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ELi audiitorite sõnul tuleb teha veel muudatusi, et muuta
ühtekuuluvuspoliitika kulutused rohkem tulemustele
orienteerituks
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on ühtekuuluvuspoliitika kulutuste paremaks
haldamiseks kavandatud muudatused uuenduslikud, kuid mitte veel tulemuslikud. Audiitorite
sõnul tuleb miinimumnõuete kehtestamise ja tulemuslikkuse hindamise viise tõhustada.
Ühtekuuluvuspoliitika kulutused avaldavad märkimisväärset mõju paljude ELi liikmesriikide
majandusele. Perioodil 2014–2020 moodustavad Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kulutused kokku ligi 350 miljardit eurot. Üheksas
liikmesriigis moodustavad regionaalarengu ja ühtekuuluvuspoliitika kulutused üle 30 % kogu
valitsemissektori kapitalikulutustest, ning neljas liikmesriigis (Ungari, Leedu, Slovakkia ja Läti)
moodustavad need üle poole kõikidest avaliku sektori investeeringutest.
Audiitorid uurisid kaht perioodil 2014–2020 kehtestatud uut nõuet, mille eesmärk on muuta
ühtekuuluvuspoliitika kulutused rohkem tulemustele orienteerituks: eeltingimused ja
tulemusreserv. Eeltingimustega kehtestatakse nõuded, mis peavad enne programmi käivitamist
täidetud olema; tulemusreservi puhul peab suurem osa programme liikmesriikidele mõeldud
vahenditest 6 % kõrvale panema ja selle eraldamine sõltub 2019. aasta tulemuslikkuse
hindamisest.
„Paljude ELi liikmesriikide jaoks on ühtekuuluvuspoliitika vahendite parimal moel kasutamine
äärmiselt oluline,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Ladislav Balko. „Uued nõuded
vajavad soovitud mõju saavutamiseks aga muudatusi, nagu ka liikmesriikide isevastutust ja
pühendumist“.
Üldiselt leidsid audiitorid, et eeltingimused tagasid ühtse raamistiku, mille abil saab hinnata
liikmesriikide valmidust kasutada ELi rahastamisvahendeid programmitöö perioodi alguses.
Selgusetuks jäi siiski, mil määral kannustas see kohapealseid muutusi. Lisaks ei kasutanud
komisjon võimalust eeltingimuste mittetäitmise korral maksed peatada.

Pressiteate eesmärk on avaldada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud eriaruande põhisõnumid.
Aruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil www.eca.europa.eu.
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Ühtlasi leiavad audiitorid, et tulemusreserv ei ajenda tõenäoliselt vahendite märkimisväärset
ümberjaotamist tulemuslikumatele programmidele. Tulemusreservi ülesehitus ei soodusta
kuigivõrd suuremat tulemustele orienteeritust, põhinedes eelkõige kulutustel ja väljunditel.
Pealegi eraldatakse lisavahendid ka juhul, kui vahe-eesmärke ei ole täielikult täidetud. Audiitorite
hinnangul on ebapiisava tulemuslikkuse korral kasutusele võetud maksete peatamine ja
finantskorrektsioonid samm õiges suunas, ent neile kehtivate piiravate tingimuste tõttu on nende
tegelik rakendamine ebatõenäoline.
Audiitorid ei pea tõenäoliseks, et käimasoleval perioodil (2014–2020) tehtavad muudatused
oleksid kulutõhusad. Küll aga julgustavad nad liikmesriike ja komisjoni kõnealust kahte nõuet
kasutama, et vältida raha raiskamist.
Audiitorid esitavad ühtekuuluvuspoliitika vahendite tulemuslikumaks kasutamiseks mitu
soovitust. 2020. aastale järgneva perioodi ettevalmistamisel peaks komisjon
•

perioodil 2014–2020 kohaldatavad eeltingimused ümber hindama, tagama kooskõla
Euroopa poolaastaga, seadma selged hindamiskriteeriumid koos mõõdetavate
eesmärkidega ja tagama eeltingimuste täitmise kogu programmitöö perioodi kestel;

•

muutma tulemusreservi rohkem tulemustele orienteeritud vahendiks, mis eraldab
rahalised vahendid häid tulemusi saavutavatele programmidele, ning seda edasi
arendama, et häid tulemusi tunnustada;

•

kasutama vahendeid, mis näitaksid paremini pikaajaliste taristuprogrammide tegelikku
tulemuslikkust;

•

muutma maksete peatamise ja finantskorrektsioonide tingimusi nii, et vähest
tulemuslikkust oleks võimalik varajasemas etapis hõlpsamini käsitleda.

Eriaruanne nr 15/2017: „Ühtekuuluvusvaldkonnas kohaldatavad eeltingimused ja tulemusreserv:
uuenduslikud, kuid veel mitte tulemuslikud vahendid“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja
veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
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