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Audiitorite sõnul esineb ELi ametite toetuste puhul endiselt 
puudusi 
Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt esineb ELi ametite eraldatud toetuste 
haldamisel puudusi. Mitme aasta jooksul on kontrollikoda kritiseerinud ametite toetuste 
kontrollimise süsteeme. Auditeeritud ametid määrasid ja maksid üldiselt toetusi kooskõlas 
eeskirjadega, kuid tulemuste järelevalve ja hindamise vallas täheldati puudusi. Teatud juhtudel ei 
järgitud toetuste valimise ja määramise menetluste käigus läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
aluspõhimõtteid. Audiitorid hoiatavad ka, et endiselt püsib huvide konflikti oht.  

Audiitorid uurisid viie ameti süsteeme ja kontrollimehhanisme: Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut, Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa 
agentuur (Frontex), Euroopa Keskkonnaamet, Euroopa Toiduohutusamet ja Haiguste Ennetamise ja 
Tõrje Euroopa Keskus. Nimetatud viis ametit andsid ajavahemikul 2013–2015 umbes 90 % ametite 
sellel ajavahemikul eraldatud toetustest (740 miljonit eurot). 

Audiitorid järeldasid, et auditeeritud ametid määrasid ja maksid üldiselt toetusi kooskõlas eeskirjadega, 
kuid suurem osa ametitest ei käsitlenud piisavalt alternatiivseid rahastamisvõimalusi ja mõnel juhul ei 
olnud toetused kõige mõjusam vahend. Suurema osa ametite puhul on toetuste määramise 
menetluste, kontrollisüsteemide ja tulemuslikkuse mõõtmise vallas arenguruumi. Audiitorite sõnul ei 
mõõtnud auditeeritud ametid oma toetuste mõjusust.  

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Louis Galea sõnul „aitasid toetused üldiselt kaasa 
auditeeritud ametite poliitika rakendamisele, kuid ametid ei suutnud luua piisavaid järelevalve- ja 
hindamissüsteeme toetustega rahastatud tegevustele.” 

Kontrollikoda esitab toetusi kasutavatele ametitele järgmised soovitused: 

• enne toetusmenetluste käivitamist peaksid ametid uurima, kas toetused on kõige mõjusam 
rahastamisvahend. Lihtsustatud kuluvõimalusi ja otsest määramist tuleks kasutada alati, kui see 
on põhjendatud; 
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• ametite tööprogrammides peaks olema märgitud, milliseid tegevusi toetustega rakendatakse, 
eelkõige konkreetsed eesmärgid ja tulemused, mida saavutada loodetakse, samuti kavandatud 
finants- ja inimressursid, mis on vajalikud, et toetusmeetmeid rakendada; 

• toetusmenetlusi kohaldades tuleks kehtestada ametlikud sisemenetlused, mis kaitsevad 
võimalike huvide konfliktide eest ning mis vastavad läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise 
põhimõtetele; 

• ametid peavad jätkuvalt tugevdama oma toetusprojektide rakendamise kontrollisüsteeme; 
• ametid peaksid looma toetuste järelevalve- ja aruandlussüsteemid, mis põhinevad tulemustele 

ja mõjule keskenduvatel peamistel tulemusnäitajatel ning järelhindamise tulemustel. 

 

Eriaruanne nr 12/2016 „Ametid ei kasuta toetusi alati asjakohaselt ega tõendatavalt mõjusalt” on kättesaadav 
ELi 23 ametlikus keeles kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu. 

 


