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ELi audiitorite sõnul on ühtekuuluvuspoliitikas rõhuasetus
endiselt pigem väljunditel kui tulemustel
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt keskenduvad ühtekuuluvuspoliitika projektivaliku
menetlused jätkuvalt väljunditele ja rahakasutusele, hoolimata pikaajalisest kavatsusest olukorda
parandada. Lisaks oli audiitorite sõnul seires esinenud puuduste tõttu keeruline hinnata, kui suurel
määral on ELi rahastus ELi ja liikmesriikide eesmärkidele kaasa aidanud.
Perioodil 2014–2020 on EL ühtekuuluvuspoliitika raames eraldanud ligi 350 miljardit eurot, et toetada
töökohtade loomist, ettevõtete konkurentsivõimet, majanduskasvu, kestlikku arengut ja elukvaliteedi
paranemist liikmesriikides. Varasemates aruannetes on audiitorid tunnustanud Euroopa Komisjoni
meetmeid, suurendamaks tulemustele keskendumist. Samas on nad esile toonud ka tõsiseid puudusi
meetmete mõjususes ja seires. Kõnealuse aruande tarbeks uuriti projekte seitsmest rakenduskavast
neljas liikmesriigis: Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Itaalias ja Soomes.
„Kuigi ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavade ülesehitus on nüüd rohkem tulemustele suunatud, selle
sekkumisloogika on tugevam ja sellel on mahukas näitajate kogum, on meie üldine järeldus, et
projektide valik ei ole piisavalt tulemustele suunatud ja praegune seirekord on endiselt rohkem
väljundipõhine,“ ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Ladislav Balko.
Audiitorite sõnul olid võimalikud toetusesaajad hästi informeeritud ja neile oli tagatud asjakohane
toetus juurdepääsuks ELi vahenditele. Uuritud menetlused olid kavandatud toetama rakenduskava
eesmärkide seisukohalt asjakohaste projektide valimist, kuid valikukriteeriumitega nõuti taotlejatelt
harva kvantifitseeritud tulemusnäitajate määratlemist projekti tasandil. Seetõttu on keeruline
hinnata, kas projektid on kavandatud tulemused saavutanud. Lisaks valiti enamik projekte „kes ees,
see mees“ põhimõttel, selle asemel, et neid punktide alusel hinnata ja paremusjärjestusse seada.
Seetõttu ei ole tagatud, et rahastati kõige paremaid projekte.
Audiitorid leidsid, et seiresüsteemid hakkasid toimima alles hilisemas etapis, seda peamiselt viivituste
tõttu õigusraamistiku vastuvõtmisel ELi tasandil. Mõningates IT-süsteemides esines jätkuvalt puudusi,
mis ohustab kogutud seireandmete usaldusväärsust. Seirealane teave käsitleb jätkuvalt eelkõige
väljundeid: komisjoni aruandluses antakse vahendite rakendamise kõrval ülevaade väljunditega
edusammudest, kuid tegelike tulemuste kohta on teavet üksnes piiratud hulgal.
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2019. aastal vaatab komisjon üle rakenduskavade tulemused, et vabastada tulemusreserv – iga
rakenduskava jaoks perioodi algul kõrvale pandud summa. Ülevaade põhineb kõnealuste
seiresüsteemidega kogutud andmetel. Audiitorid hoiatavad, et komisjonil võib olla raskusi otstarbeka
ülevaate koostamisega, kui puuduvad nõuetekohaselt toimivad seiresüsteemid.
Audiitorid esitavad järgmised soovitused:
•
liikmesriigid peaksid projektitaotlusi võrdlema, nõudma toetusesaajatelt igale projektile
vähemalt ühe tõelise tulemusnäitaja määramist ning hindama taotluste oodatavaid tulemusi ja
näitajaid;
•
komisjon peaks määratlema Euroopa Regionaalarengu Fondi ühtsed tulemusnäitajad ja
parandama selle tulemuslikkust puudutavat aruandlust;
•

komisjon peaks tagama sisuka tulemuslikkuse hindamise 2019. aastal.

Toimetajatele
Ligikaudu kolmandik ELi eelarvest eraldatakse ühtekuuluvuspoliitikale. Programmitöö perioodil 2000–
2006 moodustas see jooksevhindades ligikaudu 230 miljardit eurot, 2007.–2013. aastal 346,5 miljardit
eurot ja 2014.–2020. aastal 349,4 miljardit eurot.
Ühtekuuluvuspoliitikat viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja
Ühtekuuluvusfondi kaudu. Fonde rakendatakse rakenduskavade kaudu, milles määratakse kindlaks
investeerimisprioriteedid ja erieesmärgid. Samuti kirjeldatakse neis, kuidas kasutatakse vahendeid
projektide rahastamiseks. Rakenduskavu viivad ellu liikmesriigid ja nende piirkonnad, kes valivad
projektid, teevad nende üle järelevalvet ja hindavad neid.
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning ka
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade sidusrühmad ja
tsiviilühiskonna esindajad. Valdav osa kontrollikoja aruannetes antud soovitustest viiakse ka ellu.
Täidetud soovituste suur osakaal näitab kontrollikoja töö kasulikkust ELi kodanike jaoks.
Eriaruanne nr 21/2018 „Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi projektide valik ja
seire perioodil 2014–2020 on endiselt peamiselt väljunditele suunatud“ on kättesaadav Euroopa
Kontrollikoja veebisaidil (www.eca.europa.eu) ELi 23 keeles.
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