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Pressiteade 
Luxembourg, 20. juuni 2019 

Audiitorite sõnul tuleks ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kulutuste puhul rohkem 
keskenduda tulemuslikkusele 

Euroopa Kontrollikoja uue infodokumendi kohaselt on vaja suuremaid jõupingutusi, et tagada 
ELi ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkus ja tõhusus. Õigusaktide väljatöötamise käigus selle 
eesmärgi täitmise suunas liikumine ei ole alati tähendanud tõhusate meetmete võtmist 
kohapeal, ütlevad audiitorid. Audiitorid toovad välja mitu parandamist vajavat valdkonda, 
alates strateegilisest kavandamisest ja poliitika rakendamisest kuni järelevalve ja hindamiseni. 
Samuti hoiatavad nad, et kuigi suuremal lihtsustamisel on mitmeid eeliseid, võib see 
programmiperioodil 2021–2027 vähendada suunatust ühtekuuluvuspoliitika kulutuste 
tulemuslikkusele. 

Ligikaudu kolmandik ELi 140 miljardi euro suurusest aastaeelarvest eraldatakse 
ühtekuuluvuspoliitikale. Euroopa Komisjoni sõnul on programmitöö perioodi 2014–2020 üks 
alustalasid selle tagamine, et ühtekuuluvuspoliitika kulutused oleksid tulemustele suunatud. See 
on ka üks peamisi eesmärke, mis on aluseks komisjoni seadusandlikele ettepanekutele perioodiks 
2021–2027. 

„Meie läbivaatamise keskmes on 14 juhtpõhimõtet, mille aluseks on meie aastatepikkune 
audititöö. Usume, et neil on võtmeroll ELi ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse tagamisel“, ütles 
infodokumendi koostamise eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Kuigi 
õigusraamistikus on toimunud positiivseid muutusi, võiks veelgi parandada mitmeid valdkondi, 
nagu strateegiline planeerimine, poliitika rakendamine ja jätkusuutlikkuse tagamine.“ 

Infodokumendis vaadeldakse arengut, mida EL teeb selleks, et muuta ühtekuuluvusvaldkonna 
kulutused rohkem tulemustele suunatuks. Üldiselt suhtuvad audiitorid viimastel aastatel tehtud 
edusammudesse positiivselt. Komisjon on võtnud meetmeid, et hõlmata põhiomadusi, nagu 
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heade tulemuste määratlemine ja selle saavutamiseks vajalikud tingimused, see, kuidas 
tulemuslikkust mõõta, ning kuidas selle kohta aruannet esitada ja seda hinnata. Neid ei ole aga 
alati kohapeal tõhusalt rakendatud.  

Lisaks kiidavad audiitorid komisjoni järgmise programmitöö perioodi (2021–2027) ettepanekute 
puhul seda, kuidas ELi rahalised vahendid on suunatud sinna, kus neil on kõige suurem mõju, ning 
samuti jõupingutusi tulemuslikkuse mõõtmise raamistiku tugevdamiseks. Samas juhivad nad 
tähelepanu sellele, et strateegia „Euroopa 2020“ elluviimiseks puudub kogu ELi hõlmav 
strateegia, ning riskile, et programmi muudatused ei põhine tulemuslikkuse alastel kaalutlustel. 

Lõpetuseks rõhutavad audiitorid seda, et Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid õigusraamistiku 
õigel ajal vastu võtma. Kumulatiivsed viivitused rakendamisel koos kattuvate toetuskõlblikkuse 
perioodidega ei lase liikmesriikidel keskenduda tulemuslikkusele, vaid pigem ELi raha kiirele 
ärakulutamisele, et sellest mitte ilma jääda. 

 

Toimetajatele 

ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada ELi piirkondade erinevusi, et saavutada 
tasakaalustatud majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne areng. Selles poliitikavaldkonnas 
kulutatakse ca 350 miljardit eurot ehk üks kolmandik perioodi 2014–2020 ELi eelarvest.  
Infodokument on poliitikavaldkonda käsitlev kirjeldav ja analüütiline dokument. See ei sisalda 
uusi auditileide. Vastavalt oma kohustusele anda aru usaldusväärse finantsjuhtimise kohta on 
Euroopa Kontrollikoda aidanud märkimisväärselt kaasa tulemuslikkuse saavutamisele. Käesolevas 
dokumendis esitatud analüüs põhineb viimase kümne aasta jooksul ühtekuuluvuse valdkonnas 
tehtud ulatuslikul audititööl (69 aruannet), mida täiendavad ülevaated muudest allikatest.  

Euroopa Kontrollikoja infodokument „Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine“ on 
kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 
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