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ELi audiitorid osutavad riiklike taaste- ja
vastupidavuskavade eduka rakendamisega
seotud riskidele
Taaste- ja vastupidavusrahastu loodi 2021. aastal, et leevendada COVID-19 pandeemia
majanduslikku ja sotsiaalset mõju. Selleks et saada osa taaste- ja vastupidavusrahastu raames
kättesaadavast ELi rahalisest toetusest üle 700 miljardi euro suuruses summas, peavad
liikmesriigid esitama riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad, mille vaatab läbi Euroopa Komisjon.
Täna avaldatud Euroopa Kontrollikoja eriaruande kohaselt on komisjonipoolne hindamine
üldiselt asjakohane, kuid riiklike taaste- ja vastupidavuskavade edukat rakendamist ohustavad
endiselt riskid, näiteks ebaselged vahe-eesmärgid ja sihid.
„Taaste- ja vastupidavusrahastu on ainulaadne vahend, mille eesmärk on toetada liikmesriikide
reforme ja investeeringuid ning seega nende taastumist ja vastupanuvõimet,“ ütles auditit juhtinud
kontrollikoja liige Ivana Maletić. „Toetuse õigeaegne kättesaadavus mängib olulist rolli, kuid see ei
tohi tulla usaldusväärse finantsjuhtimise arvelt. On vaja täielikku läbipaistvust ja tõhusaid
kontrolle, et tagada ELi vahendite kasutamine ettenähtud eesmärgil ja kavandatud mõju
saavutamine.“
Audiitorid uurisid riiklike taaste- ja vastupidavuskavade komisjonipoolse hindamise protsessi ning
sellega seoses liikmesriikidele antud suuniseid. Kuue liikmesriigi puhul (Saksamaa, Kreeka,
Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia ja Itaalia) kontrollisid audiitorid ka seda, kas komisjoni
hindamine kinnitas taaste- ja vastupidavusrahastu tingimuste täitmist.
Nad leidsid, et hindamine oli üldiselt asjakohane. Komisjon tugines oma hindamises põhjalikele
sisesuunistele ja kontrollnimekirjadele. Hindajad ei kasutanud neid siiski süstemaatiliselt või
ühetaoliselt kvalitatiivseks hindamiseks ning see raskendas mõnikord hindamise jälgimist.
Audiitorite sõnul annavad taaste- ja vastupidavuskavad tõenäoliselt oma panuse taaste- ja
vastupidavusrahastuga seotud poliitikavaldkondades, kuid nende panuse suurus on erinev ja selle
mõju ei ole praktikas veel näha. Sarnaselt järeldusega, milleni komisjon oma hindamises jõudis,
leidsid audiitorid, et ükski auditivalimisse kuulunud meede ei kahjusta tõenäoliselt oluliselt
keskkonda. Taaste- ja vastupidavuskavadesse ei ole siiski süstemaatiliselt vahe-eesmärkide või
sihtide kujul lisatud keskkonnamõju leevendamise meetmeid.
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Audiitorid leidsid, et komisjoni hindamine parandas vahe-eesmärkide ja sihtide kvaliteeti. Mõned
neist ei olnud aga piisavalt selged ega hõlmanud rakendamise peamisi etappe ning liikmesriikides
ei kohaldatud alati ühtlustatud lähenemisviisi. Hinnanguliste kulude kohta antud komisjoni
hinnangus kajastus teabe puudumine teatud meetmete kohta. Samuti kajastus hinnangus asjaolu,
et makseprofiilid lepiti kokku läbirääkimiste tulemusel, mitte aluseks olevate kulude põhjal.
Lisaks uurisid audiitorid, kas komisjoni hindamine kinnitas seda, et taaste- ja vastupidavuskavades
käsitleti kõiki või suurt osa riigipõhistest soovitustest, mis on esitatud Euroopa poolaasta ehk ELi
majandus-, eelarve-, töö- ja sotsiaalpoliitika koordineerimise tsükli raames. Audiitorid täheldasid,
et seda, mida kujutab endast riigipõhiste soovituste „oluline osa“, ei ole määratletud ja seetõttu
jääb see teataval määral hinnanguliseks, eriti neil juhtudel, kus komisjon tuvastas puudusi.
Audiitorid leidsid ka, et mõned riigipõhiste soovituste elemendid jäid auditivalimisse kuulunud
liikmesriikides käsitlemata.
Selgitav taustteave
2020. aasta juulis andis Euroopa Ülemkogu nõusoleku enam kui 800 miljardi euro suuruse
taasterahastu NextGenerationEU loomiseks. Selle keskne osa on taaste- ja vastupidavusrahastu,
mille koguväärtus on (jooksevhindades) 723,8 miljardit eurot. Käesolev audit on esimene taasteja vastupidavusrahastut käsitlevas seerias, mis on üks kontrollikoja prioriteete, analüüsimaks ELi
reaktsiooni COVID-19 pandeemiale erinevates poliitikavaldkondades, sealhulgas majanduse
juhtimises.
Eriaruanne 21/2022: „Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamine komisjoni poolt – üldiselt
asjakohane, ent rakendamisega on endiselt seotud riske“, on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil.
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