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Audiitorid on seisukohal, et piiriülest koostööd 
naaberriikidega ootab keeruline tulevik 
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes leitakse, et vaatamata teatavatele puudustele 
on ELi rahastatud piiriülesed programmid naaberriikidega pakkunud üldiselt asjakohast ja 
väärtuslikku toetust piirkondadele mõlemal pool ELi välispiire. Sellegipoolest hoiatavad 
audiitorid, et praegune geopoliitiline kontekst, mille keskmes on Venemaa sissetung 
Ukrainasse, mõjutab oluliselt poolt järgnevateks aastateks kavandatud programmidest. 

Piiriülene koostöö on ELi naabruspoliitika põhielement, mis hõlmab 16 riiki ELi välispiiril. Veel 
hiljuti oli see ka üks väga vähestest valdkondadest, kus toimus pidev dialoog Venemaaga. 
Ajavahemikuks 2014–2020 loodi 15 ühisprogrammi, mille ELi kogupanus on peaaegu 1 miljard 
eurot. Neist programmidest peaksid kasu saama nii liikmesriigid kui ka riigid, kellega neil on 
otsene maismaa- või merepiir. 

Audiitorid täheldasid, et ELi programmides määrati kindlaks prioriteedid ja eesmärgid 
(kultuuripärandist organiseeritud kuritegevuse vastase võitluseni), mis olid kooskõlas piirialade 
vajaduste ja probleemidega. Kehtestatud valikuprotsess oli suures osas läbipaistev ja selle 
eesmärk oli valida välja kõige sobivamad projektid. Lisaks tunnustavad ELi audiitorid asjaolu, et 
programmid töötati välja üldiselt kaasaval viisil, mis osutus kasulikuks programmide kohaliku 
isevastutuse edendamisel. Teiste ELi rahastatud programmidega ei olnud aga vastastikune 
täiendavus piisav ning selle tagajärjel võivad sünergia loomise võimalused kasutamata jääda. 

Vaatamata ettevalmistavatele meetmetele käivitati 2014.–2020. aasta programmid 
märkimisväärsete viivitustega ja projektide elluviimist alustati alles rahastamisperioodi viiendal 
või kuuendal aastal. Auditeeritud projektid olid kavandatud väljundite saavutamise ajakavas, kuid 
mõnel projektil oli väiksem piiriülene mõõde kui teistel. 2021.–2027. aasta programmide 
õigusraamistik tugineb saadud kogemustele. Sellega nähakse ette muudatused, mis lihtsustavad 
uute programmide haldamist ja võimaldavad neid sujuvamalt käivitada. Nende muudatustega 
kaasnevad siiski lisariskid, mis rõhutavad hoolika seire tähtsust. 

„Piiriülesed programmid on andnud asjakohast ja väärtuslikku toetust territoriaalse koostöö 
tõhustamiseks kogu ELi välispiiridel,“ ütles auditi eest vastutav kontrollikoja liige Bettina 
Jakobsen. „Kuid Venemaa sissetung Ukrainasse ohustab tõsiselt mõningaid seni saavutatud 
tulemusi.“ 
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Osana laiemast vastusest sissetungile peatas komisjon rahastamislepingud Venemaa ja 
Valgevenega ning võttis meetmeid rahaliste vahendite ümberjaotamiseks, et toetada Ukraina 
pagulasi. Sissetung Ukrainasse on seadnud tõsise kahtluse alla ka üheksa programmi 17st uuest 
programmist, mis pidid ajavahemikul 2021–2027 hõlmama Venemaad ja Valgevenet. Need 
üheksa programmi moodustavad peaaegu kolmandiku kavandatud kogueraldisest. Audiitorid 
leiavad, et lõunas on Iisraeli ja viie Vahemere piirkonna programmis osaleva Araabia riigi 
ühisprojektide arv väike, isegi kui selliste ühisprojektide olemasolu iseenesest võib 
õnnestumiseks pidada. 

Selgitav taustteave 
2014.–2020. aasta rahastamisperioodi 15 piiriülese koostöö programmi on järgmised: Vahemere 
piirkond, Itaalia–Tuneesia, Musta mere piirkond, Poola–Valgevene–Ukraina, Poola–Venemaa, 
Eesti–Venemaa, Läti–Venemaa, Leedu–Venemaa, Läti–Leedu–Valgevene, Ungari–Slovakkia–
Rumeenia–Ukraina, Rumeenia–Ukraina, Rumeenia–Moldova, Karjala, Koola–Arktika ning Kagu-
Soome–Venemaa. Nimetatud programmidel oli kolm strateegilist eesmärki: 

- edendada majanduslikku ja sotsiaalset arengut mõlemal pool ühispiire asuvates 
piirkondades; 

- tegeleda keskkonna, rahvatervise, ohutuse ja julgeolekuga seotud ühiste probleemidega; 
- edendada paremaid tingimusi ja viise isikute, kaupade ja kapitali liikuvuse tagamiseks. 

Eriaruanne 27/2022: „ELi toetus piiriülesele koostööle naaberriikidega – väärtuslik toetus, kuid 
rakendamine algas väga hilja ja koordineerimisprobleemid vajavad lahendamist“ on kättesaadav 
kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu). 
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