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ELi audiitorite sõnul kasutati meetmeid, mida komisjon rakendas ELi 
eelarve kaitsmiseks ühtekuuluvuspoliitikas, mõjusalt 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on komisjon enda käsutuses olnud meetmeid 
tõhusalt kasutanud, et kaitsta ELi eelarvet õigusnormide vastaselt tehtud kulude eest. 
Audiitorid lisavad, et komisjon peab valvsalt jälgima, et maksed ei sisaldaks vigu, parandama 
oma aruandluskorda ning kasutama oma uusi ja suuremaid volitusi. 

Ühtekuuluvuspoliitika kulud moodustavad 37% ELi eelarve kuludest ja on nii perioodil 2007–2013 kui ka 
perioodil 2014–2020 ligikaudu 350 miljardit eurot. Ühtekuuluvusvaldkonna kulude haldamise eest vastutab 
komisjon koostöös liikmesriikidega.  

Audiitorid keskendusid programmitöö perioodile 2007–2013 ja hindasid ka õigusaktides tehtud 
muudatuste tõenäolist mõju programmitöö perioodile 2014–2020. Audiitorid leidsid, et üldiselt on 
komisjon kasutanud programmitöö perioodil 2007–2013 enda käsutuses olnud meetmeid tõhusalt, et 
kaitsta ELi eelarvet õigusnormide vastaselt tehtud kulude eest. 

Kontrollikoda leidis perioodi 2007–2013 puhul, et komisjon kohaldas ka meetmeid ELi eelarve paremaks 
kaitsmiseks ning keskendus liikmesriikidele, kelle kavad sisaldasid kõige suuremat riski. Komisjoni 
hinnangut puuduste ja nendega seotud finantskorrektsioonide kohta kinnitas sisuliselt ka Euroopa Kohus 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Henri Gretheni sõnul „avaldatakse komisjoni 
parandusmeetmetega liikmesriikidele survet, et need kõrvaldaksid oma juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
puudused“. „Nii ennetusmeetmed kui finantskorrektsioonid käsitlevad aga tavaliselt keerulisi probleeme, 
mille lahendamine võtab märkimisväärselt palju aega. Sellest tulenev maksete katkestamine ja peatamine 
kujutab endast liikmesriikide jaoks olulist finantsriski.“  

Kontrollikoda leidis ka, et komisjonil oli raskusi finantskorrektsioonide rakendamise järelevalvega. Andmed, 
mille liikmesriigid esitasid rakendamise kohta perioodil 2007–2013, ei võimaldanud ranget järelevalvet 
teha. Komisjoni aruandlus ennetusmeetmete ja finantskorrektsioonide kohta muudab olukorrast tervikliku 
ülevaate saamise keeruliseks, peamiselt seetõttu, et teave on esitatud mitmes aruandes ja dokumendis.  

Perioodi 2014–2020 õigusnormid tugevdavad märkimisväärselt komisjoni positsiooni ELi eelarve kaitsmisel. 
Komisjonil on suuremad volitused ja liikmesriikide aruandlus finantskorrektsioonide kohta on nüüd lisatud 
iga-aastasesse kinnituspaketti ja seda kontrollivad asjaomased auditeerimisasutused. Kontrollikoda on 
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seisukohal, et kirjeldatud menetlused aitavad süsteemi ülesehitust oluliselt parandada. 

 

Audiitorid soovitavad komisjonil 

• kohaldada perioodi 2007–2013 lõpetamisel programmide suhtes ranget käsitlust, millega 
tagatakse, et hüvitatavad summad ei sisalda olulisel määral õigusnormide vastaselt tehtud kulusid; 

• esitada kogu teave ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste ennetus- ja parandusmeetmete kohta ja 
seda fondide ja liikmesriikide kaupa võrrelda ning ära tuua finantskorrektsioonide mõju ja allesjäänud 
riskimäär; 

• luua perioodi 2014–2020 jaoks integreeritud järelevalvesüsteem, mis hõlmaks nii 
ennetusmeetmeid kui finantskorrektsioone; 

• võtta tõhusalt ja viivitamatult kasutusele perioodiks 2014–2020 loodud oluliselt tugevdatud kord 
ning kehtestada vajaduse korral netofinantskorrektsioone. 

 

Toimetajatele 

Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on piirkondade arengutaseme vaheliste erinevuste vähendamine, 
taandarenevate tööstuspiirkondade ümberkujundamine ning piiriülese, riikide- ja piirkondadevahelise 
koostöö arendamine Euroopa Liidus. See on ELi investeeringute rahastamise põhiallikas ja selle kulud 
moodustavad ligikaudu 37 % ELi eelarve kogukuludest. Ühtekuuluvuspoliitikale eraldati programmitöö 
perioodil 2000–2006 ligikaudu 230 miljardit eurot, perioodil 2007–2013 346 miljardit eurot ja perioodil 
2014–2020 349 miljardit eurot. 

Ehkki komisjon vastutab jätkuvalt ELi eelarve täitmise eest, on ELi vahendite ja programmide tegelik 
juhtimine ja kontrollimine delegeeritud liikmesriikide ametiasutustele, kes valivad toetusesaajad ja jagavad 
rahalisi vahendeid. Vigade avastamise, parandamise ja ennetamise eest vastutavad eelkõige liikmesriigid. 
Kui komisjon leiab, et kaasrahastatud on või tõenäoliselt kaasrahastatakse õigusnormide vastaselt tehtud 
kulusid, võib ta sekkuda ja korrigeerida juba kaasrahastatud kulud või hoida ära nende kaasrahastamine 
tulevikus. 

Eriaruanne nr 4/2017: „ELi eelarve kaitsmine õigusnormide vastaselt tehtud kulude eest: komisjon kasutas 
perioodil 2007–2013 ühtekuuluvusvaldkonnas järjest enam ennetusmeetmeid ja finantskorrektsioone“ on 
kättesaadav Euroopa Kontrollioja veebisaidil eca.europa.eu ELi 23 keeles. 

 

 

 


