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Euroopa Kontrollikoja meetmed seoses COVID-19 pandeemiaga 

Euroopa Kontrollikoda on astunud vajalikke samme, et jätkata COVID-19 pandeemia ajal tõhusa avaliku audititeenuse 
osutamist ELis ning õigeaegsete auditiaruannete, arvamuste ja ülevaadete avaldamist, niivõrd kui see on praegustes 
keerulistes tingimustes võimalik. Samal ajal avaldame tänu kõigile neile, kes päästavad elusid ja võitlevad 
pandeemiaga nii Luksemburgis, ELis kui kogu maailmas. Toetame ka Luksemburgi valitsuse poliitikat rahvatervise 
kaitsmisel. Me leevendame praeguse tervishoiukriisi mõju oma töötajatele ning oleme võtnud ettevaatusabinõusid, 
et viia töötajatele ja nende perekondadele avalduv oht miinimumini. 

Pressiteade 
Luxembourg, 16. aprill 2020 

ELi ühtekuuluvuspoliitika rakendamise 
maksumus: kulud on suhteliselt väikesed, kuid 
puuduvad küllaldased andmed lihtsustamisest 
saadava kokkuhoiu hindamiseks  
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ELi peamine investeerimispoliitika rakendamise 
vahend, kuid nende rakendamisega kaasnevad halduskulud. Euroopa Kontrollikoja aruande 
kohaselt on need halduskulud teiste sarnaste ELi ja rahvusvaheliste programmidega võrreldes 
suhteliselt väikesed. Kulude kohta kogutud andmed ei olnud siiski piisavad, et hinnata ELi 
ühtekuuluvuspoliitika fondide eeskirjade lihtsustamise mõju.  

ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on piirkondade arengutaseme vaheliste erinevuste vähendamine, 
taandarenevate tööstuspiirkondade ümberkujundamine ja koostöö arendamine kogu Euroopa 
Liidus. Perioodil 2014–2020 eraldati valdkonnale 352 miljardit eurot ehk 37 % ELi eelarve 
kogukulutustest. 

Ühtekuuluvuspoliitikat rakendatakse rakenduskavade kaudu, mille puhul komisjon kiidab heaks 
liikmesriigi ettepaneku selle kohta, kuidas kasutada rakenduskavadele eraldatud ELi ja riigisiseseid 
vahendeid. Tegelik juhtimine ja kontroll delegeeritakse liikmesriikide ametiasutustele. Liikmesriigid 
võivad taotleda ELi eelarvest tehnilise abina tuntud rahalist toetust kõigiks tegevusteks, mida 
vajatakse rakenduskavade elluviimiseks ja selleks vajalikeks personalikuludeks. 

„Et näidata meie kodanikele, kui tõhusalt poliitikat rakendatakse, peaks teave ELi rahastatavate 
programmide halduskulude kohta olema täielik ja avalikult kättesaadav,“ ütles auditi eest vastutav 
Euroopa Kontrollikoja liige Pietro Russo. „Meie leiud ja järeldused on olulised programmiperioodi 
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2021–2027 jaoks ning sama perioodi juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhususe suurendamiseks 
liikmesriikides“. 

Audiitorid leidsid, et ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise halduskulud on suhteliselt 
väiksemad kui teistel Euroopa ja rahvusvahelistel programmidel. Samas järeldasid nad, et komisjon 
ei kogunud kulusid käsitlevaid alusandmeid piisavalt täielikult, järjepidevalt ja sidusalt; seetõttu on 
neid raske kasutada näiteks selleks, et hinnata ELi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise 
halduskulude eeskirjade lihtsustamise mõju. Näiteks perioodiks 2014–2020 prognoosis komisjon, et 
mitme lihtsustamismeetme võtmine peaks halduskulusid vähendama. Kontrollikoja tehtud uuringu 
käigus teatasid aga liikmesriigid, et ootavad halduskulude suurenemist. Sellega seoses märgivad 
audiitorid, et lihtsustamismeetmetest tulenevat hinnangulist kulude kokkuhoidu ei pruugita 
perioodidel 2014–2020 ja 2021–2027 saavutada, kuna nende lõplik mõju sõltub suuresti 
liikmesriikide või piirkondliku tasandi haldustavadest.  

Audiitorid soovitavad, et komisjon peaks edasise võimaliku kulude kokkuhoiu saavutamiseks 
hindama tihedas koostöös liikmesriikidega nende haldustavasid ja kontrollima, kas prognoositud 
kulude kokkuhoid ka tegelikult saavutati. 

 

Toimetajatele  
Ühtekuuluvuspoliitika toetub kolmele viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist: Euroopa 
Regionaalarengu Fondile (ERF), Ühtekuuluvusfondile (ÜF) ja Euroopa Sotsiaalfondile (ESF). 
Nimetatud kolme fondi jaoks on kehtestatud ühised eeskirjad (erandid on sätestatud konkreetset 
fondi käsitlevates määrustes). Programmitöö perioodil 2014–2020 on rakenduskavu 391. Nende 
elluviimine veel kestab. 

Kontrollikoda käsitleb ühtekuuluvuspoliitikat regulaarselt. Viimati avaldasime sellel teemal näiteks 
ülevaate nr 3/2019:Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine liikmesriikidele aastatel 2021–2027 
ja ülevaate nr 8/2019:Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine. 

Eriaruanne nr 7/2020: „Ühtekuuluvuspoliitika rakendamine: kulud on suhteliselt väikesed, kuid 
ebapiisavate andmete tõttu on raske hinnata lihtsustamisest saadavat kokkuhoidu“ avaldatakse 
kontrollikoja veebisaidil ELi 23 keeles.  
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