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Kokkuvõte 
I Ülevaates esitatakse 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondide ning taaste- ja 
vastupidavusrahastu võrdlev analüüs, et anda panus 2027. aasta järgsetesse 
mitmeaastastesse finantsraamistikesse. Uurisime nende kahe vahendi sarnasusi ja 
erinevusi, keskendudes nende üldisele raamistikule, juhtimis- ja halduskorrale. 

II 2020. aasta juulis leppis Euroopa Ülemkogu kokku taasterahastus 
„NextGenerationEU“ (NGEU). See on ajutine vahend, mille eesmärk on leevendada 
COVID-19 pandeemia mõju kodanikele ja ettevõtjatele ning suurendada ELi ja selle 
liikmesriikide vastupanuvõimet tulevastele vapustustele. Suurema osa NGEU 
kulutustest moodustab taaste- ja vastupidavusrahastu – mehhanism, mille alusel 
liikmesriigid saavad taotleda toetusi ja laene. Liikmesriigid peaksid kasutama taaste- ja 
vastupidavusrahastu vahendeid selleks, et rahastada reforme, mis on seotud Euroopa 
poolaasta raames antud riigipõhiste soovitustega, kuid ka investeeringute, näiteks 
ühtekuuluvuspoliitika rahastamiseks. See võib viia ELi antava kogurahastamise 
suurenemiseni lähiaastatel umbes 1%-lt 3%-le ELi SKPst. 

III Taaste- ja vastupidavusrahastu raames antakse rahalist tuge toetuste, näiteks 
ühtekuuluvuspoliitika programmide kaudu, ning ka laenudena, mille liikmesriigid 
peavad tagasi maksma. Ühtekuuluvuspoliitika vahendeid eraldatakse liikmesriikidele 
meetodil, mis võtab arvesse nende piirkondlikke erinevusi. Neid erinevusi ei võeta aga 
arvesse taaste- ja vastupidavusrahastu rahalise toetuse jaotamisel. 

IV Taaste- ja vastupidavusrahastu toimib samaaegselt ELi ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamismehhanismidega. See võimaldab liikmesriikidel valida, kas nad rahastavad 
investeeringuid taaste- ja vastupidavusrahastu või ühtekuuluvuspoliitika fondide 
kaudu. Taaste- ja vastupidavusrahastut rakendatakse eelarve otsese täitmise raames, 
samal ajal kui ühtekuuluvuspoliitika vahendeid rakendatakse eelarve jagatud täitmise 
raames. See tähendab, et ELi ja liikmesriikide ametiasutustel on seoses kummagi 
rahastamisallikaga erinevad kohustused. Eelarve täitmise viisist olenemata vastutab ELi 
eelarve täitmise eest lõppkokkuvõttes Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“). 
Mitmetasandiline juhtimisstruktuur ja partnerluspõhimõte, mida kasutatakse 
ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul, ei kehti taaste- ja vastupidavusrahastu 
rakendamisel. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, majandus- ja sotsiaalpartnerite 
ning kodanikuühiskonna organisatsioonide kaasamine ei ole nõutav samas ulatuses kui 
ühtekuuluvuspoliitika puhul. 
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V Nende kahe vahendi programmidokumentide arv ja eesmärk, nagu ka heakskiitmis- 
ja hindamismenetlused, on väga erinevad. Paralleelse rakendamise koordineerimine 
on osa mõlema vahendi programmitööst ja liikmesriikidelt nõutakse, et need teineteist 
täiendaksid, mitte ei põhjustaks dubleerimist. Ajavahemikul 2014–2020 rahastati 
Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist ligikaudu 10% kõigist ELi 
27 liikmesriigi avaliku sektori investeeringutest. Praegusel perioodil suurendatakse 
taaste- ja vastupidavusrahastuga veelgi ELi rahastatud avaliku sektori investeeringute 
osakaalu liikmesriikides. Seal, kus see osakaal on juba niigi suur, võib taaste- ja 
vastupidavusrahastust pakutav täiendav rahastamine veelgi suurendada survet 
liikmesriikide suutlikkusele neile kättesaadavad vahendid ära kasutada. 

VI Liikmesriigid peavad esitama komisjonile oma taaste- ja vastupidavuskavades 
sisalduvate meetmete hinnangulise maksumuse. Komisjon kontrollib kavade 
hindamisel nende hinnangute põhjendatust ja usutavust, kuid taaste- ja 
vastupidavusrahastu maksed ei ole prognoositud maksumusega seotud. See mõjutab 
oluliselt seda, kuidas liikmesriikides sekkumisi planeeritakse ja kavandatakse, kuidas 
jälgitakse edusamme ja esitatakse komisjonile aruandeid ning kuidas tehakse 
väljamakseid vahe-eesmärkide rahuldava täitmise eest. Sellegipoolest ei ole veel näha, 
mil määral on taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamine tulemuspõhisem kui 
ühtekuuluvuspoliitika vahendid. Samuti makstakse taaste- ja vastupidavusrahastu 
toetusi välja paindlikumate maksetingimuste alusel kui enamiku ühtekuuluvuspoliitika 
fondide raames tehtavate kulutuste puhul. 

VII Kahe toetusvahendi sätted järelevalve, aruandluse ja hindamise kohta on 
erinevad. Taaste- ja vastupidavusrahastu järelevalve on seotud vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamisega, samas kui ühtekuuluvuspoliitika puhul ei võeta 
finantsaruandluses tulemuslikkuse alast teavet arvesse. Mõlema vahendi puhul on 
enamik järelevalveks kasutatavatest näitajatest iga programmi ning iga liikmesriigi 
taaste- ja vastupidavuskava jaoks spetsiifilised, mitte üldiselt kohaldatavad ühised 
näitajad. Selliseid näitajaid ei saa siiski koondada, et mõõta tulemuslikkust ELi tasandil 
või võrrelda ühtekuuluvuspoliitika programme ning taaste- ja vastupidavuskavasid. 
Mõlema vahendi jaoks 2024. aastaks kavandatud hindamised tuleb hoolikalt 
kooskõlastada ka 2025. aasta ühtekuuluvuspoliitika vahekokkuvõttega, et valmistada 
ette 2027. aasta järgne ühtekuuluvuspoliitika raamistik. 
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VIII ELi tasandil keskendutakse taaste- ja vastupidavusrahastu kontrolli- ja 
auditeerimiskorras vahe-eesmärkide ja sihtide rahuldavale täitmisele. 
Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul keskendutakse kontrolli- ja auditeerimiskorras nii 
komisjoni kui ka liikmesriikide tasandil peamiselt tehtud kulutuste korrektsusele, kui 
need hüvitatakse tegelikult kantud kulude alusel. Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul 
peab komisjon tagama ELi finantshuvide tõhusa kaitse. Selleks peaks komisjon saama 
liikmesriikidelt piisava kindluse selle kohta, et taaste- ja vastupidavusrahastut 
rakendatakse kooskõlas ELi ja liikmesriikide õigusega. Lisaks peavad liikmesriigid 
koguma andmeid lõplike vahendite saajate kohta ning koostama auditi ja kontrolli 
eesmärgil ka rahastatavate meetmete loetelu. 

IX Käesolev võrdlev analüüs on ülevaade, mitte audit. Lähiaastatel näitab 
ühtekuuluvuspoliitika programmide ning taaste- ja vastupidavusrahastu samaaegne 
kasutamine, kuidas õigusraamistiku erinevused mõjutavad nende rakendamist ja 
tulemusi.  
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Sissejuhatus 
01 Mitmeaastasest finantsraamistikust aastateks 2021–20271 eraldatakse 
1,211 triljonit eurot2. Ühtekuuluvuspoliitika vahendid, mis eraldatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF), Ühtekuuluvusfondist3 ja Euroopa Sotsiaalfond+-ist 
(ESF+) 4, moodustavad sellest summast 361 miljardit eurot ja see jaotatakse 
liikmesriikidele peamiselt tagastamatute toetustena (vt 1. selgitus). 

1. selgitus 

Ühtekuuluvuspoliitika: ELi peamine pikaajaline investeerimispoliitika 

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi eelarve peamine pikaajaline investeerimispoliitika. 
See võeti kasutusele Rooma lepinguga ning algselt nimetati seda 
regionaalpoliitikaks. 1988. aastal integreeriti struktuurifondid ühte üldisesse ELi 
ühtekuuluvuspoliitikasse, mille eesmärk oli edendada ELis majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust eri piirkondade arengutaseme erinevuste vähendamise 
teel 5. 

02 2020. aasta alguses levis COVID-19 pandeemia Hiinast Euroopasse, põhjustades 
majanduslanguse, mis oli oluliselt suurem kui 2008. aasta finantskriisi põhjustatud 
majanduslangus. 2021. aasta lõpus eeldas komisjon, et 2023. aasta alguseks jõuab 
majanduskasv tagasi pandeemia-eelsele tasemele6. Venemaa sissetung Ukrainasse ja 
sellele järgnenud energiakulude tõus sundisid aga majandusprognoose taas allapoole 
korrigeerima ja aeglustasid majanduse elavnemist7 (vt joonis 1). 

                                                             
1 Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane 

finantsraamistik aastateks 2021–2027. 

2 „The EU’s 2021–2027 long-term budget and NGEU, Facts and figures“, 2021, lk 6. 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1058, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi (ERFi ja Ühtekuuluvusfondi määrus). 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1057, millega luuakse Euroopa 
Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013 (ESF+-i määrus). 

5 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 174. 

6 „European Economic Forecast, Autumn 2021“, dokument 160, 2021, lk 24. 

7 „European Economic Forecast, Summer 2022“, dokument 183, 2022, lk 18. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_en
https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en
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Joonis 1. ELi 27 liikmesriigi SKP mahuindeks, 2006–2022. aasta suvi 
(protsentides) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

03 Selleks et leevendada pandeemia mõju kodanikele ja ettevõtjatele, hoogustada 
ELi ja selle liikmesriikide taastumist ning suurendada nende vastupanuvõimet, võttis 
nõukogu vastu ajutise vahendi, taasterahastu „NextGenerationEU“ (NGEU) 8. Aastatel 
2021–2026 tehakse taasterahastu „NextGenerationEU“ kaudu liikmesriikidele 
kättesaadavaks 807 miljardit eurot9. Ligikaudu 90% taasterahastu „NextGenerationEU“ 
vahenditest (724 miljardit eurot) antakse taaste- ja vastupidavusrahastu kaudu10. 
Taaste- ja vastupidavusrahastust antakse nii toetusi (338 miljardit eurot) kui ka laene 
(386 miljardit eurot), mida liikmesriigid võivad taotleda11. Ülejäänud 83 miljardist 
eurost taasterahastu „NextGenerationEU“ vahenditest suurendati REACT-EU kaudu 

                                                             
8 Nõukogu määruse (EL) 2020/2094, millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu 

COVID-19 kriisi järgse taastumise toetuseks (NGEU määrus), artikkel 1. 

9 Kõik aruandes esitatud summad on esitatud jooksevhindades. 

10 Määrus (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (taaste- ja 
vastupidavusrahastu määrus). 

11 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 15 lõige 2. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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51 miljardi euro võrra 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika programme 12 
(vt 2. selgitus). 

2. selgitus 

Taaste- ja vastupidavusrahastu: ühekordne ajutine vahend 
majanduse elavdamiseks 

Taaste- ja vastupidavusrahastu on ühekordne ajutine vahend, mis on loodud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse jaotise alusel13. Taaste- ja vastupidavusrahastu eesmärk on aidata 
kaasa COVID-19 pandeemia põhjustatud majanduskriisist taastumisele, 
soodustades kestlikku majanduskasvu ja suurendades vastupanuvõimet 
tulevastele šokkidele. 

04 Joonisel 2 on esitatud taasterahastu „NextGenerationEU“ ja mitmeaastase 
finantsraamistiku kaudu saada olev ELi rahaline toetus lähiaastatel. 

                                                             
12 Määrus (EL) 2020/2221, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses 

lisavahendite ja rakenduskorraga, et toetada COVID 19 pandeemiaga seotud kriisi ja selle 
sotsiaalsete tagajärgede kõrvaldamist ning ettevalmistuste tegemist majanduse 
taastamiseks rohelisel, digitaalsel ja vastupidaval viisil (REACT-EU määrus). 

13 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse põhjendus 2. Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 175. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT


12 

Joonis 2. ELi rahaline toetus NGEU ja mitmeaastase finantsraamistiku 
kaudu

jooksevhindades 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda aprillis 2021 avaldatud Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

05 ELi eelarvest rahastatavate kavandatud investeeringute jaoks on olemas ühtne
investeerimisprojektide portaal. Kuna nii taaste- ja vastupidavusrahastut kui ka 
ühtekuuluvuspoliitikat rakendatakse paralleelselt, on mõlema vahendi aluseks olevate 
õigusaktide kohaselt vaja investeeringuid kavandada ja rakendada nii, et need kaks 
vahendit täiendavad üksteist, mitte ei põhjusta dubleerimist. Eelkõige nõutakse 
õigusaktides, et programmidokumentides täpsustakse, kuidas selline vastastikune 
täiendavus on kavandatud14. Samal ajal on keelatud igasugune topeltrahastamine 15. 

14 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 28. Määruse (EL) 2021/1060, millega 
kehtestatakse ühissätted (ühissätete määrus), artikkel 11 ja artikli 22 lõike 3 punkt a. 

15 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 62. 

REACT-EU

Taasterahastu 
„NextGenerationEU“

807 mld eurot

2021–2027
Pikaajaline eelarve

1211 mld eurot

Ühtekuuluvuspoliitika fondid
(ERF/Ühtekuuluvusfond ja 
ESF+)

Taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
724 mld eurot, millest 
338 mld eurot toetusteks ja 
386 mld eurot laenudeks

Muud ELi vahendid

Muud poliitikavaldkonnad

32 mld eurot

361 mld eurot

338 mld 
eurot toetusi

165 mld eurot 
aktiveeritud laene

221 mld eurot 
aktiveerimata laene

850 mld eurot

51 mld eurot

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Ulatus ja käsitlusviis 
06 Selles ülevaates esitatakse 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondide ning 
taaste- ja vastupidavusrahastu võrdlev analüüs, et anda panus 2027. aasta järgsetesse 
mitmeaastastesse finantsraamistikesse. Vaatlesime seda teemat, kuna need kaks 
vahendit on olulised ELi liikmesriikide majanduse elavdamiseks pärast 
COVID-19 pandeemiat, samuti huvi tõttu taaste- ja vastupidavusrahastu 
rakendusmehhanismi vastu. Uurisime nende kahe vahendi sarnasusi ja erinevusi, 
keskendudes nende üldisele raamistikule, juhtimis- ja halduskorrale, samuti nende 
omavahelistele seostele ning riskidele ja probleemidele, mis tulenevad paralleelsest 
rakendamisest lähiaastatel. 

07 Võrdlesime taaste- ja vastupidavusrahastu aluseks olevaid õigusakte perioodi 
2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondide (ERF, Ühtekuuluvusfond, ESF+, välja arvatud 
REACT-EU, õiglase ülemineku fond ja Euroopa ühendamise rahastu) aluseks olevate 
õigusaktidega. Analüüsisime ka komisjoni koostatud taaste- ja vastupidavusrahastuga 
seotud suuniseid ning küsitlesime regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi 
(DG REGIO), tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 
(DG EMPL) ning majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi (DG ECFIN) töötajaid 
ja peasekretariaadi taaste ja vastupidavuse rakkerühma. 

08 Liikmesriikide tasandil küsitlesime riiklikke taaste- ja vastupidavusrahastu 
koordineerivaid asutusi ja muid organeid, kes on kaasatud taaste- ja 
vastupidavusrahastu ning 2021.–2027. aasta partnerluslepingute kohaste riiklike 
taaste- ja vastupidavuskavade koostamisse ja rakendamisse. Valisime läbivaatamiseks 
Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Rumeenia ja Sloveenia, et hõlmata nii 
föderaalse kui ka tsentraalse riigikorraldusega liikmesriike. Ühtekuuluvuspoliitika ning 
taaste- ja vastupidavusrahastu kombineeritud rahastamise poolest on Hispaania ja 
Itaalia ka kaks kõige rohkem toetust saavat riiki. Meie valimisse kuulunud liikmesriikide 
taaste- ja vastupidavuskavad olid vastu võetud 2021. aasta septembri lõpuks, kui me 
oma tööd alustasime. 

09 Samuti tuginesime enam kui 200-le avalikult kättesaadavale uuringule ja teiste ELi 
institutsioonide, uurimisinstituutide, teadusringkondade ja mõttekodade väljaannetele 
ning enda koostatud arvukatele aruannetele (vt I lisa). 

10 Tegu on ülevaate, mitte auditiga. Meie töö ajal oli taaste- ja vastupidavusrahastul 
juba teine rakendusaasta, samas kui ühtekuuluvuspoliitika fondide programmitöö 
perioodiks 2021–2027 oli alles algusjärgus.  
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Üldine raamistik 

Sarnased prioriteedid, kuid taaste- ja vastupidavusrahastu 
rahastamine on tihedamalt seotud reformidega 

Sarnased prioriteedid on esitatud erinevalt 

11 Nii taaste- ja vastupidavusrahastu kui ka ühtekuuluvuspoliitika fondide eesmärk 
on toetada ELi poliitilisi prioriteete, milleks on edendada digiüleminekut ja 
rohepööret16. Mõlemad toetavad mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 2 raames 
investeeringuid ühtekuuluvuse, vastupanuvõime ja väärtuste edendamiseks. Selline 
kattumine annab liikmesriikidele suure otsustusvabaduse selle üle, millisest 
rahastamisvahendist konkreetset investeeringut rahastada. 

12 Taaste- ja vastupidavusrahastu ning ühtekuuluvuspoliitika fondide kulutuste 
prioriteedid on struktureeritud ja esitatud erinevalt. Taaste- ja vastupidavusrahastu 
koondab ELi poliitikavaldkonnad kuueks sambaks17, samas kui 2021.–2027. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika fondid toetavad viit poliitikaeesmärki18 (üksikasjalikum teave 
2022. aasta oktoobri seisuga kavandatud kulutuste kohta on toodud joonisel 3 
ja lisas II). 

                                                             
16 Poliitilised suunised järgmisele Euroopa Komisjonile (2019–2024), 16.7.2019. 

17 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 3. 

18 Ühissätete määruse artikli 5 lõige 1. 

https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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Joonis 3. Ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ning taaste- ja 
vastupidavusrahastu sambad 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühissätete määruse ning taaste- ja vastupidavusrahastu määruse alusel. 

13 ELi rahaliste vahendite eraldamisel taaste- ja vastupidavusrahastu ning 
ühtekuuluvuspoliitika raames on konkreetseid erinevusi. 

— Taaste- ja vastupidavusrahastus on seatud eelarve eraldamise eesmärkide 
kohaselt vähemalt 37% ette nähtud rohepöördeks ja vähemalt 20% 
digiüleminekuks19. Kõigi liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavades on ette 
nähtud mõlema künnise ületamine 20. 

— 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitikaga nähakse ette valdkondliku 
kontsentratsiooni nõue. Selle nõude kohaselt tuleb sarnaselt taaste- ja 
vastupidavusrahastule eraldada teatav minimaalne osa ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
vahenditest innovatsioonile (vähemalt 25%, kõige arenenumate piirkondade 
puhul kuni 85%) ja rohepöördele (vähemalt 30%) 21; ESF+-i puhul sotsiaalsele 
kaasatusele (vähemalt 25%), noorte tööhõivele (vähemalt 12,5%), laste vaesuse 
vastu võitlemisele (vähemalt 5%) ja enim puudustkannatavate isikute toetamisele 
(vähemalt 3%) 22. Ühtekuuluvuspoliitika raames ei rahastata avaliku halduse 
reforme, välja arvatud mõned erandid, näiteks tööturuasutuste ja ESF+ teenuste 

                                                             
19 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 18 lõike 4 punktid e ja f. 

20 Taaste ja vastupidavuse tulemustabel. 

21 ERFi/Ühtekuuluvusfondi määruse artikkel 4. 

22 ESF+-i määruse artikkel 7. 

Ühtekuuluvus aastatel 
2021–2027
viis poliitikaeesmärki

Taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
poliitikavaldkonnad
kuus sammast Rohepööre

Keskkonnahoidlikum, 
CO2-neutraalse 
majandusega ja 

vastupanuvõimeline 
Euroopa

Ühendatud 
Euroopa

Arukas, kestlik 
ja kaasav 

majanduskasv 
ning tööhõive

Konkurentsi-
võimeline ja 

arukam 
Euroopa

Sotsiaalne 
ja kaasav 
Euroopa

Sotsiaalne ja 
territoriaalne 
ühtekuuluvus

Tervishoiualane, 
majanduslik, 
sotsiaalne ja 

institutsiooniline 
vastupidavus

Järgmisele 
põlvkonnale 

suunatud 
poliitika

Kodanikele 
lähemal olev 

Euroopa

Digiüleminek

7%8%8%11%25%42%

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
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sihipärased reformid23. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakendamisel on nõutav 
asjakohaste eeltingimuste täitmine24. 

Mõlema vahendi puhul nõutakse, et liikmesriigid järgiksid õigusriigi põhimõtteid25 ja 
rahastaksid ainult selliseid investeeringuid, mis ei kahjusta oluliselt keskkonda26. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamine on tihedamalt seotud 
riigipõhistes soovitustes sisalduvate reformidega, kuid mõned olulised 
elemendid jäid käsitlemata 

14 Euroopa poolaasta raames analüüsib komisjon liikmesriikide struktuurireforme ja 
investeerimisvajadusi ning esitab riigipõhised soovitused27, milles antakse kohandatud 
suuniseid makromajandus-, eelarve- ja struktuuripoliitika kohta28. 

15 Nii taaste- ja vastupidavusrahastu kui ka ühtekuuluvuspoliitika kohaselt peavad 
liikmesriigid tegelema 2019. ja 2020. aasta riigipõhistes soovitustes loetletud 
probleemide ja prioriteetidega29. Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul määratletakse 
investeerimisprioriteedid programmitöö käigus30, võttes arvesse riigipõhiseid 
soovitusi. Varem leidsime, et liikmesriigid ei olnud sageli oma riigipõhiseid soovitusi 
täielikult täitnud ning et seos ELi kulutuste ja riigipõhiste soovituste rakendamise vahel 

                                                             
23 ETK määruse artikli 4 lõike 1 punkt b. 

24 Ühissätete määruse artikkel 15. 

25 Määrus (EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve 
kaitsmiseks. 

26 Määruse (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise 
raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088, artikkel 17. 

27 Määrus (EL) nr 1175/2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1466/97 
eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise 
tõhustamise kohta. 

28 ELTLi artiklid 121 ja 148. 

29 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 17 lõige 3. Ühissätete määruse artikli 12 
lõige 1. 

30 2019. aasta riigiaruannete lisa D. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060


 17 

 

ajavahemikul 2011–2018 oli nõrk31. Komisjon analüüsis hiljuti, mil määral on 2019.–
2020. aasta riigipõhiseid soovitusi rakendatud. Ta leidis, et 85% puhul on tehtud 
mõningaid või piiratud edusamme ning 11% puhul on tehtud märkimisväärseid 
edusamme. Ainult 1% riigipõhistest soovitustest oli täielikult täidetud. 3% puhul ei 
olnud tehtud mingeid edusamme 32. 

16 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruses seostatakse ELi rahastamine riiklike 
struktuurireformidega otsesemalt kui ühtekuuluvuspoliitika puhul. Määruses nõutakse, 
et liikmesriigid tegeleksid oma taaste- ja vastupidavuskavades kõigi või märkimisväärse 
osaga riigipõhistes soovitustes sisalduvatest probleemidest. Taaste- ja 
vastupidavusrahastu aruandlusnõuded integreeriti 2022. aasta Euroopa poolaastasse. 
Kui komisjon leiab, et taaste- ja vastupidavuskavades loetletud reformidega ei käsitleta 
piisavalt probleeme, millega liikmesriigid silmitsi seisavad, võib ta esitada täiendavaid 
riigipõhiseid soovitusi 33. Nagu me hiljuti kirjutasime, jäid mõned 2019. aasta 
riigipõhiste soovituste olulised struktuurireformid meie uuritud taaste- ja 
vastupidavuskavades34 siiski käsitlemata.  

                                                             
31 Eriaruanne 16/2020: „Euroopa poolaasta – riigipõhiste soovitustega käsitletakse olulisi 

küsimusi, kuid nende täitmist peab parandama“, punktid 41–44 ja 60. Arvamus 06/2020 
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse 
taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend (COM(2020) 408), punkt 46. 

32 Komisjoni teatis 2022. aasta Euroopa poolaasta kevadpaketi kohta, COM(2022) 600, 2. lisa, 
lk 18. 

33 Euroopa poolaasta taaste- ja vastupidavusrahastu ajal. 

34 Eriaruanne 21/2022: „Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamine komisjoni poolt – 
üldiselt asjakohane, ent rakendamisega on endiselt seotud riske“, punkt 53. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_et
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_ET.pdf
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Erinev vahendite eraldamise meetod ja taaste- ja 
vastupidavusrahastu rahastamiseks kasutatav võlakirjade 
emiteerimine 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning taaste- ja vastupidavusrahastu 
vahendite eraldamise meetodid on erinevad 

17 Ühtekuuluvuspoliitika fondid ning taaste- ja vastupidavusrahastu kasutavad 
liikmesriikidele vahendite eraldamiseks erinevaid meetodeid. Ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite eraldamisel võetakse arvesse liikmesriikide ja piirkondade erinevusi ja see 
põhineb väljakujunenud meetodil (Berliini meetod)35. Taaste- ja vastupidavusrahastu 
vahendite eraldamise meetod lepiti kokku 2020. aasta juulis36. Selle meetodi puhul 
võetakse arvesse arenguerinevusi enne pandeemiat riikide, kuid mitte piirkondade 
tasandil. Mõne liikmesriigi SKP vähenes pandeemia tõttu. See tähendas, et 
arenguerinevused olid taaste- ja vastupidavusrahastu vahendite eraldamise 
kindlaksmääramisel suurem tegur kui pandeemia majanduslik mõju, kuigi just selle 
mõju vähendamine oli üks taaste- ja vastupidavusrahastu peamisi eesmärke 
(vt 3. selgitus). 

                                                             
35 Teema kiirülevaade 2019: Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine liikmesriikidele 

aastatel 2021–2027, märts 2019, punkt 4. 

36 Nõukogu erakorralise istungi järeldused, EUCO 10/20, 21.7.2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_ET.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/et/pdf
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3. selgitus 

Rahaliste vahendite eraldamise meetodid 

Ühtekuuluvuspoliitika vahendite peamine eraldamiskriteerium on piirkonna SKP ja 
kogurahvatulu elaniku kohta, st suhteline heaolu võrreldes ELi keskmisega, mida 
on kohandatud ostujõuga37. Muud tegurid, mida võetakse arvesse, on töötuse 
määr, haridustase, rändesaldo väljastpoolt ELi ja kasvuhoonegaaside heide 38. 
Tagamaks, et vähim arenenud piirkondadesse jõuab piisavalt vahendeid, tehakse 
lõpuks mõningaid kohandusi 39. 

70% taaste- ja vastupidavusrahastu toetuskomponentidest põhineb liikmesriigi 
rahvaarvul, 2019. aasta SKP-l elaniku kohta ja viie aasta keskmisel töötuse määral 
(2015–2019). Ülejäänud 30% eraldati ajutiselt 2020. ja 2021. aasta SKP 
hinnangulise vähenemise alusel ja see oli ette nähtud pandeemia majandusliku 
mõju leevendamiseks40. Liikmesriikidevahelisi hinnaerinevusi taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul arvesse ei võeta41. Kohaldatakse ka ülempiiri, et vältida 
rahaliste vahendite liigset koondumist mõnda liikmesriiki42. 

Seda taaste- ja vastupidavusrahastu toetuskomponentide 30% suurust 
hinnangulist maksimaalset eraldist, mis põhineb SKP vähenemisel43, ajakohastati 
2022. aasta juunis44, võttes aluseks SKP tegeliku muutumise 45. 

                                                             
37 Ühissätete määruse artikli 108 lõige 2 ja XXVI lisa. 

38 Ühissätete määruse XXVI lisa punktid 1–7. 

39 Ühissätete määruse XXVI lisa punktid 10–17. 

40 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse I, II ja III lisa. 

41 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse I lisa. 

42 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse I lisa. 

43 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse IV lisa. 

44 Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile taaste- ja vastupidavusrahastu 
maksimaalse toetussumma ajakohastamise kohta, 30.6.2022. 

45 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 11 lõige 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Liikmesriigid, kelle toetussummat suurendati, peavad nende toetuste 
kasutamiseks esitama uued taaste- ja vastupidavuskavad, mis sisaldavad 
ettepanekuid uuteks reformideks ja investeeringuteks, samas kui liikmesriike, kelle 
lõplikku maksimaalset rahalist toetust vähendati, julgustatakse jätkama oma 
algsete taaste- ja vastupidavuskavade rakendamist, tuginedes alternatiivsetele 
rahastamisallikatele, sealhulgas riigisisestele vahenditele ning taaste- ja 
vastupidavusrahastust taotletavatele laenudele46. 

Iga liikmesriigi jaoksjaoks kehtib taaste- ja vastupidavusrahastu laenude jaoks 
maksimaalne ülempiir, mis on 6,8% 2019. aasta kogurahvatulust47. Laenuna 
antava toetuse summat võib erandkorras siiski suurendada, kui vahendid on 
kättesaadavad, st kui teised liikmesriigid ei ole oma laenuosa täielikult ära 
kasutanud48. Praktikas on taaste- ja vastupidavusrahastu laenud kõige 
atraktiivsemad neile liikmesriikidele, kes võtaksid muidu laenu komisjoni omast 
kõrgema intressimääraga.  

18 2022. aasta juunis ajakohastati taaste- ja vastupidavusrahastu raames 
eraldatavaid summasid. Selle ajakohastamise tulemusena eraldati 19 liikmesriigile 
vähem toetust kui algselt kavandati. Toetussummad Belgiale, Madalmaadele ja 
Ungarile vähenesid kõige rohkem, vastavalt 24%, 22% ja 19%. Kõige rohkem suurenes 
Portugali toetussumma (12%), järgnesid Hispaania (11%) ja Saksamaa (9%). Hispaania 
ja Itaalia olid taaste- ja vastupidavusrahastu kaks suurimat toetusesaajat, kes said 
kokku 43% taaste- ja vastupidavusrahastu lõplikust eraldisest. 2021.–2027. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite suurim saaja on Poola (20%), järgnevad Itaalia (12%) 
ja Hispaania (10%) (vt lisa III ja joonis 4). 

                                                             
46 REPowerEU kontekstis taaste- ja vastupidavuskavasid käsitlevate komisjoni suuniste I osa 

II jagu 2 A ja B, 2022/C 214/1. 

47 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 14 lõige 5. 

48 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 14 lõige 6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Joonis 4. Ühtekuuluvuspoliitika vahendite ning taaste- ja 
vastupidavusrahastu toetuste lõplik jaotus liikmesriikide kaupa 

Miljonites eurodes, jooksevhinnad 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni andmetele, sealhulgas Euroopa territoriaalse 
koostöö eesmärgile ümber paigutatud ning välja arvatud taaste- ja vastupidavusrahastule ümber 
paigutatud summad (taaste- ja vastupidavusrahastu kohta 2022. aasta juulis koostatud ning 
ühtekuuluvuspoliitika fondide kohta 2021. aasta aprillis avaldatud andmed). 

19 Taaste- ja vastupidavusrahastu laene saab taotleda kuni 2023. aasta augustini 49. 
2022. aasta augustiks oli laenu taotlenud vaid seitse liikmesriiki50 summas 165 miljardit 
eurot (43% kogu olemasolevast laenusummast). Itaalia, Kreeka ja Rumeenia olid ainsad 
liikmesriigid, kes taotlesid maksimumsummat. 

                                                             
49 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 14 lõige 2. 

50 Kreeka, Itaalia, Küpros, Poola, Portugal, Rumeenia ja Sloveenia. 
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Ühtekuuluvuspoliitika vahendid ajavahemikuks 2021–2027 ning taaste- ja 
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Taaste- ja vastupidavusrahastu 
toetused 2020–2026

Ühtekuuluvuspoliitika fondid 
2021–2027

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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20 Kui taaste- ja vastupidavusrahastu laenuosa kasutatakse täies ulatuses, suureneb 
ELi poolt liikmesriikides rahastatavate avaliku sektori kulutuste osakaal ligikaudu 1%-lt 
kuni 3%-ni ELi SKPst. Taaste- ja vastupidavusrahastu abil suurendatakse veelgi avaliku 
sektori investeeringute ELi rahastatud osa liikmesriikides. Komisjon eeldab, et avaliku 
sektori investeeringud suurenevad 3%-lt 2019. aastal 3,5%-le ELi SKPst 2023. aastal. 
Suure osa sellest kasvust moodustab taaste- ja vastupidavusrahastu51. 

Taaste- ja vastupidavusrahastut rahastatakse võlakirjade emiteerimisega 

21 ELi eelarve raames tehtavaid kulutusi, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika fondide 
kaudu, rahastatakse peamiselt liikmesriikide osamaksetest ja vähemal määral muudest 
tuludest52. Seevastu taasterahastut „NextGenerationEU“ – ja seega taaste- ja 
vastupidavusrahastut – rahastatakse täielikult kapitaliturgudelt võetud laenudest53. 
Ühisvõla emiteerimine sellises mahus on ELi jaoks suur uuendus (vt 4. selgitus). 

                                                             
51 „European Economic Forecast, Autumn 2021“, dokument 160, lk 35. 

52 Nõukogu otsus (EL, Euratom) 2020/2053 ELi omavahendite süsteemi kohta, artikli 2 lõige 1. 

53 Nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 artikli 5 lõige 1. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
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4. selgitus 

Rahastamine võlakirjade emiteerimise kaudu 

2026. aastaks kogub komisjon NGEU jaoks rahalisi vahendeid ELi võlakirjade 
emiteerimise teel54. Võlakirjade tingimused on erinevad. Kõige pikemad tähtajad 
on 30 aastat, kuid osa võlakirju emiteeritakse palju lühemateks tähtaegadeks, 
sealhulgas lühiajalised ELi võlakirjad, mille lõpptähtaeg on lühem kui aasta. Kõik 
NGEU võlad makstakse tagasi 2058. aastaks55. ELi eelarvest kaetakse 
tagastamatuteks toetusteks laenatud vahendite põhisumma ja nende intresside 
tagasimaksed. Taaste- ja vastupidavusrahastu laenud ning nendega seotud kulud, 
sealhulgas intressid, maksavad tagasi laenu saanud liikmesriigid56. 2022. aasta 
oktoobri lõpuks oli komisjon edukalt emiteerinud 226 miljardi euro väärtuses 
võlakirju57 ning maksnud välja 81,4 miljardit eurot tagastamatuid toetusi ja 
34,2 miljardit eurot laene. 

Praegu auditeerime NGEU komisjonipoolset võlahaldust. Plaanime aruande 
avaldada 2023. aasta kolmandas kvartalis. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamiskõlblikkuse periood 
ja lõpeb rahastamisvahendi lõppkuupäeval 

22 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastamiskõlblikkuse periood 
on üheksa aastat58. Perioodil 2014–2020 oli rahastamiskõlblikkuse periood 
kümme aastat59. Taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamiskõlblikkuse periood on 
lühem – kuus ja pool aastat. Selle ajavahemiku jooksul tuleb saavutada kokkulepitud 
vahe-eesmärgid ja sihid, ning nendega seotud makseid saab teha kuni 2026. aasta 

                                                             
54 Komisjoni rakendusotsuse C(2021) 2502 final, millega kehtestatakse vajalik kord nõukogu 

otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 kohaste laenutehingute haldamiseks ning taaste- ja 
vastupidavusrahastu määruse artikli 15 kohaselt antud laenudega seotud laenutehingute 
haldamiseks, artiklid 4 ja 7. 

55 Nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 artikkel 6. 

56 Nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 artikli 5 lõige 2. Taaste- ja vastupidavusrahastu 
määruse artikli 15 lõige 3. Finantsmääruse artikli 220 lõike 5 punkt e. 

57 The EU as a borrower – investor relations. 

58 Ühissätete määruse artikli 63 lõige 2. 

59 Määruse (EL) 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted (ühissätete määrus 
perioodiks 2014–2020), artikli 65 lõige 2. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=et


 24 

 

lõpuni 60. Lisaks sellele, et ühtekuuluvuspoliitika rahastamiskõlblikkuse periood on 
pikem, kestab see ka pärast programmitöö perioodi lõppu, samas kui taaste- ja 
vastupidavusrahastu periood ei kesta. Nagu ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul, ei ole 
liikmesriigid siiski kohustatud kõiki olemasolevaid taaste- ja vastupidavusrahastu 
vahendeid perioodi lõpuks ära kasutama (vt joonis 5). 

Joonis 5. Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning taaste- ja 
vastupidavusrahastu rahastamiskõlblikkuse perioodid 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes perioodi 2014–2020 ja perioodi 2021–2027 ühissätete 
määrusele, taaste- ja vastupidavusrahastu ning REACT-EU määrustele. 

23 Ühtekuuluvuspoliitika raames võib kulusid deklareerida hüvitamiseks ka pärast 
programmiperioodi lõppu. See toob kaasa programmiperioodide kattuvuse: ühe 
programmi rahastamiskõlblikkuse periood lõpeb pärast järgmise programmiperioodi 
algust ja takistab järgneva perioodi õigeaegset alustamist. 

                                                             
60 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 17 lõige 2, artikli 18 lõike 4 punkt i ja 

artikli 24 lõige 1. 

Ühissätted 2014–2020

rahalised vahendid

Ühissätted 2021–2027

REACT-EU

RRF
NGEU

Veebruar 
2020

August 
2026

Asjaomase määruse vastuvõtmisele eelnev ajavahemik, mille jooksul saab juba 
rakendatud meetmeid rahastada tagasiulatuvalt
Täiendav ajavahemik kulutuste tegemiseks pärast programmitöö perioodi lõppu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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24 Lisaks, nagu me oleme juba varem märkinud, raskendab selline pikk ajavahemik 
investeerimisvajaduste määratlemist partnerluslepingute ja programmide üle 
peetavatel läbirääkimistel61. Selle probleemi lahendamiseks võib ühtekuuluvuspoliitika 
programme programmiperioodi jooksul muuta62. Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul 
pärast 2026. aasta lõppu enam väljamakseid ei tehta. 

  

                                                             
61 Eriaruanne 36/2016: „Perioodi 2007–2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programmide 

lõpetamise korra hindamine“, punktid 58–64 ja 128–130. 

62 Eriaruanne 24/2021: „Tulemuspõhine rahastamine ühtekuuluvuspoliitikas: eesmärgid on 
asjakohased, kuid perioodil 2014−2020 jäid püsima mitmed puudused“, punkt 82. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
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Juhtimine ja haldamine 

Taaste- ja vastupidavusrahastut ning ühtekuuluvuspoliitika 
fonde hallatakse osana ELi eelarvest, kuid taaste- ja 
vastupidavusrahastu väljamaksete tegemiseks on vaja kaasata 
nõukogu 

Nii ühtekuuluvuspoliitika fondid kui ka taaste- ja vastupidavusrahastu 
tagastamatud toetused on osa ELi eelarvest, kuid taaste- ja 
vastupidavusrahastu laenud ei ole 

25 Ühtekuuluvuspoliitika vahendid on osa ELi aastaeelarvest ja raamatupidamise 
aastaaruandest63. Kuigi NGEU eelarve võeti vastu väljaspool mitmeaastast 
finantsraamistikku, moodustavad taaste- ja vastupidavusrahastu tagastamatud 
toetused osa ELi aastaeelarvest ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest64. 
Taaste- ja vastupidavusrahastu laenud ei ole osa ELi eelarvest, kuid sisalduvad 
konsolideeritud raamatupidamises65. Läbipaistvuse huvides esitab komisjon siiski 
eelarveprojektis teabe ka laenukomponendi kohta66. 

Komisjon peab enne taaste- ja vastupidavusrahastu vahendite 
väljamaksmist konsulteerima nõukoguga 

26 Komisjon, täpsemalt DG REGIO ja DG EMPL, jagab liikmesriikidega vastutust 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite haldamise eest67. Taaste- ja vastupidavusrahastu 
puhul on olukord teistsugune. Peasekretariaadi taaste ja vastupidavuse rakkerühm 

                                                             
63 Määruse (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 

kohaldatavaid finantseeskirju (finantsmäärus), artikkel 10. 

64 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 21 lõige 6, artikli 83 lõike 1 punkt i ja 
artikli 244 lõige 1. 

65 Komisjoni teatis Euroopa Liidu 2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 
kohta, COM(2022) 323 final, märkus 2.4.1.1, lk 65. 

66 Euroopa Komisjon, Statement of Estimates for the financial year 2022, lk 17. 

67 Ühissätete määruse artikkel 7. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/2021_eu_accounts_adopted_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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(RECOVER) ning DG ECFIN haldavad taaste- ja vastupidavusrahastut otse 68. Komisjon 
koordineerib oma erinevate osakondade tööd sisemiselt, et tagada nende kahe 
vahendi vaheline kooskõla. 

27 Ühtekuuluvuspoliitika programmide raames tehtavate väljamaksete 
heakskiitmise eest vastutab komisjon üksi. Ka selles osas on taaste- ja 
vastupidavusrahastu kord erinev. Enne taaste- ja vastupidavusrahastu raames 
tehtavate väljamaksete heakskiitmise otsuse vastuvõtmist peab komisjon esitama oma 
esialgse hinnangu ning võtma arvesse nõukogu majandus- ja rahanduskomitee 
arvamust. Liikmesriikide esindajatest koosnev komitee peab komisjoni otsuse läbi 
vaatama ja võib selle kvalifitseeritud häälteenamusega tühistada69. 

Parlamendi poolt eelarve täitmisele antud heakskiit ei hõlma taaste- ja 
vastupidavusrahastu laene 

28 Ühtekuuluvuspoliitika fondidega seotud kohustused on selgelt eraldatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu (kui eelarve ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutava asutuse) ning komisjoni (kes vastutab eelarve täitmise eest) vahel. Euroopa 
Parlament kiidab ELi aastaeelarve heaks nõukogu nõusolekul 70. Komisjon koostab 
raamatupidamise aastaaruande, mille kohta ta peab saama Euroopa Parlamendilt 
heakskiidu. Euroopa Parlament annab heakskiidu nõukogu soovitusel 71. Parlamendi 
õigus anda heakskiit komisjonipoolsele eelarve täitmisele kehtib ka taaste- ja 
vastupidavusrahastu suhtes72. Selline eelarve täitmisele heakskiidu andmine ei hõlma 
siiski taaste- ja vastupidavusrahastu laenukomponenti. 

                                                             
68 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 14 lõige 8. 

69 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 24 lõige 4 ja artikli 24 lõige 5. 

70 ELTLi artikkel 314. 

71 ELTLi artikkel 319. Finantsmääruse artikli 261 lõige 1. 

72 Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 
eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise, samuti uute 
omavahendite, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise tegevuskava kohta, I lisa 
punkt 39. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET&_sm_au_=iVVFsNMRrWSjgzjjVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)
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Ühtekuuluvuspoliitika fonde ning taaste- ja 
vastupidavusrahastut hallatakseerinevalt, mis nõuab 
täiendavat halduskoormust 

Ühtekuuluvuspoliitikat rakendatakse ELi ühise raamistiku alusel, samas 
kui taaste- ja vastupidavusrahastut rakendatakse riiklike süsteemide 
kaudu 

29 On selgeid erinevusi selles, kuidas vahendeid kohapeal rakendatakse. Näiteks on 
riiklike ja piirkondlike haldusasutuste kohustused erinevad. Ühtekuuluvuspoliitika 
vahendeid rakendavad kõik liikmesriigid ja piirkonnad ühise raamistiku alusel, mis 
põhineb ühissätete määruses sätestatud eeskirjadel. Taaste- ja vastupidavusrahastut 
rakendatakse riiklike süsteemide kaudu, mis on iga liikmesriigi jaoks spetsiifilised 
(vt 5. selgitus). 

5. selgitus 

Liikmesriikide haldusasutuste kohustused 

Ühtekuuluvuspoliitika vahendeid rakendatakse jagatud eelarve täitmise vormis nii 
riiklike kui ka piirkondlike programmide kaudu. Programmitöösse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja auditeerimisse on kaasatud sajad liikmesriikide riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused. ELi rahaliste vahendite saajad võivad olla avalik-
õiguslikud või eraõiguslikud asutused, juriidilise isiku staatusega või juriidilise isiku 
staatuseta üksused või füüsilised isikud, kes vastutavad kas projektide algatamise 
või nii algatamise kui ka rakendamise eest73. 

Taaste- ja vastupidavusrahastut rakendatakse otsese eelarve täitmise vormis ja 
toetusesaajateks on liikmesriigid74. Samal ajal vastutavad nad usaldusväärse 
finantsjuhtimise peamiste põhimõtete järgimise tagamise eest. Liikmesriikide 
tasandil kannab üldist vastutust juhtiv asutus (taaste- ja vastupidavusrahastu 
koordinaator), mis on komisjoni jaoks ühtne kontaktpunkt75. Ministeeriumidele 
või piirkondadele võib usaldada projektide elluviimise ja rahastu koordinaatorile 
nende edenemise kohta tehtava aruandluse. 

                                                             
73 Ühissätete määruse artikli 2 lõige 9. 

74 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõige 1. 

75 Komisjoni suunised liikmesriikidele taaste- ja vastupidavuskavade kohta (osa 1/2), 
(SWD(2021) 12 final, lk 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Mõlema süsteemi paralleelseks haldamiseks vajatakse riigi tasandil 
täiendavaid jõupingutusi 

30 Taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamine paralleelselt ühtekuuluvuspoliitika 
fondidega võib haldussuutlikkuse probleeme teravdada. Pooltes kontrollikoja valimisse 
kuuluvates liikmesriikides vastutavad nii ühtekuuluvuspoliitika fondide kui ka taaste- ja 
vastupidavusrahastu kavandamise ja rakendamise eest samad asutused76. Sellistel 
juhtudel tugineb taaste- ja vastupidavusrahastu riiklike ametiasutuste poolt 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakendamiseks välja arendatud suutlikkusele. Selline 
kord aitab leevendada ka topeltrahastamise riski. 

31 Kaks meie valimisse kuulunud liikmesriiki (Itaalia ja Rumeenia) lisasid oma taaste- 
ja vastupidavuskavadesse konkreetsed meetmed haldussuutlikkusega seotud 
probleemide lahendamiseks. Samuti teatasid mõned meie valimisse kuuluvad 
liikmesriigid (Itaalia, Rumeenia ja Prantsusmaa) meile, et nad kavatsevad võtta tööle 
täiendavaid töötajaid taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamiseks (vt 6. selgitus). 

6. selgitus 

Haldussuutlikkuse suurendamise meetmed Itaalias 

Itaalia, kes on üks suurimaid taaste- ja vastupidavusrahastu, REACT-EU ja 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite saajaid, kavandab oma haldussuutlikkuse 
suurendamiseks mitmeid meetmeid: 

— uue tehnilise ja operatiivtoe teenuse loomine, et pakkuda eri avalik-
õiguslikest asutustest pärit valdkondadevahelisi eksperte, kellelt taaste- ja 
vastupidavusrahastusse kaasatud kesk-, piirkondlikud ja kohalikud 
haldusasutused saavad erialast teavet; 

— selliste meetmete sisseviimine riigisisesesse õigusesse, mis lihtsustavad ja 
kiirendavad riigihankelepingute sõlmimist ja rakendamist ja 

— 2800 ametniku töölevõtmine ELi vahendite rakendamisega seotud 
asutustesse. 

                                                             
76 Hispaania, Rumeenia ja Sloveenia meie valimisse kuuluvatest liikmesriikidest. 
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32 Tehniline abi on ette nähtud mõlema vahendi raames, kuid erinevas vormis. 
Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul võivad liikmesriigid kasutada tehnilist abi 
ettevalmistamiseks, koolitamiseks, haldamiseks, järelevalveks, hindamiseks ning 
nähtavuse ja teabevahetuse eesmärgil77. Tehnilise abi maksimaalne võimalik summa 
ajavahemikul 2021–2027 on ligikaudu 14 miljardit eurot. Lisaks võivad liikmesriigid 
kasutada mõlema vahendi puhul tehnilise toe instrumenti 78, mille kogueelarve on 
864 miljonit eurot. Tehnilise toe instrumendiga toetatakse avalikku haldust reformide 
kavandamisel, väljatöötamisel ja rakendamisel ning investeeringute ettevalmistamisel. 

  

                                                             
77 Ühissätete määruse artikkel 36. 

78 Määrus (EL) nr 2021/240, millega luuakse tehnilise toe instrument. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240&qid=1642846530461
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Kulutuste kavandamine 

Taaste- ja vastupidavusrahastu programmitöö on 
tsentraliseeritum 

Taaste- ja vastupidavusrahastu põhineb iga liikmesriigi ühtsel 
programmdokumendil ja nõuab ELi tasandil nõukogu heakskiitu 

33 Taaste- ja vastupidavusrahastu programmitöö põhineb ühel dokumendil iga 
liikmesriigi kohta. Selles dokumendis (taaste- ja vastupidavuskavas) kirjeldatakse 
üksikasjalikult investeeringuid ja reforme, millele antakse taaste- ja 
vastupidavusrahastust tagastamatut toetust ja vajaduse korral ka laene. Dokumenti 
hindab komisjon, kes esitab ettepaneku võtta vastu nõukogu rakendusotsus, milles 
sätestatakse siduvad meetmed, nendega seotud vahe-eesmärgid ja sihid ning 
osamaksete arv ja suurus. Kui rakendusotsus on vastu võetud, täiendatakse seda 
tegevuskorraga, mis käsitleb tehnilise rakendamise küsimusi79, rahastamislepinguid, 
millel põhinevad eelarvelised kulukohustused80, ja vajaduse korral laenulepinguid81. 

34 Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul sõlmib iga liikmesriik komisjoniga 
partnerluslepingu, milles sätestatakse rahastamise strateegiline suund ja kasutamise 
kord82. See sisaldab üksikasju riiklike või piirkondlike programmide kohta, mille 
eesmärk on lahendada riigi või piirkonna ees seisvaid peamisi probleeme83. Komisjon 
võtab vastu rakendusaktid nii partnerluslepingu kui ka programmide ametlikuks 
vormistamiseks84. 

                                                             
79 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 18 lõige 1 ja artikli 20 lõige 6. 

80 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 23. Finantsmääruse artikli 7 lõige 3. 

81 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 15. 

82 Ühissätete määruse artikli 10 lõige 1. 

83 Ühissätete määruse artikli 22 lõige 3. 

84 Ühissätete määruse artikli 12 lõige 4 ja artikli 23 lõige 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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35 Joonisel 6 on esitatud kokkuvõte kulutuste kavandamise hindamis- ja 
heakskiitmisprotsessist. 

Joonis 6. Kulutuste kavandamise protsess 

PROTSESS ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA TAASTE- JA 
VASTUPIDAVUSRAHASTU 

KAVANDAMINE 

Liikmesriigid 
koostavad 
oma 
programmitöö 
dokumendid 

Mitu riiklikku ja piirkondlikku 
kontaktpunkti liikmesriikides; 
vastutavad peadirektoraadid: 
DG REGIO ja DG EMPL 

Üks üksus liikmesriikides, mis 
tegutseb komisjoni jaoks 
riikliku koordinaatori ja 
kontaktpunktina. Vastutavad 
üksused komisjonis: RECOVER 
ja DG ECFIN 

   
ESITAMINE 

Liikmesriigid 
esitavad oma 
programmitöö 
dokumendid 
komisjonile 

Üks partnerlusleping riigi 
tasandil ja üks või mitu 
programmi (riiklik või 
piirkondlik) 

Üks peamine programmitöö 
dokument, taaste- ja 
vastupidavuskava 

   
HINDAMINE 

Komisjon 
hindab 
programmitöö 
dokumente ja 
arutab neid 
iga 
liikmesriigiga 

Kolm kuud märkuste 
esitamiseks 
(partnerluslepingute ja 
programmide puhul) 

Kaks kuud hindamisprotsessi 
lõpuleviimiseks, kuid seda võib 
pikendada 
Üks kuu nõukogul 
heakskiitmiseks 

   
VASTUVÕTMINE 

Programmitöö 
dokumendid 
võetakse 
vastu 

Komisjon võtab 
partnerluslepingu 
rakendusaktidega vastu nelja 
kuu jooksul ja programmi viie 
kuu jooksul 

Komisjonipoole heakskiitmine 
ja nõukogupoolne 
vastuvõtmine nõukogu 
rakendusotsusega 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühissätete määruse ning taaste- ja vastupidavusrahastu määruse alusel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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36 Ühtekuuluvuspoliitika programmide muutmiseks on vaja ainult komisjoni 
hinnangut ja heakskiitu85. Taaste- ja vastupidavuskavade muutmiseks on vaja 
komisjoni hinnangut ja ka nõukogu heakskiitu86. Sellega tagatakse, et liikmesriigid 
kavatsevad täita oma kohustusi, mis on fikseeritud taaste- ja vastupidavuskavades. 
Oleme varem märkinud, et ühtekuuluvuspoliitika programmide muutmine, sealhulgas 
eelarve ümberpaigutamine ühissätete määrusega lubatud piirides, toimub 
rakendamise käigus sageli 87. 

Ühtekuuluvuspoliitika partnerluse põhimõte ei ole taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul eeltingimuseks 

37 Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul peavad liikmesriigid rakendama Euroopa 
partnerluse käitumisjuhendis sätestatud partnerluse põhimõtet88. Piirkondliku ja 
kohaliku tasandi avaliku sektori asutused, kodanikuühiskonna organisatsioonid ning 
majandus- ja sotsiaalpartnerid saavad kõik anda oma panuse partnerluslepingute 
koostamisse ning iga programmi ettevalmistamisse, rakendamisse ja hindamisse 89. 
Selle eesmärk on tagada, et rahalised vahendid vastaksid välja toodud vajadustele ja 
probleemidele. 

38 Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul kasutatakse teistsugust menetlust. Taaste- 
ja vastupidavuskavade koostamisel peavad riiklikud ametiasutused konsulteerima 
kohalike ja piirkondlike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ja 
noorteorganisatsioonidega ainult riigisiseste õigusaktidega nõutavas ulatuses. 
Konsulteerimismenetlus on kokkuvõtlikult esitatud taaste- ja vastupidavuskavades90. 

                                                             
85 Ühissätete määruse artikli 13 lõige 4 ja artikli 24 lõige 4. 

86 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 21 lõige 2. 

87 Eriaruanne 24/2021, punktid 53–57 ja 120. 

88 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, millega sätestatakse Euroopa struktuuri- 
ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend. 

89 Ühissätete määruse artikkel 8. 

90 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 18 lõike 4 punkt q. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Erinevad lähenemisviisid programmitöö dokumentide 
hindamisel 

Komisjoni hinnang taaste- ja vastupidavuskavade projektidele põhineb 
eelnevalt kindlaksmääratud kriteeriumidel 

39 Ühtekuuluvuspoliitika raames hindab komisjon, kas partnerluslepingud ja 
programmid vastavad ühissätete määrusele ja asjakohastele fondispetsiifilistele 
eeskirjadele91. Komisjon viib taaste- ja vastupidavusrahastu puhul läbi eelhindamise, 
milles ta kasutab 11 laiaulatuslikku ja üldist kvalitatiivset kriteeriumi, näiteks seda, kas 
taaste- ja vastupidavuskava kujutab endast terviklikku ja piisavalt tasakaalustatud 
reaktsiooni majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale ning kas hinnangulised kogukulud 
on riigi tasandil vastavuses eeldatava majandusliku ja sotsiaalse mõjuga92. 

40 Oleme varem märkinud, et komisjonil on nende kriteeriumide tõlgendamisel ja 
hindamisel teatav paindlikkus ning et selline tegevus eeldab tingimata kvalitatiivseid 
hinnanguid93. Hiljuti avaldatud aruandes uurisime komisjoni hinnangut taaste- ja 
vastupidavuskavadele liikmesriikide valimi kohta. Leidsime, et hindamine oli protsessi 
keerukust ja ajalisi piiranguid arvestades üldiselt asjakohane. Siiski tuvastasime mitu 
vajakajäämist, riski ning valdkonda, millele tuleks tulevikus tähelepanu osutada, 
näiteks makseprofiilide määramine läbirääkimiste tulemusel, vahe-eesmärkide ja 
sihtide ebaselgus ning seire- ja kontrollisüsteemide veel mitte täielik toimimine 
hindamise hetkel 94. 

41 Ka läbipaistvusnõuded on erinevad. Komisjoni hinnangud vastuvõetud taaste- ja 
vastupidavuskavade kohta on avalikult kättesaadavad95, samas kui 
ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingute ja programmide hinnanguid jagatakse ainult 
asjaomaste riiklike ja piirkondlike ametiasutustega. 

                                                             
91 Ühissätete määruse artikli 12 lõige 1 ja artikli 23 lõige 1. 

92 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 19 lõige 3 ja artikli 19 lõike 3 punkt i. 

93 Arvamus 06/2020, punkt 44. 

94 Eriaruanne 21/2022, punktid 112–113. 

95 Komisjon koostas taaste- ja vastupidavuskavade hindamise kokkuvõtte, mis on kättesaadav 
siin. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_ET.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_et#riiklikud%20taaste-%20ja%20vastupidavuskavad
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Komisjoni hinnangu ulatus on kahe vahendi puhul erinev 

42 Komisjoni parema õigusloome suunistes96 on sätestatud viis kriteeriumi: 
tulemuslikkus, tõhusus, asjakohasus, sidusus ja ELi lisaväärtus. Nelja neist kasutatakse 
nii taaste- ja vastupidavuskavade hindamiseks taaste- ja vastupidavusrahastu raames 
kui ka ühtekuuluvuspoliitika raames sõlmitud partnerluslepingute ja programmide 
hindamiseks. Samal ajal on komisjoni hinnangu ulatus iga vahendi puhul erinev 
(vt joonis 7). 

                                                             
96 Komisjoni talituste töödokument parema õigusloome suuniste kohta, SWD(2021) 305, lk 23 

ja 26. 
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Joonis 7. Hindamise ulatus  

KRITEERIUMID ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA TAASTE- JA 
VASTUPIDAVUSRAHASTU 

TULEMUSLIKKUS 

Ühissätete määruse 
artikli 11 lõike 1 
punkt b 

Taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
määruse artikli 19 
lõike 3 punkt g ja 
V lisa kriteerium 2.7 

Partnerluslepingus kirjeldatakse 
iga fondi peamisi oodatavaid 
tulemusi ja eeldatavat panust 
valitud poliitikaeesmärkide 
saavutamisse 

Taaste- ja vastupidavuskavade 
eesmärk on avaldada püsivat 
mõju halduse või poliitika 
struktuurimuutustele 

   
TÕHUSUS 

Ühissätete määruse 
artikli 11 lõike 1 
punkt c ja artikli 22 
lõike 3 punkt g 
Taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
määruse artikli 19 
lõike 3 punkt i ja 
V lisa kriteerium 2.9 

Kavandatava esialgse 
rahaeraldise puhul järgitakse 
valdkondliku kontsentratsiooni 
eeskirju ja esitatakse andmed 
poliitikaeesmärkide kaupa 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil 

Hinnangulised kogukulud on 
mõistlikud ja usutavad. 
Piirkondlikul tasandil toetust ei 
kontrollita 

   

ASJAKOHASUS 

Ühissätete määruse 
artikli 22 lõike 3 
punkt a 
Taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
määruse artikli 19 
lõike 3 punkt c ja 
V lisa kriteerium 2.3 

Peamised lahendamist vajavad 
probleemid tulenevad 
majanduslikest, sotsiaalsetest ja 
territoriaalsetest erinevustest. 

Taaste- ja vastupidavuskava 
aitab parandada liikmesriigi 
majanduslikku, sotsiaalset ja 
institutsioonilist 
vastupanuvõimet, vähendades 
majanduslikku haavatavust 
vapustuste suhtes ning 
suurendades majandus- ja 
sotsiaalstruktuuride ja -
institutsioonide suutlikkust 
kohaneda ja taluda vapustusi 

   
SIDUSUS 

Ühissätete määruse 
artikli 5 lõige 3 ja 
artikli 11 lõike 1 
punkt b 
Taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
määruse artikli 19 
lõike 3 punkt k ja 
V lisa kriteerium 2.11 

Fondide ning riiklike ja 
piirkondlike programmide 
koordineerimine ning 
koostoime muude ELi 
vahenditega iga valitud 
poliitikaeesmärgi puhul 

Taaste- ja vastupidavuskavas 
sisalduvate meetmete sisemine 
sidusus, st kavandatud 
meetmed tugevdavad ja 
täiendavad üksteist 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühissätete määruse ning taaste- ja vastupidavusrahastu määruse alusel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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43 Liikmesriigid peavad esitama komisjonile oma taaste- ja vastupidavuskavades 
sisalduvate meetmete hinnangulised kulud. Taaste- ja vastupidavuskavade hindamisel 
kontrollib komisjon nende hinnangute põhjendatust ja usutavust ning uurib, kas 
kavandatav toetus täiendab muud ELi rahastamist97. Samuti kontrollib komisjon, kas 
toetus asendaks korduvaid riiklikke kulutusi 98. Investeeringute ulatuslikumate 
hinnangute koostamiseks pidid liikmesriigid igal aastal ajavahemikul 2017–2019 
esitama selliste riiklike avaliku sektori kulutuste keskmise mahu, mis on sarnased 
taaste- ja vastupidavuskavades esitatud investeeringutega99. 

44 Ühtekuuluvuspoliitika puhul hinnati ELi lisaväärtust täiendavuse mõiste alusel: 
nõue, et ühtekuuluvuspoliitika vahendid ei tohi asendada korduvaid riiklikke 
kulutusi 100. Siiski on alates 2007. aastast järk-järgult tühistatud nõue, et liikmesriigid 
peavad seda tõendama. Aastatel 2021–2027 ei kontrolli komisjon partnerluslepingute 
ja programmide hindamisel enam toetuse täiendavat iseloomu (vt 7. selgitus). 

                                                             
97 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 9, artikli 19 lõike 3 punkt g ja V lisa. 

98 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 5 lõige 1. 

99 SWD(2021) 12, osa 1/2, lk 55. 

100 2014.–2020. aasta ühissätete määruse artikli 95 lõige 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=et
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7. selgitus 

Ühtekuuluvuspoliitika täiendavuse nõue 

Ajavahemikul 2007–2013 pidid liikmesriigid, kelle territooriumil on 
lähenemiseesmärgi alla kuuluvaid piirkondi, st neid, mille SKP elaniku kohta oli alla 
75% ELi keskmisest, säilitama igas asjaomases piirkonnas sama avaliku sektori või 
samaväärsete struktuuriliste kulutuste taseme kogu perioodi jooksul 101. 

Ajavahemikul 2014–2020 loeti täiendavuse nõue täidetuks, kui liikmesriigid 
säilitasid kogu perioodi jooksul struktuurilised avaliku sektori kulutused samal 
tasemel nagu riigi teistes osades. Piirkondlike kulutuste taset ei ole mainitud. Selle 
nõude täitmist kontrolliti ainult nende liikmesriikide puhul, kelle vähem arenenud 
piirkonnad hõlmasid teatavatel tingimustel vähemalt 15% nende 
kogurahvastikust102. 

Ajavahemikul 2021–2027 ei nõua komisjon lihtsustamismeetmena enam 
liikmesriikidelt programmide täiendavuse tõendamist103. 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning taaste- ja 
vastupidavusrahastu paralleelne programmitöö tekitas 
liikmesriikidele konkreetseid probleeme 

Kaks kolmandikku taaste- ja vastupidavuskavadest võeti vastu kuue kuu 
jooksul, samal ajal kui ühtekuuluvuspoliitika programmide 
ettevalmistamine ja läbirääkimised venisid veelgi rohkem kui 
varasematel perioodidel 

45 Varasematel mitmeaastase finantsraamistiku perioodidel on komisjoni 
läbirääkimised partnerluslepingute ja programmide üle viibinud ja neid ei ole enne 
mitmeaastase finantsraamistiku esimese aasta lõppu kunagi lõpule viidud. Viivitused 
olid tingitud mitmeaastase finantsraamistiku paketi hilisest vastuvõtmisest, mis 

                                                             
101 Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999, artikli 15 lõige 2. 

102 2014.–2020. aasta ühissätete määruse artikli 95 lõige 4. 

103 Lihtsustamise käsiraamat, meede nr 16, lk 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=et
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_et
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omakorda lükkas edasi ühtekuuluvuspoliitika paketi vastuvõtmise, mis on liikmesriikide 
tasandi programmitöö eeltingimus104. 

46 Perioodi 2021–2027 puhul kestsid viivitused veelgi kauem: nagu oleme varem 
kirjutanud, võeti ühissätete määrus ja fondispetsiifilised määrused vastu 2021. aasta 
keskel, kuus kuud pärast mitmeaastase finantsraamistiku perioodi algust105. 
Korraldusasutused olid kaasatud ka REACT-EU kavandamisse ja muude erakorraliste 
meetmete rakendamisse, nagu taaste- ja vastupidavusrahastu, koroonaviirusele 
reageerimise investeerimisalgatused (CRII ja CRII+) 106 ning ühtekuuluvusmeetmed 
pagulaste jaoks Euroopas (CARE ja CARE+) 107. See tähendab, et nende haldussuutlikkus 
oli veelgi enam hajutatud. Partnerluslepingute ja programmide ettevalmistamine ning 
nende üle komisjoniga peetavad läbirääkimised aeglustusid seetõttu 2021. aastal 
peaaegu kõigis liikmesriikides märkimisväärselt. Selle viivituse üks tagajärg on, et 
liikmesriigid peavad 2021.–2027. aasta mitmeaastaseks finantsraamistikuks eraldatud 
ühtekuuluvuspoliitika vahendid lühema aja jooksul ära kasutama. Oleme varem 

                                                             
104 Eriaruanne 17/2018: „Komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi 2007–2013 

programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära 
probleemile, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele“, punktid 14–18 ja 83. 

105 2021. aasta aastaaruanne, punkt 2.6. 2020. aasta aastaaruanne, punktid 2.24–2.25. 
Eriaruanne 14/2021: „Interregi koostöö – Euroopa Liidu piiriüleste piirkondade potentsiaali 
ei kasutata veel täiel määral“, punkt 92. Eriaruanne 24/2021, punktid 83 ja 124. 

106 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/460, millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 508/2014 
seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse 
ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/558, millega muudetakse määrusi (EL) 
nr 1301/2013 ja (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega a erandliku paindlikkuse 
lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel, et reageerida 
COVID-19 puhangule. 

107 Määrus (EL) 2022/562, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 
seoses ühtekuuluvusmeetmetega pagulaste toetamiseks Euroopas (CARE). Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/613, millega muudetakse määrusi (EL) 
nr 1303/2013 ja (EL) nr 223/2014 seoses REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete 
suurendamise ja ühikuhinna kehtestamisega. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613&qid=1654265647043
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märkinud, et vahendite kasutamise kiirus on liikmesriigiti erinev108 ja et 2014.–
2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamisel on esinenud viivitusi109. 

47 Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul oli kavandamine ja vastuvõtmine kiirem. 
Kuue kuu jooksul 2021. aasta veebruarist (taaste- ja vastupidavusrahastu määruse 
vastuvõtmisest) juulini võeti vastu 18 taaste- ja vastupidavuskava110. Läbirääkimiste nii 
kiire lõpuleviimine oli kavandatud seetõttu, et taaste- ja vastupidavusrahastu eesmärk 
oli reageerida teravale ja otsesele kriisile. Lisaks aitas taaste- ja vastupidavusrahastu 
programmidokumentide väiksem arv võrreldes peaaegu 400 partnerluslepingu ja 
programmiga komisjonil oma hindamise õigeaegselt lõpule viia (vt 8. selgitus). 

8. selgitus 

Vastuvõtmise ja rakendamise seis 

Oktoobriks 2022: 

— nõukogu oli vastu võtnud 26 taaste- ja vastupidavuskava, mida on 
kaheksa võrra rohkem kui 2021. aasta juuliks. ühe kava puhul (Ungari) oli 
komisjoni hindamine veel pooleli; 

— komisjon ja liikmesriigid olid allkirjastanud 17 tegevuskorda; 

— 12 maksetaotlust oli juba kinnitatud ja välja makstud, veel nelja taotlust 
menetleb komisjon, kes eeldab, et 2022. aastal makstakse välja ligikaudu 32% 
toetussummadest111; 

— järgnevatel kuudel muudavad liikmesriigid mõningaid taaste- ja 
vastupidavuskavasid ning esitavad need uuesti komisjonile kinnitamiseks ja 
nõukogule vastuvõtmiseks, kuna 2022. aasta juunis kohandati maksimaalseid 
toetuseraldisi (vt 3. selgitus). 

                                                             
108 2021. aasta aastaaruanne, punkt 2.16. Eriaruanne nr 17/2018, punktid 27 ja 28. 

109 2021. aasta aastaaruanne, punkt 2.26. 

110 Belgia, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, 
Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Austria, Portugal, Sloveenia ja Slovakkia. 

111 Tuginedes komisjoni 2022. eelarveaasta eelarvestuses esitatud andmetele, lk 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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Võrdluseks ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul: 

— komisjon oli ajavahemikuks 2021–2027 heaks kiitnud käesoleva ülevaate 
käigus vaadeldavast 27 partnerluslepingust 23 ja 371 programmist 185; 

— ajavahemikuks 2021–2027 ei olnud veel ühtegi vahemaksetaotlust esitatud. 
2022. aastal moodustavad eelmaksed suurema osa eeldatavasti välja 
makstavast summast; 

— komisjon on välja maksnud 72% perioodi 2014–2020 vahenditest. 
Madalmaad, Taani ja Horvaatia olid kasutanud alla 58% oma eraldistest 
(sh REACT-EU) ning Belgia, Saksamaa, Itaalia, Malta, Slovakkia ja Hispaania 
olid kasutanud alla 65%. 

Kahe rahastamisvahendi samaaegse rakendamise koordineerimine ja 
topeltrahastamise ohu vältimine on osa programmitööst 

48 Liikmesriigid pidid oma taaste- ja vastupidavuskavades kirjeldama, kuidas nad 
koordineerivad vahendite paralleelset rakendamist, võttes arvesse asjaomaseid 
summasid, töövalmis projektide olemasolu ja ajakava ning seda, millise tasandi 
institutsiooniline ja õiguslik raamistik määrab vastutuse reformi või investeeringu 
rakendamise eest112. See on nõutav ka ühtekuuluvuspoliitika raames sõlmitavate 
partnerluslepingute ja programmide puhul. 

49 Vastastikune täiendavus ja koostoime saavutatakse kas üksteisele tuginevate eri 
projektide rahastamisega või kasutades neid kahte vahendit ühe ja sama projekti eri 
elementide rahastamiseks. Enamikul juhtudel olid taaste- ja vastupidavuskavades 
esitatud kirjeldused üldised ja lühikesed, osaliselt seetõttu, et 2021.–2027. aasta 
partnerluslepinguid ja programme ei olnud veel koostatud. Selle tulemusena pidid 
riiklikud ametiasutused võtma oma 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika 
partnerluslepingutes arvesse oma taaste- ja vastupidavuskavade sisu. See ülesanne oli 
lihtsam nende liikmesriikide jaoks, kes olid eelnevalt kehtestanud strateegilise 
piiritleva raamistiku (vt 9. selgitus). 

                                                             
112 SWD(2021) 12, osa 1/2, lk 43. 
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9. selgitus 

Piiritlev raamistik Prantsusmaal 

Selleks et analüüsida võimalikke kattuvusi taaste- ja vastupidavusrahastu ning 
2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondide vahel ning selgitada, millist liiki 
investeeringuid tuleb millisest fondist rahastada, on Prantsusmaa ametiasutused 
meile teatanud, et nad koostasid piiritleva raamistiku, mis avaldati hiljem 
juhendis113. 

Aluseks võeti neli peamist kriteeriumi: 

— ajastuskriteerium, mille kohaselt kasutatakse vahendeid järjestikku, 
kasutades esiteks taaste- ja vastupidavusrahastut või perioodi 2014–2020 
järelejäänud vahendeid (sealhulgas REACT-EU vahendeid) ja seejärel perioodi 
2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika vahendeid; 

— teemakriteerium, mis sõltub hõlmatud rahastamiskõlblikest teemadest; 

— toetusesaaja kriteerium, mille kohaselt kasutatakse taaste- ja 
vastupidavusrahastut konkreetset liiki toetusesaajate toetamiseks; 

— territoriaalne kriteerium, mille kohaselt eraldatakse taaste- ja 
vastupidavusrahastu ning ühtekuuluvuspoliitika vahendid eraldi 
territooriumidele vastavalt eelnevalt valitud investeerimisprioriteetidele 
geograafiliste piirkondade kaupa. 

Kuigi sellise raamistiku olemasolu ei kaota vajadust täiendava 
koordineerimise järele rakendamise ajal piirkondlikul ja projektide tasandil, 
aitab see kindlaks määrata peamised põhimõtted. 

50 Taaste- ja vastupidavuskavade hindamisel pidi komisjon uurima vastastikust 
täiendavust ja koordineerimist teiste ELi fondidega114. Iga liikmesriigiga sõlmitud 
taaste- ja vastupidavusrahastu tegevuskorras on ette nähtud ka iga-aastane üritus, mis 
korraldatakse igas liikmesriigis, et arutada nii taaste- ja vastupidavuskava kui ka muude 
ELi programmide rakendamist115. 

                                                             
113 Prantsusmaa ametiasutuste avaldatud juhend on kättesaadav siin. 

114 SWD(2021) 12, osa 1/2, lk 44. 

115 Komisjoni aruanne taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise kohta, COM(2022) 75, lk 7 
ja 57. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
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51 Tegevust võib rahastada mõlemast rahastamisvahendist, kui samad kulud 
kaetakse ainult üks kord ja kui taaste- ja vastupidavusrahastust ei kaeta 
ühtekuuluvuspoliitika projektide kohustuslikku riiklikku kaasrahastamist116. Kõik 
liikmesriigid, kellega me konsulteerisime, teatasid, et nad on selle riskiga arvestanud ja 
võtnud meetmeid selle leevendamiseks. Komisjon pidi eelnevalt hindama, kas taaste- 
ja vastupidavuskavad sisaldavad selliseid meetmeid117. 

Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamist mõjutavad nii taaste- ja 
vastupidavusrahastu kui ka muud tegurid 

52 Pärast taaste- ja vastupidavusrahastu vastuvõtmist saavad liikmesriigid kulutada 
varasemast oluliselt rohkem raha investeeringuteks majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks. Kuus riiki võivad kulutada vähemalt 
kaks korda rohkem kui perioodil 2014–2020118, seitse riiki vähemalt kolm korda 
rohkem119 ning kaks riiki, Luksemburg ja Madalmaad, seitse korda rohkem. 

53 Ajavahemikul 2014–2020 moodustas ERFi ja Ühtekuuluvusfondi rahastamine 
ligikaudu 10% avaliku sektori investeeringute kogumahust kõigis 27 ELi liikmesriigis. 
10 liikmesriigis120 moodustasid ERFist ja Ühtekuuluvusfondist saadud rahalised 
vahendid enam kui kolmandiku kõigist avaliku sektori investeeringutest121. Nende 
liikmesriikide jaoks on eriti keeruline ülesanne kasutada perioodil 2021–2027 
märkimisväärselt rohkem ELi rahalisi vahendeid122. 

                                                             
116 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 9. SWD(2021) 12, osa 1/2, lk 42. 

117 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 19 lõike 3 punkt j ja V lisa kriteerium 2.10. 

118 Bulgaaria, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Küpros ja Soome. 

119 Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Austria ja Rootsi. 

120 Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Portugal, Rumeenia ja Slovakkia. 

121 Komisjoni kaheksas ühtekuuluvusaruanne, lk 243. 

122 2016. aasta aastaaruanne, punktid 2.24 ja 2.25. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/regional_policy/et/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-ET.pdf
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54 Nagu me juba varem oleme märkinud, suureneb surve vahendeid ära kasutada 
rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpus123. See võib vähendada keskendumist 
investeeringute lisaväärtusele ja tulla teatavate rahastamiskõlblikkuse eeskirjade 
järgimise ning hea hinna ja kvaliteedi suhte saavutamise arvelt124. Ajavahemiku 2021–
2027 puhul muutus siiski mitu aspekti. Need võivad leevendada mõningaid 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutamisega seotud probleeme. 

— Suuremahulisi taristuprojekte rahastatakse sageli mitmel järjestikusel perioodil. 
See on sageli vajalik, sest selliste projektide kasutuselevõtmiseks kulub palju aega. 
Kuid nagu oleme varem märkinud, võib see olla ka planeerimise ja ehitamisega 
seotud viivituste tagajärg125. Pärast 2026. aastat ei tehta liikmesriikidele taaste- ja 
vastupidavusrahastust täiendavaid väljamakseid. Kui teatavaid taaste- ja 
vastupidavusrahastu investeeringuid ei ole lõpule viidud ja need vajavad 
täiendavat rahastamist, võib sellist rahastamist saada ühtekuuluvuspoliitika 
programmidest. See näitab ka vajadust sidususe järele kahe rahastamisvahendi 
kavandamisel. 

                                                             
123 Teema kiirülevaade 2019: „Täitmata kulukohustused ELi eelarves: täpsem ülevaade“, aprill 

2019, punktid 20 ja 34–39. Eriaruanne 17/2018, punktid 20–21 ja 83–84. 

124 Eriaruande nr 17/2018 punktid 15 ja 87. 

125 Ülevaade 05/2021: „ELi raamistik suurte transporditaristu projektide jaoks: rahvusvaheline 
võrdlus“, punktid 52–53, lk 27. Eriaruanne 10/2020: „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust oodatav kasu õigeaegselt“, punktid 45–48 
ja 84–86. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_ET.pdf
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— Ühissätete määrus võimaldab liikmesriikidel paigutada kuni 5% neile eraldatud 
esialgsetest ühtekuuluvuspoliitika vahenditest ümber mis tahes muusse otsese või 
kaudse eelarve täitmise alla kuuluvasse rahastamisvahendisse, sealhulgas oma 
taaste- ja vastupidavuskavadesse. Sel juhul võetakse arvesse ka võimalikke 
ümberpaigutamisi programmi „InvestEU126“ partnerluslepingute tasandil või 
programmimuudatuste kaudu. 2022. aasta mais tegi komisjon ettepaneku 
suurendada seda määra teatavatel tingimustel 12,5%-ni 127, mis on üks 
REPowerEU meetmetest128. Esitasime selle ettepaneku kohta oma arvamuse 129. 

— Nii taaste- ja vastupidavusrahastut kui ka perioodi 2021–2027 
ühtekuuluvuspoliitika vahendeid rakendatakse inflatsioonist tingitud kõrgemate 
hindade kontekstis. Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul avaldab see 
liikmesriikidele täiendavat survet kulude kontrollimiseks või täiendavate riiklike 
vahendite eraldamiseks taaste- ja vastupidavusrahastu toetatavate 
investeeringute ja reformide lõpuleviimiseks. Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul 
põhineb rahastamine üldjuhul tegelikult kantud kuludel. Kuna suurenenud kulud 
kaetakse osaliselt ELi eelarvest, toob see tõenäoliselt kaasa suurema vahendite 
kasutamise määra. 

  

                                                             
126 https://investeu.europa.eu/index_en  

127 Komisjoni teatis REPowerEU kava kohta, COM(2022) 230 final, punkt 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131  

129 Arvamus 04/2022 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EL) 2021/241 taaste- ja vastupidavuskavade REPowerEU 
peatükkide osas, samuti määrust (EL) 2021/1060, määrust (EL) 2021/2115, direktiivi 
2003/87/EÜ ja otsust (EL) 2015/1814 [2022/0164 (COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_ET.pdf
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Maksete tegemise tingimused 

Taaste- ja vastupidavusrahastu eraldatav rahastamine ei ole 
seotud kuludega 

Taaste- ja vastupidavusrahastust rahastatakse reforme ja 
investeeringuid ning maksed põhinevad vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamisel 

55 Finantsmääruses on sätestatud ELi rahalise toetuse kolm vormi 130: 

— tegelikult kantud kulude hüvitamine hõlmab ELi rahastamist toetusesaaja kantud 
tegelike kulude alusel. Need kulud peavad olema dokumentidega tõendatud; 

— lihtsustatud kuluvõimaluste puhul hüvitatakse kulud eelnevalt arvutatud määra 
alusel. Standardsed ühikuhindade ja ühekordsete summade skaalad võivad siduda 
maksed väljunditega, kuid mitte tingimata tulemustega131; 

— kuludest sõltumatu rahastamise mudeli kohaselt saab projekt ELi rahalisi 
vahendeid siis, kui saavutatakse tulemusi või täidetakse eelnevalt õigusaktidega 
kehtestatud tingimused. Kuludest sõltumatu rahastamine võeti esmakordselt 
kasutusele 2018. aastal pärast finantsmääruse läbivaatamist. 

56 Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul on kuludest sõltumatu rahastamise mudel 
kohustuslik: sellega toetatakse liikmesriike reformide ja investeeringute rakendamisel, 
mis põhinevad täielikult vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamisel. Seda ei kasutata 
üksikute tegevuste puhul, mille jaoks liikmesriigid võivad valida sobiva 
rahastamismudeli vastavalt oma riiklikele eeskirjadele. Vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamine on ainus maksete lubamise kriteerium132. 

                                                             
130 Finantsmääruse artikli 125 lõige 1. 

131 Eriaruanne 24/2021, punkt 90. 

132 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse põhjendus 18, artikli 4 lõige 2 ja artikli 24 lõige 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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57 Enne esimese maksetaotluse esitamist allkirjastavad komisjon ja vastav liikmesriik 
tegevuskorra. Need on dokumendid, mis sisaldavad üksikasju selle kohta, kuidas 
rakenduskorda jälgitakse ja milliseid tõendeid komisjon ootab, et näidata iga vahe-
eesmärgi ja sihi saavutamist133. Komisjon peab enne iga taaste- ja vastupidavusrahastu 
väljamakset hindama, kas liikmesriik on rahuldavalt täitnud kõik konkreetse 
maksetaotlusega seotud vahe-eesmärgid ja sihid134. Lisaks peab liikmesriik andma 
komisjonile kindluse, et ta on võtnud meetmeid ELi finantshuvide kaitsmiseks. 
Komisjon ei kontrolli seda siiski enne väljamakse heakskiitmist. Alles seejärel teeb 
komisjon liikmesriikides valimitel põhinevaid järelkontrolle ja auditeid. 

58 Tegevuskorra koostavad komisjon ja asjaomane liikmesriik. Taaste- ja 
vastupidavusrahastu määruses on selle sisu kohta esitatud vaid piiratud teavet. 
Komisjon koostas tegevuskorra vormi, kuid avaldas selle alles 2021. aasta oktoobris, 
pärast seda, kui enamik rakendusotsuseid oli juba vastu võetud. 

59 Komisjon kavatseb kohaldada taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamismudelit 
ka muudes eelarvevaldkondades. Komisjon on juba teinud ettepaneku kopeerida 
taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamise peamist põhimõtet uues kliimameetmete 
sotsiaalfondis135, mida kavatsetakse hallata liikmesriikide kavade abil ning kus maksed 
tehakse eeldatavasti eelnevalt kokku lepitud vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamisel. 
Samamoodi järgitakse alates 2023. aastast ühise põllumajanduspoliitika 
rakendusmudelis väljunditel põhinevat lähenemisviisi136. 

                                                             
133 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 20 lõige 6. SWD(2021) 12 final, lk 34. 

134 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 24 lõige 3. 

135 Ettepanek Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse kliimameetmete 
sotsiaalfond, COM(2021) 568 final. 

136 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116, mis käsitleb ühise 
põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret ning millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL) nr 1306/2013, põhjendus 28 ja artikkel 37. Komisjoni mõjuhinnang, 
SWD(2018) 301, 4. lisa, punkt 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0568
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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Ühtekuuluvuspoliitika raames rahastatakse tegevusi peamiselt kantud 
kulude hüvitamise alusel 

60 Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul on maksete tegemise tingimuseks 
asjakohaste eeltingimuste täitmine ja liikmesriigi poolt deklareeritud kulude 
korrektsust kinnitava paketi esitamine 137. Komisjon maksab liikmesriigi taotletud 
summa välja tingimusel, et see on väiksem ELi toetusest, mis on programmi vastava 
prioriteedi jaoks heaks kiidetud ja vastab kõigile deklareeritud kulude 
rahastamiskõlblikkuse tingimustele. See kehtib ka siis, kui programmides kasutatakse 
lihtsustatud kuluvõimalusi või kuludest sõltumatu rahastamise mudelit. 

61 Oleme varem kirjutanud138, et vaid väike osa 2014.–2020. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika kulutustest on hüvitatud tulemuspõhiste rahastamismudelite 
abil (pea eranditult Euroopa Sotsiaalfondi lihtsustatud kuluvõimaluste raames). Seni on 
peaaegu kõiki ERFi ja Ühtekuuluvusfondi programme rakendatud üksnes kantud 
kulude hüvitamise alusel. Kuludest sõltumatu rahastamise mudelit katsetati ainult ühe 
ERFi projekti rakendamisel Austrias. Ajavahemikul 2021–2027 on lihtsustatud 
kuluvõimalused muutunud kohustuslikuks ERFi ja ESF+ rahastatavate projektide puhul, 
mille maht on kuni 200 000 eurot139. Komisjon eeldab ka, et kuludest sõltumatu 
rahastamise mudelit kasutatakse käesoleval perioodil rohkem kui eelmistel. 

Kuludest sõltumatu rahastamise mudeli erinev kasutamine kahe vahendi 
puhul 

62 Perioodil 2021–2027 kasutatakse kuludest sõltumatu rahastamise mudelit taaste- 
ja vastupidavusrahastu raames teisiti kui ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel. Eelkõige 
on erinevusi mõistete „vahe-eesmärgid“ ja „sihid“ kasutamises ning viisis, kuidas 
nende saavutamiseks tehtavaid väljamakseid põhjendatakse aluseks olevate kuludega 
(vt 10. selgitus). 

                                                             
137 Ühissätete määruse artikli 15 lõige 5, artikli 9 lõige 2 ja artikli 98 lõige 1. 

138 Eriaruanne 24/2021, punktid 93, 101 ja 127 ning 8. selgitus. 

139 Ühissätete määruse artikli 53 lõige 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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10. selgitus 

Erinevused kuludest sõltumatu rahastamise mudeli kasutamisel kahe 
vahendi puhul 

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika fondidest tehtavad väljamaksed: 

— on seotud oodatavate tulemuste saavutamiseks tehtud konkreetsete 
vaheetappidega; 

— põhinevad programmides seatud vahe-eesmärkidel ja sihtidel, mis mõlemad 
peavad olema kvantitatiivsed140. Väljamaksed võivad olla seotud ka 
tingimustega, millel võivad olla kvalitatiivsed aspektid141; 

— põhinevad eelnevalt prognoositud, mitte tegelikel kuludel142. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu raames tehtavad väljamaksed143: 

— makstakse rakendusotsuses sätestatud eelnevalt kindlaks määratud 
osamaksetena; 

— sõltuvad rakendusotsuses sätestatud vahe-eesmärkide ja sihtide grupi 
saavutamisest, kusjuures vahe-eesmärkide puhul mõõdetakse reformide ja 
investeeringute kvalitatiivseid ja sihtide puhul kvantitatiivseid saavutusi 144; 

— ei ole seotud ei iga meetme prognoositud ega tegelike kuludega145 
(vt punkt 43). 

Mõlema rahastamisvahendi puhul on liikmesriikide otsustada, kas mudelit 
rakendatakse ka korraldusasutuse ja toetusesaaja vahel ühtekuuluvuspoliitika 
fondide puhul või liikmesriigi ja lõpliku toetusesaaja vahel taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul 146. 

 

                                                             
140 Ühissätete määruse artikli 2 lõige 11 ja artikli 2 lõige 12. 

141 Ühissätete määruse artikkel 51. 

142 Ühissätete määruse artikli 95 lõige 1 ja V lisa 2. liide. 

143 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 4 lõige 2 ning põhjendused 18, 30, 51 ja 52. 

144 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 2 lõige 4. 

145 SWD(2021) 12, osa 1/2, lk 35. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Veel ei ole selge, mil määral on taaste- ja vastupidavusrahastu 
rahastamine tulemuspõhisem kui ühtekuuluvuspoliitika 

63 Tulemuspõhine eelarvestamine on väljundite, tulemuste ja/või mõjude kohta 
käiva teabe süstemaatiline kasutamine, et eelarve koostajaid teavitada ning mõjutada 
ja/või otsustada avaliku sektori vahendite eraldamist147. Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsioon (OECD) määratleb kolm suurt tulemuspõhise eelarvestamise 
kategooriat148 (vt 11. selgitus). 

11. selgitus 

OECD tulemuspõhise eelarvestamise liigitus 

OECD eristab tulemuspõhise eelarvestamise süsteemi kolme suurt kategooriat: 

— esituslik tulemuspõhise eelarve koostamine, mille puhul koostatakse ja 
näidatakse tulemuslikkuse teavet koos rahastamiskavadega, kuid mida ei 
kasutata tingimata rahastamisotsuste tegemiseks; 

— tulemuspõhise eelarve koostamine, mille puhul selline teave mõjutab 
otseselt vahendite eraldamist ja 

— tulemuspõhine eelarvestamine, mille puhul rahastamine on seotud väljundite 
ja tulemustega. 

                                                             
146 Ühissätete määruse põhjendus 41 ja artikli 95 lõige 3. Taaste- ja vastupidavusrahastu 

määruse põhjendus 18. 

147 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, „Incentivising performance in public 
investment policies delivered at national and subnational levels: „Managing across 
temporal and institutional horizons“ (Riiklikul ja riigi tasandist madalama tasandi avaliku 
sektori investeerimispoliitika tulemuslikkuse stimuleerimine: juhtimine ajalises ja 
institutsioonilises perspektiivis), 31. märts 2017, lk 8–9. 

148 Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, „Budgeting and performance in the European 
Union:A review by the OECD in the context of EU budget focused on results“ 
(Eelarvestamine ja tulemuslikkus Euroopa Liidus: OECD ülevaade ELi eelarve kontekstis, 
milles keskendutakse tulemustele), OECD Journal on Budgeting, köide 2017/1, punkt 1.2.1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf


 51 

 

64 Ühes varasemas aruandes149 järeldasime, et perioodil 2014–2020 on 
ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkusele orienteerituse tugevdamiseks palju ära tehtud, 
kuid tulemuspõhine rahastamine ei ole veel tegelikkuseks saanud. Komisjoni ühe 
2018. aasta uuringu kohaselt võivad eelarvetoetused ja tulemuspõhisem rahastamine 
olla lihtne ja tõhus mehhanism ühtekuuluvuspoliitika fondide nende osade jaoks, kus 
tulemusi saab selgelt seostada rahastamisega150. 

65 Veel ei ole näha, mil määral on taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamine 
tulemuspõhisem kui ühtekuuluvuspoliitika. Kuna mõned taaste- ja 
vastupidavuskavades sätestatud vahe-eesmärgid ja sihid on seotud pigem sisendite või 
väljundite kui tulemustega151, ei vasta taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamine 
mingil juhul täielikult OECD tulemuspõhiste eelarvesüsteemide kriteeriumidele.  

Taaste- ja vastupidavusrahastu võimaldab vahendite kiiremat 
väljamaksmist 

66 Maksete tegemise viisis on nende kahe vahendi vahel veel mitmeid erinevusi. 
Seni tehtud maksed näitavad ka seda, et komisjon saab taaste- ja vastupidavusrahastu 
raames vahendeid välja maksta palju kiiremini kui ühtekuuluvuspoliitika programmide 
puhul. Selle põhjuseks on peamiselt asjaolu, et maksetaotlused põhinevad eelnevalt 
kokku lepitud osamaksetel, milles on rühmitatud vahe-eesmärgid ja sihid, ning 
erinevused maksetaotluste hindamisel. See muudab väljamaksete tegemisele eelneva 
kontrolli vähem aeganõudvaks. Pärast riskihindamist võib komisjon siiski teha 
hilisemas etapis üksikasjalikumaid kontrolle, et käsitleda usaldusväärset 
finantsjuhtimist ohustavaid riske 152 (vt joonis 8). 

                                                             
149 Eriaruanne 24/2021, punkt 107. 

150 Komisjon (Ramboll, Ecorys, CSIL): „Feasibility study for a potential use of Budget Support to 
deliver ESI Funds“ (Teostatavusuuring eelarvetoetuse võimalikuks kasutamiseks Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamisel), 2018, lk 3–7. 

151 Eriaruanne 21/2022, punktid 87–89. 

152 2021. aasta aastaaruande punkt 10.12. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-a037-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/988e977e-a037-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
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Joonis 8. Maksete tegemise tingimused 

TINGIMUSED ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA TAASTE- JA 
VASTUPIDAVUSRAHASTU 

EELMAKSED 

Liikmesriigid saavad 
eelmakseid 

Iga-aastased eelmaksed, mis 
moodustavad aastatel 2021–
2026 iga fondi puhul 0,5% 
nende kogueraldistest 

Üks kuni 13% suurune 
eelmakse nõukogu 
2021. aastal vastu võetud 
taaste- ja vastupidavuskava 
jaoks 

MAKSETAOTLUS 

Saadetud komisjonile 
koos vahendite 
haldaja kinnitusega 

Maksimaalselt kuus 
maksetaotlust aastas 
programmi kohta 
Taotlused, mis põhinevad 
tegelikult kantud kuludel, välja 
arvatud juhul, kui kasutatakse 
lihtsustatud kuluvõimalusi ja 
kuludest sõltumatut 
rahastamist.  
Riikliku kaasrahastamise määrad 
jäävad vahemikku 15–60%, 
sõltuvalt fondist ja toetatava 
piirkonna arengutasemest. 

Maksimaalselt kaks 
maksetaotlust aastas 
liikmesriigi kohta 
Taotlused, mis põhinevad 
eelnevalt kokku lepitud 
osamaksete summadel ja 
milles on rühmitatud vahe-
eesmärgid ja sihid 
Projekte rahastatakse 100% 
ulatuses ELi vahenditest 

HINDAMINE 

Maksetaotluse 
komisjonipoolne 
hindamine 

KINNITAMINE ja 
MAKSMINE 

Liikmesriikidele 

Liikmesriigi poolt kindlustandva 
teabe paketis deklareeritud 
kulude hindamine 
 
Komisjon kinnitab makse 

Vahe-eesmärkide ja sihtide 
rahuldaval täitmisel põhinev 
hindamine 
Komisjon võtab vastu otsuse 
väljamakse lubamise kohta, 
võttes arvesse nõukogu 
arvamust 

POTENTSIAALNE 
KAHJU 

Kasutamata jäänud 
rahalistest vahenditest 

Iga-aastaste kulukohustustega 
seotud vahendite järkjärguline 
kaotamine, kui maksetaotlust ei 
esitata kolme aasta jooksul 
(2021–2026) või kahe aasta 
jooksul (2027. aasta puhul) 
(kulukohustustest vabastamise 
menetlus) 

2026. aasta lõpuks 
liikmesriigile välja maksmata 
jäänud vahendid lähevad 
kaotsi 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühissätete määruse ning taaste- ja vastupidavusrahastu määruse alusel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Taaste- ja vastupidavusrahastu eelmaksete määrad on 
ühtekuuluvuspoliitika omadest kõrgemad 

67 Eelmaksete osakaal – teisisõnu liikmesriigile enne maksetingimustega seotud 
ametlike maksete tegemist makstav osa eraldisest – on taaste- ja vastupidavusrahastu 
ning ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul erinev. Taaste- ja vastupidavusrahastu 
eelmaksete määr on oluliselt kõrgem. Mõlema vahendi puhul tasaarvestatakse 
eelmaksed tulevaste maksetega153 (vt 12. selgitus). 

12. selgitus 

Eelmaksed 

Ühtekuuluvuspoliitika fondidest on liikmesriikidel õigus saada iga-aastaseid 
eelmakseid 0,5% ulatuses perioodi 2021–2026 toetuste kogusummast. Komisjon 
tasaarvestab 2021. ja 2022. aasta eelmaksed igal aastal ning 2023–2026. aasta 
eelmaksed hiljemalt programmide lõpetamise ajaks154. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu raames võib liikmesriikidele teha ühekordse 
eelmakse kuni 13% ulatuses toetusest ja vajaduse korral laenust155. 2021. aastal 
taotlesid seda kõik liikmesriigid peale Iirimaa. 

68 Taaste- ja vastupidavusrahastu raames võib komisjon ka kõik eelmaksed tagasi 
nõuda, kui 18 kuu jooksul pärast rakendusotsuse vastuvõtmist ei ole tehtud reaalseid 
edusamme asjakohaste vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamisel 156. 2022. aasta 
oktoobriks ei olnud komisjon siiski määratlenud mõiste „reaalsed edusammud“ 
tähendust. 

                                                             
153 Ühissätete määruse artikli 90 lõige 5. Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 13 

lõige 2. 

154 Ühissätete määruse artikli 90 lõige 2 ja artikli 90 lõige 5. 

155 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 13 lõige 1. 

156 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 24 lõige 9. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Mõlema rahastamisvahendi puhul on maksetingimused seotud 
vahendite haldaja kinnitusega 

69 Maksetaotluse menetlemiseks nõuab komisjon mõlema rahastamisvahendi puhul 
vahendite haldaja kinnitust. Sellega tõendatakse, et esitatud teave on täielik, täpne ja 
usaldusväärne, ning kinnitatakse, et maksetaotluse aluseks olevad kulud kanti 
ettenähtud otstarbel ja need vastasid kõigile kohaldatavatele eeskirjadele. 

— Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul esitab korraldusasutus iga aruandeaasta 
kohta ühe liidu vahendite haldaja kinnituse, olenemata maksetaotluste arvust157. 
See tõendab, et deklareeritud kulud on seaduslikud ja korrektsed, ning annab 
teavet sekkumiste tulemuste kohta. 

— Taaste- ja vastupidavusrahastu raames tehtavate väljamaksete eeltingimus on, et 
igale maksetaotlusele peab olema lisatud liidu vahendite haldaja kinnitus 
maksetaotlusega seotud vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamise kohta. Lisaks 
peab liikmesriik esitama iga maksetaotluse kohta kokkuvõtte tehtud audititest, 
tuvastatud puudustest ja võetud parandusmeetmetest158. 

70 Erinevusi on ka maksetaotluste sageduses. Liikmesriigid võivad igal aastal esitada 
komisjonile kuni kaks taaste- ja vastupidavusrahastu maksetaotlust, samas kui 
ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul võib see neid esitada kuni kuus159. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul ei nõuta riiklikku ega erasektori 
kaasrahastamist 

71 Rahastamisvahendi riikliku kaasrahastamise määr näitab nende kulude osakaalu, 
mida ELi rahastamine ei kata. Traditsiooniliselt tagab kohustuslik riiklik või erasektori 
kaasrahastamine liikmesriigi või toetusesaaja pühendumuse ja isevastutuse ning tagab 
ELi toetatavate sekkumiste hea hinna ja kvaliteedi suhte. See on olnud ka 
ühtekuuluvuspoliitika fondide üldpõhimõte. Seevastu taaste- ja vastupidavusrahastu 
puhul ei ole vaja riiklikku ega erasektori kaasrahastamist (vt 13. selgitus). 

                                                             
157 Ühissätete määruse artikli 74 lõike 1 punkt f, artikli 98 lõike 1 punkt b ja XVIII lisa. 

158 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõike 2 punkt c. 

159 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 24 lõige 2. Ühissätete määruse artikli 91 
lõige 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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13. selgitus 

Riiklik kaasrahastamine 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide riikliku kaasrahastamise määrad jäävad vahemikku 
15–60%, sõltuvalt fondist ja toetatava piirkonna arengutasemest160. Minevikus on 
esinenud juhtumeid, kus liikmesriigid on saanud ühtekuuluvuspoliitika fondidest 
100% ELi rahastamist erakorraliste asjaolude tõttu, nagu 2008.–2009. aasta 
finantskriis161, ning COVID-19 pandeemia mõju leevendamiseks aruandeaastal 
2020–2021162. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu ning REACT-EU rahastamise puhul kaasrahastamise 
nõuded puuduvad163. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul toimub kulukohustustest 
vabastamine alles rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpus 

72 Ühtekuuluvuspoliitika programmides kaotatakse automaatselt vahendid, mida ei 
ole teatava aja jooksul ära kasutatud. Selle praktika, mida nimetatakse 
kulukohustustest vabastamiseks, eesmärk on edendada finantsdistsipliini 
programmide rakendamisel, kuna igasugune kaotatud rahastamine vähendab poliitika 
võimalikku mõju. Sellist järkjärgulist kulukohustustest vabastamist 
rahastamiskõlblikkuse perioodil kohaldatakse ainult ühtekuuluvuspoliitika fondide, 
mitte taaste- ja vastupidavusrahastu suhtes (vt 14. selgitus). 

                                                             
160 Ühissätete määruse artikkel 112. 

161 Nõukogu määruse (EL) 1083/2006  artikli 77 lõige 2. 

162 Määruse (EL) nr 2020/558 artikkel 2. 

163 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 20 lõige 4. REACT-EU määruse artikli 92b 
lõige 12. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221
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14. selgitus 

Kulukohustustest vabastamise eeskirjad 

Ühtekuuluvuspoliitika vahendid eraldatakse perioodi alguses igal aastal igale 
liikmesriigile ning need lähevad kaduma, kui neid ei kasutata kolme aasta jooksul 
(2021–2026) või kahe aasta jooksul (2027. aasta puhul) 164. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu raames jaotatakse rahalise toetuse kulukohustus 
rahastamiskõlblikkuse perioodi esimestele aastatele. Komisjon peab 2022. aasta 
lõpuks kulukohustustega siduma 70% toetustest ja 2023. aasta lõpuks ülejäänud 
30%, sealhulgas laenukomponendi165. Kõik rahalised vahendid, mida ei ole nende 
tähtaegade jooksul kulukohustustega seotud, sest rakendusotsuseid ei võetud 
vastu või laene ei taotletud, lähevad kaduma. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu raames ei ole liikmesriikidel pärast vahendite 
kulukohutustega sidumist ohtu, et nad kasutamata vahendid taaste-ja 
vastupidavusrahastu rakendamise ajal kaotaksid. Kõik vahe-eesmärgid ja sihid 
peavad olema saavutatud 31. augustiks 2026166. Kulukohustustest vabastatakse 
2026. aasta lõpuks välja maksmata jäänud vahendid167.  

  

                                                             
164 Ühissätete määruse artikkel 105. 

165 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse põhjendused 46–47, artiklid 12 ja 14. 

166 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 18 lõige 4 ja artikli 20 lõige 5. 

167 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 24 lõige 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Järelevalve ja rakendamise kulud 

Erinevad järelevalve-, aruandlus- ja hindamissätted 

73 Järelevalve, aruandlus ja hindamine on vajalikud selleks, et tagada fondide panus 
seatud eesmärkide saavutamisse, teha kindlaks probleemid, et nendega saaks 
õigeaegselt tegeleda, ning saada ülevaade edusammudest ELi tasandil. Nende kahe 
vahendi suhtes kohaldatakse erinevaid sätteid (vt joonis 9). 

Joonis 9. Järelevalve-, aruandlus- ja hindamisnõuded 

NÕUDED ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA TAASTE- JA 
VASTUPIDAVUSRAHASTU 

LIIKMESRIIGID 

Järelevalve- ja 
aruandluskord 

Programmipõhine järelevalve, 
kasutades näitajaid, mis ei ole 
seotud maksetaotlustega 
Järelevalvekomitee rolli käsitlevad 
normatiivsed eeskirjad 
Komisjonile esitamine: 
o Finantsandmed: viis korda 

aastas 
o Tulemuslikkuse andmed: 

kaks korda aastas, sealhulgas 
andmed ühiste näitajate kohta 

o Vahekokkuvõte (2025) 

Järelevalve kesksel tasandil, 
kasutades eelnevalt kokku 
lepitud vahe-eesmärke ja sihte, 
mis on seotud maksetaotlustega 
Liikmesriigid võivad kasutada 
oma olemasolevaid 
järelevalvesüsteeme 
Komisjonile esitamine: 
o Vahe-eesmärkide ja sihtide 

saavutamisel tehtud 
edusammud, mis on lisatud 
igale maksetaotlusele: 
maksimaalselt kaks korda 
aastas 

o Iga kahe aasta tagant 
koostatav aruanne, milles 
ajakohastatakse andmeid 
ühiste näitajate kohta 

   

KOMISJON 

Järelevalve- ja 
aruandluskord 

Iga-aastane tulemuslikkuse 
hindamise koosolek 
Iga-aastane haldus- ja 
tulemusaruanne parlamendile 
eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse raames 
Koondandmete kuvamine avatud 
andmete platvormil 
Aruanne vahekokkuvõtte 
tulemuste kohta Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule (2026) 

Euroopa poolaasta raames 
toimuv järelevalve 
Koos maksetaotlusega saadetud 
andmete analüüs ja hindamine 
Iga-aastane rakendusaruanne 
parlamendile ja nõukogule 
Koondandmete avaldamine 
taaste- ja vastupidavusrahastu 
tulemustabelis 
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NÕUDED ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 
TAASTE- JA 
VASTUPIDAVUSRAHASTU 

KOMISJON  

Hindamine 

Rakendamise ajal 2024. aasta 
lõpus 
Järelhindamine (2031) 

Rakendamise ajal 2024. aasta 
veebruaris 
Järelhindamine (2028) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühissätete määruse ning taaste- ja vastupidavusrahastu määruse alusel. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu järelevalve on seotud vahe-eesmärkide 
ja sihtidega 

74 Komisjoni järelevalve taaste- ja vastupidavuskavade rakendamise üle erineb 
liikmesriigiti märkimisväärselt. Seda seetõttu, et vahe-eesmärgid ja sihid ning nende 
saavutamiseks tehtud edusammude hindamiseks vajalikud tõendid on iga taaste- ja 
vastupidavuskava puhul spetsiifilised. Kõik liikmesriigid peavad määrama keskasutuse, 
kes esitab komisjonile konsolideeritud aruandeid ja kannab üldist vastutust taaste- ja 
vastupidavuskava rakendamise järelevalve eest. 

75 Taaste- ja vastupidavusrahastuga on seotud mitmesugused aruandlusnõuded. 

— Liikmesriigid peavad kaks korda aastas, aprillis ja oktoobris, esitama komisjonile 
aruande taaste- ja vastupidavuskava rakendamisel tehtud edusammude kohta, 
eelkõige vahe-eesmärkide ja sihtide kohta. See kuulub Euroopa poolaasta 
raamistikku, kusjuures aprillis esitatav aruanne on osa riiklikust reformikavast168. 

— Euroopa poolaasta raames peavad liikmesriigid esitama kaks korda aastas, 
veebruaris ja augustis, aruande ka delegeeritud õigusaktiga taaste- ja 
vastupidavusrahastu jaoks kehtestatud ühiste näitajate kohta169. 

                                                             
168 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 27. 

169 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/2106, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, ning 
määratakse kindlaks ühised näitajad ning taaste ja vastupidavuse tulemustabeli 
üksikasjalikud elemendid, artikli 2 lõige 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32021R2106
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— Komisjon annab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru taaste- ja 
vastupidavusrahastu rakendamise kohta170. Komisjoni esimene aastaaruanne 
avaldati 2022. aasta märtsis; selles jõuti järeldusele, et rakendamine on käimas171. 

— Nagu kavandatud, esitas komisjon 2022. aasta juuli lõpus parlamendile ja 
nõukogule ühekordse läbivaatamisaruande 172, mille kohaselt on käimas 
liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade reformide ja investeeringute 
rakendamine 173. 

— Parlament võib kutsuda komisjoni iga kahe kuu tagant taaste- ja 
vastupidavusdialoogi kohtumisele174. 2022. aasta oktoobriks oli toimunud 
seitse sellist kohtumist. 

76 Oma hiljutises aruandes märkisime, et taaste- ja vastupidavusrahastu vahe-
eesmärgid ja sihid on pigem väljunditele (või isegi sisenditele) kui tulemustele 
orienteeritud. See piirab võimalust mõõta meetmete tulemuslikkust ja 
lõppkokkuvõttes nende mõju taaste- ja vastupidavusrahastu ELi 
poliitikaeesmärkidele175. 

Ühtekuuluvuspoliitika finantsaruandlus ei ole seotud tulemuslikkusega 

77 Ühtekuuluvuspoliitika fondide tulemuslikkuse järelevalve kord on sätestatud 
ühissätete määruses. Need kokkulepped on siduvad kõigile liikmesriikidele ega ole 
seotud maksete tegemisega, seda nii ajastuse kui ka protsessi osas, välja arvatud mõne 
lihtsustatud kuluvõimaluse puhul. 

— Iga programmi järelevalvekomitee kohtub vähemalt kord aastas ning kontrollib 
muu hulgas programmi rakendamisel ning selle vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamisel tehtud edusamme 176. 

                                                             
170 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 31. 

171 COM(2022) 75, lk 64. 

172 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 16. 

173 Commission review report on the implementation of the RRF, COM(2022) 383 final, lk 30. 

174 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 26. 

175 Eriaruanne 21/2022, punktid 88–89. 

176 Ühissätete määruse artikli 38 lõige 1, artikli 38 lõige 3 ja artikli 40 lõige 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_383_1_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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— Komisjon uurib tulemusi iga liikmesriigiga peetaval iga-aastasel tulemuslikkuse 
hindamise koosolekul 177. 

— Iga programmi kohta tehakse 2025. aastal vahekokkuvõte, et otsustada, kuidas 
eraldada pool 2026. ja 2027. aasta vahenditest. Seejuures uuritakse muu hulgas 
vahe-eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme ja võetakse arvesse 
rakendamisel esinenud olulisemaid raskusi 178.  

— Programmi eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme kontrollitakse ka lõpliku 
tulemusaruande põhjal 179. 

78 Liikmesriigid peavad esitama komisjonile andmeid ühtekuuluvuspoliitika 
programmide rakendamise kohta sagedamini kui taaste- ja vastupidavusrahastu puhul; 
nad peavad elektrooniliselt edastama rahalise rakendamise andmed viis korda aastas 
ja tulemuslikkuse andmed kaks korda aastas180. Ühissätete määruses ei nõuta, et 
komisjon annaks parlamendile ja nõukogule igal aastal aru, kuid teave on esitatud 
eelarveprojektile lisatud programmiaruannetes181 ning eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse osana iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes182. 

On tehtud jõupingutusi seireandmete läbipaistvuse suurendamiseks, 
kuid muud probleemid on endiselt lahendamata 
Sarnased lähenemisviisid ELi rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvuse 
tagamiseks 

79 Komisjon on võtnud mõlema vahendi puhul kasutusele sarnase lähenemisviisi, et 
tagada läbipaistvus ELi raha kasutamisel ja näidata rakendamisel tehtud edusamme. 
Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul on komisjon loonud veebiplatvormi, mida 
nimetatakse taaste ja vastupidavuse tulemustabeliks. Tabel on üldsusele 

                                                             
177 Ühissätete määruse artikli 41 lõige 1. 

178 Ühissätete määruse artikkel 18 ja artikli 86 lõige 1. 

179 Ühissätete määruse artikkel 43. 

180 Ühissätete määruse artikli 42 lõige 1. 

181 Finantsmääruse artikli 41 lõike 3 punkt h.  

182 ELTLi artikkel 318. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET&_sm_au_=iVVt2q5fMLSRsvWFVkFHNKt0jRsMJ
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kättesaadav183. See täidab ühtekuuluvuspoliitika fondide avatud andmeplatvormiga 
sarnast ülesannet (vt 15. selgitus). 

15. selgitus 

Tulemuslikkuse andmete avalikud veebiplatvormid 

Taaste- ja vastupidavusrahastu taaste ja vastupidavuse tulemustabel184 annab 
ülevaate programmide rakendamisel tehtud edusammudest. See sisaldab 
andmeid vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamise, kulukohustustega seotud ja 
väljamakstud vahendite, kuue samba struktuuri ühiste näitajate suundumuste ning 
temaatiliste analüüside kohta185. Komisjon on õiguslikult kohustatud 
tulemustabelit ajakohastama vähemalt kaks korda aastas, kasutades liikmesriikide 
poolt Euroopa poolaasta raames esitatud andmeid186. Tegelikult ajakohastatakse 
tulemustabelit sagedamini: see sisaldab reaalajas andmeid maksete ning täidetud 
vahe-eesmärkide ja sihtide kohta. 

Ühtekuuluvusvaldkonna avatud andmeplatvorm on avalikult kättesaadav 
veebisait, mis visualiseerib andmeid ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastamise ja 
saavutuste kohta187. Perioodi 2014–2020 kohta esitatakse selles programmide 
kohta kättesaadavad värskeimad andmed koos kavandatud summadega, ELi 
maksete igapäevased ajakohastatud andmed ja temaatilised analüüsid. Alates 
2022. aasta oktoobrist on selles esitatud 2021.–2027. aasta vastuvõetud 
programmide kavandatud investeeringute ja näitajate eesmärgid. 

80 Komisjon on seisukohal, et „liikmesriigid saavad taaste- ja vastupidavusrahastust 
toetust, mis pärast väljamaksmist kantakse riigieelarvesse“188. Taaste- ja 
vastupidavusrahastu vahendite kasutamisel tuleb siiski järgida kõiki kohaldatavaid ELi 
ja riiklikke eeskirju. Liikmesriigid kui rahaliste vahendite saajad ja laenuvõtjad peavad 
koos komisjoniga võtma asjakohaseid meetmeid selle tagamiseks. Liikmesriigid peavad 
ka tagama, et lõplikud toetusesaajad tunnistavad, et nad on saanud ELi rahalisi 
vahendeid189. Kõiki taaste- ja vastupidavusrahastu raames toetatavaid investeeringuid 
ja reforme toetavaid meetmeid ei ole taaste- ja vastupidavuskavades ega ühises 

                                                             
183 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2106. 

184 Taaste- ja vastupidavusrahastu tulemustabel. 

185 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/2106 artikkel 1. 

186 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 18 lõige 27 ja artikli 30 lõige 6. 

187 Ühtekuuluvusvaldkonna avatud andmeplatvorm. 

188 COM(2022) 75, lk 60. 

189 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 34 lõige 2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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innovatsioonikavas siiski üksikasjalikult täpsustatud. Sellega kaasneb oht, et taaste- ja 
vastupidavusrahastu kaudu antav ELi rahaline toetus ei pruugi olla nähtav 
toetusesaajatele ja kodanikele. 

Seireandmete piirangud 

81 Seireandmeid kasutatakse ELi sekkumiste edusammude ja saavutuste 
mõõtmiseks. Kõige olulisemad andmeallikad on ühised väljund- ja tulemusnäitajad, 
vajaduse korral nende lähtetasemed, vahe-eesmärgid ja sihid (ühtekuuluvuspoliitika 
programmide puhul) ning vahe-eesmärgid ja sihid (taaste- ja vastupidavuskavade 
puhul). Oleme varem kommenteerinud suurt arvu programmipõhiseid näitajaid190, 
mida ei saa ELi tasandil tulemuslikkuse mõõtmiseks koondada ega kasutada 
ühtekuuluvuspoliitika eri programmide ning taaste- ja vastupidavuskavade 
võrdlemiseks191. Sama kehtib taaste- ja vastupidavusrahastu vahe-eesmärkide ja 
sihtide kohta. Mõlema vahendi üldise tulemuslikkuse mõõtmiseks ELi tasandil on ainult 
piiratud arv ühiseid näitajaid (vt 16. selgitus). 

                                                             
190 Eriaruanne 24/2021, punkt 42. 2018. aasta infodokument: „ELi rahanduse tulevik: ELi 

eelarve toimimise reformimine“, veebruar 2018, punkt 38. Eriaruanne 02/2017: „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“, 
punktid 106–109, 113–115, 131 ja 147. 

191 2018. aasta infodokument: „Ühtekuuluvuspoliitika elluviimise lihtsustamine 2020. aastale 
järgneval perioodil“, mai 2018, punkt 59. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_ET.pdf
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16. selgitus 

Seireandmed 

Programmi- ning taaste- ja vastupidavuskavaspetsiifilised näitajad. 

— Perioodil 2014–2020 kehtestati enam kui 22 000 programmispetsiifilist 
näitajat. Perioodi 2021–2027 programmipõhiste näitajate arv selgub, kui kõik 
programmid on vastu võetud. 

— Nõukogu on seni püstitanud taaste- ja vastupidavuskavade jaoks suure hulga 
vahe-eesmärke ja sihte: kokku 5889, reformide puhul 2166 ja investeeringute 
puhul 3723192. Mõnel juhul täiendavad neid vaheetapid, suurendades veelgi 
eesmärkide koguarvu193. 

Ühised näitajad: 

— Fondipõhistes määrustes kehtestati ajavahemikuks 2014–2020 87 ühist 
näitajat. Liikmesriigid valisid välja need, mis olid nende ühtekuuluvuspoliitika 
programmide seisukohast asjakohased, ja seadsid eesmärgid, mis tuleb 
saavutada perioodi lõpuks. Perioodi 2021–2027 ühiste näitajate arv on 
kasvanud 234-ni. Kõik programmid annavad aru kõigi ühiste näitajate kohta, 
olenemata sellest, kas nende jaoks on seatud eesmärgid või mitte. 

— Komisjon pidi võtma vastu delegeeritud õigusakti, millega kehtestatakse 
ühised näitajad, et näidata taaste- ja vastupidavusrahastu üldisi tulemusi 194. 
Määruses määratleti 14 ühist näitajat, millest enamik olid samad, mis 
Ühtekuuluvusfondi puudutavates määrustes195. Need ei ole siiski seotud 
saavutatavate sihtide ega konkreetsete taaste- ja vastupidavuskavadega. 
Seega annavad need ülevaate taaste- ja vastupidavusrahastu 
tulemuslikkusest. 

 

                                                             
192 Taaste- ja vastupidavusrahastu tulemustabeli andmed 2022. aasta oktoobri seisuga. 

193 Komisjoni talituste töödokument „Identifying Europe’s recovery needs“ (Euroopa 
taastevajaduste kindlakstegemine), SWD(2020) 98 final, lk 36. Valitud liikmesriikidest 
kasutati vaheetappe Hispaanias ja Rumeenias. 

194 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 29 lõige 4. 

195 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/2106 lisa. ERFi/Ühtekuuluvusfondi määruse I ja 
II lisa. ESF+-i määruse I lisa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
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82 Oleme varem rõhutanud, kui raske on leida head tasakaalu sisuliste seireandmete 
saamise vajaduse ja nende mõistlike kuludega esitamise vajaduse vahel196. Nende 
näitajate andmete kogumine, säilitamine ja esitamine suurendasid märkimisväärselt 
halduskulusid. Sellegipoolest mõõdetakse taaste- ja vastupidavusrahastu iga vahe-
eesmärgi või sihi puhul edusamme konkreetse reformi elluviimise või investeeringu 
lõpuleviimise suunas ning seda kasutatakse väljamaksete tegemise alusena. 

83 DG ECFIN kontrollib taaste- ja vastupidavusrahastu seireandmeid, DG REGIO ja 
DG EMPL aga ühtekuuluvuspoliitika fondide omi. Kuna üht projekti võib rahastada 
mõlemast rahastamisvahendist ja puudub kontroll, mis tagaks, et seireandmeid ei 
avalikustata kaks korda, on olemas oht, et saavutusi võidakse kajastada topelt. 

Järelhindamised toimuvad liiga hilja, et anda teavet mõlema vahendi 
järgmise perioodi seadusandlike ettepanekute kohta 

84 Komisjon peab 2024. aastal tegema mõlema rahastamisvahendi rakendamise 
käigus hindamisi ja kaks aastat pärast rahastamiskõlblikkuse perioodi lõppu 
järelhindamisi, et hinnata nende pikaajalist mõju197. Liikmesriigid peavad läbi viima ka 
hindamisi, milles hinnatakse üht või mitut parema õigusloome suunistes198 (või 
muudes asjakohastes kriteeriumides) sätestatud kriteeriumi ja iga programmi mõju199. 

85 Mõlema vahendi järelhindamised valmivad alles pärast seda, kui komisjon on 
koostanud seadusandlikud ettepanekud 2027. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika 
raamistiku kohta. See tähendab, et ainult rakendamise käigus tehtud hindamised ja 
läbivaatamised saavad anda teavet, mis aitab koostada järgmise perioodi 
seadusandlikke ettepanekuid200. Kuid nagu me oleme juba varem märkinud201, ei 
nõuta määrustes, et komisjon kooskõlastaks taaste- ja vastupidavusrahastu 
rakendamise käigus tehtavaid hindamisi ja vastavalt 2024. ja 2025. aastaks kavandatud 

                                                             
196 Eriaruanne 02/2017, punktid 131–132 ja 154. 2019. aasta infodokument: 

„Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine“, juuni 2019, punktid 107 ja 49. 

197 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 32. Ühissätete määruse artikli 45 lõige 2. 

198 SWD(2021) 305, lk 23. 

199 Ühissätete määruse artikli 44 lõige 1 ja artikli 44 lõige 2. 

200 2019. aasta infodokument: „Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine“, juuni 
2019, punktid 107 ja 109. 

201 Eriaruanne 24/2021, punktid 81 ja 124 ning 2. soovituse punkt b. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
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ühtekuuluvusprogrammide vahekokkuvõtteid, hoolimata sellest, et mõlemat vahendit 
hõlmavast integreeritud lähenemisviisist võiks õppida. 

Rakendamise kulusid on mõlema vahendi puhul raske hinnata 

86 Vahendi rakendamise kulud hõlmavad mitmesuguseid halduskulusid 
(vt 17. selgitus). 

17. selgitus 

Rahastamisvahendi rakendamise kulud 

Vahendi ettevalmistamise ja rakendamisega seotud tegevus tekitab halduskulusid: 

— komisjoni tasandil: programmide heakskiitmise ning nende rakendamise 
järelevalve ja kontrollimisega seotud kulud, nagu personalikulud, uuringud, 
hindamised, analüüsid, teabe levitamine ja nõustamine; 

— liikmesriikide tasandil: programmide ettevalmistamise ja juhtimise, 
järelevalve, hindamise, teabe ja teabevahetuse ning kontrolli- ja 
auditeerimistegevuse kulud, nagu personalikulud, konsultatsioonid ja IT-
kulud. 

87 Ühtekuuluvuspoliitika vahendite rakendamise kulude arvutamine ei ole lihtne. 
Liikmesriikide toetamiseks antav tehniline abi on ELi eelarvest hüvitatav kulu, seega on 
see teadaolev summa. Muude halduskulude kohta on siiski vähe teavet või puudub see 
üldse. Komisjon viib nende üldiste halduskulude hindamiseks läbi uuringuid; viimane 
avaldati 2018. aastal 202. Oleme varem leidnud, et ühtekuuluvuspoliitikat rakendatakse 
suhteliselt madalate kuludega võrreldes teiste Euroopa ja rahvusvaheliste 
programmidega. Täheldasime siiski, et nende uuringute aluseks olevad andmed olid 
ebaühtlased, vastuolulised ja ebatäielikud203. 

                                                             
202 Komisjon (Spatial Foresight and t33), „New assessment of ESIF administrative costs and 

burden“, 2018. 

203 Eriaruanne 07/2020: „Ühtekuuluvuspoliitika rakendamine: kulud on suhteliselt väikesed, 
kuid ebapiisavate andmete tõttu on raske hinnata lihtsustamisest saadavat kokkuhoidu“, 
punktid 41 ja 67. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_ET.pdf
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88 Samamoodi on raske hinnata taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise kulusid, 
eelkõige seetõttu, et taaste- ja vastupidavusrahastu määruses ei nõuta halduskulude 
esitamist komisjonile. 
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Kontroll ja audit 

Erinevad kontrolli- ja auditisätted 

89 Kontrolli- ja auditiraamistiku ülesehitus peab tagama, et ELi vahendeid 
rakendatakse kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega204, et need on 
seaduslikud ja korrektsed205 ning et ELi finantshuvid on kaitstud206. Seda tuleb 
kohandada igale rahastamisvahendile eriomase ELi rahalise toetuse vormi puhul 
tuvastatud riskidega. 

90 Mõlemal juhul rakendavad liikmesriigid kontrolli- ja auditiraamistikku, mille 
eesmärk on anda komisjonile kindlus, et ta võib makseid teha, samal ajal kui komisjon 
viib läbi täiendavaid kontrolle raamistiku usaldusväärsuse kontrollimiseks iga-aastaste 
tegevusaruannete ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse jaoks selles 
sisalduva kinnitava avalduse koostamisel (vt joonis 10). 

Joonis 10. Kontroll ja audit 

LIIKIDE 
KAUPA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA TAASTE- JA 

VASTUPIDAVUSRAHASTU 

Sisekontroll ja audit 

ENNE MAKSE 
SOORITAMIST 

Liikmesriigid esitavad kinnituse 
oma haldus- ja 
kontrollisüsteemide loomise 
kohta 

Komisjon hindab 
partnerluslepingute ja 
programmide heakskiitmisel 
liikmesriikide kontrollisüsteeme 

Liikmesriigid kirjeldavad oma 
sisekontrollisüsteeme oma 
taaste- ja vastupidavuskavades 

Komisjon hindab liikmesriikide 
kontrollisüsteeme ja kehtestab 
vajaduse korral täiendavaid 
vahe-eesmärke 

                                                             
204 Finantsmääruse artikkel 33. 

205 Finantsmääruse artikli 36 lõige 2. 

206 Finantsmääruse artikkel 135. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
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LIIKIDE 
KAUPA 

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 
TAASTE- JA 
VASTUPIDAVUSRAHASTU 

Sisekontroll ja audit 

MAKSMISEL 

Liikmesriikide tasand 
o Maksete seaduslikkus ja 

korrektsus põhineb kulude 
täpsusel ja tõepärasusel ning 
vastavusel kohaldatavatele 
ELi ja riigisisestele 
eeskirjadele 

o Korraldusasutused teevad 
projektide esmatasandi 
kontrolli ja välistavad 
toetusesaajate poolt 
deklareeritud 
eeskirjadevastased kulud 

o Auditeerimisasutused 
annavad kinnituse 
deklareeritud kulude, 
juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide ning 
raamatupidamisarvestuse 
kohta 

Komisjon teeb kontrolli- ja 
auditeerimistoiminguid, 
sealhulgas süsteemiauditeid ja 
projektide valimi auditeid 

Liikmesriikide tasand 
o Maksete seaduslikkus ja 

korrektsus vahe-eesmärkide 
ja sihtide saavutamise alusel.  

o Kooskõla kohaldatavate ELi 
ja liikmesriikide 
eeskirjadega, et kaitsta ELi 
finantshuve 

Komisjon hindab, kas vahe-
eesmärgid ja sihid on rahuldavalt 
täidetud, vastasel juhul 
peatatakse makse osaliselt või 
täielikult 

PÄRAST 
MAKSE 
SOORITAMIST 

Komisjon  
o viib läbi deklareeritud kulude 

seaduslikkuse ja korrektsuse 
nõuetele vastavuse auditeid 
ning süsteemiauditeid; 

o peatab maksed, mis on 
seotud õigusnormide 
rikkumise või tõsiste 
puudustega seotud kuludega. 

Komisjon teeb  
o liikmesriikide teatatud vahe-

eesmärkide ja sihtide 
järelauditeid riskihindamise 
alusel 

o andmete kogumise 
süsteemide 
süsteemiauditeid (enne või 
pärast makse tegemist) 

o ELi finantshuvide kaitsmise 
meetmete süsteemiauditeid 
ja sihtotstarbelisi auditeid 
tõsiste õigusnormide 
rikkumiste kahtluse korral 

VÄLISAUDIT Euroopa Kontrollikoda Euroopa Kontrollikoda 
 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ühissätete määruse ning taaste- ja vastupidavusrahastu määruse alusel. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN&_sm_au_=iVV4RqFJPvKDDkVDVkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Ühtekuuluvuspoliitika kontrollid keskenduvad peamiselt deklareeritud 
kulude korrektsusele 

91 Ühtekuuluvuspoliitika puhul keskenduvad kontrollid ja auditid peamiselt 
toetusesaajate kantud ja korraldusasutuste poolt iga programmi kohta deklareeritud 
kulude rahastamiskõlblikkusele. Liikmesriikidel on seoses tehtavate kontrollidega 
konkreetsed kohustused207 (vt 18. selgitus). 

18. selgitus 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide kontrolli- ja auditiraamistik 
liikmesriikides 

Rakenduskavu haldavad liikmesriikide asutused peavad vastama üksikasjalikele 
nõuetele. 

— Kui kulutused hüvitatakse tegelike kulude alusel, peavad korraldusasutused 
kontrollima, kas need vastavad kohaldatavatele õigusaktidele, sealhulgas 
riigihanke- ja riigiabi eeskirjadele, ning programmi toetuse andmise 
tingimustele 208. Lihtsustatud kuluvõimaluste ja kuludest sõltumatu 
rahastamise mudeli puhul on juhtimiskontrollide eesmärk üksnes kontrollida, 
kas komisjonipoolse hüvitamise tingimused on täidetud209. 
Korraldusasutustel peaks olema ka andmed vahendite saajate tegelike 
tulusaajate kohta210 ning nad peaksid avaldama valitud projektide loetelu, 
sealhulgas toetusesaajate nimekirja211. 

— Auditeerimisasutused peavad esitama komisjonile igal aastal kontrolliaruande 
ja auditiarvamuse, mis kinnitab deklareeritud kulude seaduslikkust ja 
korrektsust, juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusat toimimist ning 
raamatupidamisarvestuse täielikkust, täpsust ja õigsust212. 

                                                             
207 Finantsmääruse artikli 63 lõige 1. Ühissätete määruse põhjendus 55. 

208 Ühissätete määruse artikli 74 lõike 1 punkt a, artikli 95 lõige 3 ja põhjendus 34. 

209 Ühissätete määruse artikli 94 lõige 3 ja artikli 95 lõige 3. 

210 Ühissätete määruse artikli 69 lõige 2. 

211 Ühissätete määruse artikli 49 lõige 3. 

212 Ühissätete määruse artikli 77 lõige 3 ja põhjendus 63. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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92 Komisjoni kindlus makse tegemise kohta tuleneb peamiselt riiklike ametiasutuste 
poolt deklareeritud kulude korrektsuse kontrollimisest ja nende tehtud 
süsteemiaudititest. Määruses käsitletakse konkreetselt ka liikmesriigi tasandil vajalikku 
audititööd, sealhulgas selge kontrolljälje, aruandevormide ja auditeerimise ajakava 
kehtestamist213. Komisjon täidab järelevalverolli ja veendub oma audititöö kaudu, et 
liikmesriikide loodud süsteemid toimivad tulemuslikult ja tõhusalt214. 

93 Oleme varem juhtinud tähelepanu puudustele liikmesriikide auditeerimisasutuste 
töös ja komisjoni selle üle tehtavas järelevalves215. Need puudused mõjutavad 
märkimisväärset osa kindlustandva teabe pakettidest216. Hiljuti märkisime ka, et on 
vaja täiendavalt selgitada komisjonile kinnituse andmise korda, kui kasutatakse 
kuludest sõltumatu rahastamise mudelit217. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu kontrollides keskendutakse vahe-
eesmärkide ja sihtide rahuldavale täitmisele 

94 Taaste- ja vastupidavusrahastu kontrolli- ja auditiraamistikus keskendutakse 
vahe-eesmärkide ja sihtide rahuldavale täitmisele. See kajastab ka liikmesriikide 
vastutust selle tagamisel, et rahastut rakendatakse kooskõlas ELi ja liikmesriikide 
eeskirjadega (vt 19. selgitus). 

                                                             
213 Ühissätete määruse artiklid 70 ja 77–82 ning XIII ja XIX–XXII lisa. 

214 Ühissätete määruse artikli 70 lõige 1. 

215 Eriaruanne 26/2021: „ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutuste korrektsus: komisjon avalikustab 
igal aastal minimaalse hinnangulise veamäära, mis ei ole lõplik“, punktid 26, 29, 39 ja 84. 
2020. aasta aastaaruande punkt 5.38. 2019. aasta aastaaruande punkt 5.39. 

216 2021. aasta aastaaruanne, punktid 5.41–5.42.  

217 Eriaruanne 24/2021, punkt 128 ja 4. soovitus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
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19. selgitus 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide kontrolli- ja auditiraamistik 
liikmesriikides 

— Liikmesriigid peavad looma sisekontrollisüsteemi, et tagada taaste- ja 
vastupidavusrahastu vahendite kasutamise vastavus kohaldatavale ELi ja 
riigisisesele õigusele. Selleks võivad nad kasutada oma riigieelarve haldamise 
süsteemi 218. Samuti peavad nad jälgima taaste- ja vastupidavusrahastu 
lõplike toetusesaajate andmeid ning rahastatud meetmete nimekirju219, isegi 
kui see teave ei ole üldsusele kättesaadav. Seda teavet võivad auditi ja 
kontrolli eesmärgil küsida komisjon, OLAF, Euroopa Prokuratuur ja Euroopa 
Kontrollikoda220. 

— Audit on samuti osa liikmesriikide kontrollikohustustest. Liikmesriigid peavad 
oma taaste- ja vastupidavuskavades märkima, milline riiklik asutus vastutab 
auditeerimise eest. Igale maksetaotlusele peab olema lisatud kokkuvõte 
tehtud audititest, sealhulgas puudustest ja võetud parandusmeetmetest221. 

95 Taaste- ja vastupidavuskava heakskiitmise protsessi käigus hindas komisjon 
liikmesriikide poolt taaste- ja vastupidavuskavades kirjeldatud kontrolli- ja 
auditiraamistikku222. See hinnang ei hõlma riske, mis on seotud riigihanke- ja riigiabi 
eeskirjade eiramisega. Kõik 2022. aasta oktoobriks vastu võetud 26 taaste- ja 
vastupidavuskavade raamistikku hinnati piisavaks. 19 juhul leppis komisjon 
liikmesriigiga kokku konkreetsed vahe-eesmärgid, et kõrvaldada tuvastatud puudused 
enne esimest väljamakset223 (see ei kehti eelmaksete kohta). 

96 Komisjon jagas liikmesriikidele 2021. aasta märtsis, enne taaste- ja 
vastupidavuskavade esitamist, kontrollisüsteemide enesehindamise kontrollnimekirja. 
Komisjoni taaste- ja vastupidavusrahastu auditeerimismetoodika mõni aspekt, nagu 
kontrolljälg ja valimi moodustamise meetodid, valmisid siiski alles pärast taaste- ja 
vastupidavuskavade vastuvõtmist. Komisjon vormistas oma auditimetoodika lõplikult 

                                                             
218 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõige 1. 

219 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõike 2 punkt d. 

220 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõike 2 punkt e. 

221 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõike 2 punkti c alapunkt ii. 

222 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 19 lõike 3 punkt j, artikli 24 lõige 3, 
põhjendus 18 ja V lisa kriteerium 2.10. 

223 SWD(2021) 12, osa 1/2, lk 48. COM(2022) 75, lk 61. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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alles 2021. aasta detsembris, kui esimesed maksetaotlused olid juba esitatud. See võis 
tekitada ebakindlust seoses vastutuse ning kontrollide ja auditite ulatusega, mis võis 
omakorda kaasa tuua ebajärjekindla rakendamise liikmesriikides. 

97 Komisjoni kindlus maksete tegemise kohta tuleneb peamiselt komisjoni tehtavast 
dokumentide kontrollimisest iga osamakse vahe-eesmärkide ja sihtide rahuldava 
täitmise kohta. Rakendamisperioodil teeb komisjon ka süsteemiauditeid liikmesriikide 
seireandmete kogumise süsteemide kohta. Need auditid viiakse läbi enne või pärast 
väljamaksete tegemist. Lisaks võib komisjon teha ka järelauditeid vahe-eesmärkide ja 
sihtide aruandluse kohta liikmesriikides. Need auditid viiakse läbi alles pärast 
väljamakse tegemist. Praegu on meil käimas taaste- ja vastupidavusrahastu auditi- ja 
kontrolliraamistiku kavandamise audit. Plaanime oma aruande avaldada 2023. aastal. 

Täpsustada tuleb meetodit, mille alusel maksed peatatakse või tehakse 
osalisi makseid, kui taaste- ja vastupidavusrahastu vahe-eesmärke ja 
sihte ei saavutata 

98 Nagu me juba varem oleme märkinud, puuduvad ühtekuuluvuspoliitikas 
ennetusmeetmed ja finantskorrektsioonid juhuks, kui tulemusi ei saavutata täies 
ulatuses224. See on nii ka ajavahemikul 2021–2027. Siiski peab komisjon koos 
liikmesriigiga korraldama iga programmi kohta iga-aastase tulemuslikkuse hindamise 
koosoleku, et jälgida edusamme kokkulepitud vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamisel. Kui esineb olulisi kõrvalekaldeid, mis võivad mõjutada programmi 
rakendamist, peab liikmesriik võtma parandusmeetmeid ja teavitama sellest komisjoni 
kolme kuu jooksul 225. 

99 Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul on see teisiti. Selle raames peab komisjon 
makse täielikult või osaliselt peatama, kui ta leiab, et üht või mitut vahe-eesmärki ja 
sihti ei ole rahuldavalt saavutatud. Kui makse on peatatud ja kui liikmesriigid ei 
paranda olukorda kuue kuu jooksul, peab komisjon rahalise toetuse summat 

                                                             
224 Eriaruanne 04/2017: „ELi eelarve kaitsmine õigusnormide vastaselt tehtud kulude eest: 

komisjon kasutas perioodil 2007–2013 ühtekuuluvusvaldkonnas järjest enam 
ennetusmeetmeid ja finantskorrektsioone“, punkt 25. Eriaruanne 36/2016: „Perioodi 2007–
2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programmide lõpetamise korra hindamine“, 
punkt 48. 

225 Ühissätete määruse artikkel 41. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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vähendama226. Komisjon peab siiski veel täpsustama meetodit, mille abil määratakse 
kindlaks maksete osakaal, mis peatatakse või mida vähendatakse vahe-eesmärkide ja 
sihtide saavutamata jätmise tõttu. Rõhutasime seda ka oma 2021. aasta aruandes227. 
Selgelt määratletud meetodi puudumisega kaasneb oht, et osalisi makseid ei pruugita 
teha liikmesriigiti järjepidevalt. 

ELi finantshuvide kaitseks meetmete rakendamist taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul tuleb täiendavalt selgitada 

Ühtekuuluvuspoliitika fondide jaoks on vaja maksete kinnipidamist ELi 
eelarve kaitsmiseks 

100 Maksete kinnipidamine kaitseb ELi eelarvet finantstagajärgede eest, mis 
tulenevad liikmesriikide kuludeklaratsioonides tehtud vigadest, mis võidakse avastada 
pärast väljamaksmist. Ühtekuuluvuspoliitika raames peab komisjon igast vahemaksest 
teatava osa kinni. Perioodil 2021–2027 vähendati seda osa 5%-ni 228 (võrreldes 10%-ga 
eelmisel perioodil). Varem oleme soovitanud vaadata õigusaktid läbi, et tagada iga 
kinni peetud makse asjakohane kaitse, enne kui see lubatakse välja maksta229. 

101 Taaste- ja vastupidavusrahastu jaoks sellist mehhanismi ei ole, kuna komisjon 
lepib väljamaksete tingimused kokku eelnevalt taaste- ja vastupidavuskava üle 
peetavatel läbirääkimistel ning hindab üksnes seda, kas asjaomased vahe-eesmärgid ja 
sihid on enne makse heakskiitmist saavutatud.  

                                                             
226 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 24 lõige 6 ja artikli 24 lõige 8. 

227 2021. aasta aastaaruanne, punktid 10.28 ja soovitus 10.2. 

228 Ühissätete määruse artikli 93 lõige 2. 2014.–2020. aasta ühissätete määruse artikli 130 
lõige 1. 

229 Eriaruanne 26/2021, punkt 77 ja 1. soovitus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_ET.pdf
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Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul võib komisjon ELi finantshuvide 
kaitseks makseid peatada ja rakendada finantskorrektsioone 

102 ELi eelarve kaitsmise meetmete eesmärk on tagada ainult korrektsete kulutuste 
rahastamine. Eelkõige on liikmesriikide ülesanne avastada, parandada ja ennetada 
õigusnormide rikkumisi 230. Kui seda ei tehta piisavalt, võib komisjon kasutada ELi 
eelarve kaitsmiseks mitmeid täiendavaid meetmeid. 

103 Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul võib komisjon maksed peatada seniks, 
kuni liikmesriigid on võtnud vajalikud parandusmeetmed, ja vajaduse korral kehtestada 
finantskorrektsioonid (vt 20. selgitus). 

20. selgitus 

Finantskorrektsioonide ja maksete peatamise kasutamine ELi eelarve 
kaitsmiseks ühtekuuluvuspoliitika raames 

Finantskorrektsioone kasutatakse ühtekuuluvuspoliitika raames siis, kui liikmesriik 
on deklareerinud õigusnomide rikkumisi sisaldavaid kulusid või selliseid kulusid 
aktsepteerinud. Komisjon võib neid kehtestada liikmesriigi juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide tõsiste puuduste korral, mis on põhjustanud süsteemseid vigu 
või üksikuid õigusnormide rikkumisi231. Sõltuvalt puuduste tõsidusest võib 
komisjon kehtestada kindla määraga korrektsiooni (5%, 10%, 25% või isegi 
100%232). See ei too aga tingimata kaasa programmile antava toetuse summa 
vähenemist, kuna muude meetmete raames võib taotleda muude 
rahastamiskõlblike kulude hüvitamist233. See, kas see praktikas toimub, sõltub 
siiski liikmesriikide suutlikkusest täiendavaid kulusid deklareerida. Liikmesriigi 
pädev asutus peab toetusesaajatele makstud õigusnormide vastaselt saadud 
summad tagasi nõudma234. 

Netofinantskorrektsioone kasutatakse ühtekuuluvuspoliitikas siis, kui liikmesriik ei 
parandanud asjakohaselt õigusnormide rikkumist. Ainult netofinantskorrektsioon 

                                                             
230 Ühissätete määruse artikkel 103.  

231 Ühissätete määruse artikli 104 lõige 1. 

232 Ühissätete määruse artikli 104 lõige 1 ja XXV lisa. 

233 Ühissätete määruse artikli 104 lõige 4. 

234 Ühissätete määruse artikkel 69. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
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tähendab, et ELi eelarvest liikmesriigile eraldatud rahaline toetus ka tegelikult 
väheneb235. 

Samuti võib komisjon ennetavate meetmetena ka maksete tegemise katkestada ja 
peatada236. Selle tulemuseks on ELi eelarvest tehtavate maksete edasilükkamine, 
mis avaldab liikmesriikidele täiendavat survet vajalike parandusmeetmete 
võtmiseks237. 

104 Oleme varem märkinud, et komisjon kasutas perioodil 2007–2013 
ühtekuuluvusvaldkonna fondide puhul järjest enam ennetusmeetmeid ja 
finantskorrektsioone. Samuti oleme märkinud, et perioodi 2014–2020 reguleerivad 
sätted suurendasid märkimisväärselt komisjoni suutlikkust kaitsta ELi eelarvet 
õigusnormide vastaselt tehtud kulutuste eest238. Nagu oleme varem kirjutanud, ei ole 
komisjon kuni 2021. aastani kehtestanud liikmesriikidele perioodi 2014–2020 kohta 
ühtegi netofinantskorrektsiooni239. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul tugineb komisjon ELi finantshuvide 
kaitsmisel rohkem riiklike süsteemide tõhususele 

105 Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul on komisjonil samuti õigus 
proportsionaalselt vähendada liikmesriikidele eraldatavat rahalist toetust ja nõuda 
tagasi kõik võlgnetavad summad või nõuda laenude ennetähtaegset tagasimaksmist. 
Komisjon võib seda teha õigusnormide tõsiste rikkumiste puhul, mis on seotud 
pettuse, korruptsiooni, huvide konflikti või kohustuste tõsise rikkumisega, samuti 
juhtudel, kui liikmesriigid esitavad vahe-eesmärkide ja sihtide täitmise kohta ebaõiget 
teavet240.  

                                                             
235 Ühissätete määruse artikli 104 lõige 1 ja artikli 104 lõige 4. 

236 Ühissätete määruse artiklid 96 ja 97. 

237 Eriaruanne 04/2017, punktid 14–17 ja 1. selgitus. 

238 Eriaruanne 04/2017, punktid 141–143 ja 149. 

239 2021. aasta aastaaruanne, punkt 1.44. 2020. aasta aastaaruanne, punkt 1.43. 

240 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõige 5. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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106 Laenude tagasinõudmiseks või ennetähtaegseks tagasimaksmiseks peab 
komisjon kindlaks tegema, et on toimunud õigusnormide rikkumisi või tõsiseid 
kohustuste rikkumisi. Kui liikmesriigi taaste- ja vastupidavusrahastu kontrollisüsteemi 
puudulikkus toob kaasa rahastamislepingu tõsise rikkumise, võib komisjon vähendada 
ELi rahalist toetust ja nõuda tagasi 5%, 10%, 25% või isegi 100% liikmesriigile eraldatud 
rahalisest toetusest või nõuda laenu ennetähtaegset tagasimaksmist241. Erinevalt 
ühtekuuluvuspoliitika fondidest puudub aga ühine kontrolliraamistik, kuna liikmesriigid 
kasutavad taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamiseks oma riiklikke süsteeme. Kuna 
komisjonil puuduvad summade tagasinõudmise kohta täiendavad kriteeriumid ja 
suunised, on endiselt oht, et neid kindlaid määrasid ei kohaldata liikmesriikide suhtes 
järjepidevalt. 

107 Eelarve täitmise viisist olenemata vastutab ELi eelarve täitmise eest 
lõppkokkuvõttes komisjon242. Eelkõige peab komisjon tagama ELi finantshuvide tõhusa 
kaitse. Selleks peab komisjon saama liikmesriikidelt piisava kindluse selle kohta, et 
liikmesriigid rakendavad taaste- ja vastupidavusrahastut kooskõlas ELi ja liikmesriikide 
õigusega. Ühtekuuluvuspoliitika fondidega võrreldes tugineb komisjon õigusnormide 
rikkumiste ennetamisel, avastamisel ja kõrvaldamisel ka suuremal määral riiklike 
süsteemide tõhususele ning liikmesriikide poolsele õigeaegsele teavitamisele. 
Komisjon leiab siiski, et ta võib lubada väljamakseid, kui vahe-eesmärgid ja sihid on 
saavutatud243, isegi kui ta võib olla teadlik õigusnormide rikkumisest vahendite 
kasutamisel liikmesriigi tasandil.  

Liikmesriigid võivad ühtekuuluvuspoliitika fondide ja taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul avastatud õigusnormide rikkumistest 
teatamisel kasutada erinevaid süsteeme 

108 ELi finantshuvide kaitse hõlmab ka meetmeid ELi eelarvet mõjutada võiva 
ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks244. Selleks peab liikmesriikide tasandil 
olema süsteem pettuste, korruptsiooni ja huvide konflikti vastu võitlemiseks ning 
komisjon peab tegema kontrolle, nagu on sätestatud taaste- ja vastupidavusrahastu 
auditistrateegias.  

                                                             
241 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõige 5. Rahastamislepingu artikkel 19. 

242 2021. aasta aastaaruanne, punkt 1.33. 

243 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikkel 24. 

244 ELTLi artikkel 325. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=ET&_sm_au_=iVVFsNMRrWSjgzjjVkFHNKt0jRsMJ
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109 Ühtekuuluvuspoliitika fondide puhul peavad liikmesriigid teatama avastatud 
õigusnormide rikkumistest komisjoni rikkumisjuhtumite haldamise süsteemis (IMS) 245, 
ning kontrollitavad kulud jäetakse raamatupidamise aastaaruandest välja246. Nõutav 
teave hõlmab ka asjaomaste toetusesaajate andmeid. Taaste- ja vastupidavusrahastu 
puhul ei ole liikmesriigid õiguslikult kohustatud teatama õigusnormide rikkumisest 
IMSis, kuid nad võivad seda teha vabatahtlikkuse alusel. Selle asemel peavad kõik 
liikmesriigid teatama pettusekahtluse juhtumitest oma vahendite haldaja kinnituses, 
mis on lisatud maksetaotlusele. 

Ühtekuuluvuspoliitika ja taaste- ja vastupidavusrahastu ei ole veel 
täielikult ära kasutanud integreeritud andmekaeve ja 
riskihindamisvahendite võimalusi 

110 Ligi 10 aastat tagasi lõi komisjon ühtse andmete kogumise ja riskihindamise 
vahendi Arachne, et laadida üles andmed riskantsete ettevõtjate kohta247. Komisjon 
soovitas liikmesriikidel kasutada Arachnet mõlema kõnealuse rahastamisvahendi 
puhul. Selle kasulikkus sõltub siiski liikmesriikide poolt üles laaditud andmetest ja kõik 
liikmesriigid ei kasuta veel seda248. Seni on 19 liikmesriiki võtnud kohustuse kasutada 
Arachnet taaste- ja vastupidavusrahastu jaoks. 2022. aasta augustiks ei olnud veel 
selge, kui paljud liikmesriigid olid võtnud kohustuse kasutada seda perioodi 2021–2027 
ühtekuuluvuspoliitika programmide puhul. 

                                                             
245 Ühissätete määruse artikli 69 lõige 12. 

246 Ühissätete määruse artikli 98 lõige 6 ja XXVIII lisa. 

247 Taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artikli 22 lõige 4 ja ühissätete määruse 
põhjendus 72. 

248 2020. aasta tegevusaruanne – Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, lk 55. Eriaruanne 
01/2019: „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vaja on tegutseda“, punkt 86. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_ET.pdf
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111 Oleme varem rõhutanud Arachne potentsiaali tõhusa pettuste ennetamise 
vahendina249. Hiljuti leidsime siiski, et Arachne kasulikkus on väike,kuna selle 
kasutamissala eelarve jagatud täitmise kontekstis on piiratud250. Näiteks IMS ei ole 
Arachnega seotud. Finantsmääruse läbivaatamine annab võimaluse muuta 
integreeritud andmekaeve ja riskihindamisvahendite kasutamine pärast 2027. aastat 
kõigi ELi eelarve täitmise meetodite puhul kohustuslikuks. 

  

                                                             
249 Eriaruanne 01/2019, punktid 85–88 ja soovitus 3.3. Eriaruanne 10/2015: „ELi 

ühtekuuluvusvaldkonna vahenditega tehtavate riigihangete probleemide kõrvaldamiseks 
vajatakse suuremaid jõupingutusi“, punktid 90–94 ja 6. soovitus. 

250 Eriaruanne 11/2022: „ELi eelarve kaitsmine: menetlusest kõrvalejätmist on vaja paremini 
kasutada“, punkt 85. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_ET.pdf
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Kokkuvõtvad tähelepanekud 
112 Meie ülevaade näitab, et taaste- ja vastupidavusrahastul ning 
ühtekuuluvuspoliitika fondidel on märkimisväärseid sarnasusi. Samal ajal erinevad 
need vahendid paljuski oma erinevate eesmärkide tõttu. Ühtekuuluvuspoliitika on ELi 
peamine pikaajaline investeerimispoliitika liikmesriikide ja piirkondade majandusliku, 
sotsiaalse ja territoriaalse arengu edendamiseks. Taaste- ja vastupidavusrahastu on 
ajutine kriisile reageerimise vahend, et leevendada COVID-19 pandeemia mõju 
liikmesriikide majandusele ning suurendada ELi ja selle liikmesriikide vastupanuvõimet 
tulevastele vapustustele. 

113 Nii 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondid kui ka taaste- ja 
vastupidavusrahastu on veel rakendamise algusjärgus. Taaste- ja vastupidavusrahastu 
kasutamine samaaegselt ühtekuuluvuspoliitika fondidega annab täiendavat teavet 
selle kohta, kuidas õigusraamistiku erinevused mõjutavad rakendamist ja tulemusi.  

Kontrollikoda võttis käesoleva ülevaate vastu 22. detsembri 2022. aasta koosolekul 
Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 
 Tony Murphy 
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Lisad 

I lisa. Kontrollikoja varasemad aruanded 

Eriaruanded 
— Eriaruanne 10/2015: „ELi ühtekuuluvusvaldkonna vahenditega tehtavate 

riigihangete probleemide kõrvaldamiseks vajatakse suuremaid jõupingutusi“ 

— Eriaruanne 36/2016: „Perioodi 2007–2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu 
programmide lõpetamise korra hindamine“ 

— Eriaruanne 02/2017: „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“ 

— Eriaruanne 04/2017: „ELi eelarve kaitsmine õigusnormide vastaselt tehtud kulude 
eest: komisjon kasutas perioodil 2007–2013 ühtekuuluvusvaldkonnas järjest 
enam ennetusmeetmeid ja finantskorrektsioone“ 

— Eriaruanne 17/2018: „Komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi 2007–2013 
programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära 
probleemile, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele“ 

— Eriaruanne 01/2019: „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vaja on 
tegutseda“ 

— Eriaruanne 07/2020: „Ühtekuuluvuspoliitika rakendamine: kulud on suhteliselt 
väikesed, kuid ebapiisavate andmete tõttu on raske hinnata lihtsustamisest 
saadavat kokkuhoidu“ 

— Eriaruanne 10/2020: „ELi transporditaristud: megaprojektide elluviimist tuleb 
kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“ 

— Eriaruanne 16/2020: „Euroopa poolaasta – riigipõhiste soovitustega käsitletakse 
olulisi küsimusi, kuid nende täitmist peab parandama“ 

— Eriaruanne 14/2021: „Interregi koostöö – Euroopa Liidu piiriüleste piirkondade 
potentsiaali ei kasutata veel täiel määral“ 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_ET.pdf
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— Eriaruanne 24/2021: „Tulemuspõhine rahastamine ühtekuuluvuspoliitikas: 
eesmärgid on asjakohased, kuid perioodil 2014−2020 jäid püsima mitmed 
puudused“ 

— Eriaruanne 26/2021: „ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutuste korrektsus: komisjon 
avalikustab igal aastal minimaalse hinnangulise veamäära, mis ei ole lõplik“ 

— Eriaruanne 11/2022: „ELi eelarve kaitsmine: menetlusest kõrvalejätmist on vaja 
paremini kasutada“ 

— Eriaruanne 21/2022: „Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamine komisjoni 
poolt – üldiselt asjakohane, ent rakendamisega on endiselt seotud riske“ 

Ülevaated ja infodokumendid 
— 2018. aasta infodokument: „ELi rahanduse tulevik: ELi eelarve toimimise 

reformimine“, veebruar 2018 

— 2018. aasta infodokument: „Ühtekuuluvuspoliitika elluviimise lihtsustamine 2020. 
aastale järgneval perioodil“, mai 2018. 

— Teema kiirülevaade 2019: „Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine 
liikmesriikidele aastatel 2021–2027“, märts 2019. 

— Teema kiirülevaade 2019: „Täitmata kulukohustused ELi eelarves: täpsem 
ülevaade“, aprill 2019. 

— 2019. aasta infodokument: „Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine“, 
juuni 2019. 

— Ülevaade 05/2021: „ELi raamistik suurte transporditaristu projektide jaoks: 
rahvusvaheline võrdlus“ 

Aastaaruanded 
— 2016. aasta aastaaruanne, 2. peatükk 

— 2019. aasta aastaaruanne, 5. peatükk 

— 2020. aasta aastaaruanne, 2. peatükk 

— 2021. aasta aastaaruanne, 1., 2. ja 10. peatükk 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_ET.pdf
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Arvamused 
— Arvamus 06/2020 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend 

— Arvamus 04/2022 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2021/241 taaste- ja 
vastupidavuskavade REPowerEU peatükkide osas, samuti määrust 
(EL) 2021/1060, määrust (EL) 2021/2115, direktiivi 2003/87/EÜ ja otsust 
(EL) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_ET.pdf
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II lisa. Taaste- ja vastupidavusrahastu kavandatav panus kuude sambasse liikmesriikide kaupa 

  
1. sammas 
rohepööre 

2. sammas 
digiüleminek 

3. sammas 
arukas, kestlik ja 

kaasav 
majanduskasv ning 

tööhõive 

4. sammas 
sotsiaalne ja 
territoriaalne 
ühtekuuluvus 

5. sammas 
tervishoiualane, 

majanduslik, 
sotsiaalne ja 

institutsiooniline 
vastupidavus 

6. sammas 
järgmisele 

põlvkonnale 
suunatud poliitika 

 Belgia 64% 30% 32% 48% 11% 15% 
 Bulgaaria 64% 33% 47% 27% 18% 11% 
 Tšehhi 66% 24% 40% 33% 23% 14% 
 Taani 59% 24% 86% 18% 13%  
 Saksamaa 47% 53% 51% 11% 29% 9% 
 Eesti 42% 22% 71% 21% 43% 1% 
 Iirimaa 56% 32% 40% 49% 10% 13% 
 Kreeka 44% 23% 86% 29% 12% 5% 
 Hispaania 50% 30% 42% 56% 14% 8% 
 Prantsusmaa 53% 21% 53% 28% 21% 23% 
 Horvaatia 76% 26% 45% 26% 15% 12% 
 Itaalia 46% 30% 48% 50% 15% 12% 
 Küpros 52% 25% 65% 25% 19% 13% 
 Läti 39% 22% 46% 54% 26% 13% 
 Leedu 44% 36% 53% 25% 25% 18% 
 Luksemburg 65% 33% 43% 46% 13%  
 Ungari       
 Malta 55% 23% 28% 41% 34% 19% 
 Madalmaad 71% 26% 52% 37% 7% 7% 
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  1. sammas 
rohepööre 

2. sammas 
digiüleminek 

3. sammas 
arukas, kestlik ja 

kaasav 
majanduskasv ning 

tööhõive 

4. sammas 
sotsiaalne ja 
territoriaalne 
ühtekuuluvus 

5. sammas 
tervishoiualane, 

majanduslik, 
sotsiaalne ja 

institutsiooniline 
vastupidavus 

6. sammas 
järgmisele 

põlvkonnale 
suunatud poliitika 

 Austria 52% 41% 44% 45% 9% 9% 
 Poola 56% 23% 24% 68% 21% 9% 
 Portugal 55% 23% 48% 47% 19% 8% 
 Rumeenia 57% 21% 42% 46% 22% 13% 
 Sloveenia 57% 23% 33% 36% 36% 15% 
 Slovakkia 51% 21% 48% 24% 38% 17% 
 Soome 54% 35% 50% 39% 21% 1% 
 Rootsi 56% 29% 18% 67% 14% 15% 

 ELi keskmine 55% 28% 47% 38% 20% 12% 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes taaste- ja vastupidavusrahastu vahendite hinnangulisele esmasele ja teisesele panusele, mis on kavandatud iga meetme jaoks 
kuuest sambast kahte, nagu komisjon teatas taaste ja vastupidavuse tulemustabelis 25 puhul nõukogu poolt 2022. aasta oktoobri lõpuks vastu võetud 26 taaste- ja 
vastupidavuskavast. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
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III lisa. Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika vahendite, taaste- ja vastupidavusrahastu toetuste 
(esialgsed ja lõplikud eraldised) ning taaste- ja vastupidavusrahastu laenude jaotus 

miljardites eurodes 

  

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA FONDID 2021–2027 

TAASTE- JA VASTUPIDAVUSRAHASTU TOETUSED* TAASTE- JA 
VASTUPIDA-

VUSRAHASTU 
AKTIVEERI- 

TUD LAENUD 

 Ühtekuuluvuspoliitika 
fondid 2021–2027, 

taaste- ja 
vastupidavusrahastu 

toetused (lõplik 
jaotus) ja taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
aktiveeritud laenud 

  Esialgne jaotus kuni 30.6.2022  Lõplik jaotus 30.6.2022   

  

ERF ESF+ Ühtekuuluvusfond ETK KOKKU 

 70% 
saada-
olevast 

summast 

30% 
saada-
olevast 

summast 

KOKKU  

70% 
saada-
olevast 

summast 

30% saada-
olevast 

summast 
KOKKU    

 Belgia 1,1 1,2  0,4 2,7  3,6 2,3 5,9  3,6 0,9 4,5    7,2 

 Bulgaaria 5,7 2,6 1,3 0,1 9,8  4,6 1,6 6,3  4,6 1,1 5,7    15,3 
 Tšehhi 10,4 2,7 6,4 0,3 19,8  3,5 3,5 7,1  3,5 4,1 7,6    27,4 

 Taani 0,1 0,1  0,3 0,5  1,3 0,2 1,6  1,3 0,1 1,4    1,9 
 Saksamaa 10,9 6,5  1,0 18,4  16,3 9,3 25,6  16,3 11,7 28,0    46,4 

 Eesti 1,7 0,5 0,8 0,1 3,1  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9    4,0 
 Iirimaa 0,4 0,5  0,3 1,2  0,9 0,1 1,0  0,9  0,9    2,1 

 Kreeka 11,5 5,8 3,0 0,1 20,4  13,5 4,3 17,8  13,5 3,9 17,4  12,7  50,5 
 Hispaania 23,5 11,2  0,7 35,4  46,6 22,9 69,5  46,6 30,6 77,2    112,6 

 Prantsusmaa 9,1 6,7  1,1 16,8  24,3 15,0 39,4  24,3 13,1 37,4    54,3 
 Horvaatia 5,4 2,0 1,2 0,2 8,7  4,6 1,7 6,3  4,6 0,9 5,5    14,3 

 Itaalia 26,6 14,5  1,0 42,1  47,9 21,0 68,9  47,9 21,1 69,0  122,6  233,6 
 Küpros 0,5 0,2 0,2 0,0 0,9  0,8 0,2 1,0  0,8 0,1 0,9  0,2  2,0 

 Läti 2,5 0,7 1,0 0,0 4,3  1,6 0,3 2,0  1,6 0,2 1,8    6,0 
 Leedu 3,5 1,1 1,4 0,1 6,1  2,1 0,1 2,2  2,1 0,0 2,1    8,2 

 Luksemburg 0,0 0,0  0,0 0,1  0,1 0,0 0,1  0,1 0,0 0,1    0,1 
 Ungari 13,4 5,5 2,6 0,2 21,7  4,6 2,5 7,2  4,6 1,2 5,8    27,5 

 Malta 0,5 0,1 0,2 0,0 0,8  0,2 0,1 0,3  0,2 0,1 0,3    1,1 
 Madalmaad 0,5 0,4  0,4 1,3  3,9 2,0 6,0  3,9 0,8 4,7    6,0 

 Austria 0,5 0,4  0,2 1,1  2,2 1,2 3,5  2,2 1,5 3,7    4,8 

 Poola 47,4 14,9 9,3 0,6 72,2  20,3 3,6 23,9  20,3 2,3 22,6  11,5  106,3 
 Portugal 11,5 7,5 3,4 0,1 22,5  9,8 4,1 13,9  9,8 5,8 15,6  2,7  40,8 

 Rumeenia 17,1 8,2 3,5 0,4 29,2  10,2 4,0 14,2  10,2 1,9 12,1  14,9  56,2 
 Sloveenia 1,5 0,7 0,7 0,1 3,1  1,3 0,5 1,8  1,3 0,2 1,5  0,7  5,2 

 Slovakkia 8,1 2,4 1,6 0,2 12,4  4,6 1,7 6,3  4,6 1,4 6,0    18,3 

 Soome 0,9 0,6  0,2 1,7  1,7 0,4 2,1  1,7 0,2 1,9    3,6 
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ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA FONDID 2021–2027 

TAASTE- JA VASTUPIDAVUSRAHASTU TOETUSED* TAASTE- JA 
VASTUPIDA-

VUSRAHASTU 
AKTIVEERI- 

TUD LAENUD 

 Ühtekuuluvuspoliitika 
fondid 2021–2027, 

taaste- ja 
vastupidavusrahastu 

toetused (lõplik 
jaotus) ja taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
aktiveeritud laenud 

  Esialgne jaotus kuni 30.6.2022  Lõplik jaotus 30.6.2022   

  

ERF ESF+ Ühtekuuluvusfond ETK KOKKU 

 70% 
saada-
olevast 

summast 

30% 
saada-
olevast 

summast 

KOKKU  

70% 
saada-
olevast 

summast 

30% saada-
olevast 

summast 
KOKKU    

 Rootsi 0,8 0,7  0,4 1,9  2,9 0,4 3,3  2,9 0,3 3,2    5,2 
 Tehniline abi 0,8 0,3 0,1 0,0 1,3            1,2 
 Riikidevaheline 

koostöö 
 0,2   0,2            0,2 

 Piirkondade-
vaheline 
innovatsioon 

0,6    0,6            0,6 

 Euroopa 
linnaarengu 
algatus 

0,6    0,6            0,6 

 Piirkondade-
vaheline koostöö    0,6 0,6            0,6 

 EL kokku 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 

* Märkus taaste- ja vastupidavusrahastu toetuste kohta: vastavalt taaste- ja vastupidavusrahastu määruse artiklile 11 ajakohastati 30. juunil 2022 igale l iikmesriigile 
eraldatud toetussumma 30% suuruse osa maksimaalse rahalise toetuse arvutamist. Seda tehti selleks, et võtta arvesse viimaseid andmeid 2020. ja 2021. aasta SKP kohta. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni andmetele, taaste- ja vastupidavusrahastu määruse IV lisale ning komisjoni märkusele nõukogule ja parlamendile 
taaste- ja vastupidavusrahastu maksimaalse rahalise toetuse ajakohastamise kohta (30.6.2022). Summad on esitamiseks ümardatud. 
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Lühendid 
CRII: koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus 

DG ECFIN: majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat 

DG EMPL: tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat 

DG REGIO: regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat 

ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping 

ERF: Euroopa Regionaalarengu Fond 

ESF+: Euroopa Sotsiaalfond+ 

GNI: kogurahvatulu 

MFR: mitmeaastane finantsraamistik 

NGEU: taasterahastu „NextGenerationEU“ 

OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

SKP: sisemajanduse koguprodukt 
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Mõisted 
Euroopa poolaasta: iga-aastane tsükkel, millega nähakse ette ELi liikmesriikide 
majanduspoliitika koordineerimise ja edusammude seire raamistik. 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas: raamistik ELi kodanikele uute ja tõhusamate 
sotsiaalsete õiguste tagamiseks 

Mitmeaastane finantsraamistik: ELi kulutuste kava, milles on üldjuhul seitsmeks 
aastaks määratletud prioriteedid (tuginedes poliitikaeesmärkidele) ja piirmäärad. See 
annab aluse ELi aastaeelarvete väljatöötamiseks, piirates kõikide kulukategooriate 
kulutusi. 

Partnerlusleping: komisjoni ja liikmesriigi või kolmanda riigi / kolmandate riikide vahel 
ELi kuluprogrammi raames sõlmitud leping, milles sätestatakse näiteks strateegilised 
kavad, investeerimisprioriteedid või kaubandustingimused või arenguabi andmise 
tingimused. 

Põhimõte „ei kahjusta oluliselt“: põhimõte, mille kohaselt ei tohiks 
investeerimismeetmed avaldada olulist kahjulikku keskkonnamõju. 

Riigipõhised soovitused: iga-aastased suunised, mida komisjon annab Euroopa 
poolaasta raames üksikutele liikmesriikidele nende makromajandus-, eelarve- ja 
struktuuripoliitika kohta. 

Siht: ühtekuuluvuspoliitika puhul eelnevalt kokku lepitud lõppväärtus, mis tuleb 
saavutada seoses konkreetse eesmärgi jaoks kasutatava näitajaga. Taaste- ja 
vastupidavusrahastu puhul reformi või investeeringu saavutamisel tehtud 
edusammude kvantitatiivne näitaja. 

Vahe-eesmärk: ühtekuuluvuspoliitika puhul konkreetse eesmärgi raames kasutatava 
väljundnäitaja vaheväärtus, mis tuleb saavutada eelnevalt kindlaksmääratud 
kuupäevaks. Taaste- ja vastupidavusrahastu puhul reformi või investeeringu 
saavutamisel tehtud edusammude kvalitatiivne mõõtmine. 

Ühtne investeerimisprojektide portaal: projektid, mida liikmesriik kavatseb/võib ellu 
viia ja mis on valmimas koos nende rakendamiseks vajalike uuringutega. 
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Ülevaate koostajad 
Ülevaate võttis vastu ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud 
investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda, mille eesistuja on 
kontrollikoja liige Annemie Turtelboom. Tööd juhtis kontrollikoja liige Ladislav Balko, 
keda toetasid kabinetiülem Branislav Urbanic ja kabineti nõunik Zuzana Frankova, 
valdkonnajuht Friedemann Zippel, auditijuht Chrysoula Latopoulou, auditijuhi asetäitja 
Cristina Jianu ning audiitorid Marion Boulard, Mariya Zhekova, 
Francisco Carretero Llorente ja Lena Rangus. Graafilisi materjale aitasid koostada 
Alexandra Mazilu ja Agnese Balode. 

 
Vasakult paremale: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 
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Ülevaates esitatakse ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite ning taaste- ja vastupidavusrahastu 
võrdlev analüüs.
Need kaks toetusvahendit on märkimisväärselt 
sarnased, kuid mitmes mõttes ka erinevad. 
Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine pikaajaline 
investeerimispoliitika majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse arengu edendamiseks, samas kui 
taaste- ja vastupidavusrahastu on ajutine kriisile 
reageerimise vahend. Selle eesmärk on leevendada 
COVID-19 pandeemia mõju ELi majandusele ning 
suurendada ELi ja selle liikmesriikide 
vastupanuvõimet tulevastele vapustustele.
Nii 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika fondid 
kui ka taaste- ja vastupidavusrahastu on veel 
rakendamise algusjärgus. Lähiaastatel näitab kahe 
vahendi samaaegne kasutamine, kuidas nende 
erinevad lähenemisviisid tulemuste saavutamist 
mõjutavad.  
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