 14,8 ühist väljun-
dinäitajat (vt joonis 11 ja joonis 12).
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Jo

on
is

 1
1 Kõikide liikmesriikide ERFi ja ESFi rakenduskavades (välja arvatud ÜF  

ja noorte tööhõive algatuse sekkumised ning tehnilise abi näitajad)  
kasutatud väljundinäitajate koguarv

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendusest Infoview saadud andmete põhjal.
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ühised näitajadkavapõhised näitajad
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valdkondlikud 
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Kõik ERFi 
valdkondlikud 
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1 7692 240
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40
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendusest Infoview saadud andmete põhjal.

Jo
on

is
 1

2 Kõikide liikmesriikide rakenduskavades (välja arvatud ÜF ja  
noorte tööhõive algatuse sekkumised ning tehnilise abi näitajad)  
kasutatud väljundinäitajate keskmine arv

Kõik ERFi 
valdkondlikud 

eesmärgid

Kõik ESFi 
valdkondlikud 

eesmärgid

6,2

14,8

13,513,2

ühised näitajadkavapõhised näitajad
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3,0

1,3

4,4
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4,7
5,7

2,3
3,53,1

1,9
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2,2

4,3
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108 
ESFi puhul on määrusega sätestatud 23 ühist väljundinäitajat, mis on seotud 
nii isikute kui ettevõtetega. Neid tuleks rakenduskavades kasutada, kui see on 
asjakohane, ning nende kohta tuleb üks kord aastas rakenduskava iga-aastases 
rakendusaruandes aru anda (vt tabel 4).

109 
Kontrollikoja analüüs näitas, et 28 ELi liikmesriiki töötasid kõikide rakenduskava-
de jaoks kokku välja 1 769 ESFi kavapõhist väljundinäitajat. Iga ESFi rakenduskava 
puhul kasutati keskmiselt 13,5 erinevat kavapõhist väljundinäitajat ja 6,2 ühist 
väljundinäitajat.

ESFi ja ERFi tulemusnäitajatega mõõdetakse erinevaid asju 
ja ka mõõtmine ise on erinev, mistõttu ei ole ELi tasandil 
võimalik andmeid tähenduslikult koondada

ERFi ja ESFi tulemustega seotud tulemusnäitajaid defineeritakse 
erinevalt

110 
Kontrollikoja analüüs näitab, et mõningaid ERFi väljundinäitajatena kehtesta-
tud näitajaid võib pidada ESFi tulemusnäitajateks. Näiteks tulusa investeeringu 
„Tööhõive kasv toetatud ettevõtetes” ERFi ühist väljundinäitajat võib pidada selle 
tegevuse vahetuks tulemuseks. Selliseid tulemusi ei mõõdeta aga süstemaatili-
selt kõikidele ERFi sekkumistega toetatavatele valdkondlikele eesmärkidele keh-
testatud ühiste väljundinäitajate abil. Selle põhjuseks on asjaolu, et ei ühissätete 
määrus ega fondispetsiifilised määrused ei sisalda tulemuse ühtset määratlust.

111 
Kontrollikoja 2015. aasta aastaaruandes69 juba juhiti tähelepanu sellele, et tu-
lemusnäitajate komisjonipoolne määratlus on ebaselge. Komisjoni vastuses 
märgiti, et mõisted „väljund” ja „tulemused” defineeriti 2015. aasta mai parema 
õigusloome suunistes70. Kontrollikoda analüüsis kõnealuseid suuniseid ja leidis, 
et tulemuste definitsioon hõlmab sekkumiste otsest mõju, mis on kooskõlas 
ESFi suhtes kohaldatava lähenemisviisiga. See ei ole aga kaasa toonud muutusi. 
Samuti märgib kontrollikoda, et kõnealuseid põhimõisteid ei ole finantsmääruses 
määratletud.

69 Kontrollikoja aastaaruanne 
eelarveaasta 2015 eelarve 
täitmise kohta, punkt 3.59.

70 Euroopa Komisjoni talituste 
töödokument „Parema 
õigusloome suunised” 
SWD(2015) 111 final, 19. mai 
2015.
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112 
Ei ERFi ega ESFi tulemuste kavapõhiseid tulemusnäitajaid ei ole võimalik ELi ta-
sandil koondada71. Ühised tulemusnäitajad on kehtestatud ainult ESFi, mitte ERFi 
puhul (vt tabel 5). ERFi puhul ei ole seetõttu võimalik neid andmeid ELi tasandil 
koondada, kuna liikmesriigid võivad sama liiki erinäitaja mõõtmiseks kasutada 
erinevaid näitajaid (või sarnaseid näitajaid, mille definitsioon on mõnevõrra 
erinev).

71 Näiteks valdkondliku eesmärgi 
8 analüüs näitas, et ainult 11% 
kavapõhistest 
tulemusnäitajatest oli 
kasutatud mitme ESFi 
rakenduskava puhul.

Ta
be

l 5 Sekkumiste tulemused – ERFi ja ESFi vahelised erinevused

Panus tulemuste 
saavutamisesse

Jagamine
piirkonnakategooriate kaupa

Sihttasemed 

Võrdlusalused

Ühised tulemusnäitajad

Kohustus kasutada ühiseid 
tulemusnäitajaid

Vahetuid tulemusi võib mõõta tulemusnäita-
jate abil. Mõju tuleb hinnata ex post 

hindamisega
Tuleb mõõta ex post hindamisega

Jah 
(võrdlusalused ja sihttasemed jaotatud

piirkonnakategooria ja soovi korral soo alusel)
Ei

Ühised näitajad peavad olema kvantitatiivsed
Sekkumiste mõju kajastav koondväärtus 

(võimaluse korral vanemate tulemusalaste 
andmete ja ühiste pikaajaliste tulemusnäitajate 

esindusliku valimi põhjal)

Kvantitatiivsed või kvalitatiivsed
On seotud kõikide potentsiaalsete toetuse-

saajatega ja seda mõjutavad kavapõhised ning 
muud tegurid

Iga tulemusnäitaja puhul kohustuslik
Riigi/piirkonna tulemusnäitaja väärtus programmi-

töö perioodi alguses vastavalt viimastele 
olemasolevatele andmetele (statistika või 

haldusandmed) või uuringutele

Null erandlikel juhtudel, kui arvutada ei ole 
võimalik

Praegustest või eelmistest sarnastest 
sekkumistest saadud väärtus viimaste 

olemasolevate andmete põhjal

Jah
(iga-aastastes rakendusaruannetes)Ei

Jah
Ühised vahetud tulemusnäitajad ja ühised 

pikemaajalised tulemusnäitajad (ainult isikute, 
mitte ettevõtete puhul)

Ei
(lepitakse kokku iga liikmesriigiga eraldi)

ESFERF

Allikas: Euroopa Kontrollikoda määruse ja suunisdokumentide põhjal.



67Tähelepanekud 

113 
Näiteks kontrollikoja tehtud valdkondliku eesmärgi 1 analüüs näitas, et ainult 
12% ERFi tulemusnäitajatest kasutati mitme rakenduskava puhul, st enamiku ERFi 
erieesmärkide jaoks loodi eraldi tulemusnäitajad. ERFi jaoks kehtestati 28 liikmes-
riigi peale kokku 2 955 erinevat kavapõhist väljundinäitajat72 ja keskmiselt kasuta-
ti iga rakenduskava puhul 17,4 erinevat tulemusnäitajat (vt joonis 13 ja joonis 14).

Jo
on

is
 1

3 Kõikide liikmesriikide ERFi ja ESFi rakenduskavades (välja arvatud ÜF  
ja noorte tööhõive algatuse sekkumised ning tehnilise abi näitajad)  
kasutatud tulemusnäitajate koguarv

72 Need arvandmed kajastavad 
kõiki EL-28 liikmesriikide poolt 
ERFi (v.a ÜF) raames kasutatud 
valdkondlikele eesmärkidele 
loodud näitajaid (mis on 
kättesaadavad komisjoni 
IT-rakenduses Infoview).
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendusest Infoview saadud andmete põhjal.
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114 
ESFi määruses sätestatakse ESFi sekkumiste puhul fondi abil isikuid mõjutavates-
se muudatustesse tehtava panuse mõõtmiseks viis ühist vahetut tulemusnäitajat 
ja neli pikaajalisemat tulemusnäitajat73. Ettevõtetele avalduva mõju hindamiseks 
puuduvad ühised tulemusnäitajad. Määruses sätestatakse veel üheksa ühist 
vahetut tulemusnäitajat ja kolm pikaajalist tulemusnäitajat noorte tööhõive al-
gatuse jaoks74. Nende üle peeti läbirääkimisi ja need lepiti kokku komisjoni ja iga 
liikmesriigi vahel eraldi.

115 
Mitte kõik kehtestatud ühised näitajad ei ole rakenduskavas kasutamiseks kohus-
tuslikud ja liikmesriikidel on lubatud lisaks ühistele näitajatele kasutada ka kava-
põhiseid tulemusnäitajaid. Perioodil 2014–2020 kasutavad ELi 28 liikmesriiki kõiki 
üheksat ühist ESFi tulemusnäitajat ja on lisaks välja töötanud 1 976 kavapõhist 
tulemusnäitajat75. Iga ESFi rakenduskava puhul kasutati keskmiselt 3,1 ühist tule-
musnäitajat ja 14,4 erinevat kavapõhist tulemusnäitajat (vt joonis 13 ja joonis 14).

Jo
on

is
 1

4 Kõikide liikmesriikide rakenduskavades (välja arvatud ÜF ja  
noorte tööhõive algatuse sekkumised ning tehnilise abi näitajad)  
kasutatud tulemusnäitajate keskmine arv
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni IT-rakendusest Infoview saadud andmete põhjal.

73 Määrus (EL) nr 1304/2013, I lisa.

74 Määrus (EL) nr 1304/2013, II 
lisa.

75 Need arvandmed kajastavad 
kõiki EL-28 liikmesriikide poolt 
ESFi (v.a noorte tööhõive 
algatus) raames kasutatud 
valdkondlikele eesmärkidele 
loodud näitajaid (mis on 
kättesaadavad komisjoni 
IT-rakenduses Infoview).
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ERFi tulemusnäitajad ei ole kavast rahastatavate sekkumistega 
otseselt seotud

116 
Mõiste „tulemus” määratlus on ERFi ja ESFi puhul põhimõtteliselt erinev. ERFi 
puhul on tulemus „poliitikameetme aluseks olev inimeste heaolu ja edenemise 
erimõõde, st see, mida plaanitakse kavandatud sekkumiste abil muuta”76. Lisaks 
ERFi rahastamisele mõjutavad tulemusi ka välised tegurid (vt 10. selgitus).

76 Regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraadi suunised ERFi 
ja ÜFi järelevalveks ja 
hindamiseks programmitöö 
perioodil 2014–2020, märts 
2014, lk 4.

Näide ERFi tulemusnäitajast (Hispaania)

ERFi Hispaania aruka majanduskasvu rakenduskava puhul oli üks valitud tulemusnäitajatest „tehnoloogilise 
innovatsiooniga tegelevate ettevõtete osakaal kõikidest tegutsevatest ettevõtetest”. Riiklik statistikaamet 
arvutas lähteväärtuse riikliku uuringu põhjal. Uuringu eesmärk on anda teavet igat liiki ettevõtete (mitte ainult 
ERFi, mis moodustab kõikidest asjaomastest ettevõtetest ca 7%) innovatsiooniprotsesside struktuuri kohta 
Hispaanias. Seetõttu ei ole võimalik tulemust täielikult ainult rakenduskavale omistada.
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117 
Teisisõnu ei ole ERFi rakenduskavade puhul võimalik eristada ERFi sekkumistele 
omistatavat mõju ja ei ole ka teada, millised tegurid tulemuste saavutamist mõju-
tavad. Kõnealuse lähenemisviisi eeliseks on asjaolu, et sellega säilitatakse ülevaa-
de peamisest kavandatud muutusest. ERFi sekkumisele omistatava muutuse või 
mõju hindamiseks peavad liikmesriigid kasutama aga täiendavaid lähenemisviise.
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ERFi tulemusnäitajad on suunatud kavandatud muutuse teatud 
mõõtmele

118 
Lisaks annavad ERFi tulemusnäitajad enamikul juhtudest teavet ainult kavanda-
tud muutuse teatud mõõtme kohta, sõltuvalt elluviidavast meetmest. Selle taga-
järjel kasutatakse sama investeerimisprioriteedi jaoks erinevaid tulemusnäitajaid. 
Näiteks 14st läbivaadatud rakenduskavast kaheksa puhul eraldati vahendeid 
teadustaristu loomisele ja uurimisseadmete soetamisele (investeerimisprioriteet 
1a), kuid peaaegu kõigis rakenduskavades (mõnikord isegi sama liikmesriigi ra-
kenduskavades) oli selle valdkonna edusammude mõõtmiseks määratletud eraldi 
tulemusnäitajad (vt 11. selgitus).

Näited liikmesriikide (Horvaatia, Iirimaa, Poola, Rumeenia ja Hispaania) poolt 
investeerimisprioriteedi 1a jaoks määratletud ERFi tulemusnäitajatest

Poola aruka majanduskasvu rakenduskava raames toetatavad investeeringud peaksid aitama suurendada ette-
võtete kulutusi teadusorganisatsioonide tehtavatele teadusuuringutele. Selle aluseks on eeldus, et teadusuu-
ringute kvaliteet paraneb, nende väärtus ettevõtete jaoks suureneb ja selle tulemusel hakkavad ettevõtted 
neilt teadusorganisatsioonidelt teadus- ja arendusteenuseid ostma.

Rumeenia konkurentsivõime rakenduskava kohaselt peaksid investeeringud kaasa aitama teadusvõimsuse 
parandamisele ja ettevõtete konkurentsivõime suurendamisele. Seda mõõdetakse „Horisont 2020” raames 
loodud panuse ja teadusväljaannete arvu suurenemise põhjal. Hispaania Andaluusia rakenduskava on suuna-
tud esitatavate patenditaotluste suurendamisele. Horvaatia konkurentsivõime ja ühtekuuluvuse rakenduskava 
puhul on tulemusnäitajaks teadusajakirjades sisalduvate publikatsioonide arv, kuid Iirimaa rakenduskavades 
on selleks tööstusharu partnerite arv. Mitte ühtegi näitajat ei ole defineeritud täpselt samal viisil.

OECD hinnangul on mõningad kõnealused näitajad, eriti teadus- ja arendustegevuse kulutused, patendistatisti-
ka ja teaduspublikatsioonid, innovatsiooni hindamiseks asjakohased77. ERF edendab koostoimet teadus- ja aren-
dustegevuse rahastamisvahenditega, eriti „Horisont 2020”-ga. Seega võib programmis „Horisont 2020” osalemist 
samuti pidada märgiks paranenud teadusvõimsusest. Kõnealuste näitajatega võib saada siiski vaid piiratud 
teavet sellest, kuidas teadusuuringuid asjaomaste piirkondade/riikide majanduse arenguks kasutatakse.

77 OECD ja Eurostat, „Oslo käsiraamat – suunised innovatsiooni käsitlevate andmete kogumiseks ja tõlgendamiseks”, kolmas väljaanne, 2005.
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ESFi tulemusnäitajad on ESFi sekkumistega otseselt seotud

119 
ESFi puhul on „tulemuse” mõiste otseselt ESFi sekkumistega seotud. Tulemus 
tähistab teatava olukorra muutust, mis on enamikul juhtudest seotud toetatava-
te üksuste või osalejatega. Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 
peadirektoraadi jaoks „on soovitatav kehtestada näitajad, mis on võimalikult 
lähedased vastava investeerimisprioriteedi raames ellu viidavatele tegevustele”. 
Lisaks on ESFi raames mõju seotud teatava prioriteetse suuna raames kehtesta-
tud eesmärkide saavutamisega, st lisaks otseselt toetust saavatele isikutele või 
üksustele ka laiemale ühiskonnaosale loodava kasuga.

120 
Teisisõnu keskendutakse ESFi sekkumiste otsesele mõjule, piirates nii palju kui 
võimalik väliste tegurite mõju edastatavale näitajale. Tulemused võivad olla 
vahetud (olukord pärast tegevuse lõpetamist) või pikaajalisem (olukord teataval 
ajahetkel pärast tegevuse lõpetamist) (vt 12. selgitus).

Näide Rumeenia inimkapitali rakenduskavas kasutatud ESFi tulemusnäitajast

Rumeenia linnapiirkondade mittepõllumajanduslikes ettevõtetes hakatakse tööhõivet edendama, luues idu-
firmasid ja toetades olemasolevaid VKEsid uute töökohtade loomisel, ning pakkudes spetsiaalset nõustamist/
suuniseid ja ettevõtlusalast koolitust.

Nimetatud erieesmärki mõõdetakse kolme tulemusnäitajaga, millest üks on „uute ja olemasolevate töökoh-
tade arv kuus kuud pärast töötute ja mitteaktiivsete isikute toetamiseks loodud sekkumiste lõpuleviimist”. 
Töökohtade arv puudutab ESFi meetmetes osalejaid.
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Nii ERFi kui ESFi sekkumiste mõju mõõtmiseks tuleb teha 
hindamine

121 
ERFi ja ESFi sekkumiste mõju tuleb kindlaks teha rakenduskava elluviimise ajal 
ja pärast selle lõppu (järelhindamine) tehtavate hindamiste abil78. ERFi sekku-
miste puhul nõuab see suuremaid jõupingutusi, kuna vastutavad ametiasutused 
peavad koguma täiendavaid andmeid projektidega otseselt seotud tulemuste 
kohta. Otsustamaks, kas tulemused (nt teaduslike publikatsioonide suurem arv) 
on saadud ERFi sekkumiste või muude välistegurite tulemusel, tuleb neid võrrel-
da toetust mittesaanud üksustega, kasutades selleks hindamist, mille jaoks tuleb 
täiendavat teavet koguda.

122 
Seetõttu kehtestasid Poola korraldusasutused vabatahtlikkuse alusel kohaldata-
vad otsesed tulemusnäitajad, et kindlaks teha ERFi sekkumistega saadud vahetu 
kasu ja tagada ERFi sekkumise mõjususe, tõhususe ja mõju hindamiste jaoks and-
mete kättesaadavus. Rakenduskavad ei sisalda neid vahetuid tulemusnäitajaid ja 
nende üle ei koostata iga-aastastes rakendusaruannetes korrapäraselt aruand-
lust. Seetõttu ei ole vahetute tulemuste alased andmed komisjonile ega laiemale 
üldsusele hõlpsasti kättesaadavad (Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
avatud andmeplatvormi kaudu).

123 
ESFi puhul on vahetute tulemuste alane teave otseselt sekkumistega seotud, mis 
loob tugevama tõendite baasi ESFi sekkumiste mõju hindamiseks, ja seepärast 
vajatakse võrreldes ERFi sekkumistega vähem täiendavat teavet.

ERFi ja ESFi võrdlusaluste ja eesmärkide arvutamine on erinev ja 
põhineb nende vastaval tulemuse määratlusel

124 
ERFi tulemusnäitajatele kehtestatud võrdlusalused ja sihtarvud põhinevad pea-
miselt liikmesriikide statistikaasutuste poolt kõikide ERFi sekkumistest toetusi 
saavate isikute kohta koostataval statistikal, mis hõlmab kõiki välistegureid ja 
sisaldab andmeid kogu riigile/piirkonnale avalduva mõju kohta. Nimetatud 
tulemusnäitajad ei hõlma ERFi sekkumiste tulemuseesmärke ja seetõttu ei ole 
neid võimalik pidada rakenduskavade vahetuteks tulemusteks. Nende tulemuste 
saavutamise eest vastutavad põhiliselt liikmesriigid ja vähemal määral ka raken-
duskavade korraldusasutused.

78 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artiklid 56 ja 57.
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125 
ESFi puhul arvutatakse võrdlusalused ja sihtarvud põhiliselt varasemate andmete 
või ESFi sekkumistega otseselt seotud varasema kogemuse põhjal, st tulemusnäi-
tajad saadakse vastavalt väljundinäitajatele. Näiteks ühise näitaja „osalejad, kes 
läksid pärast programmist lahkumist tööle, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõt-
jana” võrdlusalus vastab võrreldavates programmides saavutatud tulemuslikkuse 
määrale (nende isikute osakaal, kes said tööd pärast ESFi koolitusel osalemist).

126 
ESFi tulemusnäitajad kajastavad rakenduskavadega erieesmärkidesse antavat 
panust ja neid võib kasutada ESFi sekkumistega partnerluslepingus kehtestatud 
strateegilistesse tulemusnäitajatesse antava panuse kindlaksmääramiseks. Vas-
tutus tulemuste saavutamise eest on ilmselgelt antud korraldusasutustele. Kuna 
tulemused on määratletud vastavalt ESFi toetust saavate isikute arvule, eeldatak-
se korraldusasutustelt suuremat mõju tulemuste saavutamise üle.

127 
ESFi puhul tuleb andmeid koguda kõigi osalejate79 (vaid väga väheste eranditega) 
ja üksuste kohta igal aastal, ning osalejad tuleb pärast vastava meetme lõpulevii-
mist üles otsida, et arvutada ühised tulemusnäitajad (mille kohta tuleb iga-aas-
tases rakendusaruandes samuti aru anda). Lisaks tuleb näitajate väärtuste kohta 
soopõhiselt aru anda, kui see on asjakohane.

128 
Osalejate tööhõivet puudutavaid andmeid ei ole aga võimalik automaatselt 
kasutada, kuna neid võivad moonutada tegurid, mille üle on programmi elluvii-
mise eest vastutavatel ametiasutustel piiratud kontroll. Komisjoni asjaomaste 
suuniste kohaselt kajastavad tulemused osalejate olukorda pärast kaasrahastatud 
projektist lahkumist80. See tähendab, et isegi kui osaleja on kaasrahastatud koo-
litusprogrammist ilma seda lõpetamata lahkunud, loetakse tema seejärel saadud 
töökoht tulemuseks ka siis, kui töökoha saamist ei saa pidada otseselt selles 
koolituses osalemise, vaid pigem asjaomase riigi/piirkonna sotsiaalmajandusliku 
olukorra või muude tegurite tulemuseks.

129 
Joonisel 15 on kokkuvõtlikult esitatud kahe fondi tulemusnäitajatega seotud eri 
lähenemisviiside tugevad ja nõrgad küljed.

79 Välja arvatud osalejad, kes on 
kodutud või keda mõjutab 
eluaseme kättesaadavusega 
seotud tõrjutus, ja kes on pärit 
maapiirkondadest.

80 Euroopa ühtekuuluvuspoliitika 
järelevalve ja hindamine – 
Euroopa Sotsiaalfond – suunis, 
juuni 2015.
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Tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutatavate ERFi ja ESFi lähenemisviiside tugevad ja 
nõrgad küljed

Jo
on

is
 1

5

1 Vt punkt 112.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

• Tulemusnäitajad ei võimalda sekkumiste otsest mõju 
hinnata 

• Üksikprojektidega saavutatud tulemusi ei koguta. 
Hindamiseks tuleb koguda lisateavet projektide vahetute 
tulemuste kohta

• Projektide vahetute tulemuste alaste andmete kohta ei 
anta komisjonile regulaarselt aru, seega ei kontrollita 
neid regulaarselt

• Ühised tulemusnäitajad puuduvad ning seetõttu ei ole 
tulemusi ELi tasandil võimalik koondada1

• Ühised väljundinäitajad on kohustuslikud ainult siis, kui 
nad on asjakohased

• Suur hulk erinäitajaid
• Sekkumiskategooriad ei ole investeerimisprioriteetidega 

kooskõlastatud

• Tulemusnäitajad mõõdavad sekkumiste otsest mõju 
isikutele

• Sekkumistega otseselt seotud vahetute tulemuste 
alane teave on kättesaadav Hindamistel on mõju 
hindamiseks head alusandmed

• Projektide vahetute tulemustega seotud andmete 
kohta antakse regulaarselt komisjonile aru ja need 
tehakse õigeaegselt kättesaadavaks. Neid 
kontrollitakse

• Isikutega seotud ühised väljundi- ja tulemusnäitajad 
on olemas ning see võimaldab andmeid ELi tasandil 
koondada

• Sekkumiskategooriad on investeerimisprioriteetide-
ga kooskõlastatud

• Tulemuste saavutamisega seoses suurem aruandeko-
hustus (toetatavate isikute/üksuste olukorra 
parandamiseks loodud sekkumiste puhul)

• Tulemusnäitajad annavad ülevaate peamistest 
kavandatud tulemustest piirkonna/riigi jaoks

• Ühised väljundinäitajad on olemas ning see võimaldab 
andmeid ELi tasandil koondada

• Tulemusnäitajad ei anna ülevaadet kavandata-
vast strateegilisest muudatusest 

• Hindamiseks tuleb täiendavat teavet koguda
• Liikmesriigid on kohustatud koguma ulatuslikke 

andmeid
• Suur hulk erinäitajaid

NÕRGAD KÜLJED

TUGEVAD KÜLJED

ESFERF
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Erinevused metoodikas ja kavapõhiste näitajate suur arv 
põhjustavad suurt halduskoormust ning samas pole veel 
selge, kuidas neid andmeid kasutama hakatakse

ERFil ja ESFil erinevad aruandlusnõuded

130 
Kontrollikoda peab perioodiks 2014–2020 kehtestatud süsteemi puhul puuduseks 
asjaolu, et fondispetsiifiliste määrustega sätestatakse väljundi- ja tulemusnäitaja-
te tulemuslikkuse kohta andmete kogumiseks ja edastamiseks erinevad nõuded. 
Kaks fondi määratlevad tulemuslikkust erinevalt ja seetõttu peavad liikmesriigid 
looma fondispetsiifilised tulemuslikkuse järelevalvesüsteemid, seda isegi mitut 
fondi hõlmavate rakenduskavade puhul.

131 
Lisaks on probleem eri tulemusnäitajate üldarvuga: väljundite ja tulemuste jaoks 
on tuhandeid ühiseid ja kavapõhiseid tulemusnäitajaid. Kõigi näitajate jaoks pea-
vad korraldusasutused andmeid koguma ja nende kohta aruandlust koostama. 
Ühtlasi peavad auditiasutused lisaks kulude korrektsust puudutavale tegevusele 
ka andmete kogumise ja salvestamise süsteemide usaldusväärsust kontrollima.

132 
Kontrollikoda leiab, et nii põhjaliku tulemuslikkuse alase teabe kogumisega 
kaasneb oht, et korraldusasutuste halduskoormus suureneb märkimisväärselt 
ilma sellest saadava kasuta. Pealegi ei ole ikka veel selge, kuidas liikmesriigid ja/
või komisjon kavatsevad seda teavet, mille jaoks andmeid koguma hakatakse, 
kasutada ja selle üle järelevalvet teha.
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Väljundite ja tulemuste kohta kogutud andmeid oleks võimalik 
kasutada järgmise programmitöö perioodi tulemuspõhise 
eelarvestamise tõhustamiseks

133 
Kontrollikoda märgib, et komisjonile on kättesaadavaks tehtud lai valik väljundi-
te ja tulemuste alaseid andmeid. Need tehakse huvitatud isikutele kättesaada-
vaks ka reaalajas ühtekuuluvuse avatud andmete platvormil. See võimaldab nii 
vastutavatel ametiasutustel, komisjonil kui ka välistel huvitatud isikutel andmeid 
kontrollida.

134 
Sihtväärtuste kehtestamisel kasutatud varasemate ühikukulude õigsuse ümber-
hindamisel ja/või kulutõhususe ja kulutasuvuse kinnitamisel on komisjonil või-
malik arvesse võtta tegelikke tulemusandmeid. Ühes varasematest aruannetest 
on kontrollikoda näiteks tähelepanu juhtinud suurtele liikmesriikide vahelistele 
erinevustele kiirteede ehitamise ühikukuludes. Kontrollikoda soovitab komisjonil 
analüüsida selliste erinevuste põhjusi ja tagada parimate tavade rakendamine81.

135 
Kontrollikoda leiab, et see võiks isegi olla aluseks, kasutamaks kõnealust teavet 
sekkumistele vahendite eraldamiseks pärast 2020. aastat tulemuspõhisemal viisil 
(vt 13. selgitus). Ühissätete määruses on ette nähtud ühised tegevuskavad, mille 
raames sõltuvad rahaeraldised üksnes väljundite või tulemuste saavutamise 
tasemest82. Sellist võimalust ei ole aga seni üheski 28 liikmesriigi rakenduskavas 
kasutatud. See näitab, et liikmesriikidel puudub soov kasutada vahendite eralda-
misel tulemuspõhiseid menetlusi. Samuti võib see tuleneda asjaolust, et praegu 
puuduvad piisavalt usaldusväärsed andmed keskmiste ühikukulude kohta.

136 
2020. aastale järgneval perioodil peaksid liikmesriikidel olema paremad võima-
lused oma vajaduste ja riigipõhiste soovituste täitmiseks vajaliku eelarve kind-
laksmääramiseks ning rakenduskavades sisalduvate kavandatud väljundite ja 
tulemuste saavutamiseks.

81 Eriaruanne nr 5/2013: „Kas ELi 
ühtekuuluvuspoliitika 
vahendeid kasutati teede 
ehitamisel otstarbekalt?”

82 Määruse (EL) nr 1303/2013 
artikkel 106.
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Tulemuspõhine eelarvestamine

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmetel muutuvad tulemuspõhise eelarvestamise lähe-
nemisviisid tavaliselt aja jooksul ja muudatusi tehakse iga uue eelarve kavandamise protsessi käigus. Protses-
sid on ka liikmesriigiti erinevad, kuna neil tuleb sobituda vastava riigi poliitilisse konteksti83.

OECD kasutab mitut tulemuspõhise eelarvestamise määratlust, märkides, et „puudub tulemuspõhise eelar-
vestamise ühtne kokkulepitud standardmääratlus” ning et „Pole olemas tulemuspõhise eelarvestamise ühtset 
mudelit”84.

Laias laastus on kasutusel kaks peamist käsitlusviisi:

tulemuspõhine eelarvestamine on suunatud poliitikakujundajate jaoks teabe mitmekesistamisele või eelar-
vealaste otsuste tegemise viisi muutmisele85. Eraldatud vahendid tuleb seostada mõõdetavate tulemustega. 
Hetkel kasutatakse otsustusprotsessis siiski tulevase või varasema tulemuslikkuse alast teavet muu teabega 
koos.

Tulemuseelarve on aga eelarve, mis seob ressursside suurenemise väljundite või muude tulemuste suurene-
misega. Üldjoontes esitatakse tulemuseelarves teave selle kohta, mida organisatsioonid neile antud rahaga 
teinud on või teha kavatsevad. See tähendab, et rahaeraldis määratakse kindlaks kavandatud väljundite ja/või 
tulemuste põhjal või neid vähemalt arvesse võttes.

83 OECD „Learnings from the 2011/2012 OECD survey on performance budgeting, 11th Annual Meeting of the OECD Senior Budget Officials 
Performance and Results Network”, OECD Pariisi konverentsikeskus, 26.–27. november 2015.

84 OECD, Performance Budgeting: A Users’ Guide, Policy Brief, märts 2008.

85 Allen Schick „The Metamorphoses of performance budgeting, OECD Journal on budgeting”, köide 2013/2.
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137 
Üldiselt oli komisjon perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepin-
gute ja rakenduskavade üle liikmesriikidega tulemuslikult läbirääkimisi pidanud. 
Komisjon viis liikmesriikidega läbirääkimised lõpule ettenähtud ajakava piires, 
keskendus rahastamisel strateegiale „Euroopa 2020” ja tagas rakenduskavade 
puhul põhjalikuma sekkumisloogika. Komisjon ei suutnud aga ühtlustada fon-
didevahelist finantsjärelevalve korda ega tagada väljundi- ja tulemusnäitajate 
mõistete ühetaolist määratlemist. See oleks vajalik tulemusalaste andmete tähen-
duslikuks koondamiseks ja kavadevaheliseks võrdlemiseks. Arvestades jälgimist 
vajavate tulemusnäitajate üldist arvu ja ELi fondide mõju väljaselgitamiseks va-
jalike lisaandmete jätkuvat vajadust, on oht, et sellise tulemusandmete kontrolli 
korraga kaasneb perioodil 2014–2020 märkimisväärne halduskoormus.

Komisjon hoidis partnerluslepingute ja rakenduskavade üle peetud 
läbirääkimistel viivitusi kontrolli all

138 
Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide paketi 
vastu 2013. aasta detsembris ehk vahetult enne programmitöö perioodi 2014–
2020 algust. Eelmise perioodiga võrreldes kujutab see endast viiekuulist hiline-
mist, mis tuleneb osaliselt sellest, et komisjon tegi õigusakti ettepaneku hiline-
misega, ning osaliselt sellest, et läbirääkimiste lõpetamiseks vajati rohkem aega. 
Teisesed õigusaktid võttis komisjon vastu 2016. aasta jaanuariks, st pärast seda, 
kui ta oli juba vastu võtnud suurema osa rakenduskavadest (vt punktid 33–37).

139 
Üldiselt võttis komisjon raskustest hoolimata partnerluslepingud ja rakendus-
kavad vastu ühissätete määruses sätestatud tähtajaks: viimane partnerlusleping 
võeti vastu 2014. aasta novembris ja viimane rakenduskava 2015. aasta detsemb-
ris. Komisjon võttis ennetavaid meetmeid ja alustas mitteametlikke läbirääkimisi 
juba 2012. aastal. See aitas ka leevendada õigusaktide hilise vastuvõtmise mõju. 
Komisjon koostas ka olulisel hulgal liikmesriikidele mõeldud suuniseid, kuigi seda 
tehti lünklikult ja protsessi hilises etapis (2014. aasta septembriks). Komisjon sai 
suuniste koostamise lõpule viia alles pärast õigusraamistiku kehtestamist (det-
sember 2013) (vt punktid 47–48).
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140 
Liikmesriigid esitasid kõik partnerluslepingud õigeks ajaks (aprill 2014) ja läbi-
rääkimiste lõpuleviimiseks kulus keskmiselt viis kuud. See oli oluliselt kiirem kui 
perioodi 2007–2013 riiklike strateegiliste raamistike ettevalmistamise vastavas 
etapis ja aitas viivitused osaliselt tasa teha (vt punktid 48–49).

141 
Liikmesriigid esitasid suurema osa rakenduskavade projektidest (85%) ettenähtud 
tähtajaks. 15% puhul rakenduskavadest ei saanud komisjon ametlikke läbirääki-
misi alustada kolme kuu jooksul pärast partnerluslepingute esitamist. Keskmiselt 
kulus läbirääkimiste lõpuleviimiseks ja rakenduskava vastuvõtmiseks umbes 
kaheksa kuud (kui mitte arvestada ooteaegu, st liikmesriikidele tähelepanekute 
saatmise ja rakenduskava esitamise vahelisi perioode). See on võrreldav eelmise 
perioodiga. 2014. aasta detsembriks oli majanduskasvu ja tööhõive investeerin-
gute eesmärgi raames vastu võetud 64% rakenduskavadest. Eelmisel program-
mitöö perioodil (2007–2013) oli samal ajavahemikul vastu võetud 98% rakendus-
kavadest. See tulenes peamiselt viivitusest õigusaktide paketi vastuvõtmisel (vt 
punkt 49).

142 
See viitab sellele, et läbirääkimised olid keerulisemad. Selle peamisteks põh-
justeks olid täiendavad nõuded, nagu eeltingimused või nõue esitada selge-
sõnalisem sekkumisloogika, IT-probleemid ja vajadus komisjoni korduvateks 
kooskõlastusringideks, mis hõlmavad aeganõudvaid talitustevahelisi ja -siseseid 
konsultatsioone. Lisaks esines probleeme liikmesriikide esitatud programmidoku-
mentide esialgsete versioonide kvaliteediga (vt punktid 53–55).

1. soovitus

Komisjon peaks tagama 2020. aastale järgneva perioodi ühtekuuluvuspoliitika 
seadusandlike ettepanekute õigeaegse esitamise, et jääks piisavalt aega Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu vaheliste läbirääkimiste lõpuleviimiseks enne programmi-
töö perioodi algust.

Soovituse täitmise tähtaeg: seadusandlike ettepanekute ettevalmistamisel 
2020. aasta järgseks perioodiks.
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Partnerluslepingud olid ühtekuuluvuspoliitika kulutuste strateegiale 
„Euroopa 2020” keskendamisel keskse tähtsusega

143 
Partnerluslepingud on osutunud mõjusaks meetmeks, mille abil suunata Euroo-
pa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendid valdkondlikele eesmärkidele ja 
investeerimisprioriteetidele. Läbivaadatud partnerluslepingud sisaldasid kõiki 
olulisi aspekte ning hindasid liikmesriikide arengu- ja investeerimisvajadusi. 
Komisjon ja liikmesriigid on suutnud perioodi 2014–2020 ELi rahastamise kes-
kendada majanduskasvu ja tööhõive strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidele. 
Rahastamine on koguni keskendatud piiratud arvule põhivaldkondadele vald-
kondlike eesmärkide raames ja temaatilise koondumise fondispetsiifilisi nõudeid 
tavaliselt ületati. Võrreldes programmitöö perioodiga 2007–2013 eraldati üldiselt 
rohkem vahendeid VKEde konkurentsivõimele, kliimamuutustele ja tööhõivele 
ning vähem vahendeid transpordile ja keskkonnale (vt punktid 57 ja 68).

144 
Kontrollikoda märgib aga, et partnerluslepingutes esitatud teave ei ole alati 
rakenduskavades esitatud teabega kooskõlas ning et ERFi määruses sätestatud 
erandeid rakendavate liikmesriikide puhul ei võimalda rakenduskavades toodud 
finantsteave alati kindlaks teha, kas temaatilise koondumise nõudeid on järgitud 
(vt punkt 69).

2. soovitus

a) Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile finantsteabe, mida viimane vajab 
temaatilise koondumise nõuete (sh ERFi määruses sätestatud erandite) järgi-
mise kontrollimiseks.

b) Komisjon peaks tagama, et liikmesriigid täidavad Euroopa struktuuri- ja in-
vesteerimisfondide vahendite valdkondlikele eesmärkidele suunamise nõuet.

Soovituse täitmise tähtaeg: aastapõhiselt alates aastast 2017.
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145 
Liikmesriikide partnerluslepingutes on peamised tulemused kindlaks määratud, 
kuid tavaliselt ei sisalda need kvantifitseeritud hinnangut Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide eeldatava osaluse kohta sihtväärtuste saavutamisel. On aga 
selge, et enamiku partnerluslepingutes kehtestatud tulemuste saavutamiseks 
läheb vaja mitte ainult olulist eraldist riiklikust eelarvest lisaks Euroopa struk-
tuuri- ja investeerimisfondide vahenditele, vaid ka täiendavaid regulatiivseid 
meetmeid ja struktuurireforme. Samas ei pruugi tulemuse (nt tööhõive määr) 
mittesaavutamise põhjuseks olla Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
sekkumiste ebaõnnestumine, vaid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
ulatusest väljapoole jäävad tegurid, nagu ebasoodne sotsiaalmajanduslik olukord 
ja/või ebatõhusad riiklikud poliitikad (vt punktid 74–80).

Rakenduskavadega näidatakse täpsemalt, mida sekkumiste abil saavutada 
soovitakse ja kuidas seda teha kavatsetakse, kuid sellega kaasneb suurem 
keerukus

146 
Enamiku läbivaadatud rakenduskavade puhul on komisjon ja liikmesriigid ra-
kendanud põhjalikumat sekkumisloogikat, st kirjeldanud sekkumise eesmärke 
(konkreetsed eesmärgid/tulemused) ja seda, kuidas need saavutada kavatsetakse 
(rahastamine-meetmed-väljundid). Puuduste esinemise põhjuseks oli arengu-
vajaduste dokumenteerimata jätmine ja asjaolu, et eesmärgid ei olnud kindlaks-
määratud vajadustele suunatud. Eesmärgid olid sageli ka liiga üldiselt sõnastatud 
või oli küsitav, kas rakenduskavas esitatud tegevused aitavad kaasa selle eesmär-
kide ja tulemuste saavutamisele. Sellistel juhtudel on oht, et rahalisi vahendeid 
eraldatakse vääralt või ei kasutata kõige mõjusamal viisil (vt punktid 81–87).

147 
Perioodi 2014–2020 rakenduskavade keerukus sõltub järgmistest parameetritest: 
liikmesriikide poolt paika pandud prioriteetsete suundade arv, nendega käsitleta-
vate investeerimisprioriteetide arv ning rakenduskavadega hõlmatud piirkonna-
kategooriate arv. Lisaks sõltub see liikmesriikide poolt valitud kavapõhiste näita-
jate arvust. Perioodi 2014–2020 rakenduskavad on koostatud kolmemõõtmelise 
maatriksina, milles ühendatakse liikmesriikide poolt kehtestatud prioriteetsed 
suunad, valitud investeerimisprioriteedid ja käsitletavate piirkondade liigid. 
Ehkki sellega tagatakse programmitöö sidusus, suurendab see ka märgatavalt 
kontrollimist vajavate tulemusnäitajate arvu, kuna rakenduskava raames rahasta-
mise spetsiifilise konteksti arvessevõtmiseks need näitajad mitmekordistatakse. 
Auditeeritud rakenduskavade valimis suurenes väljundinäitajate arv kuni 450% ja 
tulemusnäitajate arv umbkaudu 500% (vt punktid 88–91).
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Finantsandmete kategoriseerimise ja rakenduskavade tulemuslikkuse 
hindamise fondispetsiifiliste erinevustega kaasnevad järgmistel aastatel 
tõenäoliselt raskused kavade üle järelevalve tegemisel

148 
Investeeringute finantsjärelevalve lähenemisviis on erinev ERFi ja ESFi, aga ka 
mitme piirkonnakategooriaga (nt vähem arenenud, ülemineku ja enam arene-
nud piirkonnad) liikmesriikide puhul. Eriti ERFi puhul ei ole võimalik meetmeid ja 
rahastamist hõlpsasti seostada, kuna finantsteave ei ole investeerimisprioriteeti-
dega ühildatud. See takistab edusammude jälgimist, kuna jääb selgusetuks, kui 
palju rahalisi vahendeid eraldati ERFi raames toetatud investeerimisprioriteetide 
elluviimisele (vt punktid 92–99).

149 
Fondide vahel on erinev ka see, kuidas ühiseid väljundinäitajaid kasutatakse, ning 
liikmesriikidel on võimalik kehtestada täiendavaid kavapõhiseid väljundinäitajaid. 
ERFi puhul põhjustab taas olulisi probleeme väljundite tulemusteabe koondami-
ne, kuna keskmiselt valisid liikmesriigid peaaegu samal arvul kavapõhiseid näi-
tajaid kui ühiseid näitajaid. Kokkuvõttes kehtestasid ELi 28 liikmesriiki ERFi puhul 
lisaks 40 ühisele väljundinäitajale 2 240 erinevat kavapõhist väljundinäitajat. Iga 
ERFi rakenduskava puhul kasutati keskmiselt 13,2 erinevat kavapõhist väljundinäi-
tajat ja 14,8 ühist väljundinäitajat (vt punktid 100–109).

150 
Tulemusnäitajate puhul on olukord veelgi keerulisem: siin mõõdetakse ERFi ja 
ESFi näitajatega erinevaid asju erineval viisil. Tegelikult on tulemuse mõiste fon-
dispetsiifilistes määrustes erinevalt tõlgendatud. ESFi puhul on ühised tulemus-
näitajad kehtestatud, kuid ERFi puhul mitte. Nende kasutamine ei ole aga sage-
dane. ERFi jaoks kehtestasid ELi 28 liikmesriiki kokku 2 955 erinevat kavapõhist 
väljundinäitajat ja keskmiselt kasutati igas rakenduskavas 17,4 erinevat tulemus-
näitajat. ESFi puhul loodi 23 ühist tulemusnäitajat ja veel lisaks 1 976 kavapõhist 
tulemusnäitajat. Iga ESFi rakenduskava puhul kasutati keskmiselt 3,1 ühist tule-
musnäitajat ja 14,4 erinevat kavapõhist tulemusnäitajat. Kummagi fondi puhul ei 
paista, et tulemusandmeid oleks ELi tasandil võimalik tähenduslikult koondada. 
Arvestades selliste andmete regulaarse kogumisega seotud kulusid, tundub 
tulemusnäitajate arv liiga suur. Kontrollikoda soovitas oma arvamuses 1/201786 
terminite „väljund” ja „tulemus” määratlused ühtlustada (vt punktid 110–130).

86 Vt arvamus 1/2017 ettepaneku 
kohta muuta Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määrust, mis käsitleb Euroopa 
Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavat finantsmäärust 
(punkt 148).
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151 
Samuti peavad liikmesriigid jagama eri sekkumisvaldkondadele eraldatavad 
rahalised vahendid ja tulemusandmed piirkonnakategooriate kaupa (nagu vähem 
arenenud, ülemineku- ja enam arenenud piirkonnad). Kontrollikoda leidis, et 
liikmesriigid järgivad selles küsimuses erinevaid lähenemisviise. See mõjutab 
otseselt väljundinäitajate arvu, sihtväärtusi ja vahe-eesmärke, rakenduskavade 
rakendamise põhietappe ja neis kasutatavaid finantsnäitajaid, mis tähendab, et 
eri liiki piirkondadele väljundi- ja tulemusnäitajate kehtestamiseks kasutatakse 
erinevaid jaotamispõhimõtteid. Veelgi olulisem on asjaolu, et ühise lähenemis-
viisi puudumine seab kahtluse alla enam kui ühte piirkonnakategooriat omavate 
liikmesriikide esitatud teabe võrreldavuse ja täpsuse. Eelkõige võib see mõjutada 
temaatilise koondumise nõuete täitmist (vt punktid 100–101).

3. soovitus

Komisjon peaks mõisted „väljund” ja „tulemus” üheselt määratlema, tegema 
ettepaneku nende lisamiseks finantsmäärusse ning tagama, et neid järgitakse 
valdkondlike määruste ettepanekutes pärast 2020. aastat.

Soovituse täitmise tähtaeg: seadusandlike ettepanekute ettevalmistamisel 
2020. aasta järgseks perioodiks.

4. soovitus

Komisjon peaks analüüsima perioodi 2014–2020 kavapõhiseid ning ühiseid 
väljundi- ja tulemusnäitajaid, et kindlaks teha, millised neist on kõige asjakohase-
mad ja sobivamad ELi sekkumiste mõju hindamiseks.

Kavade muutmise korral ei tohiks liikmesriigid ebavajalikke kavapõhiseid näita-
jaid enam kasutada.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2018. aasta märtsi keskpaik.
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152 
Nagu varemgi, tuleb ühtekuuluvuspoliitika kulutuste poolt eeldatavate tulemus-
te saavutamisele avaldatava mõju väljaselgitamiseks teha hindamine. Selleks 
peavad olema kättesaadavad andmed kaasrahastatavate toimingutega otseselt 
seotud tulemuste kohta. ESFi rakenduskavade puhul koguvad liikmesriigid süste-
maatiliselt sekkumiste vahetute tulemuste kohta andmeid ja annavad nende koh-
ta komisjonile aru. ERFi näitajatega ei salvestata aga projektide vahetuid tulemusi 
ja need ei ole hõlpsasti kättesaadavad, v. a juhul, kui liikmesriigid otsustavad neid 
lisaandmeid vabatahtlikult koguda (vt punktid 121–123).

5. soovitus

Komisjon peaks

 ο levitama liikmesriikide häid tavasid seoses hindamisega, mille abil kõige pare-
mini kindlaks teha ELi sekkumiste mõju;

 ο aitama liikmesriikidel ajakohastada nende hindamiskavasid, mis sisaldavad 
kõnealuseid heast tavast lähtuvaid hindamisi.

Liikmesriigid peaksid tagama ERFi sekkumiste mõju kindlakstegemiseks vajalike 
andmete kogumise.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2017. aasta lõpp.

153 
Perioodiks 2014–2020 kehtestatud süsteemi oluliseks puuduseks on asjaolu, et 
fondispetsiifiliste määrustega sätestatakse väljundi- ja tulemusnäitajate tule-
muslikkuse kohta andmete kogumiseks ja nende edastamiseks erinevad nõuded. 
Kontrollikoja analüüs näitab, et mõningaid ERFi väljundinäitajatena kehtestatud 
näitajaid võib pidada ESFi tulemusnäitajateks. Vahetuid tulemusi ei mõõdeta aga 
süstemaatiliselt kõikidele ERFi sekkumistega toetatavatele valdkondlikele ees-
märkidele kehtestatud ühiste väljundinäitajate abil (vt punktid 124–130).
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154 
Seetõttu peavad liikmesriigid looma fondispetsiifilised tulemuslikkuse järele-
valvesüsteemid, seda isegi mitut fondi hõlmavate rakenduskavade puhul. Erine-
vused metoodikas ja kavapõhiste näitajate ülemäärane arv põhjustavad suurt 
halduskoormust ning samas pole veel selge, kuidas neid andmeid kasutama 
hakatakse Samuti pole selge, kuidas liikmesriigid ja/või komisjon kavatsevad 
kasutada ja jälgida tulemuslikkuse alast teavet, mille jaoks tuleb andmeid kogu-
da, kontrollida ja (vähemalt ühiste näitajate puhul) komisjonile edastada. Väljun-
dialaste tulemusandmete parem kättesaadavus võimaldaks aga kasutada kõne-
aluseid ühikukulusid ning sekkumiste tõhususe ja mõjususe alast teavet selleks, 
et muuta sekkumistele vahendite eraldamine pärast 2020. aastat veelgi rohkem 
tulemuspõhiseks. (vt punktid 131–134).

6. soovitus

Komisjon peaks

 ο kasutama iga-aastastest rakendusaruannetest kogutud andmeid ning 
erakorraliste ja järelhindamiste tulemusi, et teha tulemuste võrdlusanalüüs 
ning võimaluse korral edendada võrdlusuuringute kasutamist ja võimaldada 
poliitikast õppimist perioodi 2014–2020 vältel;

 ο kohaldama asjakohastel juhtudel tulemuseelarve mõistet, mis seob ressurs-
side suurenemise väljundite või muude tulemuste suurenemisega, ühtekuu-
luvuspoliitika sekkumiste rahastamisele 2020. aasta järgsel perioodil. Selles 
kontekstis peaks komisjon kasutama andmeid perioodi 2014–2020 jooksul 
kindlaks määratud tegelike ühikukulude kohta.

Soovituse elluviimise tähtaeg: seadusandlike ettepanekute ettevalmistamisel 
2020. aasta järgseks perioodiks.

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana IVANOVA, võttis käesoleva 
aruande vastu 8. veebruari 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.

 Kontrollikoja nimel

 president
 Klaus-Heiner LEHNE
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Perioodiks 2014–2020 kehtestatud peamiste õigusnormide võrdlus varasemate 
perioodide sarnaste õigusnormidega

Sekkumisloogika
Tulemusraamistik EeltingimusedProgrammi-

töö periood
Muutus Temaatiline 

koondumine Tulemusnäitajad

2014–2020  ο Tõhusam 
sekkumisloo-
gika

 ο Temaatilise koon-
dumise nõuded 
fondide (ERF ja 
ESF), valdkondlike 
eesmärkide (ERF, 
ÜF) või investee-
rimisprioriteetide 
(ESF) ja piirkon-
nakategooriate 
kaupa

 ο Näitajate struktu-
reeritud kasutamine

 ο Õiguslik alus 
sisaldab ühiseid väl-
jundinäitajaid (ESFi 
ja ERFi puhul) ja 
ühiseid tulemusnäi-
tajaid ESFi puhul.

 ο ESFi puhul on 
kohustus kõikide 
ühiste näitajate 
kohta aruandlust 
koostada

 ο 6% vahenditest, mis on 
eraldatud ERFile, ESFile ja 
ÜFile majanduskasvu ja 
tööhõivesse investeerimi-
se eesmärgi alusel

 ο Tulemuslikkuse hindamis-
metoodika määratletakse 
määruses

 ο Tõsise vajakajäämise 
korral vahe-eesmärkide 
saavutamisel võidakse 
vahendid kaotada

 ο Valdkondlikud 
eeltingimused

 ο Üldised 
eeltingimused

 ο Kohustuslik
 ο Vahemaksete pea-

tamise võimalus

2007–2013  ο Traditsioonili-
ne sekkumis-
loogika

 ο Lissaboni stra-
teegiaga seotud 
eesmärkide 
kulukategooria-
tele eraldatud va-
hendid vastavalt 
geograafilisele 
toetuskõlblik-
kusele

 ο Eri liikmesriikides 
kasutatakse näita-
jaid erineval määral

 ο Ühised näitajad on 
komisjoni suunistes 
kehtestatud; nende 
kasutuses lepiti 
liikmesriikidega 
kokku 2008. aastal, 
kuid see ei ole 
kohustuslik

 ο Lähenemiseesmärgi ja/või 
piirkondliku konku-
rentsivõime ja tööhõive 
eesmärgi 3% suurune 
tulemusreserv

 ο Kehtestatakse liikmes-
riigi algatusel, ei ole 
kohustuslikud

 ο Vahendite kaotamine ei 
ole võimalik

 ο Selgesõnalised 
eeltingimused 
puuduvad

2000–2006  ο Traditsioonili-
ne sekkumis-
loogika

 ο Koondumine 
prioriteetsetele 
eesmärkidele, 
ühenduse alga-
tustele ja fondi-
dega hõlmatavale 
elanikkonnale

 ο Eri liikmesriikides 
kasutatakse näita-
jaid erineval määral

 ο Ühised näitajad 
on komisjoni 
suunistes kindlaks 
määratud, kuid 
esitatud näidetena; 
nende kasutamiseks 
puudub stiimul

 ο 4% suurune kohustuslik 
kulukohustuste assignee-
ringute tulemusreserv

 ο Tulemuslikkuse hindamis-
metoodika määratlevad 
liikmesriigid

 ο Vahendite kaotamine ei 
ole võimalik

 ο Selgesõnalised 
eeltingimused 
puuduvad

Allikas: Euroopa Kontrollikoda kohaldatavate õigusaktide ja komisjoni suuniste läbivaatamise põhjal.

I L
is

a
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Strateegia „Euroopa 2020”, valdkondlikud eesmärgid ja temaatiline koondumine1

II 
Li

sa

Va
ld

ko
nd

lik
 e

es
m

är
k

Pr
io

rit
ee

di
d 

ja
 e

es
m

är
gi

d

1. Areng
Investeerida 3% ELi SKPst (avalik ja erasektor kokku) teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni

2. Haridus
Vähendada koolist väljalangemist alla 10 protsendini 
Tõsta 30–34-aastaste kõrgkoolilõpetajate osakaalu vähemalt 40 protsendini 

3. Kliimamuutused ja energiasäästvus 
Vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2020. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes 20%
Suurendada taastuvenergia allikate osakaalu energia lõpptarbimises 20 protsendile 
Suurendada energiatõhusust 20% võrra

4. Tööhõive
Tagada 20–64-aastaste 75% suurune tööhõivemäär

5. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega 
Vähendada vaesuses või vaesuse ohus ja sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste arvu vähemalt 20 miljoni 
võrra

Kaasav majanduskasv

VE 8: säästva ja kvaliteetse 
tööhõive edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine

VE 9: sotsiaalse kaasatuse 
edendamine ning vaesuse ja 
mis tahes diskrimineerimise 
vastu võitlemine

VE 10: investeerimine 
haridusse, koolitusse, oskuste 
omandamisega seotud 
kutseõppesse ja elukestvasse 
õppesse

VE 11: riigiasutuste ja 
sidusrühmade institutsioonilise 
suutlikkuse ja tõhusa avaliku 
halduse edendamine

Jätkusuutlik majanduskasv

VE 4: vähese CO2-heitega 
majandusele ülemineku 
toetamine kõikides sektorites

VE 5: kliimamuutustega 
kohanemise, riskiennetamise 
ja -juhtimise edendamine

VE 6: keskkonnahoid 
ja -kaitse ning ressursitõhu-
suse edendamine

VE 7: säästva transpordi 
edendamine ja tähtsate 
võrgutaristute kitsaskohtade 
kõrvaldamine

Arukas majanduskasv

VE 1: teaduse, tehnoloogiaa-
renduse ja innovatsiooni 
edendamine

VE 2: info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia (IKT) 
kättesaadavuse ja nende 
kasutamise ning kvaliteedi 
parandamine (lairibaühendu-
sega seotud eesmärk)

VE 3: väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete 
konkurentsivõime suurenda-
mine

1  Valdkondlike eesmärkide määramine aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” prioriteetsetele valdkondade-
le ei ole määrustes sätestatud. See määrati kindlaks komisjoni poolt mitmes pärast 2014. aastat avaldatud dokumendis.
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni väljaande „Panorama, Inforegio, nr 48, 2013” põhjal.

II 
Li

sa

VE 8

Üleminekupiirkonnad

12% 50%

15% 60%

20% 80%

VE4

ESFi toetusega

ÜFi toetusega

VE1

VE2 VE3

VE8

VE9
VE10

VE4 VE11

VE5 VE6

VE7

ERFi peamised

 prioriteedid ESFi peamise
d

prio
rite

edid

ER
Fi t

oetusega

Vähem arenenud piirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

VE1-4

VE4 VE1-4

VE4 VE1-4

70%

80%

60%20%

20%

20%

VE9 kuni 5 IP-d

VE9

VE9

kuni 5 IP-d

kuni 5 IP-d

Keskenduda valdkondlike eesmärkide raames kuni viiele investeerimisprioriteedile 
ja suunata igas riigis 20% sotsiaalsele kaasamisele ning vaesuse ja diskrimineer-
imise vastu võitlemisele.

Euroopa Sotsiaalfond
Suunata investeeringud neljast peamisest prioriteedist vähemalt kahele ning 
teha spetsiaalne eraldis vähese CO

2
-heitega majanduse jaoks (VE4)

Euroopa Regionaalarengu Fond

Strateegia „Euroopa 2020”, valdkondlikud eesmärgid ja temaatiline koondumine
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Ühtekuuluvuspoliitika ülesehitus

III
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a

PARTNERLUSLEPING
(koos kavandatud strateegiliste tulemustega)
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Investeerimisprioriteedid on iga valdkondliku eesmärgi raames välja töötatud erimeetmed. Nende alusel 
tuleks kindlaks määrata erieesmärgid. Käesoleva auditi raames kontrolliti järgmisi valdkondlike eesmärkide 
investeerimisprioriteete:III

 L
is

a

b)

 a)

VE1: teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja innovatsiooni 
edendamine järgmisega:

aktiivse ja tervena vananemine.vi)

töötajate, ettevõtete ja ettevõtjate kohanemine 
muudatusega;

v)

meeste ja naiste võrdõiguslikkus kõikides valdkondades, 
kaasa arvatud töö saamisel ja karjääri edendamisel, töö- ja 
eraelu ühitamine ning võrdväärse töö eest võrdse tasu 
maksmise edendamine;

iv)

töö füüsilisest isikust ettevõtjana, ettevõtlus ja ettevõtete, 
sealhulgas innovatiivsete mikro-, väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtete loomine;

iii)

eelkõige mittetöötavate ja mitteõppivate noorte, sealhulgas 
sotsiaalselt tõrjutute riskirühma ja marginaliseerunud 
kogukondadesse kuuluvate noorte jätkusuutlik integreeri-
mine tööturule, kasutades selleks ka noortegarantiid;

ii)

tööotsijate ja mitteaktiivsete inimeste, sealhulgas 
pikaajaliste töötute ja tööturult eemale jäävate inimeste 
juurdepääs töövõimalustele, sealhulgas ka kohaliku 
tähtsusega tööhõivealgatuste ning tööalase liikuvuse 
toetamise kaudu;

i)

VE8: püsiva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja 
tööjõu liikuvuse toetamine:

teadusuuringute ja innovatsiooni taristu ning 
suutlikkuse parandamine teadusuuringute ja 
innovatsiooni tipptaseme arendamiseks ja eelkõige 
Euroopa huvides olevate oskuskeskuste edendamiseks;

teadus- ja uuendustegevusse suunatud ärialaste 
investeeringute soodustamine, ettevõtete, teadus- ja 
arenduskeskuste ning kõrgharidussektori vaheliste 
sidemete ja sünergiate arendamine, eelkõige 
investeeringute edendamine toodete ja teenuste 
arendamisse, tehnosiirdesse, sotsiaalsesse innovatsioo-
ni, ökoinnovatsiooni, avalike teenuste alaste rakendus-
tesse, nõudluse stimuleerimisse, võrgustike ja klastrite 
loomisse ja avatud innovatsiooni soodustamisse läbi 
aruka spetsialiseerumise, ning tehnoloogiliste ja 
rakenduslike teadusuuringute, katseliinide, toodete 
varaste valideerimismeetmete, arenenud tootmisvõim-
suste suutlikkusse ja esimese toodangu toetamine, 
eelkõige võtmetehnoloogiate ning üldotstarbeliste 
tehnoloogiate levitamise valdkonnas;
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Strateegilised tulemusnäitajad – viie auditeeritud liikmesriigi partnerluslepingute 
analüüs

a) Valdkondliku eesmärgi 1 puhul

Riik Partnerluslepingus sisalduv peamine 
tulemusnäitaja Lähteaasta Vahe-eesmärk 

(2020)

ELi eraldis Euroo-
pa struktuuri- ja 

investeerimisfon-
didest (eurodes) 

(ERFist)

ELi panus 
sihtväärtusse

Hispaa-
nia Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhe SKP-sse 1,3% (2012) 2,00%

4 653 741 999 
(4 424 158 787)

E/K

Hispaa-
nia

Erasektori poolt rahastatava teadus- ja arendustegevuse 
kulutused 45,6% (2012) 60,0% E/K

Hispaa-
nia

Tehnoloogilise innovatsiooniga tegelevate ettevõtete 
osakaal kõikidest tegutsevatest ettevõtetest, millel on 
10 või enam töötajat

13,22% 
(2010–2012) 25,00% E/K

Iirimaa Piirkondades rahastatavate strateegiliste uurimiskes-
kustega seotud tööstusharu partnerite suurem arv E/K1 E/K

186 992 153 
(142 000 000)

E/K

Iirimaa Litsentside arvu suurenemine lõuna- ja idapiirkonnas 
tehtud teadusuuringute tulemusel E/K E/K E/K

Iirimaa

Valitsusasutuse Enterprise Ireland VKEdest klientide 
arv piirkonna Border, Midland ja Western rahastamises 
>100 000 eurot aastas teadus- ja arendustegevuseks 
(piirkonnas Border, Midland ja Western).

E/K E/K E/K

Horvaa-
tia Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhe SKP-sse 0,75% (2012) 1,40% 690 292 165 

(664 792 165) E/K

Poola Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhe SKP-sse 0,90% (2012) 1,70%
8 436 055 741.- 

(8 351 428 665.-)

26%

Poola Ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuse kulutuste 
suhe SKP-sse 0,30% (2012) 0,80% 30%

Rumee-
nia Teadus- ja arendustegevuse kulutuste suhe SKP-sse 0,49% (2012) 2,00% 1 061 811 455.- 

(973 404 255.-) E/K

1 Viidatakse rakenduskavades sisalduvatele tulemusnäitajatele.

IV
 L

is
a
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b) Valdkondliku eesmärgi 8 puhul

Riik Partnerluslepingus sisalduv tulemusnäitaja Lähteaasta Vahe-eesmärk 
(2020)

ELi eraldis Euroo-
pa struktuuri- ja 

investeerimisfon-
didest (eurodes) 
(ERFist, ESFist, 

noorte tööhõive 
algatusest)

ELi osalus 
sihtväärtuses

Hispaa-
nia 20–64-aastaste tööhõive suurendamine 59,3% (2012) 74%

4 195 708 141.- 
(3 645 694 060.-)

E/K

Hispaa-
nia Noorte töötuse määr 55,7% (2013) Vähendada 

võrdlusnäitajat E/K

Hispaa-
nia Madalama kvalifikatsiooniga töötajate töötuse määr 34% (2012) Vähendada 

võrdlusnäitajat E/K

Hispaa-
nia

Keskmist või kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö osakaal 
kogu tööhõive määrast 78,97% (2012) Suurendada 

võrdlusnäitajat E/K

Iirimaa
Töötud ja muud tööotsijad, sealhulgas pikaajalised ja 
noored töötud, leiavad töö, asuvad õppima või osalevad 
koolitusel

E/K E/K
307 325 622.- 

(299 075 622.-)

E/K

Iirimaa Rohkem alla 25-aastaseid, eriti mittetöötavaid ja mitte-
õppivaid noori, hakkavad õppima või leiavad tööd E/K E/K E/K

Horvaa-
tia 20–64-aastaste tööhõive suurendamine 55,4% (2013) 62,9% 680 687 318.- 

(532 933 273.-) E/K

Poola 20–64-aastaste (N/M) tööhõive suurendamine 57,6% N (2013)
72,1% M (2013)

62,3% N
79,8% M

5 796 315 058.- 
(5 450 532 063.-)

5%
3,2%

Poola 55–64-aastaste (N/M) tööhõive suurendamine 31,0% N (2013)
51,3% M (2013)

34,5% N
64,4% M

4,7%
1,6%

Poola Tööhõive suurendamine maapiirkondades 53,3 
protsendini 50,3% (2013) 53,3% 6,2%

Rumee-
nia 20–64-aastaste tööhõive suurendamine 63,8% (2012) 70% 2 334 594 271.- 

(1 770 988 630.-) E/K

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Kokkuvõte

IV
Komisjon viitab oma vastusele punktis 55.

Komisjoni ühine vastus punktidele VII ja VIII
Komisjon märgib, et ERFi ja ESFi tulemuste kavapõhiseid tulemusnäitajaid ei kavatseta ELi tasandil koondada. Need 
kavapõhised näitajad sobivad sihtväärtuste kehtestamiseks ja tulemuslikkust käsitlevaks aruandluseks seoses 
eesmärkidega, sellal kui ühised näitajad võimaldavad aruandlust eelnevalt määratletud kategooriatel põhinevate 
saavutuste kohta, mis kajastavad sageli kasutatavaid investeeringuid kogu ELis. Kavapõhised väljundinäitajad 
kajastavad füüsilisi tooteid, mis võimaldavad võtta arvesse muudatusi programmides, milleni jõuti tänu ELi kaasra-
hastatavatele sekkumistele. Need sekkumised on kohandatud selleks, et kõrvaldada kohapõhiseid arenguga seotud 
kitsaskohti. Need peavad kindlasti lähtuma ette nähtud piirkonnast ja meetmest.

VIII
Komisjon viitab oma vastustele punktides 90, 91, 110, 112, 131, 134 ja 13. selgituses.

IX
Esimene loenditäpp. Komisjon viitab oma vastusele 2. soovituses.

Teine loenditäpp. Komisjon viitab oma vastusele 5. soovituses.

Kolmas loenditäpp. Komisjon viitab oma vastusele 4. soovituses.

X
Esimene loenditäpp. Komisjon viitab oma vastusele 1. soovituses.

Teine loenditäpp. Komisjon viitab oma vastusele 2. soovituses.

Kolmas loenditäpp. Komisjon viitab oma vastusele 3. soovituses.

Neljas loenditäpp: Komisjon viitab oma vastusele 4. soovituses.

Viies loenditäpp. Komisjon viitab oma vastusele 5. soovituses.

Kuues loenditäpp. Komisjon viitab oma vastusele 6. soovituses.
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Tähelepanekud

36
Komisjoni ettepanek perioodi 2014–2020 kohta esitati natuke hiljem kui ettepanek perioodi 2007–2013 kohta. Mää-
ruse jõustumise edasilükkumise peamine põhjus oli siiski õigusloomealaste läbirääkimiste suurenenud keerukus (EP 
suurem roll, viit fondi hõlmav ettepanek) ning asjaolu, et kaasseadusandjad võtsid finantsraamistiku määruse vastu 
alles 2013. aasta detsembris. Valdkondlikke õigusakte ei oleks saanud enne seda vastu võtta, isegi siis, kui komisjon 
oleks esitanud oma ettepanekud varem.

37
Komisjon prioriseeris teiseste õigusaktide vastuvõtmist vastavalt programmitöö tsükli vajadustele. Partnerluslepin-
gute ja rakenduskavade vastuvõtmiseks ning põhiliste täitmisstruktuuride loomiseks vajalikud teisesed õigusaktid 
võeti vastu 2014. aasta märtsis, neile järgnesid 2015. aasta jaanuaris õigusaktid, millega sätestati peamised raken-
duseeskirjad. Asjaolu, et õigusraamistik viidi lõpule alles 2016. aasta jaanuaris, ei avaldanud mõju programmitöö 
käivitamisele.

Peale selle viidi koos liikmeriikidega läbi õigusaktide koostamise ja konsultatsiooniprotsessid paralleelselt õigusloo-
mealaste läbirääkimistega, et hõlbustada teiseste õigusaktide õigeaegset vastuvõtmist.

49
Komisjon märgib, et tema tegevuse tulemuslikkust programmidega seotud läbirääkimiste ja nende vastuvõtmise 
alal võrreldes eelmise programmiperioodiga on samuti võimalik hinnata, võrreldes esimest 12 kuud pärast õigusraa-
mistiku vastuvõtmist. Kui võrrelda 12 kuu pikkust perioodi alates asjakohaste õigusaktide pakettide vastuvõtmisest 
mõlemal perioodil, siis saaks täpsema pildi. See tähendab, et ajavahemikul 2014–2020 võeti esimese 12 kuu jook-
sul pärast määruse vastuvõtmist vastu 40% rakenduskavadest, võrreldes 6%-ga rakenduskavadest programmitöö 
perioodil 2007–2013 sama ajavahemiku jooksul.

52
Komisjon märgib, et kontrollikoja poolt esile toodud 703 päeva hõlmavad rakenduskava mitteametlikku esitamist, 
mis ei ole kooskõlas ühissätete määruse nõuetega.

53
Komisjon märgib, et teatud viivitused olid tingitud vajadusest põhjalike tähelepanekute järele. Lisaks ei nõustunud 
Hispaania sellega, et tähelepanekud edastatakse inglise keeles, mis tekitas viivituse nende esitamisel Hispaania 
ametivõimudele. Poola puhul oli tähelepanekute saatmisega viivitamise põhjuseks partnerluslepingut käsitlev 
käimasolev läbirääkimiste protsess. Kuna rakenduskavad esitati enne partnerluslepingu vastuvõtmist, oli tähelepa-
nekud vaja kooskõlastada ja viia vastavusse vastu võetud partnerluslepinguga.
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55
Komisjon märgib, et 100% partnerluslepingutest ja 99% rakenduskavadest võeti vastu ettenähtud tähtaja jooksul 
(st 6 kuud rakenduskavade ja 4 kuud partnerluslepingute puhul). Komisjonil kulus keskmiselt 107 päeva/3,6 kuud, et 
võtta vastu rakenduskava, ning keskmiselt 81 päeva, et võtta vastu partnerlusleping (võttes arvesse tähtaja peata-
mist vastavalt ühissätete määruse artiklile 3).

Vt komisjoni vastus punktis 52. 

Kolmas taane: Võttes arvesse ühtekuuluvuspoliitika rahaeraldise majanduslikku tähtsust, suhtub komisjon väga 
tõsiselt programmide kvaliteeti ja on kehtestanud korra, millega tagatakse kõikide asjaomaste teenuste konsulteeri-
mine, et koondada kokku kogu kättesaadav oskusteave, pidades silmas kvaliteediprogramme, mis võimaldavad ELi 
eelarve tõhusat kulutamist.

62
Tänu komisjoni tasandil rakendatavatele IT-vahenditele on võimalik kontrollida rahalise koondumise nõuete täit-
mist, sealhulgas ka täiendavat teavet, mida nõutakse asjaomastelt liikmesriikidelt väljaspool partnerluslepingut ja 
rakenduskavasid.

66
Läbirääkimiste ajal tegi komisjon kindlaks, et partnerluslepingutes prioriseeriti riigipõhiseid soovitusi ja rakendus-
kavade erieesmärke. Ent siiski puudub regulatiivne nõue, et riigipõhiste soovituste jaoks eraldatakse konkreetsed 
rahalised vahendid.

74
Komisjon märgib, et kehtestatud nõudeid kohaldatakse kõikide liikmesriikide suhtes. Teabe kvaliteet sõltub seire-
süsteemide usaldusväärsusest, mis kuulub nende vastutusalasse.

75
Iiri partnerluslepingu kohta märkis komisjon, et see vastab määruse nõuetele kavandatud põhitulemuste kokkuvõt-
misel ja rakenduskavades on esitatud vajalikud üksikasjad.

76
Ehkki kavandatud põhitulemused ei sisalda konkreetset viidet ELi 2020. aasta strateegia eesmärkidele, viidatakse Iiri 
partnerluslepingus sageli Iirimaa eesmärkidele, sealhulgas leheküljel 10 olevas sissejuhatuses. Need eesmärgid aval-
dasid mõju ka rakenduskavade koostamisele. Mõlemas rakenduskavas viidatakse sageli nii ELi 2020. aasta strateegia 
eesmärkidele kui ka Iirimaa eesmärkidele.
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86
Esimene taane: ERFi Andalucía TO8 puhul võtab komisjon arvesse, et lisaks programmis sisalduvale teabele ja part-
nerluslepingule esitasid Andaluusia ametivõimud piisavad põhjendused vajaduse kohta investeerida tööturuasu-
tuse taristusse ja seadmetesse RAKENDUSKAVA käsitlevate läbirääkimiste ajal.

Teine taane: Rumeenia kohta märgib komisjon, et väga suur osa eesmärkidest ei olnud liiga ulatuslikult määratletud. 
Komisjon võtab arvesse, et konkreetsete eesmärkide jaoks on kindlaks määratud väljundiseeriad ja tulemusnäitajad. 
Hispaania puhul on rakenduskava eesmärke üksikasjalikumalt käsitletud riiklikes ja piirkondlikes aruka spetsialisee-
rumise strateegiates ja teadustaristu investeeringu eelarvestamise ja prioriseerimise mitmeaastases kavas, millele 
rakenduskavas viidatakse.

87
Komisjon märgib, et Poola osas on prioriteetne suund IV „Sotsiaalne uuendustegevus ja rahvusvaheline koostöö” 
selgelt jagatud meetmeliikideks kahe eraldi eesmärgi puhul – mikro- ja makromajanduslik sotsiaalne uuendustege-
vus ja õpiränne.

Kõik sellist liiki projektid peaksid panustama järgmisesse:

- uued ideed ja poliitilised lahendused, mis töötatakse välja, testitakse ja rakendatakse kas kohalikul/väiketasan-
dil või riigi tasandil;

- teadmiste ja hariduse arendamise rakenduskavasse (OP KED) sekkumise alusel abikõlblike inimeste 
liikuvusprogrammid.

Hispaania osas toob komisjon välja prioriteetsete suundade 6A, 6B, 6C ja 6D eraldiste väikese suurusjärgu (7 miljo-
nit eurot või 0,33% rakenduskavast, kokku 2,1 miljardi euro suuruses eraldisi). Lisaks tuleb märkida, et nende priori-
teetsete suundadega seotud tegevused on õigupoolest täienduseks tegevustele, mis on välja arendatud prioriteet-
sel suunal 1, hõlmates valdkondlikku eesmärki 8 „Tööhõive” koos erieesmärgiga 8.3.1. Need prioriteetsed suunad 
üksnes täiendavad peamise erieesmärgi raames rahastatavate põhimeetmete sotsiaalse uuendustegevuse elementi. 
Sellest lähtuvalt ei saa neid vaadelda eraldiseisva meetmena.

90
Komisjon märgib, et ühtekuuluvuspoliitika väga oluliseks elemendiks on asjaolu, et vähemarenenud piirkondadele 
antakse suuremaid eraldisi ja seetõttu rakendatakse ka vastavat aruandlust, st piirkonnakategooriate kaupa.

91
Komisjon viitab oma vastusele punktis 90.

Komisjon märgib, et kõik liikmesriigid peavad andma aru kõikide ühiste näitajate kohta ESFi puhul, kuna need kajas-
tavad suure tähtsusega teavet, ent liikmesriigid ei pea nende jaoks eesmärke kehtestama.

Ühissätete määruses määratletud aruandlusnõuded on kehtestatud kokkuleppel liikmesriikidega. Enamik nendest 
näitajatest on juba esitatud korraldusasutuste poolt, nagu on nõutud.

Tulemusraamistikus esitatud näitajad (rakenduskava tabel 6) kujutavad endast programmi näitajate alamrühma 
(tabelid 4 ja 5). Need näitajad ei tekita aruandluses mingit lisakoormust.
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101
Komisjon märgib, et erinevate käsitlusviiside järgimine liikmesriikide poolt annab tunnistust ühtekuuluvuspoliiti-
kaga seotud sekkumiste temaatilisest ja piirkondlikust iseloomust.

104
Komisjon märgib, et määruse kohaselt peab ühiseid väljundinäitajaid kasutama seal, kus see on asjakohane. Tule-
mustele suunatus võimaldab liikmesriikidel määrata kindlaks näitajad, mida nad kasutama hakkavad, lähtuvalt 
erieesmärgi määratlusest ja nende poolt kavandatavate meetmete liigist. Meetmeid, mida kasutatakse 40%–90% 
rakenduskavades, ei saa pidada „vähesel määral” kasutatavateks.

9. selgitus. Näide asjaomase ühise väljundinäitaja mittekasutamisest (Hispaania)
Komisjon märgib, et valdkondlik eesmärk 1 hõlmab suurt hulka investeerimisprioriteete, mis viib selleni, et kõne-
aluse rubriigi alla lisatakse peale tulemusnäitajate ka teisi näitajaid. Komisjon tuletab meelde praeguse program-
mitöö perioodi sekkumisloogikat, mille abil on võimalik saavutada soovitud muudatuseni/tulemuseni viivat eriees-
märki erinevate meetmete kaudu, mis muudetakse erinevateks asjakohasteks tulemusnäitajateks. Hispaania puhul 
on asjakohased näiteks nii CO01 kui ka CO29. Liikmesriik otsustas – võttes samuti arvesse näitajate leviku tõkesta-
mist – piirata andmekogumis CO01 kasutatud asjakohaseid näitajaid.

110
Komisjon märgib, et tulemusnäitajate kontseptsioon on ESFi ja ERFi määruses tõepoolest erinev, tingituna kahe 
fondi erinevatest eesmärkidest ja kavandatud tulemustest. Seetõttu ei ole võimalik kõiki näitajaid fondides 
koondada.

Komisjon uurib võimalust liikuda edasi nimetatud kontseptsioonide ühtlustamise suunas 2020. aastale järgneva 
perioodi arutelude kontekstis.

111
Komisjoni vastustes 2015. aasta aruande 3. peatükile, millele kontrollikoda viitab, osutatakse asjaolule, et erinevate 
määruste vastuvõtmine mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks 2014–2020 toimus enne parema õigusloome 
suuniste vastuvõtmist (2015. aasta mais). Peale selle on nende määruste sisu koostatud kaasseadusandjate poliitiliste 
läbirääkimiste tulemusena, mis on tekitanud mitmeid vasturääkivusi.

Alates parema õigusloome suuniste vastuvõtmisest tuleks kõigi programmide järelevalvel ja hindamisel kasutada 
järjekindlalt parema õigusloome terminoloogiat. Terminite järjekindel kasutamine kõigis õigusaktides ei pruugi 
siiski lühikeses perspektiivis võimalik olla.

112
Komisjon märgib, et ERFi ja ESFi tulemuste kavapõhiseid tulemusnäitajaid ei kavatseta ELi tasandil koondada. Need 
kavapõhised näitajad sobivad sihtväärtuste kehtestamiseks ja tulemuslikkust käsitlevaks aruandluseks seoses 
eesmärkidega, sellal kui ühised näitajad võimaldavad aruandlust eelnevalt määratletud kategooriatel põhinevate 
saavutuste kohta.

ERF ei lisa ühised tulemusnäitajaid, kuna tulemuseks on see, „mida kavatsetakse muuta koos kavandatavate sek-
kumiste antava panusega”. Erinevad faktorid võivad aidata suunata kavandatud tulemust kas soovitud muudatuse 
poole või sellest eemale. Et saada paremat ettekujutust spetsiifilisest kontekstist, milles sekkumised toimuvad, 
kehtestavad liikmesriigid konkreetse tulemusnäitaja, mis võtab arvesse kõiki nimetatud parameetreid.
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115
Komisjon märgib, et tõepoolest ei ole vajalik rakenduskavas määratleda eesmärke kõikide ühiste näitajate jaoks. 
Seetõttu ei ole neid kõiki lisatud rakenduskavasse. Ent nende kohta on siiski vaja aru anda kõikide investeerimisprio-
riteetide puhul.

124
Nagu on osutatud ERFi järelevalve ja hindamise suunistes, viitavad ERFi tulemusnäitajad kõikide potentsiaalsete 
toetusesaajatega seotud ja poliitikameetme aluseks olevale inimeste heaolu ja edenemise erimõõtmele. Seetõttu ei 
ole tulemusnäitajad vastupidiselt väljundinäitajatele rangelt ja üksnes seotud ERFi investeeringutega. Sellal kui ERFi 
investeeringust saab arvatavasti oluline panus kavandatud muudatusse, avaldavad mõju ka muud välistegurid – kor-
raldusasutuse ja mõnikord isegi riiklike ja/või piirkondlike ametivõimude kontrollipiiride ületamine.

127
Komisjon märgib, et pikaajalisi tulemusnäitajaid käsitlevaid andmeid tuleb koguda esindusliku valimi põhjal ja seega 
mitte kõikide osalejate kohta (vt ESFi määruse I lisa).

128
Komisjon rõhutab, et netomõjude hinnang ületab järelevalve ulatuse ja seda hindavad korraldusasutused. Korraldu-
sasutused peavad andma hinnangu vähemalt ühe mõju kohta iga erieesmärgi osas. Komisjon on aktiivselt edenda-
nud vastupidise mõju hindamiste läbiviimist, et hinnata ESFi netomõjusid, mida hõlbustab osalejate individuaalsete 
andmete kogumine ja säilitamine.

130
Komisjon märgib, et teabenõuded on erinevad, ent see ei pea tingimata tähendama täiesti erinevaid tulemuslikkuse 
järelevalvesüsteeme.

131
Komisjon märgib, et ERFi programmid katavad suure hulga investeerimisteemasid ja toimivad heterogeensetes 
sotsiaalsetes, majanduslikes ja geograafilistes kontekstides. Uues tulemustele suunatud käsitlusviisis ajavahemi-
kuks 2014–2020 keskendutakse vastavates fondispetsiifilistes määrustes selgitatud poliitika eesmärkide selgemale 
kirjeldamisele. Tulemusteabe osas hõlmavad ERFi ühised väljundinäitajad kõige sagedamini kasutatud sekkumisi, 
et tagada tähenduslik koondumine ELi tasandil. Ent need ei ole siiski piisavad, et hõlmata liikmesriikide poolt kogu 
ELis teostatud sekkumiste keerukust ja mitmekesisust. Seetõttu valisid liikmesriigid välja kavapõhised näitajad (kas 
väljundi- või tulemusnäitajad) lisaks ühistele näitajatele, et kajastada spetsiifilist konteksti, milles programmid toimi-
vad. Paljudel juhtudel on asjakohane teave kättesaadav ja see kogutakse esialgu alt üles käsitlusega.
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132
Vt komisjoni vastus punktis 131.

134
Komisjon on arvamusel, et kõiki olukordi ühetaoliselt käsitlev käsitlusviis tulemuspõhisele eelarvestamisele ei ole 
teostatav ega praktiline kooskõlas ekspertarvamusega, milles jõuti järeldusele, et puudub parim viis tulemuspõhise 
eelarvestamise rakendamiseks. Praktika näitab, et katsed rakendada jäika käsitlusviisi viivad pigem kontrollnimekir-
jade märgistamise bürokraatliku protsessini selle asemel, et kasutada tõelist eelarve haldamise vahendit.

Vt ka komisjoni vastus 13. selgitusele.

Seoses erinevate liikmesriikide vaheliste kiirteede ehitamise ühikuhindade erinevuste võimalike põhjustega, millele 
kontrollikoda viitab, märkis komisjon eelmises viidatud aruandes,1 et „Nõudluse prognoosides ja seega seonduvas 
kasutuse maksumuses võetakse arvesse piirkondade väga konkreetset konteksti. ( ) Tehniliselt keerukamate teede maksu-
mus kilomeetri kohta on suurem kui teistel teedel. Samuti sõltub analüüs väga suurel määral geograafilistest tingimustest, 
milles auditeeritud teid ehitati.”

Selles osas kiitis komisjon heaks, et jätkatakse täiendavate ühikuhinna uuringute teostamist.

13. selgitus. Tulemuspõhine eelarvestamine
OECD[*] on määratlenud tulemuspõhise eelarvestamise kui eelarvestamise, mis seob ressursside eraldamise mõõde-
tavate tulemustega. Eristatakse kolme suuremat liiki: esituslik eelarvestamine, tulemuslikkusest teavitav eelarvesta-
mine ja otsene eelarvestamine. [*Vt OECD veebisaiti aadressil http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudge-
tofficialsnetworkonperformanceandresults.htm. ] Komisjon teeb tihedat koostööd OECDga osana jõupingutustest 
seoses tulemustele keskendunud ELi eelarve algatusega, et viia ellu praktilisi täiustusi perioodiks 2014-2020 kehtes-
tatud mitmeaastases finantsraamistikus loodud programmide olemasolevas tulemusraamistikus.

Tulemusteave ei ole ega ei peaks olema ainuke element, mille alusel tehakse eelarveotsuseid, ning seega on nor-
maalne, et võetakse arvesse ka muud teavet.

ELi eelarve on tulemuspõhine eelarve, mis võimaldab eelarvepädeval institutsioonil võtta eelarvestamisprotsessi 
ajal arvesse tulemusteavet, esitades teavet programmide eesmärkide ja nende saavutamisel tehtud edusammude 
kohta (st mis on tehtud või mida kavatsetakse teha igale programmile eraldatud rahaliste vahenditega) eelarvepro-
jektile lisatud programmide tegevusaruannetes. Praktikas kasutatakse harva ja kui üldse, siis ainult teatud juhtudel 
meetodit, kus iga ressursside suurenemine seotakse otseselt väljundite või muude tulemuste suurenemisega (Maa-
ilmapank, OECD). Otseses eelarvestamises kasutatavat käsitlusviisi, mille puhul seotakse iga ressursside suurene-
mine/vähenemine väljundite või muude tulemuste suurenemise/vähenemisega, ei peeta teostatavaks või kohalda-
tavaks ELi eelarve tasandil, programmides ja eelarve täitmise viisides.

1 Komisjoni ühine vastus eriaruande nr 5/2013 „Kas ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid kasutati teede ehitamisel otstarbekalt?” punktidele 32 ja 33

http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
http://www.oecd.org/gov/budgeting/seniorbudgetofficialsnetworkonperformanceandresults.htm
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Järeldused ja soovitused

136
Komisjon märgib, et liikmesriikide esitatud andmeid ühiste väljundinäitajate kohta ja ESFi puhul ka ühiste tulemus-
näitajate kohta saab koondada ja need koondatakse fondide kaupa ELi tasandil ja komisjon esitab koondaruande 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele üks kord aas-
tas. Eelmine aruanne võeti vastu 20. detsembril 2016, COM(2016) 812 final. Lisaks on üksikasjalikud andmed avalikult 
kättesaadavad ja nendega on võimalik tutvuda avatud andmete platvormi2 kaudu.

Komisjon on arvamusel, et ühised näitajad – nagu on kaasseadusandjate poolt heaks kiidetud fondispetsiifilistes 
määrustes – pakuvad andmeid, mis on vajalikud olemaks suuteline näitama eelarvepädevale institutsioonile ning 
samuti Euroopa kodanikele, mida Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide abil saavutatakse ja et ELi eelarves 
keskendutakse tulemustele ja nende saavutamisele.

137
Komisjon märgib, et mitmeaastase finantsraamistiku määrus võeti kaasseadusandjate poolt vastu alles 2013. aasta 
detsembris. Valdkondlikke õigusakte ei oleks saanud enne seda vastu võtta isegi siis, kui komisjon oleks esitanud 
oma ettepaneku varem.

Komisjon rõhutab, et teine faktor, millega tuleb arvestada, on asjaolu, mille kohaselt peavad nüüd nii nõukogu kui 
ka Euroopa Parlament võtma vastu üldeeskirjad fondide kohta (st ühissätete määrus).

Komisjon prioriseeris teiseste õigusaktide vastuvõtmist vastavalt programmitöö tsükli vajadustele. Partnerluslepin-
gute ja rakenduskavade vastuvõtmiseks ning põhiliste täitmisstruktuuride loomiseks vajalikud teisesed õigusaktid 
võeti vastu 2014. aasta märtsis (eelnõusid arutati liikmesriikidega 2013. aastal), neile järgnesid õigusaktid, millega 
sätestati peamised rakenduseeskirjad 2015. aasta jaanuariks. Asjaolu, et õigusraamistik viidi lõpule alles 2016. aasta 
jaanuaris, ei avaldanud mõju programmitöö käivitamisele.

138
Suuniste osas meenutab komisjon, et neid arutati juba delegeeritud ja rakendusaktide ekspertrühmas enne alusak-
tide vastuvõtmist ja jõustumist. Määratluse kohaselt on komisjon positsioonil, kus tal on võimalik suunised lõplikult 
valmis teha alles pärast seda, kui kaasseadusandjad on õigusraamistikus kokku leppinud ja selle vastu võtnud. Vt 
komisjoni vastus punktis 37.

2 https://cohesiondata.ec.europa.eu/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
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140
Komisjon märgib, et programmitöö kogukestus oli märkimisväärselt lühem kui ajavahemikul 2007–2013. Üksikasjali-
kum statistika on esitatud punktides 49, 52, 53 ja 55.

141
Komisjon osutab oma vastusele punktis 55.

1. soovitus
Komisjon kiidab selle soovituse heaks, õigeaegsete seadusandlike ettepanekute esitamine ühekuuluvuspoliitika 
kohta on komisjoni prioriteet. Ent ajastus sõltub siiski mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku vastuvõtmisest. 
Kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 253 peab komisjon esitama oma ettepaneku 2020. aasta 
järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta enne 1. jaanuari 2018. Komisjoni ettepanek 2020. aasta järgse ühtekuu-
luvuspoliitika seadusandliku paketi kohta esitatakse hiljem.

Komisjon teeb tihedat koostööd kaasseadusandjatega, et õigusraamistiku saaks õigeaegselt vastu võtta ja jõustada.

143
Komisjon on rakendanud süsteemi, mille abil teostada järelevalvet temaatilise koondumise üle rakenduskavades 
esitatud andmete kaudu koos asjaomaste liikmesriikide poolt esitatud lisateabega, ning on veendunud, et sellest 
piisab kehtestamiseks, kui koondumisnõudeid järgitakse.

Vt komisjoni vastus punktis 62 üksikasjalikuma teabe saamiseks.

2. soovitus

a) 
Komisjon võtab liikmesriikidele adresseeritud soovitust arvesse.

b) 
Komisjon on soovitusega nõus. Komisjon rõhutab, et vastavust temaatilise koondumise nõuetele kontrollitakse 
rakenduskava vastuvõtmise/rakenduskava muutmise ajal. Rakendamise ajal kontrollitakse vastavust liikmesriikide 
poolt iga-aastases rakendusaruandes esitatud andmete kaudu.

144
Komisjon viitab oma vastustele punktides 75 ja 76.

145
Komisjon viitab oma vastustele punktides 86 ja 87.

3 Määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013.
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146
Komisjon märgib, et ühtekuuluvuspoliitika on kohapõhine vahend, mille abil leitakse vajaduspõhiseid lahendusi 
liikmesriikide ja piirkondade konkreetsete vajadustele ja probleemidele vastamiseks. Seega on kokkuleppel liik-
mesriikidega kehtestatud aruandlusnõuded, et kajastada piisaval määral iga rakenduskava spetsiifilist konteksti ja 
võimaldada tähenduslikku aruandlust ning samuti hindamist. Vt komisjoni vastused punktidele 90 ja 91 üksikasjali-
kuma teabe saamiseks.

147
Komisjon märgib, et sellal kui ERFis sisalduv finantsteave ei ole tõepoolest formaalselt ühendatud tulemusalase 
teabega, on kõnealune teave liikmesriikidel olemas ja nad saavad seda jagada vastavalt vajadusele.

Komisjon rõhutab, et selline teave saab kindlasti olema kättesaadav programmidele, et teostada mõjuhinnangut 
programmide kohta kõnealusel perioodil ning samuti selleks, et hinnata sekkumiste kulutõhusust ja kulutasuvust.

148
Komisjon osutab punkti 104 vastusele.

149
Komisjon uurib võimalust liikuda edasi nimetatud kontseptsioonide ühtlustamise suunas 2020. aastale järgneva 
perioodi arutelude kontekstis. Vt ka komisjoni vastused punktidele 110–112 üksikasjalikumaks analüüsiks.

150
Komisjon märgib, et liikmesriikidel lasus vastutus määrata kindlaks oma piirkonnakategooriateks jaotamise käsitlus-
viis ja seega võib metoodikas esineda lahknevusi. Kõnealuse jaotamise korrektse rakendamise hõlbustamiseks anti 
suunised. Vt komisjoni vastus punktis 101.

3. soovitus
Komisjon nõustub soovitusega osaliselt.

Komisjon nõustub uurima lähemalt järjepideva tulemuslikkuse terminoloogia ulatust finantsmääruses ja valdkond-
likes õiguslikes alustes 2020. aasta järgseks perioodiks. Komisjonil ei ole praegu siiski võimalik võtta ühtegi spetsiifi-
list kohustust 2020. aasta järgseks perioodiks tehtavate seadusandlike ettepanekute suhtes.

4. soovitus
Komisjon kiidab selle soovituse heaks ja seda rakendatakse eesmärgiga koostada ettepanekud 2020. aasta järgseks 
perioodiks järgmiselt:

ajavahemikku 2014–2020 käsitlevate andmete põhjal uurib komisjon ühiste tulemus- ja väljundinäitajate võimalikku 
ulatuslikumat kasutamist. Sellest hoolimata on vaja hinnanguid, et määrata kindlaks eeldatav mõju (nagu oli ka 
varem).

Komisjon märgib, et soovitus on mõeldud liikmesriikidele.
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151
Komisjon osutab punkti 124 vastusele.

5. soovitus
Komisjon kiidab selle soovituse heaks ja jätkab selle rakendamist järgmiselt:

komisjon jätkab heade tavade levitamist seoses hindamisega.

ESFi hindamisega seotud partnerluse ja muude tegevuste kaudu, näiteks CRIE (mõjuhindamise alase uurimise kes-
kus) kaudu pakutava toetuse abil, edendatakse vastupidise mõju hindamiste kasutamist.

Peale selle kohtub REGIO hindamisvõrgustik liikmesriikidega 2–3 korda aastas muu hulgas eesmärgiga levitada oma 
liikmete hulgas häid tavasid.

REGIO-EMPL hindamise kasutajatoe abiga aitab komisjon liikmesriikidel ajakohastada oma hindamiskavasid ja vaa-
data läbi liikmesriikide koostatud hindamisi.

Komisjon märgib, et soovitus on mõeldud liikmesriikidele.

152
Komisjon viitab oma vastustele punktides 130 ja 131.

153
Komisjon viitab oma vastustele punktides 130 ja 131.

6. soovitus
Esimene taane: Komisjon on selle soovitusega nõus. Ajavahemikul 2014–2020 esitab komisjon AIRide aastaaruan-
nete kokkuvõtted Euroopa Parlamendile/nõukogule. Poliitikast õppimist hõlbustab samuti näitajaid, eesmärke ja 
nende täitmist käsitlevate andmete kättesaadavaks muutmine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avatud 
andmete platvormil. Komisjon kasutab ka liikmesriikidega sõlmitud hindamisvõrgustikku, et edendada kogemuste 
vahetamist heade tavade tulemuste ja hindamiste põhjal poliitikast õppimise üle.

Teine taane: Komisjon ei ole selle kontrollikoja soovitusega nõus. ELi eelarve on tulemuspõhine eelarve, mis võimal-
dab eelarvepädeval institutsioonil võtta eelarvestamisprotsessi ajal arvesse tulemusteavet, esitades teavet prog-
rammide eesmärkide ja nende saavutamisel tehtud edusammude kohta (st mis on tehtud või mida kavatsetakse 
teha igale programmile eraldatud rahaliste vahenditega) eelarveprojektile lisatud programmide tegevusaruannetes. 
Praktikas kasutatakse harva ja kui üldse, siis ainult teatud juhtudel meetodit, kus iga ressursside suurenemine seo-
takse otseselt väljundite või muude tulemuste suurenemisega (Maailmapank, OECD). Otseses eelarvestamises kasu-
tatavat käsitlusviisi, mille puhul seotakse iga ressursside suurenemine/vähenemine väljundite või muude tulemuste 
suurenemise/vähenemisega, ei peeta teostatavaks või kohaldatavaks ELi eelarve tasandil, programmides ja eelarve 
täitmise viisides.





KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID?

Tasuta väljaanded:

•  üksikeksemplarid: 
EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu);

•  rohkem eksemplare ning plakatid ja kaardid:  
Euroopa Liidu esindustest (http://ec.europa.eu/represent_et.htm),  
delegatsioonidest väljaspool ELi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_et.htm),  
kasutades Europe Direct’i teenistust (http://europa.eu/europedirect/index_et.htm) 
või helistades infotelefonile 00 800 6 7 8 9 10 11 (kõikjalt EList helistades tasuta) (*).
(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).

Tasulised väljaanded:

• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu).

Sündmus Kuupäev

Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 11.11.2015

Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 15.12.2016

Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust 8.2.2017

Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 30.3.2017



Partnerluslepingud on strateegilised investeerimiskavad 
ELi liikmesriikide jaoks, milles tuuakse ära riikide 
kuluprioriteedid Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide raames programmitöö 
perioodiks 2014–2020.
Käesolevas aruandes uuris kontrollikoda, kas Euroopa 
Komisjoni ja liikmesriikide vahel sõlmitud 
partnerluslepingud aitavad ELi struktuuri- ja 
investeerimisfonde, mille rahastamise kogumaht on 
350 miljardit eurot, mõjusamalt suunata.

Kontrollikoda leidis, et hoolimata esialgsetest 
probleemidest on komisjon ja liikmesriigid fondid 
paremini suunanud majanduskasvule ja töökohtade 
loomisele, selgitanud välja investeerimisvajadused ning 
määranud nende alusel kindlaks eesmärgid ja eeldatavad 
tulemused. Lepingutega hõlmatud kavade suhtes on 
kindlaks määratud väljundid ja vajaduste täitmiseks 
vajalikud meetmed. Välja on aga töötatud tarbetult suurel 
arvul tulemusnäitajaid ja fondidevaheline tulemuslikkuse 
mõõtmine on ühtlustamata. Kontrollikoda esitab 
liikmesriikidele ja komisjonile mitu soovitust lepingute 
toimimise parandamiseks.
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