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Audiitorite sõnul on liikmesriikide rahastamiskavad suunatud EL 
2020 eesmärkide täitmisele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord 
muutub üha keerulisemaks 

Hoolimata esialgsetest probleemidest on Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt Euroopa 
Komisjoni ja ELi liikmesriikide vahel kokku lepitud rahastamiskavades riiklikud 
investeerimisvajadused, eesmärgid ja eeldatavad tulemused asjakohaselt kindlaks määratud. 
Samuti on need suunatud tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkidele. 
Välja on aga töötatud liiga palju tulemusnäitajaid ja mõningad olulised määratlused on 
ühtlustamata.  

ELi liikmesriigid sõlmisid Euroopa Komisjoniga nn partnerluslepingud. Need on strateegilised 
investeerimiskavad, milles tuuakse ära riikide kuluprioriteedid Euroopa Regionaalarengu Fondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi raames. Kolmest fondist toetatavate ja 
rakenduskavade kaudu ellu viidavate investeeringute eeldatav kogusumma perioodil 2014–2020 
on 350 miljardit eurot, mis moodustab ELi eelarvest umbes ühe kolmandiku.  

Audiitorid uurisid, kas komisjon oli partnerluslepingute ja rakenduskavade üle tulemuslikult 
läbirääkimisi pidanud, nii et ELi vahendid oleksid paremini suunatud strateegia „Euroopa 2020“ 
prioriteetidele, ja kas tingimused, mille alusel tulemusi mõõta, olid asjakohaselt seatud. Auditi 
raames külastati Hispaaniat, Iirimaad, Horvaatiat, Poolat, Rumeeniat ja Taanit. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Ladislav Balko sõnul „võeti ühtekuuluvuspoliitika 
õigusaktide pakett vastu vahetult enne programmitöö perioodi 2014–2020 algust. Sellest 
hoolimata on komisjon teinud tõhusat tööd, võttes vastu partnerluslepingud ja rakenduskavad 
ning koondades ELi vahendid strateegiaga „Euroopa 2020“ edendatavale majanduskasvule ja 
tööhõivele. Tulemuste saavutamine nõuab aga ka olulist panust riiklikust eelarvest, samuti 
struktuurireforme. See näitab, et komisjon kasutab järjest rohkem kõnealuseid fonde 
majandusjuhtimise mõjutamiseks liikmesriikides.“ 

Audiitorite sõnul on komisjon ja liikmesriigid enamiku perioodi 2014–2020 läbivaadatud 
rakenduskavade puhul kindlaks määranud konkreetsed eesmärgid ja nende saavutamise viisi. 
Puudub aga mõistete „väljund“ ja „tulemus“ ühtne määratlus ning fondid ei käsitle ühiseid 
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näitajaid ühetaoliselt. Lisaks ei ole võimalik tuhandeid liikmesriikide loodud spetsiifilisi 
tulemusnäitajaid ELi tasandil koondada. Ka rakenduskavade ülesehitus suurendab kogutavate 
andmete mahtu. See põhjustab suuremat halduskoormust ning samas pole veel selge, kuidas 
andmeid kasutama hakatakse.  

Audiitorid esitavad komisjonile ja liikmesriikidele mitu soovitust partnerluslepingute toimimise ja 
rakenduskavade haldamise parandamiseks. 

Liikmesriigid peaksid 

• esitama komisjonile finantsteabe, mida läheb vaja kulutuste tegemise eeskirjade 
järgimise tõhusaks kontrollimiseks; 

• lõpetama ebavajalike kavapõhiste näitajate kasutamise; 

• tagama kaasrahastatavate sekkumiste mõju kindlakstegemiseks vajalike andmete 
kogumise. 

Komisjon peaks 

• tagama 2020. aastale järgneva perioodi seadusandlike ettepanekute õigeaegse esitamise; 

• tagama, et liikmesriigid järgivad kulutuste tegemise eeskirju; 

• mõisted „väljund“ ja „tulemus“ üheselt määratlema ning tegema ettepaneku nende 
lisamiseks finantsmäärusse; 

• kindlaks tegema, millised näitajad on kõige sobivamad ELi rahastamise mõju hindamiseks 
perioodil 2014–2020; 

• levitama liikmesriikide häid tavasid ELi sekkumiste mõju hindamiseks ja edendama 
võrdlusuuringuid; 

• kohaldama asjakohastel juhtudel tulemuseelarve mõistet, mis seob ressursid 
tulemustega.  

 

Eriaruanne nr 2/2017: „Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika 
partnerluslepingute ja rakenduskavade üle: rahastamine on rohkem suunatud strateegia 
„Euroopa 2020“ prioriteetidele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord muutub üha keerulisemaks“ 
on kättesaadav ELi 23 keeles. 

 


