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Pärast 2020. aastat kavatsetakse kasutusele võtta lihtsamad ja
paindlikumad ühtekuuluvuspoliitika fondide eeskirjad, kuid ELi
audiitorid hoiatavad, et vajatakse täiendavaid kaitsemeetmeid
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud arvamuse kohaselt on ELi ühtekuuluvuspoliitika fondide kasutamise
uued kavad lihtsamad ja paindlikumad. Sellest hoolimata teevad audiitorid mitu ettepanekut selle kohta,
kuidas tagada, et liikmesriikide kulutused avaldaksid tegelikku mõju ja vastaksid eeskirjadele.
Kavandatud ühissätete määrus aastateks 2021–2027 hõlmab seitset fondi investeeringute tegemiseks
regionaalarengusse ning tööhõivesse, julgeolekusse ja piirikaitsesse, ning meetmeid rändajate toetamiseks ELi
liikmesriikides. Kõnealuste fondide kogumaht võib küündida ligikaudu 360 miljardi euroni, mis moodustab kuni
kolmandiku ELi kogueelarvest perioodil 2021–2027. Määruses sätestatakse ühised poliitikaeesmärgid,
määratakse kindlaks vahendite jaotus liikmesriikide vahel ning nähakse ette eeskirjad poliitika kavandamiseks ja
jõustamiseks.
„Kontrollikoja hinnang näitab, et üldiselt on Euroopa Komisjoni ettepanekuga õnnestunud teksti lihtsustada, kuid
kulutõhusus ei ole suurema tähelepanu all ja aruandekohustuse kord on kohati oluliselt nõrgenenud,“ ütles
arvamuse eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Kontrollikoda esitab seadusandjatele ja
komisjonile kaalumiseks 58 ettepanekut, mille vastuvõtmine aitaks suurendada ühtkuuluvuspoliitika
tulemuslikkust ja tõhusust.“
Oma arvamuses toetavad audiitorid Euroopa Komisjoni jätkuvaid jõupingutusi lihtsustamise suunas, mis
nõuetekohase rakendamise korral võivad vähendada halduskoormust ja suunata tähelepanu sisendite asemel
tulemustele. Audiitorite sõnul ei ole aga mitmed sätted selged, mis võib kaasa tuua erinevaid tõlgendusi,
mõjutades seeläbi õiguskindlust. Audiitorid hoiatavad ka, et lihtsustamisega ei tohiks kaasneda suuremaid riske
eeskirjade järgimisele ega takistusi ELi olemasolevate piiratud vahendite optimaalsele kasutamisele.
Dokumendis märgitakse ka seda, et komisjon pakub välja viis kõrgetasemelist poliitilist eesmärki, selmet siduda
kulutused kogu ELi hõlmava strateegiaga. Need eesmärgid ei ole aga loodud ELi tasandil mõõdetavate tulemuste
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või sihtarvude saavutamiseks. Audiitorite sõnul võib kavandatud reform selle tagajärjel osutuda veelgi vähem
tulemustele orienteerituks kui aastatel 2014–2020.
Audiitorid rõhutavad, et määruse ettepanekuga pannakse lisavastutus ELi vahendite haldamise ja kontrollimise
eest liikmesriikidele. Audiitorid hoiatavad, et kui komisjoni järelevalvet selle üle, kuidas liikmesriigid ELi
vahendeid kulutavad, piiratakse või järelevalve koguni kaotatakse, võib see seada ohtu viimaste aastate
edusammud ühtekuuluvuse valdkonna ebakorrektsete ja ebatõhusate kulutuste vähendamisel.

Toimetajatele
Komisjon avaldas 29. mail 2018 ettepaneku ühissätete määruse kohta seitsme ELi fondi jaoks järgmiseks
programmitöö perioodiks (2021–2027). Kõnealused seitse fondi on Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF),
Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF), Varjupaiga- ja
Rändefond (AMF), Sisejulgeolekufond (ISF) ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahend (BMVI). Nimetatud
fondide juhtimise eest vastutab komisjon koostöös liikmesriikidega.
Euroopa Kontrollikoda aitab edendada ELi finantsjuhtimist, avaldades arvamusi uute või muudetud
finantsjuhtimisalase mõjuga õigusaktide ettepanekute kohta. Arvamustes antakse sõltumatu hinnang ELi
välisaudiitori seadusandlikele ettepanekutele.
Komisjoni ettepaneku õiguslik alus tähendab, et konsulteerimine Euroopa Kontrollikojaga on kohustuslik.
Euroopa Parlament ja nõukogu – ELi kaasseadusandjad – peavad võtma vastu ühissätete määrust käsitlevad
lõplikud õigusaktid. Nad võivad kasutada käesolevat arvamust selleks, et teha ettepanekuid komisjoni
ettepaneku muutmiseks.
7. novembril avaldab Euroopa Kontrollikoda arvamuse kavandatava ühise põllumajanduspoliitika reformi kohta
pärast 2020. aastat.
Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 6/2018 ühissätete määrust käsitleva komisjoni 29. mai 2018. aasta ettepaneku
kohta on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu inglise keeles; arvamuse versioonid ELi teistes
keeltes avaldatakse hiljem.

2

