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ELi audiitorite sõnul suunati noorte tegevusrühmade abil 
ümber 1,9 miljardit eurot, ent noorte töötuse 
vähendamiseks tehti vähe ettepanekuid. 
Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt õnnestus komisjoni loodud noorte 
tegevusrühmadel vahendeid noorte toetamiseks ümber suunata, ent tegevusrühmad ise tegid selle kohta 
tegelikult vähe ettepanekuid. Tegevusrühmade eesmärk oli aidata kõige suurema noorte töötusega 
liikmesriikidel suunata veel jaotamata struktuurifondide vahendid ümber projektidele, mis annaksid 
lühima ajaga parimaid tulemusi. 

Audiitorid leidsid, et komisjon toetas liikmesriike nõustamisega, ent teda takistas olemasoleva teabe 
piiratud hulk ja puudulik kvaliteet. Algatusega kaasnes küll ESFi vahendite ümberkavandamine ja 
ümbersuunamine, aga rakenduskavade muudatusi hinnanud komisjon keskendus peamiselt eelarvealastele 
aspektidele. Audiitorid järeldasid auditi põhjal, et olukordades, kus komisjoni poolt lubatu ja tegelikult 
saavutatavate tulemuste vahel on potentsiaalseid erinevusi, peaks taoliste algatustega seotud ootusi 
paremini juhtima. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Iliana Ivanova sõnul „on noorte töötus üks ELi praeguseid 
suuremaid probleeme. Seetõttu peab ELi vahenditega toetama mõjusaid meetmeid, millega suudetakse 
võimalikult kiiresti tegelikke tulemusi saavutada”.  

Euroopa Komisjoni poolt 2012. aastal loodud noorte tegevusrühmad moodustasid osa noortele pakutavate 
võimaluste algatusest. Tegevusrühmad koosnesid kaheksa kõige kõrgema noorte töötuse määraga 
liikmesriigi (Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Portugal, Slovakkia ja Hispaania) ja komisjoni ekspertidest. 
Algatus hõlmas ligikaudu 10 miljardi euro suurust ESFi rahastamist, mille kasutamist sai asjaomases 
kaheksas liikmesriigis veel ümber kavandada. 

Audiitorid hindasid, kas vahendite ümbersuunamisele tulid kasuks noorte tegevusrühmade esitatud 
ettepanekud ning leidsid, et noorte tegevusrühmad tegid selle kohta tegelikult vähe ettepanekuid. 
Komisjoni nõuandva toe mõjusust piiras teabe vähesus ning asjaolu, et ettepanekute mõjususe asemel 
keskendus komisjon peamiselt nende eelarvealastele aspektidele. Audiitorid leidsid puudusi ka algatuse 
tulemuste üle tehtud komisjonipoolses järelevalves ja aruandluses. 
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1,9 miljardit eurot õnnestus küll ümber suunata, ent struktuurifondide mõjusamaks kasutamiseks noorte 
töötuse vähendamisel liikmesriikides peaks algatus olema laiapõhjalisem, jätkusuutlikum ja pikaajalisem.  

 
Toimetajatele 
 
 
Eriaruanne nr 17/2015 pealkirjaga „Komisjoni toetus noorte tegevuskavadele: ESFi vahendite ümbersuunamine õnnestus, ent 
tulemustele keskendumine on ebapiisav” on praegu kättesaadav inglise keeles (peagi avaldatakse ka ülejäänud 
keeleversioonid).  
 
Käesoleva aasta märtsis avaldas kontrollikoda esimese noorte töötust kajastava aruande pealkirjaga „ELi noortegarantii: 
esimesed sammud on tehtud, kuid ees ootavad rakendamisega seotud riskid”, mis on kättesaadav ELi 23 keeles. 
 
Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse konkreetseid eelarvevaldkondi või juhtimisteemasid käsitlevate tulemus- ja 
vastavusauditite järeldused. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes 
arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja 
avalikku huvi. 
 
 
 


