ET

2019

Ühtekuuluvuspoliitika
tulemuslikkuse
saavutamine
Infodokument
Juuni 2019

2

Sisukord
Punkt

Kokkuvõte

I–XVIII

Sissejuhatus

01–07

Tulemuslikkus ELis

01–02

Ühtekuuluvus
Käesoleva infodokumendi eesmärk ja selles kasutatud
lähenemisviis

Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele suunatus
Muudatused tulemusjuhtimise õigusraamistikus
Juhtpõhimõtted

03
04–07
08–124
08–11
12–124

1. Strateegilise planeerimise põhimõtted

13–29

2. Programmitöö põhimõtted

30–56

3. Rakendamise põhimõtted

57–78

4. Seire ja aruandluse põhimõtted

79–104

5. Hindamispõhimõte

105–113

6. Valdkonnaülene põhimõte

114–124

Kokkuvõtvad märkused

125–129

Lisa.
I lisa Tulemuslikkusele suunatuse kujunemine
ühtekuuluvuspoliitika õigusaktides

Lõpumärkused
Euroopa Kontrollikoja auditirühm

3

Kokkuvõte
I Euroopa Liidu (ELi) ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada ELi piirkondade

erinevusi, et saavutada tasakaalustatud majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne areng.
Selle poliitika jaoks eraldatakse ca 350 miljardit eurot ehk üks kolmandik ELi eelarvest
aastateks 2014–2020.

II Varem on EL keskendunud pigem selle tagamisele, et liidu eelarvekulutused oleksid

asjakohaste eeskirjadega kooskõlas. Viimastel aastatel on EL aga püüdnud suurendada
tulemuslikkusele suunatust, et ELi vahendite kasutamisega kaasneksid kodanikele
positiivsed muudatused. Vastavalt meie kohustusele esitada asutamislepingu alusel
aruanne usaldusväärse finantsjuhtimise kohta oleme sellele suundumusele oluliselt
kaasa aidanud.

III Praegune ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele suunatuse arutelu hõlmab

paljusid sidusrühmi, kellel on erinevad (ja mõnikord vastuolulised) seisukohad selle
kohta, mis tähendab tulemuslikkusele suunatus ja kuidas seda saavutada.
Infodokument on väärtuslik teabeallikas kõigile neile, kes tegelevad keeruliste
poliitiliste ja praktiliste probleemide lahendamisega teemal, kuidas parandada
praeguse ja tulevaste programmitöö perioodide tulemuslikkusele suunatust.

IV Infodokumendis on esitatud meie seisukoht selle kohta, kuidas tulemuslikkusele

suunatus on arenenud alates eelmisest programmitöö perioodist kuni komisjoni
ettepanekuni aastateks 2021–2027. Võtame arvesse nii õigusraamistikku kui ka selle
rakendamist komisjoni ja liikmesriikide tasandil. Meie hinnangu keskmes on
14 juhtpõhimõtet, mis on meie arvates põhiaspektid selle tagamiseks, et ELi vahendite
kasutamine oleks tulemuslikkusele suunatud. Need põhimõtted hõlmavad kogu
poliitikajuhtimise tsüklit, alates strateegilisest planeerimisest kuni rakendamise ning
lõpuks aruandlus- ja hindamisetapini.

V Meie põhjalike tulemusauditite alusel ühtekuuluvuse valdkonnas (69 aruannet),

mida täiendavad muudest allikatest pärit hinnangud, hindasime, kui hästi rakendati
neid põhimõtteid programmitöö perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020, ning seda –
eeldusel, et rakendatakse komisjoni ettepanekut järgmiseks perioodiks –, kui
tõenäoline on, et neid rakendatakse programmitöö perioodil 2021–2027. Veel
rakendamata elementide puhul – periood 2021–2027 ja mõningad perioodi 2014–2020
osad – põhineb meie hinnang olemasolevate süsteemide ülesehitusel.
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VI Leidsime, et nimetatud programmitöö perioodidel on komisjon võtnud meetmed,

et lisada tõhusa tulemusjuhtimise süsteemi põhiomadused nii finantsalaste õigusaktide
üldraamistikku kui ka konkreetselt ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevatesse
õigusaktidesse. Need põhiomadused hõlmavad heade tulemuste määratlemist ja selle
saavutamiseks vajalikke tingimusi, seda, kuidas tulemuslikkust mõõta, ning seda,
kuidas selle kohta aruannet esitada ja hinnata. Märkimisväärseid muudatusi tehti
eelkõige perioodil 2014–2020.

VII Kuid neid õigusraamistiku parandusi ei ole alati praktikas tulemuslikult

rakendatud. Lisaks sellele on perioodiks 2021–2027 kavandatud õigusaktide üks
eesmärk korda lihtsustada. Lihtsustamine on eesmärk, mida me põhimõtteliselt
toetame. Meie arvates on aga oht, et lihtsustamisega vähendatakse komisjoni
ettepanekutes tulemuslikkuse rõhuasetust.

VIII Meie hinnang kõigi 14 juhtpõhimõtte kohta on kokkuvõtvalt esitatud allpool

tabelis 1. Tabelist nähtub, et ühtekuuluvuspoliitika rohkem tulemuslikkusele
suunamisel on tehtud edusamme, eriti seoses programmitööga. Parandamist vajaksid
siiski mitmed valdkonnad: strateegiline planeerimine, poliitika rakendamine ning
tulemuslikkust käsitleva teabe kogumine ja kasutamine seire-/aruandlus- ja
hindamisetappides. Üldiselt leidsime, et hea tulemuslikkuse saavutamiseks ei ole
piisavalt finantsstiimuleid.

Tabel 1. Juhtpõhimõtete hindamine programmitöö perioodide lõikes

IX Programmitöö perioodid

2007–
X Punkt I 2013

1. Strateegilise planeerimise põhimõtted
1. EL on esitanud selge ja järjepideva nägemuse
selle kohta, mida ta soovib
ühtekuuluvuspoliitika vahenditega saavutada
ning mis tuleb omandada ja ellu viia.

14–23

2. Liikmesriikidele vahendite eraldamisel
võetakse arvesse kindlaksmääratud vajadusi
ja tuginetakse kogutud tulemuslikkusteabele.

24–29

2. Programmitöö põhimõtted
3. Kasutatakse selget sekkumisloogikat

31–38

4. Rahastamine on sihipärane

39

2014–
2020

I 2021

–2027
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5. Kasutatakse lihtsat ja järjepidevat
tulemuslikkuse mõõtmise raamistikku

40–49

6. Kasutatakse tulemuslikkust stimuleerivaid
mehhanisme

50–56

3. Rakendamise põhimõtted
7. Liikmesriigid kasutavad oma
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid õigeaegselt

58–64

8. Projektide valimisel ja rakendamisel
kasutatakse tulemuslikkusele suunatud
lähenemisviisi

65–71

9. Programmide läbivaatamise aluseks võetakse
tulemuslikkuskaalutlused, sh tulemused

72–78

4. Seire ja aruandluse põhimõtted
10. Seiresüsteemid tagavad õigeaegsed ja
kvaliteetsed tulemusandmed

80–90

11. Tulemuslikkusele on kehtestatud selge
aruandekohustus

91–98

12. Tulemuslikkust käsitlevat teavet kasutatakse
parandusmeetmete võtmiseks ja strateegilise
planeerimise toetamiseks

99–104

5. Hindamise põhimõtted
13. Programmitöö ja poliitilisel tasandil tehtud
hindamisi kasutatakse otsustusprotsessis

106–113

6. Valdkonnaülene põhimõte
14. Tsükkel on kestlik, et tagada avalike
sekkumiste pikaajaline tõhusus

114–124

Märkus: Komisjon ei ole mõningatele juhtpõhimõtetele (sh 1. ja 9. juhtpõhimõte) antud kontrollikoja
hinnangutega nõus.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. Punane: mõningad aluskriteeriumid on täidetud. Kollane:
aluskriteeriumid on osaliselt täidetud. Roheline: aluskriteeriumid on suuremas osas täidetud.

IX Oleme oma varasemates aruannetes nende teemade kohta esitanud mitmeid

soovitusi – eelkõige 1. ja 9. juhtpõhimõtte kohta, mis on märgitud punasega perioodil
2021–2027 tabelis 1. Oleme samuti osutanud vajadusele minimeerida viivitusi kogu
tsükli jooksul. Rakendamisel esinevad kumulatiivsed viivitused koos kattuvate
toetuskõlblikkuse perioodidega nihutavad raskuskeskme tulemuslikkuskaalutlustelt
raha kulutamisele.
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Sissejuhatus
Tulemuslikkus ELis

01 Euroopa Liit (EL) kulutab igal aastal ligikaudu 140 miljardit eurot. Viimastel

aastatel on keskendutud rohkem sellele, mis ulatuses on kulutuste tulemuseks
positiivne kasu, ehk tulemuslikkus. ELi õigusaktides viidatakse tulemuslikkusele üldiselt
kui usaldusväärsele finantsjuhtimisele. Finantsmääruse kohaselt on usaldusväärne
finantsjuhtimine eelarve täitmine kooskõlas säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse
põhimõttega, mis on määratletud järgmiselt 1:
o

säästlikkuse põhimõte, mille kohaselt tehakse vahendid õigel ajal kättesaadavaks
ning mille kohaselt on nende kogus ja kvaliteet sobivad ja nende hind võimalikult
soodne;

o

tõhususe põhimõte, mis käsitleb parimat võimalikku suhet kasutatud vahendite,
tehtud tegevuse ja eesmärkide saavutamise vahel;

o

tulemuslikkuse põhimõte, mis käsitleb, kui suures ulatuses on seatud eesmärgid
tegevuste abil saavutatud.

02 Säästlikkuse põhimõte on seotud vajalike sisenditega. Tõhusus ja tulemuslikkus
hõlmavad mõlemad seda, mida nende sisenditega saavutatakse, ning seetõttu
järgmist:
o

väljundid – programmi tulemused, nt lennujaam;

o

tulemused – programmi otsene mõju vahetule sihtrühmale või toetusesaajale, nt
lennujaama kasutavate reisijate arv;

o

mõjud – pikaajalised muudatused, mis on vähemalt osaliselt omistatavad ELi
meetmetele, nt lennujaamast tulenev majanduslik kasu (asjakohased võivad olla
ka muud tegurid, nagu nt süsinikdioksiidiheide).
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Ühtekuuluvus

03 Käesolevas infodokumendis uuritakse ühtekuuluvuspoliitika – üks olulisemaid ELi

tegevusvaldkondi – tulemuslikkusele suunatust. Ühtekuuluvuspoliitika on kujundatud
eesmärgiga saavutada üks ELi põhieesmärke: edendada liikmesriikide vahel
majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust 2. Ühtekuuluvuspoliitika
vahendite eraldamise ja prioriteetide muutused on esitatud tabelis 2. Tabel näitab, et:
o

vahendeid suurendati algusest peale märgatavalt, kuid alates perioodist 2007–
2013 on rahastamine olnud enam-vähem pidev.

o

Enne perioodi 2007–2013 ei olnud kindel, millised fondid panustasid
ühtekuuluvuspoliitikasse. Olukord ei ole sellest ajast saadik muutunud.

o

Alates perioodist 2007–2013 on ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid laienenud ning
hõlmavad territoriaalset (st piiriülest) koostööd ja eesmärke, mis tulenevad ELi
pikaajalistest kümneks aastaks kavandatud strateegiatest 3.

o

2019. aasta juuni seisuga puudub strateegiale „Euroopa 2020“ järeltulija, mida
peaks ühtekuuluvuspoliitika (nagu muude poliitikavaldkondade) kuludest
rahastama.
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Tabel 2. ELi ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamise ja prioriteetide muutused
Programmiperiood
Eelarve
(% kogueelarvest)

Fondid

Ühtekuuluvuspoliitika
õigusraamistikus
kajastuv ELi hõlmav
strateegia

1989–1993

1994–1999

2000–2006

2007–2013

69 miljardit eküüd*
(20 %)

168 miljardit eküüd*
(30 %)

235 miljardit eurot
(33 %)

347 miljardit eurot
(36 %)

355 miljardit eurot
(37 %)

330 miljardit eurot
(34 %)

ERF, ESF, EAGGFi
arendusrahastu

ERF, ESF, EAGGFi
arendusrahastu,
Kalanduse
Arendusrahastu ja
Ühtekuuluvusfond

ERF, ESF, EAGGFi
arendusrahastu,
Kalanduse
Arendusrahastu ja
Ühtekuuluvusfond

ERF, ESF,
Ühtekuuluvusfond

ERF, ESF,
Ühtekuuluvusfond

ERF, ESF,
Ühtekuuluvusfond

-

[Lissabon 2000–
2010]**

Lissabon 2000–
2010
Euroopa 2010–
2020

Euroopa 2010–2020

-

3 esmatähtsat
eesmärki:
— vähim
arenenud
piirkondade
majanduskasv
ja tööhõive;
— kõigi muude
ELi
piirkondade
konkurentsivõ
ime;
— piiriülene
koostöö.

11 valdkondlikku
eesmärki:
— teadusuuringud
ja innovatsioon;
— info- ja
kommunikatsioo
nitehnoloogia
(IKT);
— VKEde
konkurentsivõim
e;
— vähese CO2heitega
majandus;

5 poliitilist eesmärki:
— uuenduslike ja
arukate
majanduslike
üleminekute
edendamine;
— keskkonnahoidli
kum, vähese
CO2-heitega
Euroopa;
— liikuvus ja IKT;
— ELi
sotsiaalõiguste
sammas;

-

5 esmatähtsat
eesmärki:
— edendada
piirkondade
arengulist ja
struktuurilist
kohandamist;
Investeerimiseesmärgid — käsitleda
tööstuse
taandarengut;
— võidelda
pikaajalise
töötusega;

6 esmatähtsat
eesmärki:
— edendada
piirkondade
arengulist ja
struktuurilist
kohandamist;
— käsitleda
tööstuse
taandarengut;
— võidelda
pikaajalise
töötusega ja
integreerida

3 esmatähtsat
eesmärki:
— edendada
piirkondade
arengulist ja
struktuurilist
kohandamist
;
— teha
ümberkorral
dusi
piirkondades
, kus on
struktuurilisi
raskusi;

2014–2020

2021–2027
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Programmiperiood
—
—

1989–1993

1994–1999

integreerida
noori
kutsealaselt;
reformida ühist
põllumajandus
poliitikat ja
edendada
maaelu
arengut.

noori
kutsealaselt;
kohandada
töötajaid
tööstuse
muudatustega;
edendada
maaelu arengut;
äärmiselt
väikese
rahvastikutihed
usega
piirkonnad.

—

—
—

2000–2006
—

ajakohastada
haridus-,
koolitus- ja
tööhõivesüst
eeme.

2007–2013

2014–2020
—

—
—
—

—
—
—

kliimamuutustega
kohanemine ning
riskiennetamine
ja -juhtimine;
keskkonnakaitse
ja
ressursitõhusus;
säästev
transport;
tööhõive
edendamine ja
tööjõu liikuvuse
toetamine;
sotsiaalne
kaasatus;
haridus ja
koolitus;
institutsioonilise
suutlikkuse
suurendamine.

2021–2027
—

linna- ja
maapiirkondade
ning
rannikualade
kestlik areng ja
kohalikud
algatused.

* Euroopa rahaühiku (eküü) näol oli tegemist Euroopa ühenduste liikmesriikide rahaühikutest koosneva valuutakorviga, mida kasutati arvestusühikuna enne seda, kui see
asendati 1. jaanuaril 1999 pariteedi alusel euroga.
** Lissaboni strateegia jõustus umbes samal ajal kui programmitöö periood 2000–2006, kuid see ei kajastunud selle perioodi ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistikus.
Allikas: põhineb Euroopa Komisjoni väljaandel „Panorama, Inforegio, nr 26“ (2008. aasta juuni) (perioodide 1989–1993, 1994–1999, 2000–2006, 2007–2013 puhul
„Eelarve”, „Fondid”, „Investeerimiseesmärgid”), komisjoni arvandmetel (perioodi 2014–2020 ja 2021–2027 puhul „Eelarve”) ja varasematel kontrollikoja audititel.
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Käesoleva infodokumendi eesmärk ja selles kasutatud
lähenemisviis

04 Käesolev infodokument ei ole auditiaruanne. Tuginedes peamiselt meie viimaste

aastate põhjalikule audititööle, antakse dokumendis ülevaade sellest, kui suurel määral
on ühtekuuluvuspoliitika kavandamine ja elluviimine olnud suunatud pigem
tulemuslikkusele kui eeskirjade täitmisele. Meie arvates peaks see olema kasulik
kõikidele, kes on kaasatud järgmise perioodi kavandamistegevusse nii ELi
institutsioonide kui liikmesriikide tasandil.

05 Esiteks hindasime, kuidas on süsteemi põhiomaduste areng aidanud kaasa tõhusa
tulemusjuhtimise süsteemi saavutamisele. Kõnealune hindamine hõlmab nii üldist
õigusraamistikku (ja muid komisjoni algatusi) ning konkreetselt ühtekuuluvuspoliitikat
käsitlevaid ELi õigusakte.

06 Seejärel tegime kindlaks 14 juhtpõhimõtet, mida pidasime vajalikuks, et muuta

ühtekuuluvuspoliitika rohkem tulemuslikkusele suunatuks. Nende põhimõtete
eesmärk ei ole tagada põhjalik raamistik ning need ei pruugi kõik olla vahetult
kohaldatavad muudele ELi poliitikavaldkondadele; neist kajastuvad peamised
probleemid, mille oleme tulemusauditites kindlaks teinud. Kõnealused põhimõtted on
seotud poliitika haldamise täistsükliga, alates algsest planeerimisest kuni selle lõpus
toimuva hindamiseni. Allpool esitatud fotol 1 on kujutatud juhtpõhimõtted seoses viie
peamise juhtimisetapiga (juhtimisetappide lühikirjeldused on lisatud juhtpõhimõtete
analüüsi, mis on esitatud käesolevas dokumendis allpool). Üks (jätkusuutlikkust tagav)
põhimõte on valdkonnaülene ja seotud mitme etapiga.
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Foto 1. Ühtekuuluvuspoliitika rakendamise tsükkel

13. juhtpõhimõte.
Programmitöö ja
poliitilisel tasandil
tehtud hindamisi
kasutatakse
otsustusprotsessis.

1. juhtpõhimõte. EL on esitanud selge ja
järjepideva nägemuse selle kohta, mida ta
soovib ühtekuuluvuspoliitika vahenditega
saavutada ning mis tuleb omandada ja
ellu viia.
2. juhtpõhimõte. Liikmesriikidele vahendite
eraldamisel võetakse arvesse
kindlaksmääratud vajadusi ja tuginetakse
kogutud tulemuslikkusteabele.

Strateegiline
planeerimine

Hindamine

10. juhtpõhimõte. Seiresüsteemid
tagavad õigeaegsed ja
kvaliteetsed
tulemusandmed
11. juhtpõhimõte. Tulemuslikkusele
on kehtestatud selge
aruandekohustus
12. juhtpõhimõte. Tulemuslikkust
käsitlevat teavet
kasutatakse
parandusmeetmete
võtmiseks ja strateegilise
planeerimise toetamiseks

Seire ja aruandlus

Programmitöö

Elluviimine

14. juhtpõhimõte (valdkonnaülene). Tsükkel on kestlik,
et tagada avalike sekkumiste pikaajaline tõhusus

3. juhtpõhimõte. Kasutatakse selget
sekkumisloogikat
4. juhtpõhimõte. Rahastamine on
sihipärane
5. juhtpõhimõte. Kasutatakse lihtsat ja
järjepidevat tulemuslikkuse
mõõtmise raamistikku
6. juhtpõhimõte. Kasutatakse
tulemuslikkust stimuleerivaid
mehhanisme

7. juhtpõhimõte. Liikmesriigid kasutavad
oma ühtekuuluvuspoliitika
vahendeid õigeaegselt
8. juhtpõhimõte. Projektide valimisel ja
rakendamisel kasutatakse
tulemuslikkusele suunatud
lähenemisviisi
9. juhtpõhimõte. Programmide
läbivaatamise aluseks võetakse
tulemuslikkuskaalutlused, sh
tulemused

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

07 Töötasime need juhtpõhimõtted välja, tuginedes oma pikaajalisele

auditikogemusele, ja hindasime neid peamiselt selle töö alusel, mida oleme viimase
kümnendi jooksul kõnealuses valdkonnas teinud (kokku 69 aruannet koos komisjoni
vastustega). Seda täiendasid muudest allikatest – nii ELi institutsioonidest (nt Euroopa
Parlamendi uuringud, komisjoni siseauditi talituse aruanded) kui ka väljastpoolt (nt
OECD-st) – pärit hinnangud. Analüüsisime, kui hästi rakendati iga juhtpõhimõtet
programmitöö perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020, ning komisjoni ettepaneku 4
alusel seda, kuidas tagada, et need oleks hõlmatud programmitöö perioodil 2021–
2027. Arutasime seda infodokumenti komisjoniga ning võtsime arvesse tema märkusi,
kui see oli asjakohane.
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Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele
suunatus
Muudatused tulemusjuhtimise õigusraamistikus

08 Käesolevas jaos esitatakse üldine ülevaade sellest, kuidas tulemuslikkusele

suunatus on õigusraamistikus kavandatud. Järgmises jaos uuritakse seda küsimust iga
juhtpõhimõtte lõikes ning hinnatakse ka seda, kui hästi on komisjon ja liikmesriigid
kokkuleppeid üheskoos rakendanud.

09 Sammud, et suurendada ELi eelarve tulemuslikkusele suunatust, on saanud

viimastel aastatel hoogu juurde. Jooniselt 1 nähtub, et viimase aastakümne jooksul on
komisjon järk-järgult oma üldisesse õigusraamistikku (ja komisjoni algatustesse)
lisanud tõhusa tulemusjuhtimise süsteemi jaoks vajalikud põhiomadused. See hõlmab
tulemusjuhtimise ja usaldusväärse finantsjuhtimise määratlusi, kindlate eesmärkide ja
näitajate kasutamist ning saavutatud tulemuste struktuurseid hindamisi.
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Joonis 1. ELi tasandi tulemusjuhtimise põhiomaduste kujunemine
1968
Finantsmäärus
 Li s atakse säästliku ja usaldusväärse
fi nantsjuhtimise põhimõtted.
1990
Finantsmäärus
 Li s atakse kulutõhususe põhimõte.
 Li s atakse nõue seada
kva nti fitseeritud eesmärgid eelarve
tä i tmiseks ja jälgida nende täitmist.

2010
Komisjoni algatused
 Komi s jon rõhutab oma eelarve läbivaatamise
dokumendis tulemuspõhise eelarvestamise ja
mõõtmise olulisust nende tegeliku mõju, mitte neisse
s uunatud va hendite mahu järgi.
 Tul emuspõhise ELi poliitika ja tulemuspõhise
eelarvestamise küsimust hakatakse arutama Euroopa
Pa rl amendis, nõukogus ja kontrollikojas, eriti
pa rl amendi eelarvekontrollikomisjoni töös ja i gaa a stases eelarve täitmisele heakskiidu andmise
menetluses.

2002
Finantsmäärus
 Nõua b, et eesmärgid oleksid SMARTees märgid (konkreetsed, mõõdetavad,
s a avutatavad, realistlikud ja tä htajalised).
 Mä ä ratleb usaldusväärse
fi nantsjuhtimise mõiste, mis hõlmab
s ä ästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse
põhi mõtteid.
 Kehtestab nõude, et institutsioonid
vi i ksid ellu programmide ja meetmete
eel - ja järelhindamise.
 Tugevdab seire- ja aruandluskorda,
nõudes, et komisjon jälgiks eesmärkide
s a avutamist tulemusnäitajate abil,
es itaks i gal aastal eelarvepädevatele
i ns titutsioonidele a ruande ja tagaks oma
a a sta tegevusaruannetes usaldusväärse
fi nantsjuhtimise kindluse.

2011
Komisjoni algatused
 Komi s jon määratleb oma teatises ELi lisaväärtuse
kohta vi imase mõiste kui vä ärtuse, mida ELi
meetmed lisavad väärtusele, mille liikmesriigid
ol eksid muidu üksi loonud.
2015
Komisjoni algatused
 Komi s jon kinnitab taas oma pühendumust parematele tulemustele,
kä i vitades algatuse „Tulemustele keskenduv ELi eelarve“, mille
ees märk on suurendada keskendumist tulemustele, teavitada ELi
s ekkumiste saavutustest ja maksimeerida ELi i nvesteeringute
l i saväärtust.
 Komi s jon käivitab algatuse „Parem õigusloome paremate tulemuste
s a avutamiseks“, kus ta tunnustab hindamiste ja hästi kava ndatud
õi gusaktide olulisust ELi sekkumiste lisaväärtuse parandamisel.
2018
Finantsmäärus
 Kehtestab fondidele kohustuse keskenduda tulemuslikkusele, st nõuda,
et progra mmide eesmärgid kehtestatakse eelnevalt ja nende
s a avutamiseks tehtud edusamme jälgitakse tulemusnäitajatega ning neist
tea vi tatakse Euroopa Pa rlamenti.
 Nõua b, et tulemusnäitajad oleksid asjakohased, heakskiidetud,
us aldusväärsed, lihtsad ja töökindlad (RACER-näitajad) ning esitab
„vä l jundinäitaja“ ja „tulemusnäitaja“ määratlused.
 Võta b kasutusele uue toetuse vormi („kuludega sidumata ra hastamine“),
mi l lega ta gatakse võimalus a nda ra halist toetust tulemuste saavutamise
ja /või teatud tingimuste täitmise alusel.
 Tugevdab hindamiste rolli, nõudes, et need põhineksid programmide ja
meetmete tulemuslikkuse tõenditel. Samuti tuleb neis analüüsida ELi
l i saväärtust.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes finantsmääruse ja muude komisjoni dokumentide
läbivaatamisele.
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10 Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele suunatus on neid ELi tasandi arenguid

kajastanud ning sai poliitilist hoogu programmitöö perioodi 2014–2020
ettevalmistamisel. Pidades silmas strateegias „Euroopa 2020“ ette nähtud eesmärkide
ja sihtide saavutamist, toonitas Euroopa Komisjon 2010. aastal vajadust suurendada
ühtekuuluvuspoliitika tõhusust, keskendudes tulemustele 5. Seega oli komisjoni arvates
tulemustele suunatuse tagamine programmitöö perioodiks 2014–2020 õigusaktide
paketi vastuvõtmise nurgakivi 6. Lisaks on tulemustele suunatus üks komisjoni peamisi
eesmärke, millel põhinevad komisjoni ettepanekud perioodiks 2021–2027. Komisjon
juhib erilist tähelepanu vajadusele tugevdada rahastamise ja ELi prioriteetide vahelist
kooskõla 7.

11 I lisas esitatakse üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas on ELi üldiseid samme

suurema tulemuslikkusele suunatuse saavutamise suunas kajastatud
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Selles näidatakse, kui suures ulatuses on elemente,
mis on meie arvates ELi rahaliste vahendite tõhusaks kasutamiseks üliolulised, lisatud
konkreetselt ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevatesse ELi õigusaktidesse. Lisast nähtub, et
üha suurem hulk kõnealuseid elemente sisaldus ühtekuuluvuspoliitika õigusaktides
kuni perioodini 2014–2020, kuid et praegustes perioodi 2021–2027 ettepanekutes on
mõningad elemendid kaduma läinud, kuna komisjon on püüdnud
ühtekuuluvuspoliitikat lihtsustada.

Juhtpõhimõtted

12 Kõigi 14 juhtpõhimõtte puhul esitame kolme programmitöö perioodi hinnangu

koos peamiste põhjustega. Samuti esitame rohkem üksikasju hinnangu tegemisel
kasutatud kriteeriumide kohta, mida toetavad näited meie aruannetest. Kuna
rakendamise tsükkel on katkematu, on eri juhtpõhimõtete vahel mitmeid seoseid.

1. Strateegilise planeerimise põhimõtted

13 Protsess algab ELi tasandil strateegilise planeerimisega, kus komisjon, nõukogu ja

Euroopa Parlament määravad kindlaks prioriteedid ELi kui terviku (nt strateegia
„Euroopa 2020“) ja konkreetsemalt ühtekuuluvuspoliitika jaoks. Selle protsessi ajal
kehtestavad kaasseadusandjad ka konkreetse mitmeaastase finantsraamistiku jaoks
poliitika eelarve ja selle kasutamise eeskirjad. Traditsiooniliselt kehtivad ühised
eeskirjad – ühissätete määrus –, mida kohaldatakse kolme Ühtekuuluvusfondi (ERF,
ESF ja Ühtekuuluvusfond) ja mõne teise fondi suhtes ning mida täiendavad iga fondi
erieeskirjad. Selles etapis on kaks juhtpõhimõtet, mis on seotud nägemuse
sõnastamise ja liikmesriikidele rahaliste vahendite eraldamisega.
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1

EL on esitanud selge ja järjepideva
nägemuse selle kohta, mida ta soovib
ühtekuuluvuspoliitika vahenditega – mis
tuleb omandada ja mida tuleb rakendada –
saavutada

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

14 Mis tahes valdkonna strateegilise planeerimise lähtepunkt on selge nägemus

sellest, mida on võimalik rahaliste vahenditega saavutada. See on probleemne
küsimus, kui pidada silmas keerulist strateegilist raamistikku, milles EL tegutseb.
Perioodi 2014–2020 puhul kanti ELi strateegia („Euroopa 2020“) üle
ühtekuuluvuspoliitikasse; perioodi 2007–2013 puhul seda ei tehtud. Perioodiks 2021–
2027 puudub laiaulatuslik ELi hõlmav strateegia, mille rakendamisele peaksid
ühtekuuluvuspoliitika kulud kaasa aitama 8. Jätkuvalt esineb mõningaid puudusi:
konkureerivad ja kooskõlastamata strateegilised eesmärgid, mis on kohati ebareaalsed
ning mis ei pruugi alati olla täielikult kõigi sidusrühmade eesmärgid või mida ei täideta
alati täiel määral.
1.
ELi ühtekuuluvuspoliitika tuleks seada strateegilisse konteksti koos seotud
strateegiliste eesmärkide ja sihtidega

15 ELi hõlmavatest strateegiatest, milles sätestatud ELi strateegilised eesmärgid ja

sihid hõlmavad perioode 2007–2013 ja 2014–2020, nähtus ühtekuuluvusfondide
rakendamise strateegiline suunitlus9. Praegu ei ole sellist samaväärset ELi hõlmavat
strateegiat 2020. aasta järgseks perioodiks välja töötatud 10. Ühtekuuluvuspoliitika osas
teeb komisjon ühissätete määruses ettepaneku viie kõrgetasemelise poliitilise
eesmärgi kohta. Selle eelis on rahastamise järjepidevus, kuna toetatakse samu
valdkondi, mis on prioriteediks seatud perioodil 2014–2020 11. Kui 2020. aasta järgseks
perioodiks on välja töötatud uus laiaulatuslik strateegia, järgib see uue mitmeaastase
finantsraamistiku kokkulepet. Selline sündmuste järjekord, kus riigieelarved
määratakse kindlaks pärast poliitiliste eesmärkide seadmist ja poliitika kujundamist 12,
ei ole tavapärane ega loogiline.
2.
Vältida tuleks erinevaid ajakavasid ja eesmärke hõlmavaid strateegilisi
eesmärke

16 Strateegiline keskkond, milles ühtekuuluvuspoliitika vahendeid rakendatakse,

hõlmab kattuvaid strateegilisi raamistikke / eesmärke 13, mis tulenevad Euroopa ja
globaalsel tasandil keerulistest poliitilistest protsessidest. Jooniselt 2 nähtub, et ELi
peamised 10 aasta strateegiad (Lissaboni strateegia ja strateegia „Euroopa 2020“) on
kaetud mitmete muude kohustustega, nagu näiteks komisjoni prioriteedid ja
tegevuskavad ELi rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks (näiteks Pariisi

16
kliimakokkulepe). Samal ajal tuleb ühtekuuluvuspoliitika vahenditega jätkata oma
konkreetsete ülesannete täitmist.

Joonis 2. ELi tegevuse kattuvad ja sünkroniseerimata strateegilised
raamistikud ja eesmärgid
Pariisi kokkulepe

ELi PEAMISED
RAHVUSVAHELISED
KOHUSTUSED

kestliku arengu eesmärgid

Lissaboni strateegia
KULUTUSED
JA
REGULEERIMINE

Euroopa
Ülemkogu:
kuni
2014. aastani

esimene Barroso
komisjon

teine Barroso komisjon

Euroopa Ülemkogu:
liidu strateegiline tegevuskava
muutuste aegadel

2007

2008

2009

2010

2011

järgmine Euroopa Ülemkogu
strateegia

Junckeri komisjon:
kümme prioriteeti

MFR 2007–2013

KULUTUSED

Strateegia „Euroopa
2020+“?

Strateegia „Euroopa 2020“

järgmise komisjoni programm

MFR 2014–2020

2012

2013

2014 2015

2016

2017

2018

MFR 2021–2027

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Allikas: Infodokument, mis käsitleb komisjoni ettepanekut perioodi 2021–2027 mitmeaastase
finantsraamistiku kohta, joonis 6.

17 Mitme strateegilise raamistiku ja eesmärgi üheaegselt täitmine koos kattuvate

perioodide, eesmärkide, näitajate ja sihtidega on keeruline ja võib segadust tekitada 14.
Teatasime, et kuigi Lissaboni strateegia (2000–2010) võeti vastu samaaegselt
mitmeaastase finantsraamistikuga perioodiks 2000–2006, ei tehtud sama strateegia
„Euroopa 2020“ (hõlmab aastaid 2010–2020) puhul, mis võeti vastu mitmeaastase
finantsraamistiku perioodi 2007–2013 keskel – ajal, mil kehtis juba seire, hindamise ja
aruandluse kord. Seetõttu ei olnud võimalik ELi strateegia saavutamiseks antava ELi
eelarve panuse kohta tõhusat aruandlust koostada 15.

18 Ka mitu välist allikat on juhtinud tähelepanu sellele küsimusele ning eelkõige nn

eesmärkide ülekoormatusele, mis raskendavad poliitika strateegilist ja praktilist
rakendamist ning tekitavad sidususe probleeme 16. Sellise stsenaariumi korral on
ülesandeks tagada, et ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel võetakse kasutusele ühtne
lähenemisviis.
3.

Strateegilised eesmärgid peaksid olema realistlikud

19 Leidsime mitu juhtumit, kus strateegilised eesmärgid ei ole realistlikud, ning need
saab liigitada kahte suurde kategooriasse: strateegilised eesmärgid ei ole alati seatud
õigele tasemele või neis ei võeta arvesse eraldatud vahendeid.

17

2014. aasta aastaaruanne
Näide strateegilistest eesmärkidest, mis ei ole seatud õigele tasemele: esitasime
aruande selle kohta, kuidas strateegia „Euroopa 2020“ peamised eesmärgid töötati
välja iga liikmesriigi eraldi eesmärkide põhjal. Kahe peamise eesmärgi puhul ei
saavutataks ELi tasandi üldist peamist eesmärki ka siis, kui kõik liikmesriigid täidaksid
oma riiklikud eesmärgid 17.

Eriaruanne Euroopa ühise raudteeliikluse juhtimissüsteemi kohta
Näide strateegilistest eesmärkidest, milles ei võeta arvesse eraldatud vahendeid:
leidsime, et uue raudteeliikluse juhtimissüsteemi kasutuselevõtt põhines
strateegilisel poliitilisel valikul. Kuigi see hõlmas kuni 2050. aastani kulutusi kuni
190 miljardi euro ulatuses, käivitati see ilma üldise kuluprognoosi ja asjakohase
planeerimiseta 18.
4.

Strateegilised eesmärgid peaksid olema kõigi sidusrühmade eesmärgid

20 Liikmesriikide ambitsioonid ei ühti alati ELi omadega ning raamistik, mille alusel
EL tegutseb, ei ole alati õiguslikult siduv, tuginedes selle asemel heale tahtele. Need
tegurid tähendavad, et liikmesriigid ei pruugi olla piisavalt motiveeritud ELi poliitikat
rakendama.

Eriaruanne Euroopa kiirraudteevõrgu kohta ja ülevaatearuanne
transpordi kohta
Euroopa kiirraudteevõrgu auditis jõudsime järeldusele, et liikmesriigid ei ehitanud
kiirraudteid, kui nad ei pidanud seda riiklikuks prioriteediks, isegi kui raudtee jäi
rahvusvahelisse koridori ning moodustas osa põhivõrgust. Samuti olid komisjonil
piiratud vahendid ja volitused, mille abil kohustada liikmesriike rajama põhivõrgu
väljaehitamiseks vajalikke kiirraudteeliine 19.

21 Juhtisime tähelepanu ühele juhtumile, kus siduvate õigusaktide puudumine ei

takistanud ELi tasandi ambitsioonide ühildumist liikmesriikide ambitsioonidega.
Leidsime, et haridusalaseid eesmärke on perioodi 2007–2013 rakenduskavades ja
nendega seotud projektides ning programmitöö perioodi 2014–2020 rakenduskavade
kavandamisel piisavalt arvesse võetud. See oli nii hoolimata asjaolust, et
hariduspoliitika kuulub täielikult liikmesriikide ainupädevusse ning et ELi strateegiad
võetakse vastu nõukogu järelduste vormis, mis ei ole ELi liikmesriikidele õiguslikult
siduvad 20.
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5.

Strateegilised eesmärgid tuleks muuta tegevuseesmärkideks

22 Mõnikord ei muuda komisjon või liikmesriigid strateegilisi eesmärke

tegevuseesmärkideks 21. Sellisel juhul võib juhtuda, et kõrgetasemelised eesmärgid
jäävad üksnes poliitilisteks püüdlusteks. Tegevuseesmärkide seadmise olulisust on
tunnistanud ka Euroopa Parlament 22.

Eriaruanne lairibaühenduse kohta ELi liikmesriikides
Liikmesriikide strateegiad ELi lairibataristusse investeerimise rakendamiseks
perioodil 2014–2020 ei olnud kooskõlas laiaulatusliku strateegia „Euroopa 2020“
eesmärkidega. Mõned seadsid eesmärke, mis olid ambitsioonikamad kui strateegia
„Euroopa 2020“ omad, kuid ükski uuritud liikmesriik ei lisanud oma strateegiasse
ühte kolme eesmärgiga seotud riiklikku eesmärki (50 % kodumajapidamiste liitumine
ülikiire lairibaühendusega) 23.

23 Komisjon püüdis perioodiks 2014–2020 kanda strateegia „Euroopa 2020“

strateegilised eesmärgid üle ühtekuuluvuspoliitikasse, lisades valdkondlikud
eesmärgid, mis on jaotatud strateegia „Euroopa 2020“ peamiste eesmärkidega seotud
investeerimisprioriteetideks. OECD 24, komisjon 25 ja Euroopa Parlament 26 tunnistasid
selle tegevuse võimalikku kasu. Kuid tegelikult kujutasid strateegia „Euroopa 2020“
poliitilised püüdlused keerulist struktuuri, mis hõlmas viit peamist eesmärki,
seitset juhtalgatust ja 11 valdkondlikku eesmärki; need erinevad tasandid ei olnud
eraldi ega tervikuna mõeldud selleks, et muuta strateegia „Euroopa 2020“ poliitilised
püüdlused kasulikeks tegevuseesmärkideks27. Lisaks leidis kontrollikoda, et uuritud
liikmesriikidest suutis vaid üks muuta strateegia „Euroopa 2020“ peamised eesmärgid
programmi kasulikeks tegevuseesmärkideks 28. Komisjon rõhutas ka, et strateegia
„Euroopa 2020“ peamisi eesmärke saab saata edu ainult riikliku ja piirkondliku tasandi
tugeva osaluse ja kohapealse vastutuse korral 29.

2

Liikmesriikidele vahendite eraldamisel
võetakse arvesse kindlaksmääratud
vajadusi ja tuginetakse kogutud
tulemuslikkusteabele

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

24 Ühtekuuluvuspoliitika puhul jaotatakse kättesaadavate vahendite kogusumma

liikmesriikide vahel eelnevalt ära 30. Avaldasime 2019. aasta märtsis teema kiirülevaate,
mis sisaldab rohkem teavet ühtekuuluvuspoliitika vahendite liikmesriikide vahel
eelneva jaotamise kavandatud korra kohta järgmiseks programmitöö perioodiks 2021–
2027 31.
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25 Eraldamise meetod ei ole pärast seda, kui see 1999. aastal esimest korda

kasutusele võeti, oluliselt muutunud. Rahaliste vahendite eraldamise peamine tegur on
piirkondlik heaolu, mis põhineb SKP-l elaniku kohta 32 (vt allpool tabel 3). Seos mõne
taotletava strateegilise eesmärgiga on suurenenud, kuid on endiselt piiratud.

Tabel 3. Ühtekuuluvusvahendite liikmesriikidele eraldamise kriteeriumid
Kriteerium

2007–2013

2014–2020

2021–2027

SKP (sh kogurahvatulu Ühtekuuluvusfondi
puhul)

83 %

86 %

81 %

Tööturg, haridus, demograafia

17 %

14 %

15 %

Kliima

1%

Ränne

3%

Kokku

100 %

100 %

100 %

Allikas: Euroopa Komisjoni ettekanne „EU budget for the future: Regional development and Cohesion”
(ELi tulevikueelarve: regionaalareng ja ühtekuuluvuspoliitika) (perioodideks 2014–2020 ja 2021–2027)
ning komisjoni prognoos (perioodiks 2007–2013).

26 Komisjoni arvates piirab vahendite liikmesriikide vahel eelnevalt jaotamine

eelarve paindlikkust, mis on vajalik muutuvate vajadustega kohanemiseks. Välja
arvatud tehnilised kohandused, mida tehakse üks kord iga programmitöö perioodi
jooksul, puudub kogu programmitöö perioodi jooksul paindlikkus liikmesriikide vahel
vahendite ümberjaotamiseks 33. OECD on seisukohal, et see mitmeaastase
finantsraamistiku paindumatu aspekt tähistab selget kõrvalekallet riikliku
eelarvestamise tavadest, kus vahendite iga-aastane või perioodiline ümberjaotamine
on prioriteetide muutumise korral – ja tegelikult tulemuslikkuse ja tulemuste
hindamisele reageerides – tavapärane käsitlusviis. OECD lisab, et praktikas peavad
riiklikud sidusrühmad eraldisi „nende” rahaks niipea, kui need on mitmeaastase
finantsraamistiku raames kindlaks määratud, ning neid ei tohiks korrigeerida, välja
arvatud äärmuslikel juhtudel 34. Oleme varasemates auditites märkinud, et on keeruline
saada häid kvalitatiivseid tulemusi kavadega, mille kaudseks eesmärgiks on
liikmesriikide suutlikkus vahendid ära kasutada 35. Oleme seisukohal, et vahendite
eraldamisel tuleks võtta arvesse vajadusi ja tugineda varasemale tulemuslikkust
käsitlevale teabele.
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1.
Liikmesriikidele vahendite eraldamine peaks põhinema kindlaksmääratud
vajadustel ja eesmärkidel, mida saavutada soovitakse

27 See tähendab, et esmajärjekorras tuleks ühtekuuluvuspoliitika tasandil teha

vajaduste hindamine, milles võetakse arvesse nii aluslepingul põhinevaid eesmärke (nt
piirkondlike erinevuste vähendamine) kui ka muid asjakohaseid strateegilisi eesmärke
(nt strateegia „Euroopa 2020“ peamine eesmärk: teadus- ja arendustegevusse
tehtavate avaliku ja erasektori investeeringute suurendamine 3 %-ni SKPst). See
vajaduste hindamine tuleks kanda üle poliitilistesse eesmärkidesse, võttes arvesse
väheseid kättesaadavaid ELi vahendeid. Liikmesriikidele ja nende piirkondadele
vahendite eraldamine peaks kõnealuste poliitiliste eesmärkidega kooskõlas olema.

28 Meie hiljuti avaldatud teema kiirülevaate (punkt 24) kohaselt võetakse vahendite
eraldamise meetodiga teataval määral arvesse aluslepingul põhinevaid eesmärke
(nagu nt SKP) ja muutuvaid strateegilisi eesmärke (nagu nt mõningad strateegiaga
„Euroopa 2020“ seotud kriteeriumid). Kuid komisjon ei ole püüdnud vahendeid
eraldada järjepidevalt ega struktureeritult, tuginedes vajadustele ja strateegilistele
eesmärkidele.
2.
Liikmesriikidele vahendite eraldamine peaks tuginema varasemale
tulemuslikkusteabele

29 OECD hinnangul on vaatamata ELi tulemuspõhise eelarvestamise raamistiku

äärmiselt arenenud olemusele ELi tulemused suhteliselt sarnased OECD riikide
tulemustele, kui hinnata seda, kuidas kasutatakse tulemuslikkust käsitlevat teavet
eelarvega seotud otsuste toetamiseks. Sellele vaatamata leidis OECD, et tulemuslikkust
käsitleva teabe ja ulatuslikuma vahendite eraldamise poliitika vahelised seosed on
nõrgad 36.

2. Programmitöö põhimõtted

30 Ühissätete määruses sätestatakse ka järgmise etapi – liikmesriikide

programmitöö – raamistik. Selle etapi jooksul töötatakse liikmesriigi tasandil
üksikasjalikult välja konkreetse programmitöö perioodi kavad, koostades
riigistrateegia 37 ja sellega seotud programmid. Enne programmitöö dokumentide
vastuvõtmist peab komisjon riiklike ametiasutustega läbirääkimisi mõlema
programmitöö dokumentide kogumi sisu üle. Selles etapis on neli juhtpõhimõtet, mis
hõlmavad sekkumisloogikat, sihtotstarbelist rahastamist, tulemuslikkuse mõõtmise
raamistikku ja stiimuleid.
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3

Kasutatakse selget sekkumisloogikat

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

31 Sekkumisloogika viitab protsessile, mille abil määratakse kindlaks, milliseid

vajadusi ELi vahenditest rahastada ja kuidas seda saavutada. Esimese sammuna
peaksid liikmesriigid tegema kindlaks oma riiklikud vajadused. See annab aluse
eesmärkide, sihtide ja vajalike rahaliste vahendite määratlemiseks. Seejärel tuleks
sarnast tegevust korrata programmide tasandil, kus riiklikud eesmärgid tuleks muuta
tegevuseesmärkideks. Sellel tasandil peaksid liikmesriigid määratlema seosed
sisendite, meetmete, väljundite ja tulemuste vahel.

32 Komisjon määratles programmitöö perioodil 2014–2020 tulemustele suunatuse

ühe tugisambana tugeva sekkumisloogika. Aastate 2014–2020 õigusraamistikus nähtus
see suures osas näiteks riiklike vajaduste kohustusliku sõnastamisega ja iga programmi
kohustusliku eelhindamisega, keskendudes sekkumisloogika selgusele 38. Nende
sammude tulemusel oli sekkumisloogika selgemalt esitatud nii partnerluslepingus kui
ka programmi tasandil 39. Samuti leidis Euroopa Parlament, et programmide
sekkumisloogika paranes ja et tulemusnäitajad programmitöö perioodiks 2014–2020
olid paremini välja töötatud 40.

33 Programmitöö perioodi 2021–2027 ettepaneku eelnõust on välja jäetud

mõningad selgemat sekkumisloogikat loovad elemendid, eelkõige partnerluslepingus
sätestatud vajaduste kohustuslik hindamine ja programmide kohustuslik
eelhindamine 41.

34 Üks meie kõige sagedasemaid järeldusi on olnud sekkumisloogika kavandamise
puudused, mida on esile toodud rohkem kui pooltes analüüsitud eriaruannetes.
1.

Teha tuleks asjakohane vajaduste hindamine

35 Programmitöö lähtepunkt peaks nii partnerluslepingu kui ka programmi tasandil

olema poliitikaga hõlmatavate vajaduste kindlakstegemine. Seda ei ole aga alati
tehtud.
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Eriaruanne Euroopa kiirraudteevõrgu kohta
Kontrollikoda leidis, et kiirraudtee taristusse tehtavate liikmesriikide investeeringute
aluseks olevate vajaduste hindamise kvaliteet on madal. Alternatiivseid lahendusi,
nagu olemasolevate tavaraudteeliinide uuendamine uute kiirraudteeliinide rajamise
asemel, kaaluti kuuest külastatud liikmesriigist süstemaatiliselt ainult kahes (Itaalia ja
Saksamaa) 42.
2.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused peaksid kajastama vajadusi

36 Teine samm pärast vajaduste analüüsi on SMART (konkreetsete, mõõdetavate,

saavutatavate, realistlike, tähtajaliste) eesmärkide seadmine riiklikul ja programmi
tasandil, millega kajastatakse seda, mida liikmesriigid kavatsevad rahaliste vahenditega
muuta. Leidsime, et eesmärgid ei peegelda alati vajadusi ja/või on ebaselged.

Eriaruanne noorte töötuse kohta
Perioodi 2014–2020 puhul leidis kontrollikoda, et liikmesriigid ei loonud selgete
eesmärkidega asjakohaseid strateegiaid, mille eesmärk oleks olnud kõigi
mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni (NEET-noorteni) jõudmine. Osa
liikmesriikidest ei keskendunud kõigile NEET-noortele, vaid üksnes nende teatud
alarühmadele. Leidsime, et mitteaktiivsed inimesed ehk need, kes on tööturult kõige
rohkem eemale jäänud, said toetusest kõige vähem kasu 43.
3.
Seatud eesmärkide saavutamiseks vajalike rahaliste vahendite hindamine
peaks olema asjakohane

37 Seatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke rahalisi vahendeid tuleks asjakohaselt
hinnata. Seda ei ole aga alati tehtud.
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Eriaruanded ELi eelarve täitmise kohta rahastamisvahendite kaudu ja
ERFi kaasrahastatud VKEde rahastamisvahendite kohta
Mõlemas aruandes tuuakse esile puudused turuvajaduste hindamisel, mis
õigustavad vahendite eraldamist rahastamisvahenditele perioodiks 2007–2013 44.
Leidsime eelkõige, et märkimisväärne hulk rahastamisvahendeid oli liiga suur, mis
näitas, et korraldusasutused ei olnud alati enne seda, kui nad programmidest
rahastamisvahenditele rahalisi vahendeid eraldasid, turuvajadusi nõuetekohaselt
hinnanud. Seetõttu oli rahastamisvahendite algkapital nende käivitamisel liiga suur,
mille tõttu olid väljamaksemäärad omakorda madalad 45.
4.

Meetmed peaksid olema kavandatud eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks

38 Selge sekkumisloogika eeldab ka programmidega taotletud eesmärkide ja

tulemuste saavutamiseks kõige sobivamate meetmete kindlakstegemist. Mitmes
kontrollikoja aruandes leiti, et nimetatud meetmed ei olnud selgelt seotud
eesmärkidega ja/või ei keskendunud piisavalt tulemustele 46.
4

Rahastamine on sihipärane

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

39 ELi rahastamine peaks olema sihipärane, et selle mõju oleks võimalikult suur47.

Seega tuleks ühtekuuluvuspoliitika vahendid suunata pigem tegeliku potentsiaali ja
tugevusega valdkondadele, mitte jaotada väikestes kogustes mitteseotud valdkondade
vahel. Perioodil 2014–2020 võeti kasutusele kaks vahendit, mille eesmärk oli
rahastamise sihipärasust parandada.
o

Rahaliste vahendite koondamine – nõuti, et kõik liikmesriigid eraldaksid teatava
osa oma rahastusest ühistele prioriteetsetele valdkondadele, mis toetavad
strateegia „Euroopa 2020“ rakendamist. Samuti tehti ettepanek lisada see nõue
perioodi 2021–2027 48, isegi kui see ei ole enam seotud ELi hõlmava strateegiaga.
Leidsime, et uuritud liikmesriigid täitsid perioodiks 2014–2020 kehtestatud
valdkondliku kontsentreerumise nõude ja mõnikord isegi ületasid seda 49. Samuti
leidsime, et neil oli rahastamise piisavalt prioriteetseks seadmisele suur mõju 50.
Samuti on Euroopa Parlament tunnistanud selle meetme positiivset panust
vahendite suunamisel kooskõlas ELi üldiste strateegiatega 51.

o

Kvalitatiivne koondamine strateegiliste eeltingimuste abil 52. Viimasega seatakse
veelgi rohkem prioriteediks sekkumiste sihtrühmad / sekkumisvaldkonnad (nt
keskendudes pikaajalistele töötutele või sellistele valdkondadele nagu arukas
spetsialiseerumine). Meie varasemates auditites, mis hõlmasid programmitöö
perioodi 2007–2013, leiti mitmeid puudusi vahendite suunamisel vajadustele (vt
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3. juhtpõhimõte, eespool 1. osas) 53. Seepärast kiidame selle probleemi
lahendamiseks 54 heaks strateegiliste eeltingimuste kehtestamise perioodil 2014–
2020, kuigi selle mõju ei ole veel teada. Komisjoni ettepanekus perioodiks 2021–
2027 karmistatakse eeltingimusi (kus neid nimetatakse
rakendamistingimusteks) 55.
5

Kasutatakse lihtsat ja järjepidevat
tulemuslikkuse mõõtmise raamistikku

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

40 Et hinnata, kas ELi eesmärke täidetakse, vajab komisjon asjakohast,

usaldusväärset ja õigeaegset teavet tõhusa tulemusjuhtimise süsteemi väljundite ja
tulemuste kohta.

41 Perioodil 2014–2020 parandati ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse mõõtmise

raamistikku selliste elementidega nagu väljund- ja tulemusnäitajate kohustuslik
programmidesse lisamine (koos võrdlusaluste ja sihtväärtustega) ning ühised näitajad,
mis hõlbustavad andmete koondamist liikmesriikides ja nende vahel. Perioodiks 2021–
2027 teeb komisjon ettepaneku tõhustada tulemuslikkuse mõõtmise raamistikku,
võttes esimest korda kasutusele väljund- ja tulemusnäitajate mõistete ühetaolise
määratluse ning ühised väljund- ja tulemusnäitajad kõikide fondide jaoks.

42 Praktikas oleme oma auditite käigus leidnud mitmeid puudusi liikmesriikide
tulemuslikkuse mõõtmise süsteemides.

1.
Mõistete „väljund” ja „tulemus” määratlused peaksid olema selged ja
järjepidevad

43 Mõistete „väljund” ja „tulemus” ühtlustatud määratlused aitavad tagada

järjepidevuse 56, mis on eriti oluline otsese tulemuspõhise eelarvestamise puhul, kus
rahastamine seostatakse tulemustega. Juhtisime tähelepanu mõistete „väljund” ja
„tulemus” määratluste ebajärjepidevusele ning selle tagajärgedele.
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Eriaruanne ERFi ja ESFi valiku- ja seiremenetluste kohta
perioodil 2014–2020
Järeldasime, et tulemuse mõistet on fondispetsiifilistes määrustes (ERF võrrelduna
ESFiga) erinevalt tõlgendatud, ja tuvastasime ohu, et tulemuslikkuse andmeid
(eelkõige tulemuste osas) ei pruugi olla võimalik ELi tasandil mõtestatult
koondada 57.

44 Komisjon võttis oma ettepanekus perioodiks 2021–2027 esimest korda
kasutusele väljund- ja tulemusnäitajate mõistete määratlused 58.

2.
Tulemuslikkuse (sh kvantifitseeritud väljund- ja tulemusnäitajad koos
lähteväärtuste, vahe-eesmärkide ja sihtväärtustega) mõõtmiseks peaks olema
asjakohane raamistik

45 Tulemuslikkuse mõõtmise raamistik peaks hõlmama väljund- ja tulemusnäitajaid.

Nende näitajatega peaksid kaasnema kvantifitseeritud lähteväärtused, vahe-eesmärgid
ja sihtväärtused, et saaks mõõta seatud eesmärkide saavutamise suunas tehtavaid
edusamme. Samuti on perioodi 2014–2020 puhul eriti olulised vahe-eesmärgid, kuna
need on kohustusliku tulemusreservi eraldamise aluseks.

46 Juhtisime mitmes aruandes tähelepanu probleemidele väljund- ja/või
tulemusnäitajate kasutamisel.

Infodokument väljastpoolt ELi saabuvate rändajate integreerimise
kohta
Leidsime, et enamikul liikmesriikidest puudub täielik ülevaade toetatud rändajate
arvust ja integratsioonimeetmetele kulutatud summadest. ELi tasandil on ühiste
põhinäitajate („Zaragoza”) kogum samm edasi integratsiooni mõistmise suunas ELis,
kuid mitte kõik liikmesriigid ei kasuta neid, ning komisjoni arvates on neis näitajates
mõningaid piiranguid 59.

47 Üldiselt nähtus meie aruannetest, et perioodiks 2014–2020 sätestati määrustes

erinevad nõuded eri fondide lähteväärtustele, vahe-eesmärkidele ja sihtväärtustele.
Lähteväärtust ei ole alati vaja ja vahe-eesmärke nõutakse ainult nende näitajate puhul,
mis moodustavad osa tulemuslikkuse raamistikust. Tulemuste sihtväärtused ei pea
alati olema kvantifitseeritud 60.
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3.
Kehtestada tuleks ühised näitajad, mis võimaldavad tulemusandmeid
koondada

48 Selleks, et komisjon saaks teha tulemusandmete koondhindamise ELi tasandil

ning mõõta nende panust ELi üldeesmärkide saavutamisse, on vaja ühiseid näitajaid,
muu hulgas tulemusnäitajaid, mis oleksid kõikide fondide jaoks ühised ning mida kõik
liikmesriigid järjepidevalt kasutaksid 61. Juhtisime tähelepanu ühiste näitajate
puudumisele perioodil 2007–2013 62. Perioodil 2014–2020 võeti õigusraamistikuga
kasutusele ühised väljundnäitajad kõigile kolmele ühtekuuluvuspoliitikat moodustavale
fondile (ERF, Ühtekuuluvusfond ja ESF) ning ESFi ühised tulemusnäitajad. Selle
muudatuse näol oli tegemist olulise sammuga õiges suunas, kuid ühiste näitajate
süsteemi kavandamise mõningad elemendid seavad ohtu näitajate kasulikkuse ja
asjakohasuse, piirates seeläbi komisjoni suutlikkust koguda tulemuslikkust käsitlevat
teavet 63, nagu näiteks:
o

liikmesriikidelt ei nõuta süstemaatiliselt seda, et nad lisaksid oma
programmidesse ühiseid näitajaid. Komisjoni tulemuslikkuse alane aruandlus aga
põhineb just ühistel näitajatel (näiteks komisjoni juhtimiskavad ja ühtekuuluvuse
valdkonna fondide aasta tegevusaruanded põhinevad ühistel näitajatel). Seega on
oht, et ühiste näitajate ebajärjepidev kasutamine mõjutab negatiivselt ka
komisjoni aruandluse kvaliteeti 64.

o

Igal ühtekuuluvuspoliitika fondil on ühised väljundnäitajad. Ühtekuuluvusfondil ja
ERFil puuduvad aga ühised tulemusnäitajad. Seega on komisjonil nende fondide
tulemuste kohta keeruline teavet koguda 65. Perioodiks 2021–2027 tegi komisjon
esmakordselt ettepaneku võtta iga fondi puhul kasutusele ühiste
tulemusnäitajate kogum 66.

4.
Tulemuslikkust käsitlev teave, mida liikmesriigid komisjonile edastavad,
peaks piirduma ainult vajaliku teabega

49 Tulemuslikkust käsitlevat teavet tuleks väljastada ainult siis, kui seda

kasutatakse 67 parandusmeetmete võtmiseks ja strateegilise planeerimise toetamiseks
ELi tasandil. Perioodil 2014–2020 võtsid liikmesriigid ühtekuuluvuspoliitika kulude
mõõtmiseks kasutusele ligikaudu 9000 erinevat näitajat. Kontrollikoda märkis, et
enamik neist on programmile eriomased ja seetõttu ei saa komisjon neid andmeid
koondada ega kõrgemal ELi tasandil otstarbekalt kasutada. Lisaks peavad liikmesriigid
kogu teabe koguma ja selle õigeaegselt esitama. Komisjoni sõnul on see seireraamistik
peamine tegur, mis suurendab asutuste halduskulusid ja toetusesaajate
halduskoormust. See näitajate hulk oli liiga suur ja päädis andmete üleküllusega 68.
Liikmesriikide arvates võivad programmile eriomased näitajad olla nende programmide
haldamisel kasulikud. Perioodiks 2021–2027 kavandatud määrusega antakse
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liikmesriikidele võimalus jätkata programmile eriomaste näitajate kasutamist,
kusjuures andmete ülekülluse oht püsib 69.
6

Kasutatakse tulemuslikkust stimuleerivaid
mehhanisme

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

50 Oluline on kehtestada stimuleerivad mehhanismid, mille eesmärk on siduda

tulemuslikkus ELi rahaliste vahenditega. Perioodil 2014–2020 kehtestati rahalised
hüved ja sanktsioonid, mille eesmärk oli stimuleerida paremat tulemuslikkust.
o

Eeltingimuste kohaselt pidid liikmesriigid enne programmi rakendamise
alustamist või hiljemalt 2016. aasta lõpuks täitma regulatiivsed, strateegilised ja
institutsioonilised tingimused. Komisjonil on võimalus peatada kõik vahemaksed
või osa neist, kui liikmesriigid ei suuda kohaldatavaid eeltingimusi täita. Komisjoni
ettepanekus perioodiks 2021–2027 rakendamistingimuste kohta karmistatakse
nimetatud mehhanismi.

o

Kohustuslik tulemusreserv, mis muudab liikmesriigile eraldatud summast 6 %
sõltuvaks teatavatest vahe-eesmärkidest, mis on asjakohases programmis
kindlaks määratud. Komisjonil on ka õigus määrata rahalisi karistusi vaheeesmärkide ja sihtide täitmata jätmise eest 70. Komisjon teeb ettepaneku jätta
tulemusreserv perioodil 2021–2027 välja. Ta kavatseb muude kaalutluste hulgas
arvesse võtta tulemuslikkust, koostades 2025. aastal vahekokkuvõtte iga
programmi puhul, mis on seotud vahendite ümberkavandamisega.

o

Otsene tulemuspõhine eelarvestamine, mis seob maksed tulemuste tagamisega.
Komisjon võttis perioodiks 2014–2020 kasutusele teatavat liiki rahastamise, mis ei
ole seotud asjakohaste toimingute kuludega, vaid mille saamiseks tuleb täita
tingimused, mis on seotud eesmärkide täitmisel tehtud edusammudega.
2018. aastal muudeti finantsmäärust ja võeti kasutusele uus rahastamisvorm:
kuludega sidumata rahastamine (maksete tegemine põhineks tingimuste täitmisel
või tulemuste saavutamisel). Seda uut rahastamisvormi mainitakse ka komisjoni
ettepanekutes perioodiks 2021–2027.

51 Oleme praktikas leidnud puudusi nii nende mehhanismide ülesehituse kui ka
rakendamise mõningates aspektides. Nimetatud puudused piiravad nende
mehhanismide stimuleerivat mõju.
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1.

Stimuleerivad mehhanismid peaksid hõlmama tulemusi

52 Tulemuslikkuse stimuleerimiseks on oluline, et kasutusele võetud stimuleerivad

mehhanismid hõlmaksid tulemuste saavutamist. Tulemusreservi eraldamise meetodi
kavandis ei keskendutud tulemustele, vaid väljunditele ja sisenditele 71. Tulemusreservi
rakendamist uurides leidsime, et peaaegu kõik reservi eraldamiseks kasutatud näitajad
olid seotud kas väljundi või sisendiga ning et tulemusnäitajate kasutamine oli
marginaalne 72.

53 Uue rahastamisvormi puhul, mis põhineb perioodiks 2021–2027 prognoositavatel

tulemustel, sõltub ettepaneku edukus suurel määral sellest, kas komisjon ja
liikmesriigid saavad vältida suundumust pöörduda tagasi sisendite ja väljundite eest
tehtavate maksete juurde ning tagada, et tingimused, mis tuleb makse käivitamiseks
täita, on seotud tegeliku tulemuslikkuse kaalutlustega 73. Sama kaalutlus kehtib ka
perioodi 2021–2027 kavandatud vahehindamisele 74.

2.
Rakendada tuleks stimuleerivaid mehhanisme ja nendega peaksid kaasnema
tegelikud rahalised hüved või sanktsioonid

54 Usaldusväärsuse tagamiseks on oluline, et rakendataks stimuleerivaid

mehhanisme ja nendega kaasneksid tegelikud rahalised hüved või sanktsioonid. Nii
programmide kui ka projektide tasandil ei ole see alati nii. Tulemuseesmärkide – st
tulemuste – saavutamine ei mõjuta tavaliselt rahastamise määra.
o

Programmi tasandil otsustas komisjon programmidele tehtavaid makseid mitte
peatada, kuigi suur osa eeltingimustest olid täitmata 75. Selles kontekstis märkis
Maailmapank, et rahastamisest loobumise näol karistuse rakendamine on
osutunud poliitilistel põhjustel keeruliseks76.

o

Lisaks vähendas tulemusreservi stimuleerivat mõju asjaolu, et kui asjakohaseid
vahe-eesmärke ei täideta, ei ole tulemusreservist liikmesriigile eraldatavad
vahendid kadunud, vaid need võib mujale ümber jaotada 77.

o

Peale selle ei ole programmitöö perioodi lõpus lõpetamisprotsessi raames tehtav
komisjoni lõppmakse liikmesriikidele otseselt seotud eesmärkide
saavutamisega 78.

55 2018. aasta maiks ei olnud ükski liikmesriik kasutanud võimalust kasutada ühiseid

tegevuskavu, mis on üks kolmest peamisest mehhanismist, mille eesmärk on
tulemuslikkust stimuleerida 79. Komisjon andis 2019. aasta jaanuaris konkursikutse
alusel ESFi raames toetust kahele katselisele ja ühisele tegevuskavale, mis viiakse ellu
Madalmaades ja Portugalis.
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56 Projektide tasandil mõjutab tulemuslikkuse eesmärkide saavutamine ainult väga
vähestel juhtudel ELi rahastamise määra.

2014. aasta aastaaruanne
Ühel juhul sätestati ühe Rumeenia ERFi projekti toetuslepingus, et toetusesaaja peab
tagastama osa saadud toetusest, kui toetuslepingus kehtestatud tulemusnäitajad ei
ole projekti lõpetamisel täidetud. Hoolimata sellest, et tulemusnäitajaid ei olnud
täielikult saavutatud, ei avaldunud toetusesaajale seoses saadud rahaliste
vahenditega mingit mõju 80.

3. Rakendamise põhimõtted

57 Liikmesriigid ja nende piirkonnad alustavad programmide rakendamist üldiselt

niipea, kui komisjon on strateegilised dokumendid ja programmid vastu võtnud. Igas
riigis ja/või piirkonnas korraldavad seda korraldusasutused ning see hõlmab selliste
projektide valimist ja rakendamist, mis peaksid teoreetiliselt aitama kaasa programmi
eesmärkide saavutamisele, olles samas majanduslikult soodsaimad. Rakendamisetapis
on komisjoni roll suhteliselt piiratud. Selles etapis on kolm juhtpõhimõtet, mis on
seotud vahendite õigeaegse kasutamisega, projektide valimise ja rakendamisega ning
programmide läbivaatamisega.
7

Liikmesriigid kasutavad oma
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid
õigeaegselt

2007–
2013

2014–
2020

58 Liikmesriigid peaksid vältima vajadust kulutada märkimisväärne osa

2021–
2027

ühtekuuluvuspoliitika vahenditest programmitöö perioodi lõpus, kuna vahendite
kulutamise surve võib tähendada seda, et majanduslikult soodsaimat lahendust ei
kaaluta piisavalt 81. Meie audititest nähtub, et rakendamisel toimuvad viivitused võivad
ohustada programmide eesmärkide saavutamist ning viia selleni, et programmitöö
perioodi lõpus valitakse madala kvaliteediga projektid. Programmitöö perioodil 2007–
2013 oli kulutuste määr aeglane 82 ja perioodil 2014–2020 isegi aeglasem. Praeguse
mitmeaastase finantsraamistiku kuuendaks aastaks – 2019. aasta aprilliks – olid
liikmesriigid komisjoni hinnangul kulutanud 27 % nende käsutuses olevatest ELi
vahenditest. Kuigi lihtsustamismeetmed, mille kohta tegi komisjon ettepaneku
perioodiks 2021–2027, ei taga õigeaegsemat rakendamist, võivad need viia
programmide kiirema rakendamiseni liikmesriikides.
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1.
Programmi rakendamine peaks programmitöö perioodil algama võimalikult
varakult

59 Õigusraamistiku vastuvõtmine on programmide ettevalmistamise oluline

eeltingimus, sest sellega tagatakse liikmesriikidele õiguskindlus, et nende
programmides kindlaks määratud rahastamiskavad ja eesmärgid on kooskõlas ELi
eesmärkidega. Programmide vastuvõtmine komisjoni poolt tähistab omakorda seda, et
ELi eelarvest alustatakse programmide jaoks maksete tegemist 83.

60 Programmitöö perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020 tähendas õigusraamistiku

hiline vastuvõtmine ka programmide hilinenud vastuvõtmist 84. Lisaks leidis
kontrollikoda perioodi 2014–2020 puhul, et probleeme esines liikmesriikide esitatud
programmidokumentide esialgsete versioonide kvaliteediga 85. Perioodi 2014–2020
jaoks võeti ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide pakett vastu 2013. aasta detsembris, st
ainult kaks nädalat enne programmitöö perioodi algust ning eelmise perioodiga
võrreldes viis kuud hiljem 86. 2014. aasta detsembriks – üks aasta pärast programmitöö
perioodi 2014–2020 algust – oli majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi
raames vastu võetud üksnes 64 % programmidest. See lükkab paratamatult edasi
eraldatud vahendite rakendamist ja põhjustab esimestel aastatel maksete väikest
mahtu 87. Õigusraamistiku hilise vastuvõtmise probleemi lahendamiseks on komisjon
kutsunud üles sõlmima varajast poliitilist kokkulepet 2020. aasta järgse mitmeaastase
finantsraamistiku kohta ning võtnud 2018. aasta mais ja juunis vastu oma ettepanekud
2020. aasta järgse perioodi kohta, st 30 kuud enne uue programmitöö perioodi algust,
mis on kooskõlas ajakavaga, mille kohta tegime ettepaneku ühes oma
eriaruannetest 88.

61 Partnerluslepingute ja programmide esitamise tähtajad olid lisatud

perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 jaoks. Kuid ettepanekus perioodi 2021–2027
jaoks selliseid tähtaegu esitatud ei ole 89. Teisest küljest hõlmatakse neis ettepanekutes
mõningaid lihtsustamismeetmeid, mis võivad aidata kaasa õigeaegsele rakendamisele
(nt lihtsam asutuste määramise protsess ja programmidokumentide vormid) 90. Kuid
need meetmed ei saa iseenesest tagada programmide õigeaegset vastuvõtmist, kui
õigusaktide paketi vastuvõtmisel esineb viivitusi.
2.

Vältida tuleks viivitusi projektide rakendamisel

62 Liikmesriigid vastutavad ühtekuuluvuspoliitika projektide õigeaegse rakendamise

eest. Oleme varasematel aastatel korduvalt tähelepanu juhtinud ELi kaasrahastatud
projektide rakendamise viivitustele ja nende põhjustele 91. Kõnealused viivitused võivad
ohustada ka eesmärkide/sihtide saavutamist programmide tasandil 92. See on eriti
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kohane nende liikmesriikide puhul, kus ELi vahendid moodustavad olulise osa avaliku
sektori investeeringutest.
3.
Võimaluse korral tuleks vältida kattuvaid toetuskõlblikkuse perioode ja
lõpetamismenetlus tuleks lõpetada kohe pärast toetuskõlblikkuse perioodi lõppu

63 Üks kulutuste tegemise aeglase alguse põhjuseid on ka see, et programmitöö

perioodi keskel on liikmesriikidel ikka veel võimalik kasutada eelmise perioodi
vahendeid 93. Kattuvad toetuskõlblikkuse perioodid tähendavad seda, et liikmesriigid
võivad pärast programmitöö perioodi lõppu jätkata eelmise programmitöö perioodi
vahendite kasutamist; see oli perioodi 2007–2013 puhul kaks aastat ja perioodi 2014–
2020 puhul kolm aastat 94. Perioodi 2021–2027 jaoks tehti ettepanek pöörduda tagasi
kahele aastale, mida kontrollikoda peab esimeseks sammuks õiges suunas, et viia
toetuskõlblikkus nii palju kui võimalik programmitöö perioodiga kooskõlla 95. Pärast
kõnealuse toetuskõlblikkuse perioodi lõppu lisab lõpetamismenetlus – mille raames
koostavad ja esitavad liikmesriigid lõpetamisdokumendid ning komisjon hindab neid –
sellele vähemalt kaks aastat.

64 Programmide õigeaegne rakendamine sõltub inimressursside olemasolust.

Pikendatud toetuskõlblikkuse perioodid ja lõpetamismenetlus hõivab need ressursid 96,
pärssides motivatsiooni käivitada järgmise programmitöö perioodi programmid ja
mõjutades seega nende õigeaegset rakendamist 97.
8

Projektide valimisel ja rakendamisel
kasutatakse tulemuslikkusele suunatud
lähenemisviisi

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

65 Poliitika tõhususe saavutamiseks on oluline kehtestada programmitöö etapis

selge sekkumisloogika (vt 3. juhtpõhimõte). On oluline, et projektide valikuetapis ja
nende rakendamisel järgitaks järjepidevat ja tegelikku tulemustele suunatud
lähenemisviisi, kuna rahastatavate projektide kvaliteet ja nende lisaväärtus on
peamised käegakatsutavad tulemused, mille põhjal määratakse poliitika tõhusus98.
Üldiselt on õigusraamistik taganud selle, et projektide valikuetapis ja nende
rakendamisel on alates perioodist 2014–2020 tulemusi paremini arvesse võetud, kuid
eeskirjade tõhus rakendamine on endiselt keeruline. Euroopa Parlament on
rõhutanud, et programmide rakendamise etapis tuleb teha rohkem selle tagamiseks,
et tulemuste saavutamisele keskendutaks vajalikul määral 99.
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1.

Projektide valimisel on vajalik tulemustele suunatud lähenemisviis

66 Tulemustele suunatud lähenemisviisi põhielemendid on loetletud allpool.
o

Valikumenetlusega tuleks tagada, et valitud projektid vastavad programmile ja
aitavad tulemuslikult kaasa programmi erieesmärkide saavutamisele. Tegime
kindlaks, et programmide seas, mida külastasime projektide valimise hiljutise
auditi raames, oli see nii perioodi 2014–2020 puhul 100.

o

Projektivaliku kriteeriumidega tuleks nõuda, et toetusesaajad määraksid kindlaks
vähemalt ühe tegeliku tulemusnäitaja, mis vastab programmi eesmärkidele. Sama
auditi raames leidsime, et perioodil 2014–2020 ei võetud kriteeriumidega
piisavalt arvesse tulemusi, vaid keskenduti peamiselt väljunditele ja
kulutustele 101.

o

Rahastamist taotlevaid projekte tuleks hinnata ja need pingeritta seada. Sama
auditi raames järeldasime, et perioodil 2014–2020 kiideti projektid üldiselt heaks
põhimõtet „kes ees, see mees” järgides. Sellest tulenevalt ei pruugitud rahastada
kõige paremaid projekte 102.

o

Valitud projektide ulatus peaks olema selgelt põhjendatud vajadustega ja need
peaksid olema programmi eesmärkide seisukohast kõige asjakohasemad.
Kontrollikoda leidis paljudes oma auditites probleeme rahastamiseks valitud
projektide ulatusega. Mõnikord tuleneb see puudulikust sekkumisloogikast
(vajaduste analüüs) programmitöö etapis (vt 3. juhtpõhimõte). Kuid isegi kui
sekkumisloogika on selge, võivad viletsad valikumenetlused päädida sellega, et
toetust saavad ebasobivad projektid 103.

67 Ühissätete määruse eelnõus perioodiks 2021–2027 tehakse ettepanek anda

komisjonile täiendavad volitused valikukriteeriumide heakskiitmisel ja kehtestatakse
korraldusasutustele täiendavad nõuded seoses projektide valimisega. See võib
suurendada projektide valikul tulemustele suunatust ja valitud projektide
kulutasuvust 104.

2.
Tulemusnäitajad tuleks lisada lepingute sõlmimist käsitlevatesse
kokkulepetesse / toetuslepingutesse

68 Eesmärkidega tulemusnäitajad tuleks lisada lepingute sõlmimist käsitlevatesse
kokkulepetesse ja/või toetuslepingutesse, et oleks võimalik mõõta, mil määral on
programmi eesmärgid täidetud 105.
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69 Projektide tasandil ei ole kolmel vaadeldaval perioodil õigusaktides konkreetselt

nõutud tulemusnäitajate lisamist toetuslepingutesse. Selle tulemusel leidsime, et on
keeruline seirata seda, mil määral aitavad perioodi 2014–2020 ERFi projektid kaasa
programmi eesmärkide saavutamisele 106. See probleem esineb ka ESFi puhul, sest
paljud toetuslepingud ei sisalda kvantifitseeritud tulemusnäitajaid 107.
3.

Projekti rakendamine peaks olema kulutõhus

70 Perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020 kehtinud õigusaktid hõlmasid mitmeid

meetmeid, mille eesmärk oli tagada, et valitud projektide rakendamine oleks
kulutõhus (optimaalne suhe kasutatud vahendite ja saavutatud tulemuste vahel): nõue
teha suurprojektide puhul kulude-tulude analüüs; kehtestada tulu teenivate projektide
rahastamise ülemmäär ja vajadus kohaldada riigihankemenetlusi. Kuigi
riigihankeõiguse kohaldamise nõue säilitatakse, loobutakse perioodiks 2021–2027
kavandatud õigusraamistikus muudest nõuetest, mis meie arvates ohustab
usaldusväärset finantsjuhtimist 108.

71 Oleme sageli avastanud probleeme Ühtekuuluvusfondi projektide
kulutasuvusega.

Eriaruanne energiatõhususse investeerimise kohta
Leidsime, et kulutõhusus ei olnud liikmesriikides otsustav kriteerium
energiatõhususe meetmetele ega konkreetsetele projektidele raha eraldamisel 109.

9

Programmide läbivaatamisel põhinetakse
tulemuslikkuskaalutlustele, sh tulemustele

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

72 Vahendite ümberkavandamine (vahendite ümberpaigutamine programmide ja

prioriteetide vahel, kaasrahastamismäärade muutmine ning riikliku panuse avaliku
sektori / erasektori vahelise jaotuse muutmine) võib toimuda programmi rakendamise
ajal, võimaldades liikmesriikidel oma tegevust kohandada, et võtta arvesse muutunud
olusid. Liikmesriigid saavad vahendeid ümber kavandada, tehes ettepaneku
asjakohaste programmide muutmiseks, mille komisjon peab heaks kiitma.
Programmidele kehtestatud sekkumisloogika säilitamiseks tuleks programmide
läbivaatamisel põhineda tulemuslikkuskaalutlustele, sh tulemustele 110.

73 Selliste läbivaatamiste tingimused tagasid liikmesriikidele perioodiks 2007–2013

märkimisväärse kaalutlusruumi 111. Leidsime, et sel perioodil ei olnud programmide
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muudatuste taga alati tulemuslikkuskaalutlused, vaid peamiselt eesmärk lahendada
kõigi kättesaadavate ELi vahendite kasutamisega seotud raskused.

74 Õigusraamistikku tugevdati perioodil 2014–2020, kehtestades vajaduse

põhjendada kavandatavaid muudatusi programmides ja hinnata nende eeldatavat
mõju strateegia „Euroopa 2020“ ja programmi eesmärkide saavutamisele 112 ning
sätestades eeskirjad tulemusreservi näitajate muutmise kohta 113. Kuigi
perioodiks 2021–2027 tehtud ettepanekute kohaselt on programmide muudatusi ikka
veel vaja põhjendada ja liikmesriigid peavad ka hindama nende eeldatavat mõju
programmi eesmärkide saavutamisele, on näitajate suhtes kehtestatud piirangud
kõrvaldatud. Perioodiks 2021–2027 on komisjon teinud ettepaneku kohustusliku
vahehindamise tegemiseks, millega muudetakse kõiki programme 2025. aastal, et
määrata kindlaks kahe viimase aasta eraldised. Juhime siiski tähelepanu tõsiasjale, et
puudub selgus selles, kuidas tulemuslikkust hinnata 114. Lisaks suurendab sätte
lisamine, et programmi muutmisel võib kuni 5 % eraldisest ilma komisjoni heakskiiduta
ümber paigutada 115, riski, et muudatusi tehakse ilma tulemusi arvestamata 116.
1.

Programmide läbivaatamine peaks hõlmama tulemustega arvestamist

75 Leidsime, et programmide läbivaatamine ei hõlmanud alati tulemustega
arvestamist.

Eriaruanne komisjoni toetuse kohta noorte tegevusrühmadele
Perioodi 2007–2013 puhul leidsime, et komisjoni hinnangus liikmesriikide
kavandatud programmi muudatustele keskenduti peamiselt ümberkavandamise
eelarveaspektidele, mitte sellele, kuidas ESFi vahendeid kõige paremal viisil
kasutada 117.
2.
Eesmärke ei tohiks ilma põhjenduseta muuta, vaid need peaksid kajastama
rahastamise määra

76 Oleme seisukohal, et tulemusnäitajate lähteväärtused ja eesmärgid tuleks

algusest peale seada õigele tasandile 118 ja neid tuleks kohandada ainult erandjuhtudel
(välised tegurid ja muutused eelarves). Eesmärkide põhjendamatu ja sagedane
muutmine õõnestab ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele suunatust.

77 Leidsime mitu juhtumit, kus eesmärke muudeti põhjendamatult ja sageli.
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Eriaruanne VKEdele e-kaubanduse valdkonnas antud ERFi toetuse
kohta
Perioodi 2007–2013 puhul juhtisime tähelepanu sellele, et tehtud edusammude
sisulist hindamist takistas mõnikord asjaolu, et näitajaid ja sihtväärtusi muudeti
sageli just programmitöö perioodi lõpupoole, ning see ei olnud alati nõuetekohaselt
põhjendatud 119.

78 Kui olulised muudatused rahastamises on põhjendatud, tuleks programmi

eesmärke muuta. Kui seda ei tehta, takistab see programmi mõjususe hindamist 120.
Leidsime, et olulised muudatused rahastamises ei kajastunud järjepidevalt
eesmärkides.

Eriaruanne ELi haridusalaste eesmärkide kohta ühtekuuluvuspoliitikas
Leidsime, et kahe Itaalia programmi puhul vähendati rahaeraldisi haridusele
vastavalt 8 % ja 10 % esialgsest eelarvest, ilma näitajaid ja nende sihtväärtusi
muutmata ning asjakohast põhjendust esitamata 121.

4. Seire ja aruandluse põhimõtted

79 Seireprogrammide eest vastutavad nii komisjon kui ka liikmesriigid. Liikmesriigi
tasandil seiravad korraldusasutused programmide rakendamist, koondavad
seireandmeid ning kinnitavad alates perioodist 2014–2020 tulemusandmete
usaldusväärsust komisjonile. Aruandlus on seirega tihedalt seotud ning üks peamisi
elemente, mille eesmärk on tagada aruandekohustus. Liikmesriigid esitavad
komisjonile programmitöö perioodide jooksul aruandeid. Seejärel kasutab komisjon
neid avaldatud strateegiliste aruannete alusena (nt iga-aastane koondaruanne, igaaastased tegevusaruanded). Selles etapis on kolm põhimõtet, mis on seotud
õigeaegsete tulemusandmete, aruandekohustuse ja tulemuslikkust käsitleva teabe
kasutamisega.
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Seiresüsteemid tagavad õigeaegsed ja
kvaliteetsed tulemusandmed

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

80 Kvaliteetsed ja õigeaegsed tulemusandmed on iga tõhusa tulemusjuhtimise

süsteemi aluseks. Head tulemuslikkuse alased andmed on olulised poliitika kogu
juhtimistsükli jooksul, et hinnata saavutusi ja teha otsuseid parandusmeetmete
võtmise kohta 122. Parandusmeetmed hõlmavad õigusaktide ettevalmistamist ja
konkreetselt perioodi 2014–2020 puhul ka tulemuslikkuse mõtestatud hindamist 123 (vt
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6. juhtpõhimõte). See muutub veelgi olulisemaks siis, kui maksete otse
tulemuslikkusega sidumise ulatus on suurenenud.

81 Võrreldes perioodiga 2007–2013 on perioodi 2014–2020 õigusraamistikku

tugevdatud, võttes näiteks kasutusele kohustusliku elektroonilise tulemuslikkust
käsitleva teabe vahetuse toetusesaajate, liikmesriikide ametiasutuste ja komisjoni
vahel ning meetmed andmete kvaliteedi tagamiseks liikmesriigi tasandil.
Perioodi 2021–2027 ettepanekutes säilitatakse nimetatud kord ja nõutakse ka
liikmesriikidelt tulemusandmete edastamist iga kahe kuu tagant, mis peaks parandama
andmete õigeaegsust.

82 Meie auditites leiti sageli puudujääke seoses liikmesriikide poolt komisjonile

esitatud teabe (kus enamik andmetest luuakse) usaldusväärsuse, täielikkuse või
õigeaegsusega. Perioodi 2021–2027 ettepanekutes peavad liikmesriigid tagama
seiresüsteemi ning näitajaid käsitlevate andmete kvaliteedi ja usaldusväärsuse 124. Meie
arvates ei ole ettepanekud siiski piisavalt selged selles osas, kes vastutab andmete
kvaliteedi kontrollimise ning eelkõige selle eest, milline on seirekomisjoni ja komisjoni
roll 125.
1.
Seiresüsteemid esitavad kvaliteetsed ja õigel ajal kättesaadavad
tulemusandmed

83 Kõigil kolmel perioodil on korraldusasutustel õiguslik nõue seada sisse süsteem,
mis võimaldab tulemusandmete elektroonilisel kujul salvestamist ja säilitamist.
Perioodil 2014–2020 parandati märkimisväärselt järgmisi sätteid, mis aitasid kaasa
sellele, et seiresüsteemid esitaksid kvaliteetseid tulemusandmeid.
o

Liikmesriigid said toetusesaajatega teavet elektrooniliselt vahetada (eühtekuuluvus). See on kohustuslik perioodi 2021–2027 ettepanekus.

o

Komisjon seadis sisse süsteemi, mis võimaldas korraldusasutustel komisjonile
tulemusandmeid elektrooniliselt ja struktureeritult edastada (säilitati
perioodi 2021–2027 jooksul).

o

Tulemusnäitajatega seotud andmete kogumise ja töötlemise kord lisati
eeltingimuste raames. Ettepanekus perioodiks 2021–2027 taotletakse selle
lõpetamist.

84 Perioodi 2021–2017 ettepanekutes nõutakse ka liikmesriikidelt tulemusandmete

edastamist iga kahe kuu tagant, mis peaks parandama andmete õigeaegsust.
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85 Vaatamata sellele korrale on andmete kvaliteedi puudulikkus üks meie auditite
kõige sagedasemaid probleeme.

Eriaruanne noorte töötuse kohta
Kõigis külastatud liikmesriikides oli vaid piiratud hulgal andmeid NEET-noortele enne
noortegarantii käivitamist makstud toetuse liikide, neile tehtud pakkumiste ja
osutatud teenuste arvu ning nendega seotud kulude kohta. Täheldasime ka mitmeid
probleeme liikmesriikide esitatud andmete järjekindluse ja usaldusväärsusega, mis
mõjutab võrreldavust. Probleeme (nt andmete täielikkuse alal) täheldati
liikmesriikides, kus noortegarantii pakkujaid oli mitu, kuid puudus üks ühtne
aruandlussüsteem 126.
2.

Nende andmete kvaliteedi peaksid tagama komisjon ja liikmesriigid

86 Perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 puhul vastutasid liikmesriigid seire- ja

aruandlussüsteemide loomise ning nende usaldusväärsuse tagamise eest. Enne
programmi rakendamist viivad auditeerimisasutused (asutuste määramise protsess)
ellu nende süsteemide auditid. Komisjon peaks kontrollima liikmesriikide poolt auditite
käigus esitatud andmete usaldusväärsust. Nii komisjon kui ka auditeerimisasutused
peaksid samuti kontrollima süsteemi auditeerimise raames liikmesriikide esitatud
rakendamisandmete salvestamise süsteemide järjepidevust 127.

87 Perioodil 2014–2020 tugevdati vastutust andmete kvaliteedi tagamise eest

liikmesriikides. Korraldusasutused peavad liidu vahendite haldaja kinnituses kinnitama
komisjonile esitatud tulemusandmete usaldusväärsust. Seejärel kinnitavad
auditeerimisasutused seda hinnangut oma auditi arvamustes. Komisjon võib peatada
maksed ka siis, kui seiresüsteemide või tulemusandmete kvaliteedis ja
usaldusväärsuses on tõsiseid puudusi. 2019. aasta aprilli seisuga oli komisjon algatanud
kaks maksete peatamise menetlust.

88 Mitmes meie auditis leiti konkreetseid puudusi seoses andmete kvaliteedi
tagamise korraga nii liikmesriigi kui ka komisjoni tasandil.
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Eriaruanne VKEdele e-kaubanduse valdkonnas antud ERFi toetuse
kohta
Kahes valitud liikmesriigis ei olnud korraldusasutused teinud süsteemi sisestatud
andmete usaldusväärsuse vajalikku kontrolli 128.

Eriaruanne ERFi ja ESFi projektide valiku ja seire kohta perioodil 2014–
2020
Täheldasime, et perioodil 2014–2020 ei alustanud komisjon ja auditeerimisasutus
seiresüsteemide ning andmete usaldusväärsuse ja kättesaadavuse audititega
üldjuhul enne 2017. aastat, mis pärssis saadud kindlust. Leidsime, et kuna
tulemuslikkuse analüüs toimub 2019. aastal, on oht, et mis tahes parandusmeetmeid
ei ole võimalik õigeaegselt lõpule viia ja et tulemuslikkuse analüüs ei põhine õigel
teabel 129.

89 2013. aastal leidis komisjoni siseauditi talitus probleeme ka perioodi 2007–2013

tulemusandmete kvaliteedi tagamiseks kehtestatud korras. Siseauditi talitus soovitas,
et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat / tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse
kaasatuse peadirektoraat koostaks strateegia, et parandada liikmesriikide
tulemuslikkust käsitleva teabe usaldusväärsust. Siseauditi talituse järelauditi kohaselt
viidi soovitus ellu 2016. aastal.

90 Oleme seisukohal, et perioodiks 2021–2027 kavandatavas määruses ei ole ikka

veel piisavalt selgeks tehtud, kes vastutab andmete kvaliteedi tagamise eest. Kuigi
ettepanekus nähakse ette, et seirekomisjon vastutab programmi rakendamise
järelevalve eest ning vaatab läbi ja kiidab heaks komisjonile esitatavad iga-aastased ja
lõplikud tulemusaruanded, ei ole see nii tulemusandmete puhul. Samuti täheldasime,
et ühissätete määruse ettepanekus ei ole esitatud sätteid komisjoni rolli kohta talle
edastatud andmete kvaliteedi kontrollimisel 130.
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Vastutus hõlmab selgelt ka tulemuslikkust

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

91 Avaliku sektori vastutus saavutada ELi vahendite abil tulemusi on oluline seos ELi

ja tema kodanike vahel. Seaduslikkuse ja korrektsusega seotud vastutust reguleerivaid
eeskirju ei ole üldiselt laiendatud, et need hõlmaksid ka tulemuslikkust. Vastutus
sõltub usaldusväärsete andmete kättesaadavusest ja aruannetest selle kohta, kas
eesmärgid on täidetud, kuid sageli ei ole see nii.
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1.
Aruannetega tuleks tagada tulemuslikkuse kohta õige ja õiglane ülevaade
ning need peaksid olema avalikult kättesaadavad

92 On vaja, et ELi sekkumiste tulemustest järjepidevalt aru antaks. Eriti oluline on

see, et esitatud tulemused oleksid usaldusväärsed ja eesmärkidega kooskõlas 131.
Andmete olemasolu ja usaldusväärsusega seotud probleemid (vt 5., 8. ja 10.
juhtpõhimõte) koos probleemidega, mis on seotud strateegiliste eesmärkide
muutmisega juhtide tegevuseesmärkideks (vt 1. juhtpõhimõte), piiravad komisjoni
suutlikkust koostada aruandeid nende kõrgetasemeliste eesmärkide täitmise
tulemuslikkuse kohta 132.

93 ELi tulemusaruanded peaksid tagama õige ja õiglase ülevaate sellest, mida

saavutatakse 133. Komisjoni tulemusaruandlus ei ole piisavalt tasakaalus, sest selles
antakse piiratud teavet probleemide ja puudujääkide kohta 134. Samuti ei tunnistata sel
piiranguid, mis tulenevad vajalikkusest tugineda liikmesriikidelt saadud andmetele, mis
ei pruugi olla täpsed ega usaldusväärsed 135.

94 Tulemuslikkust käsitleva teabe avalik kättesaadavus on aruandekohustuse oluline

aspekt 136. Alates 2014. aastast on kõik ühtekuuluvuspoliitika ühiste näitajatega seotud
edenemine, millest korraldusasutused on teatanud, üldsusele kättesaadavad komisjoni
ühtekuuluvuspoliitika avatud andmeplatvormil. Oleme perioodi 2021–2027
ettepanekute suhtes siiski seisukohal, et otsus lõpetada nii liikmesriikide iga-aastaste
rakendamisaruannete 137 kui ka komisjoni strateegiliste aruannete esitamine eelarve
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele institutsioonidele selle kohta, mil
määral fondid saavutavad strateegilised eesmärgid, kujutab endast tagasiminekut 138.
2.
ELi eelarve täitmise eest vastutavad isikud peaksid vastutama ELi eelarve
usaldusväärse finantsjuhtimise eest

95 Heade andmete olemasolu ja aruanded selle kohta, kas eesmärgid on täidetud ja
tulemused on saavutatud, peaksid võimaldama ELi eelarve täitmise eest vastutavatel
isikutel vastutada finantsmääruse kohaselt usaldusväärse finantsjuhtimise eest 139.

96 Perioodi 2007–2013 programmidega seoses peame kahetsusväärseks, et

lõpetamisprotsess ei hõlma komisjoni heakskiitu tulemuslikkuse aspektidele (nagu
saavutatud tulemused) ning et komisjon ei esita eelarvepädevatele institutsioonidele
tulemuslikkuse kohta aruannet 140.

97 Samuti tuleb välja tuua, et kuigi iga-aastastes tegevusaruannetes on esitatud

peadirektorite kinnitav avaldus selle kohta, et aruandes kirjeldatud tegevustele

40
eraldatud vahendeid on muu hulgas kasutatud nende ettenähtud otstarbel ja
kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega, siis praktikas välistab esitatud
kinnitus tulemuslikkusega seotud probleemid. Kinnitus ja kõik sellega seotud
reservatsioonid piirduvad korrektsuse ja sisekontrolli küsimustega 141.

98 Lisaks teatab peadirektor kõigis iga-aastastes tegevusaruannetes, et aruandes

esitatud teave annab õige ja õiglase pildi. Eelmistel aastatel ei hõlmanud see kinnitus
esitatud tulemuslikkuse alaste andmete kvaliteeti 142. Komisjoni sisesuunistes 2019.
aasta kevadel avaldatavate 2018. aasta tegevusaruannete koostamise kohta nõutakse
nüüd, et ühe peadirektoraadi kõrgema juhtkonna liikme avaldus peab peadirektori
kinnituse toetamiseks sisaldama ka tulemuslikkuse alaseid andmeid. Nende
lisaavalduste praktiline mõju jääb suunistes ebaselgeks ja meie ei ole neid veel
uurinud.
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Tulemuslikkust käsitlevat teavet
kasutatakse parandusmeetmete võtmiseks
ja strateegilise planeerimise toetamiseks

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

99 Tegevuste haldamiseks, tulemuste optimeerimiseks ja juhtimissüsteemide

kohandamiseks ning strateegilise planeerimise toetamiseks on oluline kasutada
tulemuslikkust käsitlevat teavet 143. See kehtib eelarvehalduse tsükli kõigis etappides,
alates rahaliste vahendite eraldamisest mitmeaastase finantsraamistiku perioodil kuni
programmitöö ja projektide haldamiseni.

100 Perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020 edastasid liikmesriigid iga-aastaste

rakendamisaruannete kaudu komisjonile teavet programmide tulemuslikkuse kohta
(sealhulgas tekkinud raskused ja nende lahendamiseks võetud meetmed);
seirekomisjonid kiidavad need aruanded heaks ja seejärel kinnitab need komisjon.
Selle asemel teeb komisjon ettepaneku kasutada perioodi 2021–2027 puhul komisjoni
ja liikmesriikide osavõtul toimuvaid iga-aastaseid tulemuste hindamise koosolekuid, et
vaadata läbi programmi tulemuslikkus. Kuid ettepanekus jäävad selgusetuks nende
koosolekute osalejad, sisu ja tagajärjed 144. Ning kuigi liikmesriigid esitavad
tulemusandmed elektrooniliselt iga kahe kuu tagant (vt 10. juhtpõhimõte), toimuvad
tulemuste hindamise koosolekuid ainult kord aastas 145.

101 Leidsime, et tulemuslikkust käsitlevat teavet ei kasutata piisavalt, mõnikord

seetõttu, et see ei ole kättesaadav. Eriline probleem on see, et kehvade tulemustega ei
kaasne finantssanktsioone strateegilisel, programmide ega projektide tasandil.
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1.
Tõenditel põhinevate otsuste tegemiseks peaks tulemuslikkust käsitlev
mõtestatud teave kättesaadavaks teha

102 Oleme eelmistes juhtpõhimõtetes (vt 5., 8. ja 10. juhtpõhimõte) märkinud, et

tulemuslikkust käsitleva mõtestatud teabe kättesaadavus ei ole tagatud, mis
iseenesest piirab selle kasutamist otsuste tegemiseks ja parandusmeetmete võtmiseks.
Lisaks on programmijuhtimise tsüklis loomupärane ajastusprobleem, kuna kulub veidi
aega, enne kui (seiresüsteemidest pärit) tulemused tehakse kättesaadavaks ja neid
saab otsuste tegemiseks kasutada. Tulemuste hilinenud kättesaadavust on
halvendanud veelgi viivitused programmide käivitamisel (vt 7. juhtpõhimõte). Euroopa
Parlamendi uuringuteenistus on märkinud, et kahe mitmeaastase finantsraamistiku
tsükli vahel ei ole vaheetappi ning et eelmisest programmitöö perioodist saadud
poliitilised õppetunnid ei ole veel kättesaadavad ajal, mil tuleb alustada tulevaste
ettepanekute ja seisukohtade aruteludokumentide koostamist 146. Sama probleem
hõlmab ka konkreetse programmitöö perioodi järelhindamisel esitatud teavet 147 (vt
13. juhtpõhimõte).
2.
Tulemuslikkust käsitleva teabe olemasolu korral tuleks seda kasutada seireks
ja parandusmeetmete võtmiseks

103 Strateegilise planeerimise seisukohast märkisime 2. juhtpõhimõte raames, et

selles tuleks tugineda varasemale tulemuslikkust käsitlevale teabele. Leidsime oma
auditites, et nii programmide kui ka projektide tasandil ei seiratud alati tulemuslikkust
käsitlevat teavet ja et kui eesmärke ei saavutatud, ei võetud ka parandusmeetmeid
(näiteks finantskorrektsioonide kohaldamine). 6. juhtpõhimõtte raames täheldasime,
et tulemuslikkuse eesmärkide saavutamisel ei ole üldjuhul mingit mõju ELi rahastamise
määrale, seda ei programmide (nt tulemusreserv, lõpetamine) ega projektide tasandil.

104 Avastasime muid juhtumeid, kus tulemuslikkust käsitlevat teavet ei kasutatud
selle täies ulatuses.
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Eriaruanne komisjoni toetuse kohta noorte tegevusrühmadele
Leidsime iga-aastastest kontrollikoosolekute protokollidest, et komisjoni
kommentaarides keskenduti tegelike tulemuste asemel rahalisele rakendamisele ja
väljunditele. Lisaks võttis komisjon liikmesriikide poolt iga-aastastes
kontrollikoosolekute protokollides esitatud andmed vastu ilma neid kontrollimata.
Ühel juhul, kui komisjoni protokolli kohaselt olid kolme meetme sihtnäitajad juba
saavutatud, avastasime ülearvutamisel, et sihtväärtus oli saavutatud vaid 72 %
ulatuses 148.

Eriaruanne lairibaühenduse kohta ELi liikmesriikides
Võetud parandusmeetmed olid ebapiisavad, kuna jõudsime järeldusele, et
2020. aastaks ei suudeta täita kõiki liikmesriikide lairibaühenduse eesmärke;
komisjon ei olnud aga teinud ühtegi ettepanekut parandusmeetmete võtmiseks 149.

5. Hindamispõhimõte

105 Rakendustsükli viimane etapp on hindamine, kus hinnatakse põhjalikult

saavutusi ja nende mõju. Hindamised võivad toimuda programmide tasandil
(eelhindamine, hindamised perioodi ajal, nagu vahehindamised 150, järelhindamine) või
poliitika tasandil (mõju eelhindamine, järelhindamine). Liikmesriikide hinnangutes
käsitletakse riikliku või piirkondliku tasandi programme (või programmide rühmi),
samas kui komisjoni hinnangutes käsitletakse ELi tasandi vahendeid või programme.
13

Programmitöö ja poliitilisel tasandil tehtud
hindamisi kasutatakse otsustusprotsessis

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

106 Komisjon on loonud ja võtnud kasutusele tervikuna hästi kavandatud

hindamissüsteemi ja selle järelhindamissüsteem on hea, kui võrrelda seda enamikus
liikmesriikides kasutatava süsteemiga 151. 2018. aastal paigutas OECD ELi
järelhindamissüsteemi OECD liikmete seas neljandale kohale 152.

107 Leidsime siiski kaks põhiprobleemi, mis mõjutavad hindamiste kasulikkust:
o

hindamisi ei kasutata otsuste tegemisel, kuna neid ei tehta õigel ajal või need ei
ole õigel ajal kättesaadavad, või nende olemasolu korral ei kasutata neid otsuste
tegemisel piisavalt;

o

need ei põhine nõuetekohastel tõenditel.
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1.

Hindamisi tuleks kasutada otsuste tegemisel

108 Mõnikord ei tehta mõjuhindamisi ja eelhindamisi.
Arvamus ühissätete määruse eelnõu kohta
o

Poliitika tasandil peavad alates 2002. aastast kõik peamised seadusandlikud
ettepanekud läbima mõjuhindamise. Erinevalt teistest perioodidest ei viinud
komisjon perioodi 2021–2027 puhul ellu ühissätete määruse mõjuhindamist.
Mõjuhindamine on tehtud ühissätete määrusega reguleeritud seitsme fondi
määruste suhtes. Kõnealustes hindamistes ei hõlmatud siiski mõnda olulist
üldise tähtsusega küsimust 153.

o

Liikmesriikide programmide kohustuslikud eelhindamised aitasid programmides
tagada põhjalikuma sekkumisloogika. Kuid perioodi 2021–2027 ettepanekutest
jäetakse see positiivne arenguaspekt välja 154.

109 Teine probleem on õigeaegsus. Mainisime juba (vt 12. juhtpõhimõte)

ajastusprobleemi, mis tähendab seda, et pärast programmitöö perioodi tehtud
järelhindamised ei saa olla kättesaadavad selleks, et neile saaks tugineda järgmise
programmitöö perioodi seadusandlike ettepanekute koostamisel. Nagu komisjon
rõhutas, jõuti perioodi 2007–2013 hindamisega lõpule 2016. aastal, samas kui
perioodi 2014–2020 õigusaktide koostamist alustati 2011. aastal. Seega ei olnud seda
võimalik kasutada perioodi 2014–2020 raamistiku kavandamiseks 155.

110 Perioodi 2014–2020 õigusraamistikuga kehtestati, et liikmesriigid peavad

programmitöö perioodi jooksul tegema programmide kohustusliku hindamise
(hõlmates tõhusust). Oleme seisukohal, et sellistes hindamistes oleks võinud vähemalt
osaliselt käsitleda seda loomupärast ajastusprobleemi ja neid oleks võinud võtta
arvesse perioodi 2021–2027 seadusandlike ettepanekute koostamisel. Kuid
2017. aasta lõpuks ei olnud ühtegi sellist hindamist lõpetatud. Perioodiks 2021–2027
tehakse ettepanek, et komisjon teeks ka fondide vahehindamise, mis võiks sellega
seoses anda kasulikku teavet.

111 Kolmandat liiki probleem on see, et hindamisi ei kasutata alati. Liikmesriikide

poolt tehtud programmide järelhindamised oli perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020
vabatahtlikud. Siseauditi talitus leidis puudusi seoses liikmesriikide tehtud hindamiste
järelmeetmetega (st nende kasutamisega). Näiteks ei koostanud enamik siseauditi
talituse valimisse kuuluvaid liikmesriike hindamises esitatud soovituste käsitlemiseks
põhjalikku tegevuskava. Komisjoni ettepaneku kohaselt on perioodi 2021–2027 puhul
selline hindamine kohustuslik.
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2.

Hindamised peaksid põhinema kasulikul ja usaldusväärsel tõendusmaterjalil

112 Oleme juba juhtinud tähelepanu mitmele andmete olemasolu ja

usaldusväärsusega seotud probleemile (vt 5., 8. ja 10. juhtpõhimõte). Need
probleemid mõjutavad ka hindamisi.

Eriaruanne ELi õigusaktide järelhindamise kohta
Leidsime, et kuigi hindamised tehti parema õigusloome suunistes kehtestatud
õiguslike nõuete ja heade tavade kohaselt, oli andmete puudumine peamine
probleem, mis takistas nõuetekohast tõenditel põhinevat hindamist 156.

113 Komisjon jõudis oma perioodi 2007–2013 järelhindamise aruandes toetuse

andmise süsteemi kohta järeldusele, et üks peamisi põhjuseid, miks liikmesriikide
hindamisi poliitikast õppimiseks alakasutatakse, oli järelhindamisteks hea kvaliteediga
seireandmete ja võrdlusrühmade andmete piiratud kättesaadavus 157. Komisjoni
perioodi 2021–2027 ettepanekuteson esitatud nõue, et liikmesriigid peaksid tagama
hindamiseks vajalike andmete esitamise ja kogumise menetluste kehtestamise 158.

6. Valdkonnaülene põhimõte
14

Tsükkel on kestlik, et tagada avalike
sekkumiste pikaajaline tõhusus

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027

114 Kestlikkus on oluline element, et tagada avaliku sekkumise pikaajaline

tõhusus159. Peamine märk selle kohta, et projektil on kestvad väljundid ja tulemused,
on sellest saadava puhaskasu jätkumine pika aja vältel peale projekti lõpetamist 160.

115 Kõik ELi vahenditest rahastatud projektid ei ole kestlikud (või seda ei ole

võimalik tõendada). Programmitöö tsükli rakendamise jooksul tuleb pidada silmas
kestlikkuse tagamist ja pikaajaliste tulemuste saavutamist 161.
Programmitöö etapp

116 Kestlikkuse tagamine eeldab analüüsi ja strateegiat projekti koostamise etapis,

et säilitada pikaajaline eriinvesteering162. Hiljutise auditi käigus leidsime, et
programmides ega muudes asjakohastes piirkondlikes strateegiadokumentides ei
edendatud tulemuslikult tootlike investeeringute pikaajaliste tulemuste saavutamist.
Pikaajaliste tulemuste saavutamine ei olnud prioriteet 163.
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117 Üks rahalise jätkusuutlikkusega seotud konkreetne probleem on ELi

kaasrahastatud taristute tariifid. Perioodil 2007–2013 leidis kontrollikoda, et need
tariifid ei toeta alati tehtud investeeringute jätkusuutlikkust. Näiteks paljudel juhtudel
oli kodumajapidamiste ja tööstuskäitiste makstav reovee hind liiga madal, et
võimaldada taristu uuendamist pärast selle eeldatava majandusliku eluea lõppu 164.
Selleks et vähemalt osaliselt seda probleemi käsitleda, nõuti perioodi 2014–2020
õigusaktides liikmesriikidelt, et nad kehtestaksid mõnes konkreetses valdkonnas
(näiteks veesektori) strateegiad, mis tagavad jätkusuutliku rahastamisallika
kaasrahastatud projektide raames loodud taristute säilitamiseks (eeltingimus 6.1).

118 Komisjon on tunnistanud, et eeltingimuste panust tulemuste jätkusuutlikkusse
tuleb tugevdada 165. Sellest tulenevalt on perioodiks 2021–2027 kavandatud
õigusaktidega ette nähtud, et rakendamistingimusi säilitataks kogu perioodi vältel,
mitte ei hinnata neid ühekordse meetmena.
Projektide valik

119 Kõigi perioodide õigussätted nõuavad liikmesriikidelt selle tagamist, et valitud

projektide toetusesaajatel (projektide omanikud) oleks haldus- ja finantsvõimekus
projekti säilitamiseks pärast selle lõpetamist. Leidsime oma auditis, milles käsitleti ELi
toetust ettevõtete tootlikele investeeringutele, et valikukriteeriumid ei kajastanud aga
piisaval määral ERFi rahastatud projektide vajadust saavutada pikaajalisi tulemusi 166.
Ühissätete määruse eelnõu sätted perioodiks 2021–2027 on muudetud
konkreetsemaks ja nõuavad liikmesriigilt selle kontrollimist, kas toetusesaajatel on
vajalikud rahalised vahendid tegevus- ja hoolduskulude katmiseks 167.

120 Suurte (väärtusega üle 50 miljoni euro) investeerimisprojektide puhul oli

kohustusliku kulude-tulude analüüsi üheks eesmärgiks perioodidel 2007–2013 ja 2014–
2020 tagada, et kaasrahastatud investeeringud oleksid rahaliselt elujõulised.
Suurprojektid, millel puudus hea kulude-tulude analüüs, olid sageli rahaliselt
mitteelujõulised ja/või alakasutatud 168. Suurprojektide lõpetamise ettepanek ja seega
kohustuslik kulude-tulude analüüs perioodil 2021–2027 suurendab ohtu
jätkusuutlikkusele.
Rakendusetapp

121 Kõigi kolme programmitöö perioodi puhul kohustavad õigusaktid üldiselt

kaasrahastamise tagasimakse nõude vältimiseks toetusesaajaid projekte säilitama viie
aasta jooksul alates nende lõpetamise kuupäevast 169. Leidsime oma auditis, milles
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käsitleti ELi toetust ettevõtete tootlikele investeeringutele, et kõigi auditeeritud
projektide puhul olid täidetud kohustuslikud kestvusnõuded 170.

122 Need sätted ei kajasta alati varade tegelikku elutsüklit, mis võib olla palju pikem
kui viis aastat. See tekitab ohu, et toetusesaajad saavad vara pärast asjakohase
perioodi lõppu võõrandada.

Eriaruanne ERFi toetuse kohta ettevõtlusinkubaatoritele
Leidsime, et kasutusel olevad süsteemid võimaldavad pärast kestvusaja lõppu anda
märkimisväärse osa avaliku sektori toetuse väärtusest ettevõtlusinkubaatorite
omanikele 171.
Seire-/aruandlus-/hindamisetapp

123 Kestlikkuse tagamine nõuab asjakohast järelevalvet projekti kogu elutsükli

jooksul ja pärast seda 172. Leidsime, et kestlikkuse andmed olid mõnikord puudulikud.

Eriaruanne ELi toetuse kohta ettevõtetesse tehtavatele tootlikele
investeeringutele
Leidsime, et viieaastase kestvusaja lõpuks tähendasid seireandmete piirangud seda,
et kõigist projektidest peaaegu poolte puhul ei olnud kestlikkuse hindamine
võimalik. Seda seetõttu, et korraldusasutused ei olnud vajalikke seireandmeid
kogunud või asjakohased dokumendid puudusid kohustusliku säilitamisaja
lõppemise tõttu. Üldiselt oli kohustuslike kestvusnõuete täitmise järelevalve ulatus
pärast projekti lõpetamist piiratud ja programmide vahel erinev. Eelkõige lõpetasid
korraldusasutused kohe pärast kohustusliku kestvusperioodi lõppu projektide
edasise käekäigu kontrollimise, sest puudus õiguslik nõue kontrolli jätkata 173.

124 Veel selle näitlikustamiseks, kui vähe on kõnealusele küsimusele tähelepanu

pööratud, on Euroopa Parlament märkinud, et avaliku sektori huvi on kõnealuses
küsimuses olnud piiratud ja seetõttu on kättesaadavad ainult puudulikud andmed
ERFist kaasrahastatud projektide tulemuste jätkusuutlikkuse kohta 174. Ka meie ei
leidnud ühtegi tootlike investeerimisprogrammide hindamist, mis sisaldaks
konkreetset hinnangut tulemuste jätkusuutlikkusele 175.
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Kokkuvõtvad märkused
125 Ühtekuuluvuspoliitika sekkumised ei pruugi ainult positiivselt mõjutada nende

liikmesriikide ja piirkondade tulemuslikkust, kus neid rakendatakse, vaid nad võivad
kanduda üle ka mujale ELis. Selleks et poliitika positiivset mõju veelgi suurendada, on
EL püüdnud suurendada oma ühtekuuluvuspoliitika kulude tulemuslikkusele suunatust.
Paljude erinevate sidusrühmade hulgas esineb mõnikord erinevaid või isegi vastuolulisi
seisukohti selle saavutamise viisi kohta.

126 ELi üldine õigusraamistik ja ühtekuuluvuspoliitika eeskirjad on järk-järgult

arenenud. Praeguseks hõlmavad need mitmeid tulemusjuhtimise tõhusa süsteemi
jaoks vajalikke põhielemente, kuigi perioodiks 2021–2027 kavandatud õigusaktis
vähendatakse mõningal määral tulemuslikkusele keskendumist. Kuid see üleüldiselt
paranenud raamistik ei vasta alati poliitika tegelikule rakendamisele.

127 Meie kindlaksmääratud juhtpõhimõtetes hõlmatakse poliitikajuhtimise kogu

tsükkel, alates strateegilisest planeerimisest kuni rakendamise ning lõpuks aruandlusja hindamisetapini. Juhtpõhimõtete aluseks on ELi lisaväärtus – väärtus, mis tuleneb
ELi sekkumisest ja lisandub väärtusele, mille liikmesriigid oleksid muidu üksi loonud.
Oleme varem märkinud, et kuluprogrammid, mis ei anna ELi lisaväärtust, on juba
olemuselt tõenäoliselt ebatõhus ja ebamõjus viis ELi maksumaksjate raha
kasutamiseks. Samuti leidsime, et tõelist ELi lisaväärtust oli sageli raske tuvastada, eriti
jagatud eelarve täitmise korral, nagu see on ühtekuuluvuspoliitika puhul.

128 Selleks, et käsitleda eritähelepanu nõudvaid valdkondi, oleme oma

varasemates aruannetes esitanud soovitused. Need on hõlmanud järgmist:
o

vajadus selgete ELi prioriteetide järele (koos seotud eesmärkidega), millesse
tuleks ühtekuuluvuspoliitika kuludest panustada, et optimeerida ja lihtsustada
strateegilisi raamistikke, et saavutada ühtsed kõrgetasemelised eesmärgid ja
muuta need tegevuseesmärkideks(1. juhtpõhimõte);

o

programmide läbivaatamisel tuleks arvesse võtta tulemuslikkuskaalutlusi,
sealhulgas paremaid tulemusi (9. juhtpõhimõte).

129 Oleme samuti juhtinud tähelepanu asjaolule, et õigusraamistik peaks olema

valmis programmitöö perioodi alguseks, kuna rakendamise viivitused mõjutavad tsükli
järgnevaid etappe. Rakendamisel esinevad kumulatiivsed viivitused koos kattuvate
toetuskõlblikkuse perioodidega nihutavad raskuskeskme tulemuslikkuskaalutlustelt
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raha kulutamisele (vt 7. juhtpõhimõte) ja piiravad tulemusandmete kasutamist
hindamiseks või strateegiliseks planeerimiseks (vt 12. ja 13. juhtpõhimõte).
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Lisa.
I lisa. Tulemuslikkusele suunatuse kujunemine ühtekuuluvuspoliitika õigusaktides
Järgmises tabelis on näidatud iga juhtpõhimõtte puhul, kas meie otsuste aluseks olevad kriteeriumid olid kehtestatud asjakohastes
ühtekuuluvuspoliitika programmitöö perioodi õigusaktides. Oleme laiendanud enamikku kriteeriume, et need sisaldaksid üksikasjalikumat
teavet kui see, mis on põhitekstis lisatud iga juhtpõhimõtte analüüsi juurde. Täieliku ülevaate saamiseks oleme analüüsinud kõiki
programmitöö perioode alates ühtekuuluvuspoliitika algusest.
1989–
1993

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

Strateegilise planeerimise põhimõtted
1. EL on esitanud selge ja järjepideva nägemuse selle kohta, mida ta soovib ühtekuuluvuspoliitika vahenditega – mis tuleb omandada ja mida tuleb rakendada –
saavutada
Laiaulatusliku ELi hõlmava strateegia olemasolu
ELi strateegilised eesmärgid, mis on kantud üle ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidesse
2. Liikmesriikidele vahendite eraldamisel võetakse arvesse kindlaksmääratud vajadusi ja tuginetakse kogutud tulemuslikkusteabele
Õigusaktides sätestatud vahendite eraldamise meetod
Vahendite eraldamine SKP alusel
Vahendite eraldamine vajaduste alusel konkreetsetes valdkondades
Vahendite eraldamine, tuginedes varasemale tulemuslikkust käsitlevale teabele

Programmitöö põhimõtted
3. Kasutatakse selget sekkumisloogikat
Kohustusliku riikliku strateegia olemasolu (nt riiklik strateegiline raamistik, partnerlusleping)
Eesmärkide/prioriteetide määratlemine riigi tasandil
Ühine ELi hõlmav strateegia kanti üle riiklikesse eesmärkidesse koos sihtidega (peamised eeldatavad
tulemused)
Vajaduste väljaselgitamine ja sõnastamine riigi tasandil

2021–
2027

50
1989–
1993
Kohustuslike programmide olemasolu
Vajaduste väljaselgitamine ja sõnastamine programmide tasandil
Eesmärkide määratlemine programmide tasandil
Eesmärke käsitlevate meetmete kehtestamine programmide tasandil
Programmi standardvorm, mis kirjeldab sekkumisloogikat ühtlustatud viisil
Koondfinantsandmed sekkumiskoodide kaupa programmide tasandil
4. Rahastamine on sihipärane
Valdkondliku kontsentreerumise nõuete olemasolu, millega kohustatakse kõiki liikmesriike eraldama ELi
prioriteetsetele valdkondadele teatav rahasumma
(Eeltingimuste/rakendamistingimuste) olemasolu, millega aidatakse koondada rahalisi vahendeid
sihtvaldkondadele / toetusesaaja tüübile
5. Kasutatakse lihtsat ja järjepidevat tulemuslikkuse mõõtmise raamistikku
(Programmile eriomased) väljundnäitajad
(ERFile/Ühtekuuluvusfondile/ESFile ühised) väljundnäitajad
(Programmile eriomased) tulemusnäitajad
(ERFile/Ühtekuuluvusfondile/ESFile ühised) tulemusnäitajad
Väljund- ja tulemusnäitajate kohustuslik ja eelnev (programmide vastuvõtmisel) programmidesse lisamine
Väljundite ja tulemuste lähte- ja sihtväärtused, mida on programmi vormis konkreetselt nõutud
Väljundite lähteväärtused (*perioodil 2014–2020 piirdub vaid tulemuslikkuse raamistikuga)
Tulemuste lähteväärtused (*perioodil 2014–2020 piirdub vaid tulemuslikkuse raamistikuga)
Väljund- ja tulemusnäitajate ühtlustatud määratlused ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas
6. Kasutatakse tulemuslikkust stimuleerivaid mehhanisme
Vajadus täita vahendite tõhusaks kasutamiseks teatavad strateegilised/regulatiivsed tingimused
(eeltingimused/rakendamistingimused)
Kohustuslik tulemusreserv/vahehindamine, milles võetakse arvesse tulemuslikkust programmide tasandil
Eesmärkide saavutamisega seotud lõppmakse tegemine programmile (lõpetamine)
Projektide finantskorrektsioonid, kui kokkulepitud tulemusi ei täideta (*piirdub vaid tulemuslikkuse
raamistikuga)
Otsene tulemuspõhine eelarvestamine – maksed tingimuste täitmisel ja tulemuste saavutamisel (valikuline)

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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ELi vahendite väljamaksmise sidumine majandusjuhtimise nõuete täitmisega (Euroopa poolaasta, riigipõhised
soovitused)

Rakendamise põhimõtted
7. Liikmesriigid kasutavad oma ühtekuuluvuspoliitika vahendeid õigeaegselt
Riiklike strateegiate (riiklik strateegiline raamistik, partnerlusleping) ja (programmide) esitamise tähtajad
Asutuste määramise selge ajakava (vajaduse korral)
Lihtsam asutuste määramise protsess (varasemate süsteemide kasutamise pikendamine)
Finantseeskirjade olemasolu vahendite õigeaegse kasutamise kohta vaid (N+2) või (N+3) reegli alusel
Lõpetamisdokumentide esitamise tähtajad (14 või 15 kuud pärast toetuskõlblikkuse perioodi)
Lõpptähtaeg, et komisjon viiks hindamise lõpule ja teeks lõppmakse
Ühissätete määrusesse programmitöö dokumentide vormide eelnev lisamine
Nõuded, millega tagatakse projektide õigeaegne rakendamine
8. Projektide valimisel ja rakendamisel kasutatakse tulemuslikkusele suunatud lähenemisviisi
Nõue, et liikmesriigid kehtestaksid kriteeriumid projektide valimiseks ja kohaldaksid neid
Nõue, et liikmesriigid annaksid potentsiaalsetele toetusesaajatele teavet rahastamisvõimaluste ja
valikumenetluste kohta
Nõue, et valikukriteeriumide osas tagaksid liikmesriigid valitud projektide panuse eesmärkide ja tulemuste
saavutamisse
Valikukriteeriumidele on kehtestatud täiendavad kvaliteedinõuded (kulutasuvus, vastavus
rakendamistingimustele)
Valikukriteeriumidega nõutakse vähemalt ühe tulemusnäitaja tuvastamist, mis vastab programmi
eesmärkidele
Nõue, et liikmesriigid valiksid prioriteetsed projektid
Komisjon võib esitada valikukriteeriumide kohta tähelepanekuid; liikmesriigid peavad neid kontrollima
Tulemusnäitajate kohustuslik lisamine toetuslepingutesse
Kohustus rakendada rahastatavaid projekte kõige kulutasuvamalt (kohaldada riigihankeõigust)
Kohustus rakendada rahastatavaid projekte kõige kulutasuvamalt (kulude-tulude analüüs,
rahastamispuudujääk)
9. Programmide läbivaatamise aluseks võetakse tulemuslikkuskaalutlused, sh tulemused
Programmide muudatused on võimalikud ainult teatud tingimustel (nt sotsiaal-majanduslikud olud,
rakendamisel esinevad raskused)

1989–
1993

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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Eesmärkidele avalduva muudatuste mõju kohustuslik hindamine (liikmesriikide ja komisjoni jaoks) ning
programmide muudatuste põhjendamise vajadus
Tulemuslikkuse raamistiku näitajatele avalduva muudatuste mõju kohustuslik hindamine
Kõigile muudetud programmidele on vaja saada komisjoni heakskiit

1989–
1993

Seire ja aruandluse põhimõtted
10. Seiresüsteemid tagavad õigeaegsed ja kvaliteetsed tulemusandmed
Nõue, et liikmesriigid võtaksid kasutusele süsteemi andmete elektroonilisel kujul salvestamiseks ja
säilitamiseks
Nõue, et liikmesriigid kirjeldaksid oma programmitöö dokumentides andmete kogumise ja töötlemise korda
(7. eeltingimus)
Süsteemi toimimist kontrollib sõltumatu auditeerimisasutus rakendamise algetapis
Kohustuslik elektrooniline teabevahetus toetusesaajate ja asutuste vahel (e-ühtekuuluvus)
Nõue, et liikmesriigid edastaksid andmeid elektrooniliselt ja struktureeritult komisjoni IT-süsteemi kaudu
Korraldusasutused kinnitavad liidu vahendite haldaja kinnituses komisjonile esitatud tulemusandmete
usaldusväärsust
Auditeerimisasutused kinnitavad korraldusasutuste hinnangut tulemusandmete usaldusväärsuse kohta auditi
arvamustes
Seirekomisjon kontrollib ja kinnitab korraldusasutuste poolt komisjonile edastatud kvaliteetseid andmeid
Komisjoni roll andmete läbivaatamisel on sätestatud ühissätete määruses
Komisjon võib maksed peatada, kui seiresüsteemi kvaliteedis ja usaldusväärsuses või andmetes ühiste ja
erinäitajate kohta on suuri puudusi
11. Vastutus hõlmab selgelt ka tulemuslikkust
Nõue, et liikmesriigid edastaksid komisjonile andmed kõigi fondide programmide tulemuslikkuse kohta
Liikmesriikide kohustuslikud iga-aastased rakendamisaruanded
Komisjonilt nõutavad strateegilised aruanded
Tulemusandmed on internetis kergesti ja avalikult kättesaadavad
Komisjon peab programmi lõpetamisel saavutatud väljundite ja tulemustega sõnaselgelt nõustuma
12. Tulemuslikkust käsitlevat teavet kasutatakse parandusmeetmete võtmiseks ja strateegilise planeerimise toetamiseks
Tulemuslikkust käsitlevat teavet kavatsetakse kasutada strateegilisel tasandil tehtavate otsuste tegemiseks
(vahehindamine)

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
2027
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Tulemuslikkust käsitlevat teavet kavatsetakse kasutada programmide tasandil tehtavate otsuste tegemiseks
(tulemusreserv, vahehindamine ja korrektsioonid ebapiisava tulemuslikkuse korral)
Komisjon kinnitab ametlikult programmide tulemuslikkust
Seirekomisjon kinnitab ametlikult programmide tulemuslikkust
Komisjoni ja liikmesriikide osavõtul toimuvaid iga-aastaseid tulemuste hindamise koosolekuid, et analüüsida
iga programmi tulemuslikkust

1989–
1993

Hindamise põhimõtted
13. Programmitöö ja poliitilisel tasandil tehtud hindamisi kasutatakse otsustusprotsessis.
Ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide mõju eelhindamine komisjoni poolt
Programmide kohustuslik eelhindamine liikmesriikide poolt
Programmide kohustuslik vahehindamine liikmesriikide poolt, hõlmates tõhusust
Programmide kohustuslik järelhindamine liikmesriikide poolt
Poliitika/vahendite kohustuslik vahehindamine komisjoni poolt
Poliitika/vahendite kohustuslik järelhindamine komisjoni poolt

Valdkonnaülene põhimõte
14. Tsükkel on kestlik, et tagada avalike sekkumiste pikaajaline tõhusus
Korraldusasutused peavad projektide valimisel kontrollima, kas toetusesaajate on (haldus- ja finants)võimekus
projektide säilitamiseks
Liikmesriigid peavad kontrollima, kas toetusesaajatel on vajalikud rahalised vahendid tegevus- ja
hoolduskulude katmiseks
Suurprojektidele (üle 50 miljonit eurot) tuleb lisada kulude-tulude analüüs, mis hõlmab projektide rahalist
elujõulisust
Toetusesaajad on kohustatud projekte (projektid / tootlikud investeeringud ja taristu) säilitama vähemalt viie
aasta jooksul
Eeltingimuste või rakendamistingimustega nõutakse strateegilist raamistikku, mis tagab investeeringute
jätkusuutlikkuse

d

1994–
1999

2000–
2006

2007–
2013

2014–
2020

2021–
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