
ET 

 

 
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja teema kiirülevaate põhisõnumid. 
Aruanne on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – kõnesisik T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – pressiametnik T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Pressiteade 
Luxembourg, 28. märts 2019 

 
 

ELi audiitorid kirjeldavad Euroopa ühtekuuluvuspoliitika eelarve 
jaotamist peale aastat 2020.  

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud uues teema kiirülevates käsitletakse seda, kuidas 
jaotatakse ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ELi liikmesriikide vahel uuel seitsmeaastasel 
perioodil. 

„Käesolev aasta on ELi järgmise seitsmeaastase eelarve seisukohast keskse tähtsusega. On 
oluline, et kõigi sidusrühmade otsused põhineksid küllaldasel infol, et ühtekuuluvuspoliitika 
saavutaks vähemate vahenditega veelgi paremaid tulemusi,“ ütles ülevaate eest vastutav 
kontrollikoja liige Iliana Ivanova. „Selles kontekstis selgitatakse meie ülevaates arusaadaval viisil 
keerulist protsessi, mille abil ühtekuuluvuspoliitika vahendeid liikmesriikide vahel jaotatakse. 
Loodame, et ülevaade aitab elavdada sellel teemal peetavat konstruktiivset arutelu.“ 

Teema kiirülevaade kirjeldab, kuidas EL jaotab oma ühtekuuluvuspoliitika vahendeid – mis on 
mõeldud Euroopa rikaste ja vaeste piirkondade erinevuste vähendamiseks – konkreetsetele 
liikmesriikidele ja piirkondadele. Ülevaates võrreldakse 2021.–2027. aasta perioodiks kavandatud 
vahendeid varasema perioodi (2014–2020) summadega. Dokument sisaldab ka näiteid protsessi 
käigus kasutatavatest arvutustest. 

Euroopa Komisjoni eelarveettepanek aastateks 2021–2027 on 1279 miljardit eurot, millest 
373 miljardit eurot (10% vähem kui eelmisel perioodil) eraldataks ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamiseks. Protsess sarnaneb üldiselt eelmistel perioodidel kasutatule ning kuigi komisjon on 
olnud varasemast läbipaistvam, on endiselt tegu suhteliselt keeruka protsessiga. 

See, kui suur osa ELi seitsme aasta eelarvest tuleks suunata ühtekuuluvuspoliitikale, on 
iseenesest poliitiline otsus. Järgmises etapis jaotab komisjon ühtekuuluvuspoliitika vahendid 
(Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist+ ja Ühtekuuluvusfondist) 
liikmesriikidele ja piirkondadele; selle aluseks on mitu metoodilist protsessi. Suurema osa 
vahendite jagamine riikide ja piirkondade vahel põhineb nende suhtelisel jõukusel.  

Riigid ja piirkonnad võivad ka saada lisamakseid, mis on seotud selliste sotsiaalmajanduslike ja 
keskkonnaalaste teguritega nagu noorte töötus ja hariduse omandamine. Esimest korda võetakse 
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arvesse ka rännet ja kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kuigi audiitorite sõnul on nende mõju 
väike. 

Muutunud on ka aastateks 2012–2027 riikidele eraldatavate ühtekuuluvuspoliitika toetuste 
suurus, sest paljud piirkonnad ja mõned riigid on eelmise perioodiga võrreldes jõukamaks või 
vaesemaks muutunud. Võrreldes perioodi 2014–2020 toetustega ei saa aga ühelegi liikmesriigile 
eraldatav toetus suureneda rohkem kui 8% ega väheneda rohkem kui 24%. Sellised ülempiirid ja 
turvaabinõud tagavad, et liikmesriikide eraldised ei erineks programmitöö periooditi liiga palju.  

Komisjoni ettepanekud järgmiseks programmitöö perioodiks sisaldavad esimest korda ka igale 
liikmesriigile kavandatud summasid. Nende ettepanekute kohaselt saaksid seitse riiki rohkem 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid, kuus sama palju ja 14 riiki vähem kui eelmisel perioodil. Nagu 
eelnevatelgi perioodidel, läheb kolm neljandikku rahastusest vaesematele vähem arenenud 
piirkondadele. Algselt kavandatud summade üle hakkavad ELi institutsioonid ja liikmesriigid 
hiljem veel läbi rääkima. 

Toimetajatele 

Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid järgneva 12 kuu jooksul otsustama, kuidas 
ühtekuuluvuspoliitika vahendid liikmesriikide vahel jaotatakse.  

Seetõttu jäeti kõik Brexitiga seotud kaalutlused käesolevast ülevaatest välja. 

Euroopa Kontrollikoja teema kiirülevaade „Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine 
liikmesriikidele aastatel 2021–2027“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 
23 keeles. 

 


