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MÕISTED
Esitamisjärgne hindamine: liikmesriigi esitatud suurprojekti taotluse hindamine JASPERSi
poolt komisjoni nõudmisel ja eeldusel, et taotlus ei ole läbinud JASPERSi sõltumatut
kvaliteedikontrolli.
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF): Euroopa Regionaalarengu Fondi eesmärk on
edendada Euroopa Liidu sisest majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, vähendades eri
piirkondade arengutaseme vahelisi erinevusi peamiselt ettevõtetele antava finantstoetuse
kaudu, millega toetatakse taristu loomist ja tootlikke töökohti loovaid investeeringuid.
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid: viiest eraldi fondist koosnev fondide rühm, mille
eesmärk on vähendada piirkondlikku ebavõrdsust Euroopa Liidus ning mille
poliitikaraamistikud on kehtestatud seitsme aasta pikkuseks mitmeaastase finantsraamistiku
eelarveperioodiks. Nende fondide hulka kuuluvad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF),
Euroopa Sotsiaalfond (ESF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
(EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).
Korraldusasutus: liikmesriigi määratud riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori asutus
(või muu avalik-õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik), kelle ülesanne on rakenduskava
juhtimine. Korraldusasutuse kohustuste hulka kuulub rahastatavate projektide valimine,
järelevalve projektide elluviimise üle ning komisjonile esitatav finants- ja tulemuste alane
aruandlus.
Kulude-tulude analüüs: ettepanekuga seotud prognoositavate kulude ja eeldatavate tulude
võrdlusmeetod, mis aitab otsustajatel teha põhjendatud otsuse selle kohta, kas ettepanek
viiakse ellu või mitte.
Kõrgeim kontrolliasutus: valitsemissektori kulude ja tulude läbivaatamise eest vastutav
sõltumatu asutus. Igal ELi liikmesriigil on üks kõrgeim kontrolliasutus ja ELi kõrgeim
kontrolliasutus on Euroopa Kontrollikoda.
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Meetme lõpuleviimise teade: JASPERSi koostatud standardne dokument, mis sisaldab
kokkuvõtet projekti raames tehtud töö kohta ning vajaduse korral soovitusi riikide
ametiasutustele.
Mitmeetapilised projektid: eelmisel programmitöö perioodil lõpetamata jäänud
suurprojektid, mille täitmata osa, mis peab olema nii rahaliselt kui ka füüsiliselt määratletav,
on edasi kantud programmitöö perioodi 2014–2020.
Mõju: pikemaajalised sotsiaal-majanduslikud muutused, mis ilmnevad teatud aja jooksul
pärast sekkumise toimumist ja võivad mõjutada kas otseselt sekkumisest kasu saavaid isikuid
või muid kaudseid kasusaajaid (nt töötuse määra vähenemine, vee kvaliteedi paranemine
jne).
Näitaja: nt eesmärgile seatud mõõdetav sihtväärtus, mis annab kasulikku teavet selle kohta,
millisel määral eesmärk on saavutatud.
Rakenduskava: rakenduskavas määratakse kindlaks liikmesriigi prioriteedid ja konkreetsed
eesmärgid ning vahendite (ELi ja riigi avaliku ja erasektori kaasrahastamine) kasutamine
projektide rahastamiseks teatud perioodi (tavaliselt seitsme aasta) jooksul. Need projektid
peavad kaasa aitama kindla arvu eesmärkide saavutamisele, mis on kindlaks määratud
rakenduskavas. Rakenduskava koostab liikmesriik ja komisjon peab selle heaks kiitma enne,
kui ELi eelarvest saab makseid teha. Rakenduskavasid võib nende kehtivusaja jooksul muuta
vaid mõlema poole nõusolekul.
Suurprojektid: transpordi, keskkonna ja muude valdkondade, nagu kultuur, haridus, energia
ja IKT, suuremahulised taristuprojektid, mis on ELi jaoks sageli strateegilise tähtsusega ning
nõuavad seega komisjonipoolset eraldi heakskiitmismenetlust. Need seisnevad
majanduslikult jagamatutes töödes, tegevustes või teenustes, millel on kindel tehniline
funktsioon ja selgelt määratletud eesmärgid. Ühissätete määruse kohaselt on suurprojektid
projektid, mille rahastamiskõlblike kulude kogusumma (kogukulud programmitöö perioodil
2007–2013) on fondist makstava toetuse suuruse üle otsustamisel tehtud hinnangu kohaselt
üle 50 miljoni euro. Säästva transpordi edendamisele ja oluliste võrguinfrastruktuuride
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kitsaskohtade kõrvaldamisele suunatud projektide jaoks suurendati kulude ülemmäära
programmitöö perioodil 2014–2020 75 miljoni euroni.
Sõltumatu kvaliteedikontroll: suurprojekti taotluse hindamine sõltumatu asutuse poolt
enne, kui liikmesriik esitab taotluse heakskiidu saamiseks komisjonile. JASPERS teeb
sõltumatut kvaliteedikontrolli kõikide riikide jaoks, kes sellega seoses abi paluvad. Komisjon
võib rahalise toetuse heakskiitmisest keelduda vaid juhul, kui ta tuvastab sõltumatu
kvaliteedikontrolli aruandes märkimisväärseid puudusi.
Tegevuskava: iga liikmesriigi jaoks töötatakse koostöös asjaomase toetatava liikmesriigi ja
Euroopa Komisjoniga välja tegevuskavad, milles on kindlaks määratud JASPERSi
kavandatavad tööd. Alates 2014. aasta 1. jaanuarist on igast uuest tegevuskavast saanud
tööplaan pärast dokumendi ühekordset allkirjastamist programmitöö perioodiks 2014–2020.
Tööplaanid kehtivad kogu programmitöö perioodi 2014–2020 vältel ning perioodilisi
muudatusi (projektide lisamine ja kustutamine) tehakse neisse poolte kokkuleppel kirja teel.
Tulemus: põhjuse ja tagajärje seose (kas otseselt või kaudselt tekitatud) mõõdetav järelm.
Tõhusus: tähendab parimat võimalikku suhet kasutatud vahendite ja saavutatud tulemuste
vahel.
Väljundid: sekkumisele eraldatud vahenditega toodetu või saavutatu (noortele töötutele
korraldatud koolitused, reoveepuhastite arv, ehitatud teede pikkus kilomeetrites jms).
Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA): vahend, millega EL toetab kandidaatriikides või
potentsiaalsetes kandidaatriikides reformide läbiviimist, pakkudes nii rahalist kui ka tehnilist
abi. IPA vahenditega parandatakse riikide suutlikkust kogu ühinemisprotsessi vältel, mille
tulemuseks on piirkonna järkjärguline soodne areng.
Ühtekuuluvusfond: Ühtekuuluvusfondist rahastatakse Euroopa Liidu majandusliku ja
sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise eesmärgil keskkonna- ja transpordiprojekte
liikmesriikides, mille kogurahvatulu ühe elaniku kohta on väiksem kui 90 % ELi keskmisest.
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Ühtekuuluvuspoliitika: üks suuremaid poliitikavaldkondi, milles kasutatakse ELi eelarve
vahendeid. Selle eesmärk on vähendada eri piirkondade arengutaseme vahelisi erinevusi,
kujundada ümber taandarenevaid tööstuspiirkondi ja mitmekesistada maapiirkondi ning
arendada piiriülest, riikide- ja piirkondadevahelist koostööd. Seda rahastatakse Euroopa
Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist.
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KOKKUVÕTE
JASPERSist
I.

Euroopa Komisjon otsustas 2005. aastal osaleda koos Euroopa Investeerimispangaga

(EIP) uues algatuses „Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks“ (JASPERS), mille
eesmärk on anda 2004. aastal või pärast seda ELiga ühinenud liikmesriikidele tasuta
sõltumatut nõu, et aidata neil ette valmistada kvaliteetseid ettepanekuid ELi
Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavate suurte
investeerimisprojektide kohta.
Auditi läbiviimine
II.

Kontrollikoda hindas, kas JASPERS avaldas positiivset mõju ELi kaasrahastatavate

projektide arengule ja üldisele kvaliteedile toetust saanud liikmesriikides ning parandas
nende liikmesriikide haldussuutlikkust.
III. Kontrollikoda viis auditi läbi neljas liikmesriigis: Horvaatias, Maltas, Poolas ja Rumeenias.
Audit hõlmas ajavahemikku JASPERSi kasutuselevõtust 2006. aastal kuni 2016. aasta lõpuni.
Horvaatias ja Poolas tegi kontrollikoda auditi koostöös nende riikide kõrgeimate
kontrolliasutustega, kes hindasid oma auditi käigus JASPERSi mõju riigi tasandil samal ajal
kontrollikoja auditiga 1.
Kontrollikoja leiud
IV. JASPERSi peamiste eesmärkide ning ülesannete ja vastutusalade määratlemisel esines
puudujääke. Sellest tulenevalt ei olnud JASPERSi abi piisavalt täpselt suunitletud. JASPERS
loodi programmitöö perioodiks 2007–2013, kuid kuna seda pikendati programmitöö

1

Poola kõrgeima riikliku kontrolliasutuse 2016. aasta oktoobri aruanne algatuse JASPERS
toimimise kohta Poolas ning Horvaatia kõrgeima riikliku kontrolliasutuse 2017. aasta mai
aruanne, mis käsitleb JASPERSi programmi algatuse mõju Horvaatia Vabariigi esitatud
ettepanekutele projektide kohta, millele taotletakse ELi fondide kaasrahastust.
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perioodini 2014–2020, sai sellest pikaajaline algatus. JASPERSil puuduvad selged
mõõdetavad eesmärgid, mis sihtide saavutamisest märku annaksid. Programmitöö perioodi
2014–2020 alguses hakati JASPERSist toetama ka mitmeetapilisi projekte ning ergutati
liikmesriike projektide rakendamise etapis tasuta abi aktiivsemalt kasutama. Ühtegi
nimetatud tegevustest ei loetud prioriteediks.
V.

Uue sõltumatu kvaliteedikontrolli funktsiooni loomisel programmitöö perioodiks 2014–

2020 oli suuri puudujääke. JASPERSi kvaliteedikontrolli teenuse sõltumatust nõrgendas
asjaolu, et üks ja sama töötaja vastutas nii kvaliteedikontrolli kui nõuandeteenuste talituse
töö kinnitamise eest. Lisaks ei olnud 2017. aasta oktoobriks vastu võetud JASPERSi sõltumatu
kvaliteedikontrolli läbiviimise korda. Kontrollikoda täheldas suurt ohtu JASPERSi nõuandva
funktsiooni sõltumatusele. Kuigi sõltumatu kvaliteedikontroll oli äärmiselt oluline osa
suurprojektidele komisjoni heakskiidu andmise protsessist, ei osalenud komisjon otseselt
sõltumatu kvaliteedikontrolli teostamisviisi üle otsustamises, riskides sellega, et kontroll ei
toimunud kavakohaselt.
VI. JASPERS aitas kiirendada projektide heakskiitmist ja avaldas mõju nende kvaliteedile.
Peale selle parandas JASPERS projektide alusdokumentide kvaliteeti. Kontrollikoda leidis
ühtlasi, et JASPERSi antud abi oli suhteliselt kõikehõlmav. Programmitöö perioodil 2007–
2013 kulus komisjonil üldiselt vähem aega suurprojektide heakskiitmiseks, kui need olid
saanud JASPERSi abi. Samas leidis kontrollikoda, et JASPERS ei suutnud üldiselt mõjutada ELi
rahastamisvahendite kasutusmäära. Programmitöö perioodi 2014–2020 puhul täheldas
kontrollikoda, et suurprojektide heakskiitmiseks kuluvat aega oleks saanud olulisel määral
vähendada. Lõpetuseks tõdes kontrollikoda, et JASPERSist abi saanud suurprojektide puhul
tuvastati kontrollikoja 2014. ja 2015. aasta vastavusauditite läbiviimise käigus harvemini vigu
seoses nende seaduslikkuse ja korrektsusega.
VII. JASPERSi mõju haldussuutlikkusele ei suurendanud siiski sõltumatust JASPERSi abist. Nii
riikide ametiasutused kui ka projektide toetusesaajad nentisid üldiselt, et JASPERS oli
parandanud nende haldussuutlikkust, kuigi mõnel juhul väideti, et JASPERSi abist jäädi
tugevalt sõltuma. Kontrollikoda ei leidnud tõendeid, mis oleksid kinnitanud
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haldussuutlikkuse tegelikku paranemist. Kontrollikoda täheldas, et JASPERS oli aja jooksul
hakanud rohkem tähelepanu pöörama liikmesriikide haldussuutlikkuse suurendamisele.
VIII. Võttes arvesse ka JASPERSi tegevuse järelevalves esinevaid märkimisväärseid puudusi,
seab see ohtu algatuse eduka toimimise, eriti mis puutub selle tõhususse ja
tulemuslikkusesse. EIP keeldus esitamast teavet JASPERSi tegelike kulude kohta ning
komisjonil oli võimalik vaid osaliselt tõendada EIP poolt palgatud töötajate suhtes kuni
2014. aastani kohaldatud standardkulude põhjendatust.
Kontrollikoja soovitused
IX. Komisjon peaks:
a)

suurendama kontrolli JASPERSi, sealhulgas selle tegevuste strateegilise planeerimise üle,
pidades meeles seda, et JASPERS loodi algselt ajutise algatusena, ning sellest tulenevalt
lubama JASPERS järk-järgult lõpetada, kui selle põhieesmärgid on täidetud;

b)

võtma viivitamatult meetmeid selleks, et maandada JASPERSi sõltumatu
kvaliteedikontrolli erapooletuse kadumise riski selliste projektide hindamisel, mis on
saanud JASPERSilt nõuandvat tuge;

c)

taotlema täielikku juurdepääsu vajalikele dokumentidele, et kontrollida JASPERSi
sõltumatu kvaliteedikontrolli menetlusi;

d)

suunama JASPERSi abi vastavalt projekti arenguetapile ja keskenduma jätkuvalt
suurprojektidele nõuandeteenuste pakkumisele;

e)

kaasama JASPERSi tegevused oma tehnilise abi strateegiasse, et parandada
liikmesriikide haldussuutlikkuse arendamiseks ettenähtud kestvate (mitte ajutiste)
tegevuste koordineerimist JASPERSiga; aja jooksul kohandama JASPERSi tegevuse rolli,
iseloomu ja intensiivsust seoses suutlikkuse suurendamisega liikmesriikides, et pakkuda
liikmesriikidele stiimuleid piisava ja jätkusuutliku haldussuutlikkuse taseme
saavutamiseks;
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f)

kasutusele võtma laiaulatusliku süsteemi, mille abil saab jälgida, millises ulatuses on
JASPERSi pika- ja lühiajalised eesmärgid saavutatud; tagama JASPERSi tulevaste
hindamiste piisava põhjalikkuse ning tegema järeldusi selle kohta, kas JASPERS on oma
põhieesmärgid saavutanud; võtma meetmeid JASPERSi tõhususe ja tulemuslikkuse
parandamiseks; ning tagama, et JASPERSi kulud oleksid mõistlikud ja vastaksid tegelikele
kulutustele.
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SISSEJUHATUS
Mis on JASPERS?
1. Aastal 2004 või hiljem ELiga ühinenud liikmesriikidel oli võimalus abi saada
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi suurtest toetustest 2. Rumeenia,
Bulgaaria ja Horvaatia said enne ELiga ühinemist lisaks ELi rahalist toetust ühinemiseelse abi
rahastamisvahendist (IPA).
Samas oli nende riikide haldusasutuste suutlikkus hallata ELi rahalisi vahendeid ning
valmistada projekte ette ja viia neid ellu vastavalt ELi nõuetele piiratud.
2. Euroopa Komisjon otsustas kõnealuste puudustega tegelemiseks osaleda koos EIP-ga
uues algatuses, mille eesmärk oli anda nendele liikmesriikidele tehnilist nõu. 2006. aastal
sõlmisid komisjon, Euroopa Investeerimispank (EIP), Euroopa Rekonstruktsiooni- ja
Arengupank ning hiljem ka KfW vastastikuse mõistmise memorandumi algatuse loomiseks.
Algatuse „Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks“ (JASPERS) eesmärk oli anda
liikmesriikidele tasuta sõltumatut nõu, et aidata neil ELi kaasrahastuse saamiseks ette
valmistada suuri investeeringuid hõlmavaid kvaliteetseid suurprojekte. Asjaomane nõu oli
seotud näiteks teostatavusuuringu, kulude-tulude analüüsi ja keskkonnaküsimustega
(vt punkt 57).
3. Esialgu nähti ette, et JASPERS tegutseb ainult programmitöö perioodil 2007–2013 ning et
abi saavad kasutada ainult liikmesriigid, kes on ühinenud ELiga aastal 2004 või hiljem 3.
2014. aastal allkirjastatud partnerluse raamlepinguga 4 pikendati JASPERSi tegevust siiski ka
programmitöö perioodiks 2014–2020 (ning anti uued volitused seoses Euroopa ühendamise

2

Programmitöö perioodi 2014–2020 jaoks loodi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, mille
hulka kuuluvad muu hulgas Ühtekuuluvusfond ja Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF).

3

Kreeka sai erandkorras JASPERSi abi alates 2013. aastast.

4

Euroopa Komisjoni ja EIP 2014. aasta novembris sõlmitud partnerluse raamleping JASPERSi
2014.–2020. aasta perioodi tehnilise abi rahastamisvahendi haldamiseks.
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rahastuga) 5. Ühtlasi muudeti see avatuks kõikidele liikmesriikidele ja kandidaatriikidele,
eeldusel, et vajalikud ressursid on olemas.
4. EIPs haldab JASPERSi tehnilise abi algatust selleks loodud eraldi osakond – JASPERSi
osakond. JASPERS annab tööd umbes 124 töötajale 6. Selle peakontor asub Luxembourgis EIP
hoones. Samuti on sel kolm piirkondlikku keskust: Varssavis, Viinis ja Bukarestis, ning üks
harukontor Brüsselis. JASPERSit rahastavad ühiselt EIP, komisjon ELi eelarvest ning Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank 7. Nimetatud kolm partnerit võtavad komisjoni juhitavas
JASPERSi juhtkomitees ühehäälselt vastu strateegilisi otsuseid nii algatuse juhtimise kui ka
järelevalve kohta.
5. JASPERSi tegelikud kulud olid selle tegevuse algusest 2006. aastal kuni 2016. aasta lõpuni
284,2 miljonit eurot. Umbes 79 % JASPERSi kogukuludest (ligikaudu 223,5 miljonit eurot)
kaeti ELi eelarvest. Täpsemad andmed on toodud tabelis 1. Ülejäänud osa katsid teised
partnerid JASPERSi käsutusse antud töötajate näol.

5

Volitused hõlmasid ka IPA II-e.

6

Töötajate arv seisuga 31.12.2016.

7

Neljas asutajaliige oli algselt Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), kes aga ei pikendanud oma
osalemist programmitöö perioodiks 2014–2020. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank
otsustas algatusest taganeda alates 2017. aasta juulist.
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Tabel 1. JASPERSi tegelikud kulud (valdavalt ühikukulude alusel) ja töötajate arv (aasta
lõpu seisuga) kuni aastani 2016

Aasta

JASPERSi

tegelikud kulud1 rahaline panus1
A

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
kokku
1

Komisjoni
B

0,0
17,8
21,2
23,5
30,2
32,0
30,4
31,6
28,9
32,4
36,0
284,2

Komisjoni
rahastamismäär

Töötajate arv
[täistööaja
ekvivalent]

B/A

3,9
13,2
16,0
17,1
23,4
26,5
24,2
23,1
21,8
25,7
28,8
223,5

–
74 %
75 %
72 %
77 %
83 %
80 %
73 %
75 %
79 %
80 %
79 %

15
56
61
77
88
89
91
87
96
116
124
–

Miljonit eurot.

Märkus: JASPERSi aastaaruannete kohaselt 2006. aastal tegelikke kulusid ei tekkinud. Sellele
vaatamata tegi komisjon JASPERSile 2006. aastal väljamaksed. Andmed ei hõlma JASPERSi volitusi
seoses IPA ja Euroopa ühendamise rahastuga.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs JASPERSi aastaaruannete ja komisjoni vastuste põhjal.

Millega JASPERS tegeleb?
6. JASPERS täidab talle antud eraldiseisvaid ülesandeid. Need ülesanded võidakse esitada
alljärgneval kujul:
•

individuaalne tugi suurprojektidele ja teistele projektidele peale suurprojektide
(vt punkt 7), sealhulgas ajutine tugi mitmeetapilistele suurprojektidele (vt punkt 40),

•

horisontaalne toetus (vt punkt 8),

•

suutlikkuse suurendamise meetmed (vt punkt 9),

•

läbivaatamisega seotud ülesanded (vt punkt 10),
-

sõltumatu kvaliteedikontroll,

-

esitamisjärgsed hindamised.
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7. JASPERSi peamine strateegiline eesmärk on pakkuda projektide väljatöötamisel
võimalikult varakult individuaalset tuge, aidates toetatavatel liikmesriikidel ette valmistada
projekte, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist 8.
Tegelikult võib JASPERS pakkuda tuge projekti mis tahes arengujärgus alates kontseptsiooni
väljatöötamisest kuni heakskiitmiseni ning erandlikel juhtudel ka hiljem, rakendusetapis.
Valdav osa ülesannetest on seotud suurprojektidega, st projektidega, mille kulud ületavad
kindlaksmääratud ülempiiri 9 ja nõuavad komisjoni heakskiitu. JASPERS võib toetada ka teisi
projekte peale suurprojektide, kui liikmesriigid on need heaks kiitnud – eriti juhul, kui neil on
konkreetne strateegiline väärtus.
8. Horisontaalne toetus võib seisneda nõu andmises erinevate, kuid seotud projektide
rühmadele ühes või enamas liikmesriigis, või strateegilise nõu andmises liikmesriigi
ametiasutustele.
9. 2011. aastal lõi JASPERS koostöövõrgustiku platvormi suutlikkuse suurendamise
meetmete jaoks. See korraldab koolituskursusi ja kontaktide loomise üritusi, et suurendada
liikmesriikide ametiasutuste suutlikkust koostada projekte kooskõlas ELi eeskirjadega ning,
levitada häid tavasid.
10. 2015. aastal hakkas JASPERS komisjoni suurprojektide heakskiitmise menetluse raames
ka suurprojektide taotlusi läbi vaatama. Läbivaatamine võib toimuda sõltumatu
kvaliteedikontrolli kujul (vt punktid 44–52). Sõltumatut kvaliteedikontrolli teeb Brüsselis

8

2006. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum.

9

Programmitöö perioodil 2007–2013 nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006,
millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja
Ühtekuuluvusfondi kohta (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25), artikli 39 kohaselt projektid, mille
kogumaksumus ületab 50 miljonit eurot.
Programmitöö perioodil 2014–2020 ühissätete määruse nr 1303/2013 artikli 100 kohaselt
programmid, mille rahastamiskõlblike kulude kogusumma on suurem kui 50 miljonit eurot või
säästva transpordi edendamisele ja oluliste võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade
kõrvaldamisele suunatud tegevuste puhul 75 miljonit eurot.

16

asuv talitus liikmesriigi taotlusel, nagu on sätestatud ühissätete määruses10. Alates
2015. aastast võib JASPERS komisjoni, mitte liikmesriigi taotlusel teha ka esitamisjärgse
hindamise vormis läbivaatamist. Esitamisjärgse hindamise ulatus on sõltumatu
kvaliteedikontrolli ulatusest kitsam. Sõltumatuid kvaliteedikontrolle ja esitamisjärgset
hindamist võib teha ka sellistele suurprojektidele, millega seoses on juba saadud JASPERSilt
nõu enne suurprojekti taotluse esitamist.
11. Alates tegevuse alustamisest 2006. aastal kuni 2016. aasta lõpuni täitis JASPERS
1147 ülesannet. Umbes kaks kolmandikku neist olid seotud suurprojektidega. Joonisel 1 on
esitatud täidetud ülesannete arv ülesannete liikide kaupa.
Joonis 1. JASPERSi täidetud ülesanded liigiti (2006–2016)

58

31 21

Individuaalne tugi suurprojektidele
Individuaalne tugi teistele projektidele
peale suurprojektide

192
1147
ülesannet

Horisontaalne toetus
650

195

Mitmeetapiliste suurprojektide
toetamine
Sõltumatu kvaliteedikontroll /
esitamisjärgne hindamine
Suutlikkuse suurendamise meetmed

Allikas: Euroopa Kontrollikoda JASPERSi esitatud teabe põhjal (seisuga 31. detsember 2016).

10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
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12. Peaaegu 50 % kõikidest JASPERSi täidetud ülesannetest oli seotud tegevustega
Poolas (307) ja Rumeenias (246). Joonisel 2 on välja toodud JASPERSi ülesannete arv
liikmesriikide kaupa.
Joonis 2. JASPERSi täidetud ülesanded liikmesriikide kaupa

Poola

307

Rumeenia
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Bulgaaria
Ungari
Tšehhi Vabariik
Slovakkia
Horvaatia
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Sloveenia
Leedu
Malta

24

Läti
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Kreeka
Türgi

1147
ülesannet

Serbia
Prantsusmaa
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0

50

100

150

200

250

300

350

Allikas: Euroopa Kontrollikoda JASPERSi esitatud teabe põhjal (seisuga 31. detsember 2016).
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13. Alates 2006. aastast kuni 2016. aasta detsembrini kiitis komisjon heaks 963
programmitöö perioodi 2007–2013 suurprojekti 11. Neist 511 (umbes 53 %) olid saanud
JASPERSi toetust. Kõnealustesse projektidesse investeeriti kokku ligikaudu 77,6 miljardit
eurot ja ELi rahaline panus oli kokku 46,2 miljardit eurot.
14. I lisas on esitatud JASPERSi kõikide ülesannete arv programmitöö perioodidel 2007–
2013 ja 2014–2020 ülesannete staatuse ja liikide kaupa.
Kontrollikoja auditi ulatus ja lähenemisviis
15. Auditi eesmärk oli hinnata, kas JASPERS avaldas liikmesriikides positiivset mõju ELi
kaasrahastatavatele projektidele.
Selleks keskendus kontrollikoda kolmele eri valdkonnale. Esiteks vaatas kontrollikoda läbi
JASPERSi institutsioonilise ülesehituse, haldamise ja tegevuse ulatuse. JASPERSi abi saanud
projektidega seotud EIP laenutehinguid ei auditeeritud 12. Teiseks kontrollis kontrollikoda
JASPERSi tegevuse tegelikku mõju valimisse kuulunud projektidele ja liikmesriikide
haldussuutlikkusele. Lõpetuseks kontrollis kontrollikoda eri tasanditel loodud süsteeme,
mille abil jälgitakse ja hinnatakse JASPERSi tööd ning tõhusust ja tulemuslikkust.
16. Audit hõlmas ajavahemikku alates JASPERSi tegevuse algusest 2006. aastal kuni
2016. aasta lõpuni – seega ülesandeid nii programmitöö perioodist 2007–2013 kui ka 2014–
2020. Vajaduse korral võttis kontrollikoda arvesse ka komisjoni ja EIP esitatud teavet kuni
2017. aasta augustini kestnud perioodi kohta.
17. Kontrollikoja audit toimus komisjonis, EIP JASPERSi osakonnas ja JASPERSi juhtkomitees
ning neljas valitud liikmesriigis: Horvaatias, Maltas, Poolas ja Rumeenias. Nimetatud

11

Komisjoni sõnul oli ta 2017. aasta seisuga teinud positiivse otsuse 970 programmitöö perioodi
2007–2013 suurprojekti kohta.

12

ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 3 kohaselt on kontrollikojal õigus auditeerida vaid EIP
tegevust seoses ELi eelarve tulude ja kulude haldamisega.
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liikmesriikide valiku puhul sai määravaks see, kui palju nad on JASPERSilt abi saanud,
geograafiline jaotus ja ELi vahendite kasutamise kogemus.
18. Oma auditis tugines kontrollikoda eeskätt järgmistele tõenditele:
-

intervjuud ametnike ja toetusesaajatega nii ELi kui ka riikide tasandil;

-

riikide ametiasutuste, EIP JASPERSi osakonna ja komisjoni esitatud dokumentide ning
teabe analüüs;

-

28 eraldiseisvast projektiülesandest (millest 25 olid seotud suurprojektide ja 3 teiste
projektidega peale suurprojektide) ja 9 horisontaalsest JASPERSi ülesandest koosneva
valimi kontrollimine (II lisa); valimi moodustamisel keskenduti lõpetatud ülesannetele 13;

-

343 teate läbivaatamine meetmete lõpuleviimise kohta, mis olid seotud ülesannetega
neljas külastatud liikmesriigis;

-

kontrollikoja 2014. ja 2015. aastal suurprojektidega seoses läbi viidud vastavusauditi
tulemuste analüüs.

19. Lisaks vaatas kontrollikoda läbi regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi suurprojektide
kohta koostatud lõpliku auditiaruande, mille avaldas komisjoni siseauditi talitus 2017. aasta
oktoobris. Auditi ulatus hõlmas nende menetluste ja kontrollimehhanismide ülevaatamist,
mille regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat on kehtestanud suurprojektide
heakskiitmiseks ja järelevalveks programmitöö perioodil 2014–2020, ning käsitles muu
hulgas JASPERSI sõltumatu kvaliteedikontrolli funktsiooni.
20. Horvaatiat ja Poolat puudutava auditi osas tegi kontrollikoda koostööd Horvaatia ja Poola
kõrgeimate kontrolliasutustega, kes hindasid oma auditi käigus JASPERSi mõju riiklikul

13

Valimisse kuulunud ülesannetest 29 oli seotud programmitöö perioodiga 2007–2013 ja 8
programmitöö perioodiga 2014–2020 (vt II lisa ja koguvalimi kohta I lisa).
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tasandil samal ajal kontrollikoja auditiga 14. Koostöö käigus vahetati arvamusi kontrollikoja
auditi lähenemisviisi ja meetodite kohta ning arutati kummagi riigiga seotud auditi
põhitulemusi.
TÄHELEPANEKUD
JASPERSi halvasti määratletud põhieesmärkide tõttu oli selle tegevuses vajakajäämisi
21. Kontrollikoda on seisukohal, et asjakohaselt määratletud ja ühemõttelised kõrgeima
tasandi strateegilised eesmärgid annavad kindla aluse JASPERSi ressursside suunamiseks
olulisimatesse valdkondadesse. Need eesmärgid on ühtlasi tähtsad JASPERSi tegevuse
järgnevaks järelevalveks ja hindamiseks ning täiendavat toetust vajavate valdkondade
väljaselgitamiseks. Lisaks on kontrollikoda seisukohal, et selgelt määratletud ülesanded ja
vastutusalad on määrava tähtsusega läbipaistvuse tagamiseks, aruandekohustuse täitmiseks,
kattuvuste vältimiseks ning erapooletuse tagamiseks seal, kus see on oluline. Sellest
tulenevalt hindas kontrollikoda JASPERSi institutsioonilist ülesehitust selle loomise ajal
2006. aastal ning tegevuse pikendamise ajal 2014. aastal.
JASPERSi põhieesmärgid olid ebaselged ja osaliselt omavahel vastuolus
22. JASPERS loodi algselt programmitöö perioodiks 2007–2013. JASPERSi eesmärke kirjeldati
esmakordselt 2005. aastal koostatud kontseptsioonidokumendis 15. Selles märgiti, et

14

Poola kõrgeima riikliku kontrolliasutuse 2016. aasta oktoobri aruanne algatuse JASPERS
toimimise kohta Poolas ning Horvaatia kõrgeima riikliku kontrolliasutuse 2017. aasta mai
aruanne, mis käsitleb JASPERSi programmi algatuse mõju Horvaatia Vabariigi esitatud
ettepanekutele projektide kohta, millele taotletakse ELi fondide kaasrahastust.

15

6. septembri 2005. aasta lõplik versioon.
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JASPERSi toetust saavad eelisjärjekorras Euroopa Liiduga 2004. aastal ja hiljem ühinenud
liikmesriikide ning Kreeka, Hispaania ja Portugali 16 suurprojektid.
23. Kontseptsioonidokumendis oli ühtlasi märgitud, et pärast kahte esimest
tegutsemisaastat vaatavad komisjon ja EIP JASPERSi tegevuse läbi, et otsustada selle
strateegilise juhtimise üle, kuna JASPERSi tegevuse alguses ei olnud võimalik tulevast
nõudlust täpselt hinnata. Kuigi kontseptsioonidokumendis ette nähtud põhisuunitlus võeti
2006. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumisse üle (vt punktid 2 ja 3), jäid
teatavad aspektid sellest siiski välja. Üks neist oli keskendumine liikmesriikide
haldussuutlikkuse suurendamisele. Samuti jäeti välja tegevuse läbivaatamise kohustus pärast
kahte tegutsemisaastat.
24. JASPERSi üldine strateegiline eesmärk oli 2006. aasta vastastikuse mõistmise
memorandumis toodud kirjelduse kohaselt aidata toetatavatel liikmesriikidel ette valmistada
ja esitada kvaliteetseid projekte, mida rahastatakse struktuurifondidest ja
Ühtekuuluvusfondist. Selle eesmärk oli kiirendada olemasolevate ELi rahaliste vahendite
kasutamist. Mõlemad eesmärgid – kvaliteedi parandamine ja vahendite kasutuselevõtu
kiirendamine – jäid kehtima ka programmitöö perioodil 2014–2020.
Kontseptsioonidokument sisaldas ligikaudset hinnangut eeldatavate suurprojektide
ettepanekute arvu kohta aastas, kuid enne JASPERSi algatuse käivitamist programmitöö
perioodiks 2007–2013 ei tehtud ühtegi vajaduste hindamist. Erinevalt sellest tegi komisjon
programmitöö perioodil 2014–2020 JASPERSiga koostööd, et viia enne JASPERSi volituste
pikendamist ja kõikide liikmesriikide jaoks avatuks muutmist läbi vajaduste üldhindamine
(vt punkt 3). Kontrollikoda leidis, et kõnealune vajaduste hindamine oli siiski liiga optimistlik
(vt punktid 52 ja 87–90).
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Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovaki Vabariik ja Sloveenia
ning läbirääkijariigid Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia. Kreekat, Hispaaniat ja Portugali mainiti
küll 2005. aasta kontseptsioonidokumendis, kuid 2006. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise
memorandumisse neid ei kaasatud. Kreekale hakati abi andma 2013. aastal (ilma 2006. aastal
sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit muutmata).
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25. JASPERSi lõppeesmärk – aidata liikmesriikidel struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi abi
maksimaalselt ära kasutada – on selge. Kaks JASPERSi põhieesmärki ei olnud kummalgi
programmitöö perioodil piisavalt selged ega konkreetsed. Algatusega taotletavat eesmärki
parandada projektide kvaliteeti ei olnud täpselt kindlaks määratud ning ELi
rahastamisvahendite kasutusmäära 17 parandamise eesmärk jäi ebamääraseks. Peale selle
olid need kaks põhieesmärki vähemalt osaliselt omavahel vastuolus: näiteks võib projekti
parandamine põhjustada edaspidiseid viivitusi, piirates seega vahendite kasutusmäära (vt
ka punkt 96). Seetõttu ei olnud see piisavaks aluseks, et hinnata algatuse tulemuslikkust.
26. Komisjon ei täpsustanud, millistel alustel ta hindaks, kas JASPERSi põhieesmärgid on
saavutatud ja milliste vahenditega. Näiteks oli haldussuutlikkuse suurendamine, mis peaks
aitama parandada nii projektide kvaliteeti kui ka vahendite kasutusmäära, eesmärgiks seatud
küll kontseptsioonidokumendis, kuid programmitöö perioodi 2007–2013 vastastikuse
mõistmise memorandumisse ei olnud seda üle võetud. See oli kaasatud ainult programmitöö
perioodi 2014–2020 hõlmavasse partnerluse raamlepingusse, kuid ilma konkreetsetele
eesmärkidele osutamata. Seetõttu ei olnud sellega kummalgi perioodil seotud ühtegi
konkreetset eesmärki ning haldussuutlikkuse suurendamine määrati hoopis pikaajaliseks
mõjuks. See põhjustas alljärgnevaid probleeme.
27. Haldussuutlikkuse suurendamine on oma iseloomult eesmärk, mis tuleb aja jooksul üle
vaadata: pärast seda, kui liikmesriik on teatud valdkonnas saavutanud soovitud tasemel
haldussuutlikkuse, kaob vajadus võtta edaspidi suutlikkuse suurendamise meetmeid. Sel
puhul oleks kontrollikoda eeldanud niisuguste temaatiliste eesmärkide seadmist, mille
saavutamine näitaks selgelt, et teatavaid suutlikkuse suurendamise meetmeid ei ole enam
vaja. Kõnealusel juhul ei olnud aga ei komisjon ega JASPERS seadnud suutlikkuse
suurendamisega seoses ühtegi konkreetset eesmärki.
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Parem kasutusmäär tähendab ELi vahendite varasemat ja kiiremat kasutust.
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Peamiste sidusrühmade ülesanded ja vastutusalad ei olnud piisavalt selged
28. JASPERSi töö eest maksab peamiselt komisjon ning tööd teostab EIP liikmesriikide
taotlusel. JASPERSi ning selle peamiste sidusrühmade 18 ülesanded ja vastutusalad ei olnud
(sealhulgas komisjoni ja EIP vahel ametlikult sõlmitud lepingutes, nagu iga-aastased
toetuslepingud) kummalgi programmitöö perioodil selgelt määratletud.
29. Ainsad leitud tõendid vormistatud töökokkulepete kohta olid töökokkulepped JASPERSi
ja liikmesriikide vahel 19. Need kokkulepped olid aga üldist laadi ja piirdusid
projektiülesannetega.
Kui välja arvata üksikülesannete tasandil sõlmitud kokkulepped (juhul, kui need
eksisteerisid), ei leidnud kontrollikoda tõendeid vormistatud institutsiooniliste kokkulepete
kohta seoses horisontaalse või strateegilise nõu andmisega ega suutlikkuse suurendamisega
seotud tegevusega. Samuti ei leidnud kontrollikoda tõendeid selle kohta, et liikmesriikidele
oleks esitatud mis tahes nõudeid tõendada, et JASPERSi antud nõust on kasu olnud (kaasa
arvatud teiste projektide puhul peale suurprojektide).
30. Peale selle ei olnud projektidega seotud töökokkulepped piisavalt laiaulatuslikud, millest
tulenevalt kujunes välja praktika, mis ei olnud alati kooskõlas JASPERSi eesmärkidega.
Näiteks Poolas otsustasid riigi ametiasutused järjekindlalt kaasata JASPERSi alles siis, kui
suurprojektid olid riigi tasandil juba heaks kiidetud. See oli aga vastuolus JASPERSi
esmatähtsate eesmärkidega, mille kohaselt tuleks JASPERS kaasata projektide kavandamisse
võimalikult varakult.
31. JASPERSil puudusid ka selgelt vormistatud töökokkulepped komisjoniga. Täpsemalt
puudusid kuni 2008. aastani sätted JASPERSi ülesannete tulemustest teatamise kohta ning
need võeti vastu alles kaks aastat pärast algatuse loomist. Sellest kujunes välja JASPERSi

18

Toetatavad liikmesriigid, komisjon, EIP ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (viimane
jäi kontrollikoja auditist oma suhteliselt väikese panuse tõttu välja).

19

Horvaatiaga sõlmitud aastal 2012, Malta ja Poolaga aastal 2006 ning Rumeeniaga aastal 2008.
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teade meetme lõpuleviimise kohta ehk standardne kokkuvõte töö kohta, mida JASPERS oli
projektiga seoses teinud ja mis sisaldas vajaduse korral soovitusi riikide ametiasutustele.
Alates 2008. aastast koostas JASPERS pärast iga ülesande lõpetamist teate meetme
lõpuleviimise kohta, mille liikmesriigid olid kohustatud lisama komisjonile esitatavale
suurprojekti taotlusele, et komisjon saaks seda oma hindamistöös kasutada.
32. Külastatud neljast liikmesriigist kahes20 kritiseerisid riigi ametiasutused ebaselgeid ootusi
ja halvasti koordineeritud teabevahetust koos selguse puudumisega selle kohta, kuidas
JASPERSiga koostööd teha. Kontrollikoja hinnangul on komisjon JASPERSi teenuseid kasutav
klient. JASPERS ja komisjon peavad aga JASPERSi ainsateks klientideks liikmesriike, sest (välja
arvatud 2015. aastal kasutusele võetud esitamisjärgse hindamise puhul – vt punkt 35) töö
toimub ainult vastavalt liikmesriikide nõudmistele.
33. EIPd võib samuti nimetada kaudselt JASPERSi kliendiks. 2006. aastal määratles EIP oma
täiendavad institutsioonilised JASPERSiga seotud eesmärgid. Siia alla kuulusid muu hulgas
laenuvõimaluste suurendamine ja tihedam side riikide ametiasutustega 21. Programmitöö
perioodil 2014–2020 kavatses EIP taas ära kasutada JASPERSiga kaasnevaid suuremaid
laenuvõimalusi, laenates JASPERSi toetatud projektidele 10 miljardit eurot ehk sama summa,
mis programmitöö perioodil 2007–2013 22. Vastavate auditeerimisõiguste puudumise tõttu
(vt punkt 15) ei hinnanud kontrollikoda seda, kas laenamisega seotud soodustused tasusid
end EIP panuse näol JASPERSi jaoks ära. Samuti ei kontrollinud kontrollikoda seda, kas
JASPERSi nõustamistegevust ja EIP laenuandmistegevust silmas pidades maandati
asjakohaselt piisava erapooletuse kadumise riski.

20

Poola ja Horvaatia.

21

EIP 2006. aasta jaanuaris vastu võetud 2006.–2008. aasta strateegiline tegevuskava, mille kiitis
heaks EIP direktorite nõukogu.

22

Vastavalt JASPERSi poolt 22. aprillil 2014. aastal EIP direktorite nõukogule saadetud
asutusesisesele märgukirjale.
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34. JASPERS pidas üldjoontes kinni talle määratud rollist, mis ei hõlma näiteks projekti
dokumentide, nagu kulude-tulude analüüs või hankedokumendid, koostamist. Mõningatel
juhtudel (20st auditeeritud suurprojektist kolme puhul) tuvastas kontrollikoda, et
liikmesriigid olid seda JASPERSilt sellele vaatamata palunud, ning JASPERS ka tegi seda. Nii
toimides andis ta liikmesriikidele tasuta konsultatsiooni, palgates ja tasustades
väliskonsultante.
35. 2015. aastal võttis komisjon kasutusele esitamisjärgse hindamise (vt ka punkt 53) ning
sellest ajast peale ei nõudnud ta enam meetmete lõpuleviimise teadete esitamist koos
suurprojekti taotlusega. JASPERS ei kaasanud seda muudatust oma töökokkulepetesse
liikmesriikidega ning jätkas liikmesriikidelt meetme lõpuleviimise teate esitamise nõudmist
koos iga suurprojekti taotlusega. Kontrollikoja arvates on meetme lõpuleviimise teate jätkuv
nõudmine JASPERSi poolt hea tava, sest meetme lõpuleviimise teate ulatus on
esitamisjärgsest hindamisest laiem. Auditi läbiviimise ajal hakkas komisjon meetme
lõpuleviimise teateid uuesti kasutama.
36. Komisjon oleks saanud JASPERSit rohkem ära kasutada, vähendades seega vajadust
väliskonsultantide järele, kes toetasid komisjoni tööd hindamismenetlustes. Kontrollikoda
leidis, et komisjon oli selle võimaluse nii mõnigi kord kasutamata jätnud. Kontrollikoda
tuvastas, et programmitöö perioodil 2007–2013 heaks kiidetud ja JASPERSi abi saanud
suurprojektidest ligikaudu 7 % puhul oli komisjon kasutanud väliseid konsultatsioonifirmasid,
kes täitsid ülesandeid, mis teatavas ulatuses kattusid JASPERSi poolt juba tehtud tööga.
JASPERSi abi ei olnud paljudel juhtudel piisavalt sihipärane
37. JASPERSi abi prioriteedid põhinesid liikmesriikide soovidel, mis peaksid olema kooskõlas
ELi ühtekuuluvuspoliitikaga. JASPERS ise ei määratlenud liikmesriikidele abi andmisel
prioriteetseid valdkondi. Nii 2005. aastal koostatud kontseptsioonidokumendis kui ka alles
2010. aastal vastu võetud JASPERSi asutusesiseses kvaliteedijuhises oli kehtestatud nõue, et
kõikide üksikülesannete ja horisontaalsete ülesannete valimise teemal tuleb komisjoniga
konsulteerida, enne kui juhtkomitee saab JASPERSi riiklikud tegevuskavad heaks kiita. Need
tegevuskavad olid strateegilise tähtsusega: neis oli määratletud JASPERSi võimalike
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tegevuste ulatus ja piirangud liikmesriikides. Programmitöö perioodil 2007–2013 siiski ei
konsulteeritud komisjoniga alati, mis puudutab teisi projekte peale suurprojektide ning
horisontaalseid ülesandeid.
38. JASPERSi mitmeaastaste tööplaanide kasutuselevõtt programmitöö perioodil 2014–2020
tõi kaasa hooletuma planeerimise ja veel harvema konsulteerimise komisjoniga, vähendades
seega nende plaanide strateegilist väärtust. Tegelikult võttis JASPERS vastu peaaegu kõik
(98 %) üksikülesannete ja horisontaalsete ülesannete taotlused, mille liikmesriigid mõlemal
programmitöö perioodil esitasid. Täpsemad andmed on esitatud tabelis 2.
Tabel 2. Ülevaade JASPERSi tagasilükatud ülesannetest programmitöö perioodidel 2007–
2013 ja 2014–2020

Ülesande liik
Suurprojektid
Teised projektid peale
suurprojektide
Horisontaalne toetus

Kõik
916
231
221
1368

2007–2013
tagasi
lükatud
31
4
1
36

%
3%
2%
0%
3%

2014–2020
tagasi
Kõik
lükatud
367
0
71
144
582

0
1
1

0%

1283

Kokku
tagasi
lükatud
31

0%
1%
0%

302
365
1950

4
2
37

%

Kõik

%
2%
1%
1%
2%

Märkus: suutlikkuse suurendamise, esitamisjärgse hindamise ja sõltumatu kvaliteedikontrolliga
seotud ülesandeid ei saa põhimõtteliselt tagasi lükata.
Tagasi lükatud – ametlik ülesandetaotlus, mida JASPERS vastu ei võtnud.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs JASPERSi andmebaasi väljavõtte kohta (seisuga 31. detsember
2016).

39. Alates 2006. aastast kuni 2015. aasta lõpuni 23 katkestati ligikaudu 22 % kõikidest
alustatud üksikülesannetest (suurprojektid ja teised projektid peale suurprojektide) ja
horisontaalsetest ülesannetest. Nendest 85 % tühistati ja ülejäänud 15 % peatati 24.
Täpsemad andmed on esitatud tabelis 3. Katkestatud ülesannetega tehtud töö moodustas

23

2016. aasta kohta jättis JASPERS oma töötajate summeeritud tööaja andmed esitamata.

24

Tühistamise ja peatamise põhjuseks oli sageli see, et seotud projektide jaoks ei taotletud enam
ELi kaasrahastamist. Mitmel juhul langes projekt ära sellepärast, et see jagati väiksemateks
projektideks.
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ligikaudu 8 % JASPERSi töötajate tööajast sel perioodil 25. Tühistamise põhjused võivad olla
mitmesugused, sealhulgas projekti mahu vähendamine, nii et enam ei ole tegemist
suurprojektiga, või koguni projektist loobumine. Kontrollikoja hinnangul näitab katkestatud
ülesannete suur arv aga ebatäpset eesmärkide püstitamist.
Joonis 3. Ülevaade tühistatud ja peatatud ülesannetest (suurprojektid, teised projektid
peale suurprojektide ja horisontaalne toetus) alates 2006. aastast kuni 2015. aasta lõpuni

2000
1800

1806

1600
Kõik suurprojektide,
teiste projektide peale
suurprojektide ja
horisontaalse toetuse
liigi alustatud
ülesanded

Ülesannete arv

1400
1200

Suurprojektide, teiste
projektide peale
suurprojektide ja
horisontaalse toetuse
liigi katkestatud
ülesanded

1000
800
600

390

400
200

15 % peatatud

22 %

85 %
tühistatud

Kokku

Katkestatud

0

Märkus: katkestatud ülesanded – peatatud ja tühistatud ülesanded:
peatatud – liikmesriigi või JASPERSi poolt ootele pandud ülesanne;
tühistatud – liikmesriigi poolt tühistatud ülesanne.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs JASPERSi andmebaasi väljavõtte kohta (seisuga 31. detsember
2016).

25

Lähtuvalt JASPERSi 2006.–2015. aasta tegelikest kuludest (vt tabel 1), mille moodustavad
peamiselt töötajatega seotud kulutused, läks katkestatud ülesannetega seotud tööaeg
kontrollikoja hinnangul maksma kuni 20 miljonit eurot.
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40. Kontrollikoda tuvastas, et komisjon ei kiitnud heaks 14 % kõikidest suurprojektidest,
mille liikmesriigid programmitöö perioodil 2007–2013 ELi kaasrahastamiseks esitasid.
Positiivsena tõdes kontrollikoda, et komisjoni andmebaasis sisalduva teabe põhjal ei olnud
enamik heakskiitu mittesaanud projektidest (umbes 95 %) JASPERSi abi saanud. Põhjusi oli
mitmesuguseid: projekti mahtu oli vähendatud või projekt jagatud mitmeks projektiks, või oli
projekt viivituste tõttu ootele pandud, et seda järgmisel rahastamiskõlblikkuse perioodil
rakendada. Vähem tuli ette projektide tagasilükkamist komisjoni poolt või tühistamist
liikmesriikide poolt.
41. Lisaks leidis kontrollikoda, et JASPERS hakkas toetust pakkuma hilinenud
suurprojektidele, mis tuli eelmisest programmitöö perioodist üle kanda (mitmeetapilised
projektid). 2015. aasta lõpuks oli alustatud 59 sellise ülesandega 26. See ei olnud enam
kooskõlas JASPERSi põhiprioriteediga: arendada uusi suurprojekte, pakkudes tavapärast
abistavat nõu.
42. Kontrollikoda pani tähele ka seda, et JASPERS ergutas liikmesriike laiendama JASPERSi abi
kasutamist horisontaalsete ülesannete ja rakendusetapis olevate projektide puhul.
43. JASPERSi vahehindamises, mis viidi komisjoni nimel läbi 2012. aasta detsembris,
soovitati JASPERSil muu hulgas parandada oma strateegilist lähenemisviisi ja vormistada
töökokkulepped komisjoniga. Kontrollikoda täheldas, et samad algpõhjused tekitasid
probleeme ka programmitöö perioodil 2014–2020.

26

2016. aasta lõpuks oli neist ülesannetest lõpule viidud 58.
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Uue sõltumatu kvaliteedikontrolli funktsiooni loomisel programmitöö perioodiks 2014–
2020 oli suuri puudujääke
44. 2013. aasta novembris nimetas komisjon JASPERSi oma tehnilise abi strateegia raames
programmitöö perioodi 2014–2020 sõltumatuks eksperdiks 27. Komisjon tegi seda ilma
eelneva ametliku hindamisprotsessita. Oma ülesande täitmiseks hakkas JASPERS 2014. aastal
kokkuleppel EIPga läbi viima sõltumatuid kvaliteedikontrolle (esimene sõltumatu
kvaliteedikontrolli aruanne valmis 2016. aastal).Komisjon ja JASPERS soovitavad sõltumatut
kvaliteedikontrolli kasutada eelkõige selliste suurprojektide puhul, mis on juba saanud
JASPERSi abistavat nõu, kuigi seda võib kasutada ka asjaomast abi mittesaanud
suurprojektide puhul.
45. Sõltumatu kvaliteedikontroll on JASPERSi väga oluline uus funktsioon, mille komisjon nägi
ette liikmesriikide poolse suurprojektide hindamise vahendina. Seetõttu võinuks eeldada, et
sisekontrolli menetlused on ametlikult kinnitatud. 2017. aasta oktoobriks ei olnud aga
kinnitatud ühtki JASPERSi sõltumatu kvaliteedikontrolli menetlust. Ainus sellekohane
dokument oli sõltumatu kvaliteedikontrolli menetluste käsiraamatu projekt. 2017. aasta
oktoobrini oli JASPERS avaldanud kaheksa sõltumatu kvaliteedikontrolli aruannet, mille
alusel on komisjon vastavad suurprojektid vaikimisi heaks kiitnud.
46. Sõltumatu kvaliteedikontrolli erapooletuse tagamiseks nõuab komisjon kontrolli täielikku
funktsionaalset sõltumatust JASPERSi nõuandeteenustest. See kavatseti saavutada
nõuandeteenuste ja sõltumatu kvaliteedikontrolli allüksuste füüsilise eraldamise teel.
Sõltumatu kvaliteedikontrolli menetluste käsiraamatu projekt oli peamine dokument, mis
kontrollikojale sõltumatu kvaliteedikontrolli menetluste kohta esitati. See sisaldas mitmeid
sätteid, mis võivad sõltumatu kvaliteedikontrolli funktsionaalset sõltumatust ohustada.
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Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi 11. novembril 2013. aastal vastu võetud tehnilise abi
strateegia programmitöö perioodiks 2014–2020.
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47. Komisjoni siseauditi talituse teatel ei ole regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi
kvaliteedikontrolliga asjakohaselt käsitletud JASPERSi nõuandeteenuste ja sõltumatu
kvaliteedikontrolli talituste vahelise võimaliku huvide konflikti küsimusi. Siseauditi talitus
soovitab regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadil analüüsida JASPERSi nõuandeteenuste
ja sõltumatu kvaliteedikontrolli osakondade vahelisi tegelikke ja tajutavaid huvide konflikte
ning vajaduse korral välja töötada leevendavad meetmed.
48. Kontrollikoda täheldas ka seda, et nii sõltumatu kvaliteedikontrolli kui ka
nõuandeteenuste talituse töö kinnitas üks ja sama vastutav direktor, mis kahandas
sõltumatu kvaliteedikontrolli talituse sõltumatust veelgi.
49. Sõltumatu kvaliteedikontroll on äärmiselt oluline osa suurprojektidele komisjoni
heakskiidu andmise protsessist. Nõuded sõltumatu kvaliteedikontrolli sisu kohta on
sätestatud teisestes õigusaktides. Sellele vaatamata ei panustanud komisjon otseselt
menetluse juhendisse, mis reguleerib sõltumatu kvaliteedikontrolli läbiviimist. JASPERSil
puudusid ka sõltumatut kvaliteedikontrolli käsitlevad allkirjastatud töökokkulepped
komisjoniga.
50. Sõltumatu kvaliteedikontrolli menetlus erineb nõuandemenetlusest selle poolest, et see
paneb komisjonile kohustuse tuua välja sõltumatu kvaliteedikontrolli aruandes osutatud
tõsised puudused, mille suhtes ta on eriarvamusel. Kontrollikoja arvates on komisjonil seda
raske teha, kuna tal ei ole enam alusdokumentidele juurdepääsu. Juhul kui komisjon puudusi
välja ei too, võetakse sõltumatu kvaliteedikontrolli tulemus kolme kuu pärast automaatselt
vastu. Sellise stsenaariumi korral teeb komisjoni otsused suurprojektide heakskiitmise kohta
tegelikult JASPERS, kes vastutab sõltumatu kvaliteedikontrolli eest.
51. Kontrollikoja auditi läbiviimise ajaks oli JASPERS koostanud kõikide liikmesriikide jaoks
sõltumatu kvaliteedikontrolliga seotud standardsed töökokkulepped, kuid kõik liikmesriigid
ei olnud neile veel alla kirjutanud. 2016. aasta lõpuks oli kokkulepped allkirjastanud üheksa
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liikmesriiki, kelle hulka ei kuulunud aga ei Rumeenia 28, Tšehhi Vabariik ega Itaalia ehk kolm
neist liikmesriikidest, kellelt oli oodata suurima arvu suurprojektide esitamist.
52. Nagu punktides 87 ja 90 mainitud, olid programmitöö perioodi 2014–2020
suurprojektide arv ja nende esitamise tähtajad liiga optimistlikud. Samuti täheldas
kontrollikoda, et liikmesriigid olid sõltumatu kvaliteedikontrolli kasutamist üle hinnanud.
2013. aasta detsembris eeldas komisjon sõltumatu kvaliteedikontrolli kasutamist enamiku
ühtekuuluvuspoliitika peamiste toetusesaajate poolt. 2015. aasta juulis hindas JASPERS, et
sõltumatu kvaliteedikontrolli menetluse läbib ligikaudu 50 % kõikidest suurprojektidest.
Täpsemalt hindas JASPERS, et 2015. aastal on selliseid suurprojekte 20, 2016. aastal 70 ja
2017. aastal 66. Tegelikult oli JASPERS 2016. aasta lõpuks koostanud ainult kolm
suurprojektidega seotud sõltumatu kvaliteedikontrolli aruannet ning neist kõigi puhul oli
eelnevalt juba saadud JASPERSi abistavat nõu (sealhulgas koostatud teade meetme
lõpuleviimise kohta).
53. Komisjonil oli algusest peale kavas, et kõik sõltumatu kvaliteedikontrolli menetlust
mittekasutanud suurprojektid esitatakse otse komisjonile, misjärel need läbivad
esitamisjärgse hindamise menetluse 29.
Komisjon ei allkirjastanud JASPERSiga ühtegi kokkulepet esitamisjärgse hindamisega seotud
töökorralduse või meetodite kohta. JASPERS suutis kinni pidada esitamisjärgse hindamise
menetluseks ettenähtud maksimaalsest tähtajast, mis on 20 tööpäeva. 2016. aasta lõpuks oli
JASPERS täitnud 28 esitamisjärgse hindamise ülesannet (sh 24 Poolaga seotud ülesannet) –
JASPERSi enda algne hinnang oli 90 esitamisjärgse hindamise ülesannet.

28

Rumeeniaga allkirjastati töökokkulepped 27. aprillil 2017.

29

Esitamisjärgse hindamise menetluse raames teeb JASPERS komisjoni nimel suure osa
suurprojektide hindamisest, et komisjon saaks langetada oma otsuse.
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JASPERS mõjutas projektide kvaliteeti, kuid ei saanud mõju avaldada vahendite
kasutusmäärale
54. Kontrollikoda püüdis kindlaks teha, kas JASPERS oli saavutanud oma üldise eesmärgi
parandada projektide kvaliteeti ning kiirendada projektide heakskiitmist komisjoni või riikide
ametiasutuste poolt. Nimetatud eesmärkide saavutamine peaks tugevdama majanduslikku ja
sotsiaalset ühtekuuluvust ning suurendama ELi rahastamisvahendite kasutusmäära.
JASPERSi üldjuhul kõikehõlmav abi aitas parandada projektidokumentide kvaliteeti ning
kiirendas projektide heakskiitmist
55. Üldiselt kehtib reegel, et mida varem on JASPERS kaasatud, seda suurem on selle mõju.
Kontrollikoda kontrollis auditi käigus külastatud nelja liikmesriigi kõigi 343 lõpetatud
suurprojekti ülesande kohta koostatud meetmete lõpuleviimise teateid. Selleks rakendas
kontrollikoda JASPERSi esmase kaasamise eri etappe (vt 1. selgitus).
1. selgitus. JASPERSi kaasamise eri etapid
1. Kontseptsiooni väljatöötamise etapp: tehakse kindlaks vajadused, mis seatakse tähtsuse
järjekorda.
2. Teostatavusuuringu-eelne etapp: esitatakse ettepanekud võimalike lahenduste kohta seoses
eelmises etapis kindlaks tehtud vajadustega.
3. Teostatavusuuringu etapp: valitakse lahendus kindlakstehtud vajaduste täitmiseks. Toetusesaaja
otsib vajaduste täitmiseks mitu investeerimisvõimalust ning teeb kindlaks iga võimaluse
põhiomadused ja tõenäolised kulud. Kontrollikoja arvates on see viimane etapp, kus JASPERSi
kaasamisel võib olla suhteliselt suur mõju projektile.
4. Taotluse esitamise etapp: teostatavusuuringule tuginedes töötatakse välja projekti üksikasjad.
Toetusesaaja valmistab ette täieliku projektitaotluse ja palub JASPERSil seda enne
korraldusasutusele või komisjonile esitamist hinnata või see läbi vaadata.
5. Rakendamise etapp: hõlmab projekti reaalset rakendamist. Tavaliselt toimub see pärast seda, kui
korraldusasutus või komisjon on projekti heaks kiitnud.
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56. Kontrollikoda leidis, et JASPERS oli peamiselt kaasatud projektide teostatavusuuringueelses (15 %) ja teostatavusuuringu etapis (52 %). Auditi tegemise ajal kinnitasid riikide
ametiasutused ja JASPERSi auditeeritud ülesannetega seotud toetusesaajad – välja arvatud
need, keda kontrollikoda kontrollis Maltal –, et JASPERS kaasati üldjuhul projekti
väljatöötamise etappi piisavalt varakult.
57. JASPERSi tegevust analüüsides tegi kontrollikoda kindlaks 13 valdkonda, kus JASPERS abi
pakub 30. Külastatud nelja liikmesriigi kõigi 343 lõpetatud suurprojekti ülesande kohta
koostatud meetmete lõpuleviimise teateid kontrollides tuvastas kontrollikoda, et JASPERS oli
enim abi osutanud järgmises viies valdkonnas (sageduse järgi kahanevas järjekorras):
teostatavusuuring, projekti taotlusvorm, kulude-tulude analüüs, keskkonnaküsimused ning
rahastamisvahendid ja rahastamisega seotud küsimused. Kontrollikoda nentis, et JASPERSi
asutusesisese menetlusjuhendi kohaselt saab JASPERS teatavates valdkondades (näiteks
riigihanked) pakkuda vaid piiratud ulatuses nõu. Samuti leidis kontrollikoda, et liikmesriigid
seadsid piiranguid JASPERSi tegevusele riigiabi valdkonnas: näiteks Maltal on eraldi riigiabiga
tegelev asutus, mistõttu JASPERSil sisuliselt puudus kokkupuude selle valdkonnaga Maltal.
58. Kontrollikoja auditeeritud valimisse kuulunud 20 suurprojekti (vt II lisa) puhul olid kõige
sagedamini JASPERSi toetust saanud valdkonnad taotlusvormide läbivaatamine, üldiste
ettepanekute ja teostatavusuuringute kontrollimine, kulude-tulude analüüs ning
keskkonnaküsimused. Kontrollikoda leidis, et JASPERSi abi oli üldjuhul kõikehõlmav ning aitas
parandada projektidokumentide kvaliteeti. Selle taga oli JASPERSi põhimõte pakkuda abi eri
valdkondades, olenemata JASPERSi kaasamise ajahetkest. Seda tähelepanekut kinnitasid ka
ülesannetega seotud toetusesaajad ning kooskõlastatud auditite ajal nii Horvaatia kui ka
Poola kõrgeimad kontrolliasutused. Lisaks sellele pani kontrollikoda tähele, et enamik tema
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13 abistatava valdkonna hulka kuuluvad kulude-tulude analüüs, konkurents ja riigiabi,
riigihanked, projekti kulude hindamine, riski- ja tundlikkusanalüüs, projekti rakendamine ja
struktuurid, teostatavusuuring, keskkonnaküsimused, rahastamisvahendid ja rahastamisega
seotud küsimused ning projekti taotlusvorm.
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auditeeritud ülesannetega seotud toetusesaajatest oli kasutanud väliste
konsultatsioonifirmade tuge, muu hulgas valdkondades, milles JASPERS andis tihti nõu.
59. Üldiselt leidis kontrollikoda, et tema 20 projektist koosnevasse auditeeritud valimisse
(vt II lisa) kuulunud JASPERSi ülesanded kestsid tavaliselt kauem, kui JASPERS oli kaasatud
projekti varajases etapis. Erandiks oli siinkohal teedeehituse sektor, kus ülesanded, millesse
JASPERS oli kaasatud hiljem, projekti taotlemise etapis (keskmiselt 1688 päeva), kestsid
kauem kui ülesanded, kus kaasamine toimus varem ehk teostatavusuuringu etapis
(834 päeva).
60. Neil juhtudel, kui JASPERS kaasatakse varakult, on ootuspärane, et ülesanded kestavad
kauem. See peaks aga lühendama komisjonil projekti heakskiitmiseks kuluvat aega.
Kontrollikoda tuvastas, et tema valimisse kuulunud projektide puhul, millesse JASPERS oli
kaasatud taotlemise etapis, kulus komisjonil heakskiitmiseks 207 päeva, samas kui nende
projektide heakskiitmise aeg, millesse JASPERS oli kaasatud varem (teostatavusuuringu
etapis), oli 205 päeva ehk märgatav vahe sama hästi kui puudus. Neil juhtudel, kui JASPERS
oli kaasatud teostatavusuuringu-eelses etapis, vähenes heakskiitmise aeg rohkem,
183 päevani.
61. Kontrollikoja külastatud neljast liikmesriigist tehti komisjoni otsus JASPERSi abi saanud
suurprojektide kohta kõige kiiremini Maltal (keskmiselt 126 päevaga). Kõik Maltal
auditeeritud suurprojektid olid saanud JASPERSi abi ning erinevalt ülejäänud kolmest
külastatud liikmesriigist oli komisjon osa neist mitteametlikult läbi vaadanud enne taotluse
ametlikku esitamist. Kontrollikoja valimisse kuulunud abi saanud suurprojektidest olid
komisjoni otsuse saamist kõige kauem oodanud Horvaatia projektid (281 päeva).
62. Tuginedes komisjoni ja JASPERSi andmebaasides sisalduvale teabele, hindas
kontrollikoda kõikide programmitöö perioodil 2007–2013 heaks kiidetud suurprojektide
puhul, kas JASPERSi abi saanud suurprojektid olid komisjonilt saanud kiirema heakskiidu.
Kontrollikoda leidis, et keskmiselt oli JASPERSi abi saanud suurprojektide kohta otsus tehtud
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22 % kiiremini kui asjaomast abi mittesaanud projektide kohta 31. Seda tähelepanekut
kinnitasid ka kooskõlastatud auditi käigus nii Poola kui ka Horvaatia kõrgeimad
kontrolliasutused. Enim oli sellist mõju märgata energia- ja tahkete jäätmete sektoris
(vt joonis 4).
Joonis 4. Programmitöö perioodil 2007–2013 komisjonil suurprojektidega seotud otsuste
vastuvõtmiseks kulunud aeg (sektorite kaupa)
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Kulunud aeg päevades, millest on maha arvatud katkestusaeg.

Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs komisjoni SFC infosüsteemi põhjal (6. aprilli 2017. aasta
seisuga).

63. Kontrollikoja eelduste kohaselt oleks JASPERSi abi pidanud parandama projektitaotluste
kvaliteeti, vähendades seega komisjoni jaoks vajadust taotlemisprotsessi heakskiitmise
menetluse ajal katkestada. Programmitöö perioodil 2007–2013 see nii ka oli kõikides

31

JASPERSi abi saanud suurprojektide kohta tehti otsus keskmiselt 198 päevaga (katkestusaeg on
sellest maha arvatud), abi mittesaanud suurprojektide kohta 255 päevaga.
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sektorites peale teedeehituse, kus olukord oli nii halb, et see viis abi saanud ja abi
mittesaanud projektide katkestamise keskmise arvu kõikides sektorites võrdsele
tasemele. Joonisel 5 on esitatud täpsemad andmed.
Joonis 5. Katkestuste keskmine arv programmitöö perioodil 2007–2013
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Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs komisjoni SFC infosüsteemi põhjal (6. aprilli 2017. aasta
seisuga).

64. Kuigi abi saanud projektide heakskiitmise menetlus oli programmitöö perioodil 2007–
2013 üldiselt kiirem kui abi mittesaanud projektidel, suutis komisjon tähtaja, st 90 päeva
jooksul pärast projektitaotluse saamist heaks kiita vaid 15 % (513 projektist 76) abi saanud
suurprojektidest ning 7 % (463 projektist 31) abi mittesaanud suurprojektidest 32. Abi saanud
suurprojektide puhul ületas komisjon 90päevase tähtaja keskmiselt 198 päevaga. Võttes

32

Programmitöö periood 2007–2013: määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 41 lõige 2. Programmitöö
periood 2014–2020: määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 102 lõiked 1 ja 2.
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arvesse katkestusi, langetas komisjon otsuse keskmiselt peaaegu aasta jooksul (342 päeva)
alates suurprojekti esitamise kuupäevast.
65. Meetmete lõpuleviimise teadete üks ettenähtud eesmärke oli aidata muuta
suurprojektide taotlusprotsess sujuvamaks: kui JASPERSi teates meetme lõpuleviimise kohta
ei olnud suuremaid probleeme välja toodud, oleks komisjon saanud meetme lõpuleviimise
teadet kasutada osana kiiremini toimuvast heakskiitmise kiirmenetlusest. Kokku kasutati
seda ainult 29 % suurprojektide puhul, mis olid programmitöö perioodil 2007–2013 JASPERSi
abi saanud (vt 2. selgitus).
2. selgitus. Kiirmenetluse mõju suurprojekti taotlusprotsessi sujuvamaks muutmisele
Kontrollikoda analüüsis meetmete lõpuleviimise teadete kasutamisel kohaldatava kiirmenetluse
mõju ajale, mis komisjonil kulus otsuste langetamiseks JASPERSi abi saanud suurprojektide kohta.
Kontrollikoda leidis, et keskmiselt langetati otsus kiirmenetlust kasutades umbes 35 % kiiremini kui
kiirmenetluse mittekasutamise korral.

66. Programmitöö perioodil 2014–2020 oli komisjon 2016. aasta lõpuks vastu võtnud
17 otsust uute suurprojektide kohta, mille suhtes kohaldati esitamisjärgse hindamise
menetlust (vt punkt 53) ning mille heakskiitmiseks kulus keskmiselt 111 päeva 33. See on
oluline edasiminek võrreldes programmitöö perioodiga 2007–2013.
Üldiselt avaldas JASPERS kontrollikoja auditeeritud suurprojektide kvaliteedile mõju
67. Kontrollikoda analüüsis JASPERSi nõuandeteenuste mõju suurprojektide kvaliteedile.
Selleks hindas ta nõuandeteenuste mõju suurprojektide kavandatud ulatusele või
väljunditele, nende tulemustele või mõjule ning kuludele ja lõpetamise tähtajale. Enam kui
poolte kontrollikoja auditeeritud projektide puhul vastas JASPERS jaatavalt liikmesriikide
taotlusele liituda protsessiga taotlusetapis, et vaadata läbi projektitaotlusega seotud

33

Katkestuste aeg on sellest maha arvatud.
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dokumendid (vt punkt 55). Tabelis 3 on esitatud arvulised järeldused kõikide kontrollikoja
auditeeritud projektide kohta.
Tabel 3. JASPERSi nõuandeteenuste mõju teatavatele auditeeritud suurprojektide
kvaliteediga seotud parameetritele
Mõju kavandamise ajal
Aspekt

1
2
3
4

Projekti ulatus/väljundid
Projekti kulud
Projekti tulemused/mõju
Projekti rakendamise ajakava

mitte märkimisväärne
mõju
puudus
58 %
35 %
63 %
95 %

piiratud
mõju
26 %
45 %
32 %
5%

märkimisväärne
mõju
16 %
20 %
5%
–

projektide
valim 1
19
20
19
19

1

Nende suurprojektide arv (kokku 20 suurprojektist), mis olid kontrollikoja auditi toimumise ajaks
piisavalt kaugele edenenud, et nende põhjal järeldusi teha.

Märkus:
mõju puudus – puudusid tõendid mis tahes muutuste kohta, mis oleksid kaasnenud JASPERSi mõjuga
analüüsitud aspektidele.
Mõõdukas mõju – tõendid väiksemate muutuste kohta, mis kaasnesid JASPERSi mõjuga analüüsitud
aspektidele.
Märkimisväärne mõju – selged tõendid suurte (käegakatsutavate) muutuste kohta, mis kaasnesid
JASPERSi mõjuga analüüsitud aspektidele.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs suurprojektidega seotud üksikülesannetest koosneva
auditeeritud valimi kontrolli põhjal.

68. Kokkuvõttes avaldas JASPERS enamikul juhtudel mõju vähemalt ühele neljast
auditeeritud suurprojektide kvaliteediga seotud parameetrist. JASPERSi mõju auditeeritud
suurprojektide kavandatud ulatusele või väljunditele oli enamikul juhtudel kas väike või
puudus üldse. Samas aga esines näiteid ka märkimisväärse mõju saavutamise kohta. Samuti
leidis kontrollikoda, et JASPERSi abi oli mõjutanud ligikaudu kahe kolmandiku kontrollikoja
auditeeritud suurprojektide kavandatud kulutusi. JASPERSi mõju kontrollikoja auditeeritud
suurprojektide kavandatud tulemustele või toimele oli enamasti väike või puudus
üldse. 3. selgituses on toodud mõned näited.
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3. selgitus. Näiteid JASPERSi märkimisväärse ja mõõduka mõju kohta kahe suurprojekti kavandatud
ulatusele, väljunditele, kuludele ja tulemustele Maltal ja Poolas
Ühe Ühtekuuluvusfondi projekti puhul Maltal, mis oli seotud riikliku tormitõkketaristu ehitamisega,
leidis kontrollikoda, et tänu JASPERSi abile tehti projekti kavandis ja ulatuses olulisi muudatusi,
sealhulgas sademevee ringlussevõtu vähendamise osas, mis ei olnud majanduslikult piisavalt
põhjendatud. Selle asemel soovitas JASPERS projekti kavandajatel keskenduda tulvatõrje taristule
kõige riskialtimates piirkondades. See suurendas projekti kavandatud väljundi sihtväärtust ligikaudu
11 % (suurenes tulvavee peatamise suutlikkus). Projekti tulemuse sihtväärtus ehk üleujutuste eest
kaitstud elanike arv suurenes seeläbi ligikaudu 226 % võrra. Tänu olulistele muudatustele projekti
kavandis ja ulatuses vähenesid projekti kavandatud kulud 62,5 miljoni euroni. Malta ametiasutuste
välja toodud esialgsed kavandatud kulud küündisid 70 miljoni euroni.
Ühe Ühtekuuluvusfondi projekti puhul Poolas reoveepuhastusjaama ehitamiseks tuvastas
kontrollikoda, et JASPERSi abil oli olnud mõõdukas mõju, mille tulemusena laienes projekti
kavandatud ulatus ka ajakohastamistöödele joogivee kvaliteedi parandamiseks. Kõnealune laiem
ulatus suurendas kavandatud projekti väljundeid ja tulemusi. Peale selle oli JASPERSil mõõdukas
mõju projekti kavandatud kuludele. Tänu JASPERSi antud nõule suurenes ELi rahastus umbes 7,5 %.
JASPERS andis nõu ka selle kohta, kuidas tõhustada projekti ehitustööde järelevalvet.

69. Enamasti leidis kontrollikoda, et JASPERS ei avaldanud mõju kontrollikoja auditeeritud
suurprojektide rakendamise planeeritud ajakavale (vt tabel 3).
70. Kontrollikoda analüüsis ka seda, millises ulatuses kavandatud projektide
kvaliteedinäitajad tegelikult saavutati. Sellistest projektidest, mis olid piisavalt kaugele
edenenud, et kontrollikoda saaks nende põhjal järeldusi teha, täheldas kontrollikoda
enamiku puhul, et väljundnäitajate sihtväärtused olid enamjaolt kas täielikult või osaliselt
saavutatud. Ainult 40 % projektidest oli oma tulemused täielikult saavutanud. Üle pooltel
projektidest tekkisid ülekulud. Kõik kontrollikoja auditeeritud suurprojektid hilinesid –
keskmiselt 22 kuud võrreldes toetuslepingus sätestatud esialgse lõpetamistähtajaga.
Täpsemad andmed on esitatud tabelis 4. Kontrollikoda ei leidnud tõendeid selle kohta, et
hilinemised või ülekulud oleksid olnud seotud JASPERSi panusega.
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Tabel 4. Kvaliteedinäitajatega seotud projektinäitajate sihtväärtuste tegelik saavutamine
Projektinäitaja sihtväärtused saavutatud?
Aspekt
1
2
3
4

Projekti ulatus/väljundid
Projekti kulud
Projekti tulemused/mõju
Projekti rakendamise ajakava

ei
–
54 %
20 %
100 %

osaliselt
20 %
–
40 %
–

täielikult
80 %
46 %
40 %
–

projektide
valim 1
10
11
5
19

1

Nende suurprojektide arv (kokku 20 suurprojektist), mis olid kontrollikoja auditi toimumise ajaks
piisavalt kaugele edenenud, et nende põhjal järeldusi teha.
Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs suurprojektidega seotud üksikülesannetest koosneva
auditeeritud valimi kontrolli põhjal.

71. Lisaks kontrollikoja auditeeritud suurprojektide valimile auditeeris kontrollikoda
põhjalikult veel kolme üksikülesannet, mis olid seotud kolme muu projektiga peale
suurprojektide. Kontrollikoda ei täheldanud, et JASPERSil oleks ühelgi juhul olnud
märkimisväärne mõju nende projektide ulatusele, väljunditele, tulemustele, kuludele või
tähtaegade täitmisele, välja arvatud ühe Horvaatia projekti puhul. Viimase puhul aitas
JASPERS suurendada uute seadmete kasutamise tulemuslikkust (ning seega projekti
kavandatud tõhusust).
72. Kõigi kolme ülesande puhul olid toetusesaajad ja riikide ametiasutused üldjoontes
JASPERSi nõu järginud. Siiski täheldas kontrollikoda, et toetusesaajate, riikide ametiasutuste,
JASPERSi ja komisjoni vahel ei olnud sõlmitud asjakohaseid kokkuleppeid, et vahetada
nõuetekohaselt teavet selle kohta, kuidas JASPERSi nõu seoses teiste projektidega peale
suurprojektide kõige paremini ära kasutada. Kõigi kolme analüüsitud projekti puhul ei olnud
asjaomasele riigi ametiasutusele esitatud projektitaotlusele lisatud teadet meetme
lõpuleviimise kohta, ehkki JASPERS oli selle väljastanud.
73. Lõpetuseks hindas kontrollikoda, kas JASPERSi abi saanud projektid olid vähem veaaltid
kui abi mittesaanud projektid. Selleks võttis kontrollikoda uuesti vaatluse alla oma 2014. ja
2015. aastal läbiviidud vastavusauditi tulemused. Selle vastavusauditi käigus auditeeris
kontrollikoda kõikides liikmesriikides 68 suurprojekti, millest 34 olid saanud JASPERSi abi ja
34 mitte. Kokkuvõttes esines JASPERSi abi saanud projektides vähem vigu kui JASPERSi abi
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mittesaanud projektides (vigu sisaldas 44 % abi saanud projektidest ja 56 % abi mittesaanud
projektidest).
74. Vastavusauditi läbiviimise ajaks oli neist 20 suurprojektist 12 piisavalt kaugele edenenud,
et kontrollikoda saaks analüüsida, kas nende väljundite ja tulemusnäitajate sihtväärtused
olid tegelikult saavutatud. Kontrollikoda leidis, et JASPERSi abi saanud projektidel oli
saavutatud 50 % näitajate sihtväärtustest ning abi mittesaanud projektidel 25 % näitajate
sihtväärtustest.
JASPERS ei suutnud mõjutada auditeeritud projektide ELi vahendite kasutusmäära
75. Kontrollikoda eeldas, et tänu eeskätt komisjoni otsustusprotsessi kiirendamisele peaks
JASPERS suurendama ka vahendite kasutusmäära. Kontrollikoja auditi toimumise ajaks oli
20 auditeeritud suurprojektist 19 piisavalt kaugele edenenud, et nende põhjal analüüsida,
kas JASPERS oli märkimisväärselt mõjutanud ELi rahastamisvahendite kasutusmäära. Ent
auditeeritud juhtumite puhul ei leidnud kontrollikoda tõendeid selle kohta, et JASPERS oleks
kasutusmäära mingilgi määral mõjutanud.
76. Selle peamiseks põhjuseks olid projekti tasandil toimunud viivitused (kontrollikoja
auditeeritud suurprojektid hilinesid keskmiselt 22 kuud). Enam kui kolmandik projektidest
kanti osaliselt üle järgnevasse programmitöö perioodi (vt punkt 41).
77. Veel üks põhjus, miks ei suudetud kasutusmäära mõjutada, oli suurprojektidega seotud
kulutuste deklareerimise kord. ELi vahenditest hüvitamiseks kõlblikud kulud deklareeritakse
(tõendatakse) komisjonile, kes hüvitab seejärel kulud liikmesriigile. Alates programmitöö
perioodi 2007–2013 algusest kuni 2009. aastani said liikmesriigid suurprojektidega seotud
kulutusi deklareerida alles pärast seda, kui komisjon oli projekti heaks kiitnud. 2009. aastast
alates34 anti õigusaktidega liikmesriikidele aga võimalus kulusid deklareerida pärast projekti

34

Nõukogu 7. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 284/2009, millega muudetakse teatavate
finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette
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heakskiitmist riigi tasandil ja enne komisjoni otsuse tegemist. Sellisel juhul ei mõjuta
JASPERSi panus vahendite kasutusmäära, kuna raha kulutataks nagunii, sõltumata JASPERSi
abist asjaomastele projektidele, ja eeldusel, et komisjon ei lükka suurprojekti taotlust tagasi.
78. Paljud kontrollikoja auditeeritud suurprojektidest olid seda võimalust kasutanud: 53 %-l
auditeeritud projektidest olid rahastamiskõlblikud kulud komisjonile esitatud enne komisjoni
otsuse vastuvõtmist. Neil juhtudel oli esimese kulude deklaratsiooni ja komisjoni otsuse
ajaline vahe keskmiselt 23 kuud.
JASPERSi mõju liikmesriikide haldussuutlikkusele ei suurendanud sõltumatust JASPERSi
abist
79. Kontrollikoda püüdis kindlaks teha, kas JASPERS oli täitnud veel ühe oma eesmärkidest:
suurendada liikmesriikide haldussuutlikkust seoses projektide ettevalmistamise,
heakskiitmise ja elluviimisega. Selle eesmärgi täitmine oleks kaasa toonud olukorra, kus
liikmesriigid oleksid kasutanud saadud kogemusi järgnevate projektide ja programmide
teostamiseks, muutudes seega komisjoni (sealhulgas JASPERSi) osutatavast tehnilisest abist
vähem sõltuvaks.
Alates 2012. aastast pööras JASPERS rohkem tähelepanu liikmesriikide haldussuutlikkuse
suurendamisele
80. Komisjoni 2005. aastal koostatud kontseptsioonidokumendi kohaselt tuli JASPERS kahe
aasta pärast üle vaadata. Seega nägi komisjon JASPERSit üleminekuvahendina, mis aitab
arendada liikmesriikide haldussuutlikkust ELi rahastamisvahendite haldamiseks ning
projektide ettevalmistamiseks ja rakendamiseks vastavalt ELi nõuetele. Peale selle nägi
kontseptsioonidokument ette, et JASPERS soovitab mõningatel juhtudel asjaomastele
liikmesriikidele haldussuutlikkuse suurendamise võimalusi, näiteks moodustades
projektijuhtimise üksuseid. Kuni 2012. aastani puudusid muud dokumendid, mis oleksid
üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta
(ELT L 94, 8.4.2009, lk 10).
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täpsemalt määratlenud JASPERSilt oodatavad tegevused liikmesriikide haldussuutlikkuse
suurendamiseks.
81. Alles pärast komisjoni hindamisaruande avaldamist 2012. aastal lõi JASPERS platvormi
koostöövõrgustiku rajamiseks, et täiustada JASPERSi projektidega seotud nõustamist ja
suurendada toetust liikmesriikidele nende haldussuutlikkuse parandamisel. Seda püüti teha
teadmiste jagamise ja suutlikkuse suurendamisega seotud sihipärase tegevuse abil ning
heade tavade levitamise edendamise ja kogemuste vahetamise kaudu liikmesriikide vahel.
82. Programmitöö perioodil 2014–2020 otsustasid komisjon ja EIP laiendada ja parandada
JASPERSi koostöövõrgustiku platvormi suutlikkuse suurendamisega seotud tegevusi. Selle
tulemusena asutas JASPERS 2014. aastal koostöövõrgustike ja pädevuskeskuse talituse, mille
esmatähtsaks eesmärgiks sai jätkata riikide ametiasutustele ja projektidega seotud
toetusesaajatele mõeldud tegevuste laiendamist, et suurendada nende suutlikkust.
Liikmesriigid soovivad jätkuvalt saada JASPERSi toetust oma haldussuutlikkuse
suurendamiseks
83. Kõikide kontrollikoja auditeeritud üksikute projektiülesannete puhul nentisid nii riikide
ametiasutused kui ka projektide raames toetusesaajad, et JASPERS oli parandanud nende
haldussuutlikkust, kuigi mõnel juhul väideti, et JASPERSi abist jäädi tugevalt sõltuma. Sama
täheldasid kooskõlastatud auditi raames nii Poola kui ka Horvaatia kõrgeimad
kontrolliasutused. Sellele vaatamata ei suutnud riikide ametiasutused ja toetusesaajad
kontrollikojale esitada toetavat tõendusmaterjali, mis oleks tõendanud tegelikku mõju.
84. Lisaks auditeeris kontrollikoda aastatel 2008–2014 alustatud üheksat potentsiaalse
strateegilise mõjuga horisontaalset ülesannet. Audititulemused kinnitavad, et 33 % neist
(üheksast ülesandest kolm) avaldas tõepoolest märkimisväärset strateegilist mõju ja 22
(üheksast ülesandest kaks) väiksemat mõju. Ülejäänud 45 % (üheksast ülesandest neli) puhul
kontrollikoda strateegilist mõju ei tuvastanud. Kontrollikoda ei leidnud tõendeid selle kohta,
et JASPERS oleks neist juhtumitest kuue puhul haldussuutlikkusele mingit mõju avaldanud.
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Ülejäänud kolmel juhul oli JASPERSi mõju piiratud (piirdudes peamiselt riigi ametiasutuste ja
toetusesaajate tasandiga) (vt 4. selgitus).
4. selgitus. Näide JASPERSi piiratud mõju kohta liikmesriikide haldussuutlikkusele Maltal, mis
tulenes personali voolavusest
Ühe kontrollikoja poolt Maltal auditeeritud strateegilise horisontaalse ülesande eesmärk oli
suurendada korraldusasutuse suutlikkust analüüsida ja jälgida tulutoovate projektide teatavaid
aspekte (nt kulude-tulude analüüsi). Kontrollikoda tuvastas, et JASPERSi abiga parandati
teadmussiiret Malta ametiasutustele, toetusesaajatele ja ühele erasektori konsultandile. Ent samas
nentis kontrollikoda, et programmitöö perioodil 2014–2020 suutlikkuse suurendamine ei jätkunud,
sest programmitöö perioodil 2007–2013 kulude-tulude analüüsi eest vastutava korraldusasutuse
töötajad olid tööle asunud teistesse institutsioonidesse. 2016. aasta lõpus kiitis JASPERS lõpuks Malta
ametiasutuste esitatud taotluse heaks ning alustas uuel programmitöö perioodil sarnase ülesande
täitmist: suutlikkuse suurendamine ja toetus kulude-tulude analüüsi juhenddokumentide
ajakohastamiseks.

85. JASPERSi suutlikkuse suurendamise meetmed oleksid pidanud sobituma komisjoni
rakendatud suutlikkuse suurendamise meetmete raamistikku. Programmitöö perioodil
2007–2013 koosnesid komisjoni enda suutlikkuse suurendamise meetmed aga peamiselt
reageerivatest meetmetest. Programmitöö perioodil 2014–2020 täheldas kontrollikoda, et
komisjoni lähenemisviis oli rohkem ennetav ja paremini koordineeritud. 2013. aasta
novembris oli komisjon koostanud tehnilise abi strateegia ning loonud eraldi suutlikkuse
suurendamise üksuse. Tehnilise abi strateegiast ei leidnud kontrollikoda siiski viidet sellele,
et komisjoni enda ellu viidud suutlikkust suurendavad meetmed oleksid olnud kuidagi
koordineeritud JASPERSi asjaomase tegevusega.
Märkimisväärsed puudused JASPERSi tegevuse kavandamises, jälgimises ja hindamises
seadsid ohtu algatuse eduka toimimise
86. Kontrollikoda püüdis välja selgitada, kas JASPERSi algatuse kavandamis-, jälgimis- ja
hindamissüsteem oli kõikehõlmavalt määratletud ja kas seda ka rakendati vastavalt. Kui
süsteem oleks olnud nõuetekohaselt üles ehitatud, oleks piisav teave JASPERSi tulemuste
kohta olnud kättesaadav nii juhtkomiteele kui ka eeskätt komisjonile, et viimane saaks
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JASPERSi tegevust vajaduse korral muuta ja kindlaks määrata tulevase tegevussuuna.
Süsteem peaks võimaldama jälgida, kas JASPERSi tegevuseesmärgid on õigeaegselt
saavutatud, ning hinnata selle üldist mõju. Samuti peaks see võimaldama kontrollida
algatuse finantsjuhtimise usaldusväärsust.
Kontrollikoda tuvastas märkimisväärseid puudusi JASPERSi tegevuse kavandamises
87. Aastail 2007–2009 ja 2014–2016 suurenes JASPERSi töötajate arv keskmiselt 73 % võrra,
et oodatud töökoormuseks valmis olla (vt täpsemaid andmeid JASPERSi töötajate
kohta tabelist 1). Kõigi JASPERSi alustatud (välja arvatud tagasi lükatud, peatatud ja
tühistatud) ülesannete üldarv vähenes kõnealusel kahel perioodil kokku umbes 32 %.
Kontrollikoja hinnangul olid selle peamiseks põhjuseks komisjoni liiga optimistlikud
hinnangud programmitöö perioodil 2014–2016 esitatavate suurprojektide ligikaudse arvu ja
tähtaegade kohta (vt ka punkt 52 sõltumatu kvaliteedikontrolli kohta).
88. Komisjoni hinnang on üks peamisi lähtealuseid, mille järgi toimub JASPERSi
tööjõuvajaduse planeerimine. Komisjon hindab suurprojektide eeldatavat arvu liikmesriikide
esitatud teabe põhjal. See teave hõlmab nii uusi kui ka eelmisest programmitöö perioodist
ülekantavaid hilinenud suurprojekte (mitmeetapilised projektid). Peale Poola ei vastanud
ühegi liikmesriigi esitatud taotluste arv isegi ligilähedaselt nende eelnevalt prognoositud
taotluste arvule. Joonisel 6 on esitatud jaotus liikmesriikide kaupa alates 2014. aastast kuni
2016. aastani.
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Joonis 6. Ülevaade planeeritud ja tegelikest suurprojektide taotlustest alates 2014. aastast
kuni 2016. aasta lõpuni liikmesriikide kaupa
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Allikas: Euroopa Komisjoni arvandmed.

89. 2015. aasta jaanuaris hindas komisjon, et kogu programmitöö perioodi 2014–2020 vältel
esitatakse 582 suurprojekti taotlust, millest 478 pidid olema uute suurprojektide kohta. Neist
582 suurprojekti (sh 478 uut) taotlusest 349 (sh 262 uut) esitamist oodati 2016. aasta
lõpuks 35. Tegelikult oli 19. aprilliks 2017 esitatud vaid 76 taotlust (neist 45 uute projektide
kohta). JASPERSi nõu oli esitatud 45-st uute suurprojektide taotlusest saanud vaid kolmandik
(vt joonis 7).

35

Võrdlusena võib siinkohal välja tuua, et programmitöö perioodil 2007–2013 oli komisjon
positiivse otsuse langetanud 972 suurprojekti kohta.
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Joonis 7. Liiga optimistlik prognoos uute suurprojektide taotluste arvu kohta
1200

1000

972

Suurprojektide arv

800

Suurprojektide arv kokku
(uued esitatud projektid),

600

478
513

sh JASPERSi nõu saanud
suurprojektid

400

262
200

And
And

45

Hinnanguline arv 2016.
aasta lõpuks

19. aprilliks 2017
tegelikult esitatud

15

0
2007–2013 komisjoni
2014–2020
positiivse otsuse saanud hinnanguline üldarv

Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs komisjoni esitatud teabe põhjal.

90. Kuigi komisjon oli oma kogemuste põhjal teadlik sellest, et liikmesriikide prognoos oli
liiga optimistlik, täheldas kontrollikoda, et komisjon ei kohandanud prognoositud arvu
JASPERSi tööjõu planeerimisel. Aastatel 2006–2013 oli töötajate koguarv 36 üldiselt
proportsionaalne suurprojektide nõustamist puudutavate lõpetatud ülesannete arvuga.
Alates 2014. aastast vähenes suurprojektide nõustamist puudutavate lõpetatud ülesannete
koguarv aastas olulisel määral, ent töötajate arv suurenes jätkuvalt (vt joonis 8).

36

Väljendatuna täistööaja ekvivalendina.
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Joonis 8. JASPERSi lõpetatud suurprojektide ülesannete arvu ja JASPERSi tööjõu täistööaja
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Allikas: Euroopa Kontrollikoja analüüs JASPERSi andmebaasis sisalduvate andmete alusel (2016. aasta
detsembri seisuga).

Kontrollikoda tuvastas märkimisväärseid puudusi järelevalves JASPERSi tegevuse üle
91. 2006. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumis osutati JASPERSi
eesmärkidele, kuid seonduvad näitajad ja mõõdetavad eesmärgid jäeti määratlemata. Alles
2008. aasta oktoobris kiitis JASPERSi juhtivkomitee heaks reaalse ettepaneku
tulemusnäitajate ja aruannete olemuse ning esitamise sageduse kohta. See hõlmas
10 tulemusnäitajat ja 10 liiki teemakohaseid statistilisi andmeid 37, ent tegelikult teatati

37

Kõnealused 10 tulemusnäitajat jagunesid 5 peamiseks tulemusnäitajaks ja 5 täiendavaks
tulemusnäitajaks. 5 peamist tulemusnäitajat olid JASPERSi lõpuleviidud meetmete arv,
regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadile esitatud JASPERSi toetust saanud projektitaotluste
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juhtkomiteele andmed vaid 4 tulemusnäitaja kohta (3 väljundite ja 1 tulemustega seotud
näitaja).
92. Kontrollikoja külastatud neljas liikmesriigis piirdus riikide ametiasutuste järelevalve
JASPERSi tegevuskavade ja abi saanud projektide elluviimise edenemise jälgimisega, kuid
isegi sel juhul tuvastas kontrollikoda, et mitmel ülesandel puudusid JASPERSi tegevuskavad
või siis olid need koostatud nii, et nende jälgimine oli takistatud (vt 5. selgitus). JASPERSi
mõju haldussuutlikkusele ei olnud hinnatud.
5. selgitus. Ebamääraste ülesannete kasutamine, mis takistas Horvaatias järelevalvet JASPERSi üle
Kontrollikoda tuvastas mitu juhtumit, kus JASPERS oli seadnud ebamääraseid kõikehõlmavaid
horisontaalseid ülesandeid ilma ulatust ja ajakava selgelt määratlemata, et nende raamesse sobitada
erinevaid ajutisi meetmeid, mille ulatust ei olnud eelnevalt kindlaks määratud. Horvaatia kõrgeim
kontrolliasutus teatas sellise tegevuse negatiivsest mõjust JASPERSi projektidega seotud tegevuse ja
tulemuste jälgimisele riigi tasandil.

93. JASPERS keskendus oma väljundite järelevalves lõpetatud ülesannete arvule. See kehtis
kõikide ülesannete liikide kohta peale sõltumatu kvaliteedikontrolli ja esitamisjärgse
hindamise. Kontrollikoda täheldas aga, et JASPERSi juhtkomitee poolt alles 2010. aastal
kasutusele võetud sihtväärtused ei olnud selgelt määratletud või siis puudusid täielikult.
JASPERS kasutab juhtkomiteele edastatavate tulemuste jälgimise põhilise näitajana aega, mis
kulub suurprojekti heakskiitmiseni komisjoni poolt. JASPERS kasutas seda näitajat igaaastases võrdluses abi mittesaanud suurprojektidega, seda küll valdkonna tasandil
põhjalikumalt analüüsimata. Lisaks täheldas kontrollikoda, et kõnealust näitajat ei kasutatud
suurprojektide kategooriasse mittekuuluvate projektide puhul, mille kiidavad heaks riikide
arv, JASPERSi meetmete edu kogu projekti vältel, toetusesaajate tagasiside ning regionaal- ja
linnapoliitika peadirektoraadi vastutava osakonna tagasiside. 5 täiendavat tulemusnäitajat olid
ülesande algusest kuni lõpetamiseni kulunud aeg, JASPERSi toetatud ja JASPERSi toetust
mittesaanud projektide heakskiitmise aeg, võetud meetmed eksperdi kohta, maksumus
meetme kohta kuni selle lõpetamiseni ja juhtivasutuse tagasiside. 10 liiki teemakohaseid
statistilisi andmeid hõlmas JASPERSi tõhususega seotud statistikat, näiteks kasutatud
ressursside maksumus riigi ja allsektori kohta, JASPERSi toetatud meetmete arv ja JASPERSi
meetme lõpuleviimisest toetuse taotluse esitamiseni kulunud aeg.
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ametiasutused, kuigi juhtkomitee oli näitaja kasutamise ette näinud. Samuti ei tuvastanud
kontrollikoda, et oleks jälgitud JASPERSi suurprojektide kategooriasse mittekuuluvate
projektide või horisontaalsete/strateegiliste nõuannetega seotud üksikülesannete,
sõltumatu kvaliteedikontrolli või esitamisjärgse hindamisega seotud tulemusi.
94. Peale juhtkomiteele teatatud juba mainitud tulemusnäitaja tegi kontrollikoda kindlaks
kolm suurprojektidega seotud rohkem tulemustele suunatud näitajat. Nendest kolmest
näitajast oli juhtkomiteele teatatud vaid üks kord, 2016. aasta juunis, hõlmates kogu
perioodi alates 2008. aastast. Kõnealuseid näitajaid mõõdeti JASPERSi nõu saanud
toetusesaajate täidetud tagasisidevormide abil. Vastamismäär oli madal ning tulemused
kõikide JASPERSi ülesannete liikide lõikes valdavalt head, mistõttu küsitlust ei jätkatud.
95. Kontrollikoda ei tuvastanud ühtegi tulemusnäitajat ega statistilisi andmeid, mis oleksid
olnud seotud JASPERSi poolt liikmesriikide haldussuutlikkusele avaldatava mõju jälgimisega.
Seda aspekti ei käsitletud ka üheski järelevalvearuandes.
JASPERSi hindamistes soovitatakse tegevust jätkata, kuid osutatakse puudustele, mis tuleb
kõrvaldada
96. 2010. aastal viis EIP läbi hindamise oma rolli kohta JASPERSi algatuses. Hindamisaruanne
tehti kättesaadavaks JASPERSi juhtkomiteele ja komisjonile. 2012. aastal tegi komisjon uue
JASPERSi hindamise, mis pidi olema sarnane programmitöö perioodi 2007–2013 kavandatud,
kuid hilinenud vahehindamisega (vt punkt 23). Mõlemal hindamisel käsitleti JASPERSi
väljundeid, tulemusi ja üldist mõju. EIP 2010. aasta hindamine tõi välja vastuolud JASPERSi
tulemustes. Näiteks nenditi hindamises, et enamikul JASPERSi ülesannetest puudus reaalne
mõju projektide füüsilisele kujule ning seega ka nende tegelikule kvaliteedile. Juhtudel, kui
projekti kvaliteet aga tõepoolest paranes, tõi see üldjuhul kaasa suurema viivituse, mis
avaldas kahjulikku mõju ELi rahastamisvahendite kasutusmäärale. Peale selle juhtis algatuse
keskendumine algselt plaanis olnud vahendite vastuvõtumäära suurendamise asemel
valmiskujul lõplikele projektidele algatuse selle suutlikkuse suurendamise eesmärgist
kõrvale. EIP hindamise üldjäreldus on toodud 6. selgituses.

51

6. selgitus. EIP hindamise üldjäreldus
„…algatuse prioriteedid tuleks ametliku vajaduste hindamise põhjal üle vaadata ning pank peaks
analüüsima tänaseni omandatud praktilisi kogemusi, et selle põhjal otsustada, kas ja millisel kujul
algatuses osalemist jätkata, kaitstes sealjuures enda mainet ning kasutades parimal võimalikul viisil
oma nappe ja väärtuslikke ressursse. Kogutud tõendusmaterjal kinnitab, et algatus on end igati
õigustanud ja suure potentsiaaliga“.

97. Kumbki hindamine ei käsitlenud JASPERSi tulemuslikkust üksikülesannetes, mis olid
seotud teiste projektidega peale suurprojektide. Kahest hindamisest uuem, mille komisjon
tegi 2012. aastal, sisaldas teavet JASPERSi põhieesmärgi kohta, mis käsitleb mõju avaldamist
projektide kvaliteedile. AECOMi hinnangul on „JASPERSi algatus osutunud liikmesriikide jaoks
projektide arendamisel ja rahastamise taotlemisel väga väärtuslikuks vahendiks“. Ühtlasi
soovitati „JASPERSi tegevust jätkata, sest liikmesriikides on tema teenuste järele jätkuvalt
suur nõudlus“ 38.Komisjon lükkas 2017. aastal kavas olnud programmitöö perioodi 2014–
2020 vahekokkuvõtte käivitamise 2018. aasta esimesse kvartalisse.
98. Üldjoontes ei tuvastanud kontrollikoda neljas külastatud liikmesriigis ametlikke
menetlusi, mis oleksid olnud seotud JASPERSi abi väljundite, tulemuste ja üldise mõju
hindamisega. Kontrollikoda leidis vaid tõendeid Poolas reaalselt aset leidnud hindamiste,
2007. aastal koordineerimisasutuse läbi viidud uuringu ja 2010. aastal arenguministeeriumi
tehtud hindamise kohta. Poola kõrgeim kontrolliasutus teatas kooskõlastatud auditis
JASPERSi algatuse süsteemse hindamise puudumisest riigi tasandil, kuigi kavas oli see olnud
juba 2012. aastast.

38

JASPERSi hindamine, lõpparuanne, 13. detsember 2012, AECOM.
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JASPERSi nõu reaalse kasutamise üle tehti järelevalvet vaid piiratult
99. Kontrollikoda tõdes, et JASPERSi järelevalve oma järelduste ja soovituste (väljundite)
järgimise üle suurprojekti heakskiitmise menetluses oli väga piiratud. Järelevalve tegemiseks
vajalik teave pärineb neljast peamisest allikast.
100. Enne seda, kui JASPERS alustas läbivaatamisega seotud ülesannete (sõltumatu
kvaliteedikontroll ja esitamisjärgne hindamine) täitmist, piirdus tema roll suurprojektide
heakskiitmise menetluses meetme lõpuleviimist käsitleva teate väljastamisega. Kui aga
komisjon katkestas heakskiitmise menetluse, oli JASPERSil võimalus saada tagasisidet
esinenud probleemide kohta (liikmesriigi nõusolekul). Kontrollikoda tuvastas auditeeritud
suurprojektidega seotud üksikülesannete puhul, et JASPERS oli asjaomast teavet saanud
ainult 47 % juhtudest.
101. Teine teabeallikas – küll ainult suurprojektide puhul – on regionaal- ja linnapoliitika
peadirektoraadi loodud JASPERSi tagasisidemehhanism. JASPERSi sõnul oli nende
tagasisidevormide tagastamismäär siiski madal.
102. Kolmas teabeallikas on komisjoni andmebaas. Kuigi JASPERSil on juurdepääs sellele
andmebaasile, leidis kontrollikoda, et umbes 24 % juhtudest ei võimaldanud see üksikuid
suurprojekte tuvastada, isegi kui ülesanne oli lõpetatud.
103. Neljas teabeallikas, mis oli ainus suurprojektide kategooriasse mittekuuluvaid projekte
hõlmav allikas, oli JASPERSi iga-aastane tagasisideküsitlus asjaomaste projektide
heakskiitmisega seotud riiklikele korraldusasutustele. JASPERS kogus seda teavet ainult ühes
kontrollikoja külastatud liikmesriikidest (Rumeenias) ning ainult ühe rakenduskava puhul.
104. Kontrollikoda ei leidnud tõendeid selle kohta, et JASPERS oleks teinud süsteemset
järelevalvet selle üle, kuidas JASPERSi nõuandeid abi saanud (suur)projektide rakendamisel
järgiti. Kontrollikoda pani tähele ka seda, et järelevalvesüsteem ei sisaldanud teavet abi
saanud projektide tegeliku rakendamise, sealhulgas rakendamisel tekkinud viivituste,
ülekulude ja riigihangetega seonduva kohta. Kontrollikoda ei leidnud tõendeid selle kohta, et
komisjon oleks andnud JASPERSile tagasisidet projektide tegeliku rakendamise kohta,
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lähtudes liikmesriikide poolt komisjonile esitatavates iga-aastastes rakendusaruannetes
sisalduvast teabest.
105. Kontrollikoja auditeeritud valimisse kuulusid neli ülesannet, mille aluseks olid kuus
suurprojekti, mille kohta JASPERS oli esitanud negatiivse üldarvamuse. Kõikidel juhtudel
peale ühe olid toetusesaajad ja riikide ametiasutused järginud JASPERSi nõu ning projekte ei
esitatud komisjonile. Ühel juhul oli liikmesriik seejärel otsustanud vähendada projekti ulatust
ning sellega edasi minna muu projekti kui suurprojektina, ilma kõiki JASPERSi välja toodud
probleeme lahendamata.
106. JASPERSi horisontaalse/strateegilise nõu tegeliku järgimise kohta leidis kontrollikoda
ainult ühe teabeallika: JASPERSi saadetud tagasisidevorm JASPERSi nõu saanud riikide
ametiasutustele täitmiseks. Selle tagasisidevormi tagastamismäär oli samuti madal (kõikide
liikmesriikide arvestuses umbes 32 %).
Kontrollikoda tuvastas puudusi JASPERSi tõhususe ja tulemuslikkuse jälgimises ning
hindamises
107. Tõhususe hindamiseks võrdles kontrollikoda algatuse väljundeid selle sisenditega.
Selleks vajalik teave esitatakse näitajate kujul. 2008. aastal kiitis juhtkomitee heaks kolm
väljundnäitajat 39 (vt ka punkt 91) ja kolm sisendnäitajat 40. Kontrollikoda tuvastas, et
järjepidevalt oli hinnatud siiski ainult väljundnäitajaid, ning siingi leiti puudusi
(vt punktid 92–94).
108. Kahte sisendnäitajat ei olnud üldse hinnatud. Kolmanda – ülesande algusest kuni
lõpetamiseni kulunud aeg – kohta olid küll mõningad andmed olemas, kuid neid ei olnud
tulemuse analüüsimiseks kunagi kasutatud. Samuti ei olnud andmed täielikud: puudus

39

JASPERSi lõpuleviidud meetmete arv, regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadile esitatud
JASPERSi toetust saanud projektitaotluste arv, JASPERSi meetmete edu kogu projekti vältel.

40

Ülesande algusest kuni lõpetamiseni kulunud aeg, võetud meetmed eksperdi kohta ja
maksumus meetme kohta kuni selle lõpetamiseni.
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dokumenteeritud teave peatatud, tagasilükatud või tühistatud ülesannete kohta. Sellised
ülesanded moodustasid umbes 21 % kõikidest kuni 2017. aasta jaanuarini alustatud
ülesannetest ehk 8 % JASPERSi töökoormusest.
109. JASPERSil oli kasutusel süsteem andmete dokumenteerimiseks iga ülesande täitmiseks
kulunud aja kohta. JASPERS oleks saanud seda kasutada sisendnäitaja „maksumus meetme
kohta kuni selle lõpetamiseni“ arvutamise alusena. Ent JASPERS väitis kontrollikojale, et
süsteemi salvestatud andmed ei olnud piisavalt usaldusväärsed analüüsis kasutamiseks.
2016. aasta lõpus hakkasid JASPERSi töötajad andmeid teise süsteemi salvestama.
110. EIP oli JASPERSit 2010. aastal hinnanud ja teinud järelduse, et algatust võib pidada
majanduslikult põhjendatuks, kuid alla optimaalse taseme. Sellest tulenevalt hinnati algatuse
üldine tulemuslikkus ja tõhusus osaliselt mitterahuldavaks ning seda kahel põhjusel. Esiteks
olid JASPERSi roll ja prioriteedid ebaselged, mistõttu – nagu EIP aruandes oli sõnastatud –
„kulutati märkimisväärselt palju aega ja ressursse sellise nõu andmisele, mis lõpuks ei
vastanud komisjoni nõuetele“. Teiseks vähendas tasuta teenuste osutamine JASPERSi
ülesannete täitmise tõhusust 41.
111. Tulemuslikkuse mõõtmiseks analüüsis kontrollikoda olemasolevaid tulemusnäitajaid.
Kontrollikoda tuvastas neli tulemusnäitajat, ent leidis ühtlasi mitu puudust, mis neid mõjutas
(vt punktid 92–94).
Kontrollikoda tuvastas puudusi JASPERSi tõhususes
112. JASPERSil puudusid tõhususe mõõtmiseks sobivad sisendnäitajad. Kontrollikoda uuris,
kas JASPERSi eelarve ja töötajate arvu suurendamine programmitöö perioodil 2014–2020 oli
kaasa toonud ka JASPERSi tulemuslikkuse paranemise, st suurema lõpetatud ülesannete
arvu. Kontrollikoda täheldas, et võrreldes perioodiga 2007–2009 oli lõpetatud ülesannete arv
JASPERSi ühe töötaja kohta perioodil 2014–2016 vähenenud vähemalt 10 %.

41

Vt „Synthesis Report – Evaluation of the EIB Role in the JASPERS initiative“, detsember 2010.
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113. 2006. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumis oli programmitöö
perioodil 2007–2013 komisjoni esialgseks panuseks JASPERSis ette nähtud 106,5 miljonit
eurot. Tegelikult oli komisjoni panus sellest ligikaudu 38 % suurem (2006.–2013. aastani tehti
väljamakseid summas 147,3 miljonit eurot). Kontrollikoja arvates oli JASPERSi üldeelarve liiga
suur. 2014. aastal sõlmitud partnerluse raamlepingus oli sätestatud, et komisjon suurendab
programmitöö perioodil 2014–2020 JASPERSile ette nähtud esialgset summat 250 miljoni
euroni 42. Selle summa arvutamise aluseks võeti JASPERSi hinnang kavandatud ülesannete
arvu kohta, mis põhines liikmesriikidelt saadud andmetel ja oli kontrollikoja arvates üleliia
optimistlik (vt ka punktid 24, 52 ja 89). Peale selle võrdles AECOM komisjoni poolt
2012. aastal tellitud hindamisaruandes JASPERSi igapäevaseid tööjõukulusid teiste
institutsioonide sarnaste kuludega ning võrdlusest selgus, et JASPERSi tööjõukulud olid
teistest märkimisväärselt (kuni 116 %) suuremad 43.
114. Komisjon ja EIP leppisid oma iga-aastase eelarve koostamisel kokku, et tööjõukulusid
hinnatakse standardsete ühikukulude alusel. Kuni 2014. aastani sõltusid kulud ühe töötaja
kohta sellest, kas ametikohta rahastas komisjon või EIP. EIP rahastatud töötajate igakuised
ühikukulud olid keskmiselt ligikaudu 40 % suuremad kui komisjoni rahastatud töötajatega
seotud kulud. Kontrollikoda kontrollis enda käsutuses olnud alusdokumente, kuid ei leidnud
sellele mingit veenvat põhjust.
115. Komisjoni ja EIP kokkuleppe kohaselt kasutatakse alates 2014. aastast tööjõukulude
arvutamiseks teist meetodit. Uue meetodi kohaselt standardsed kulud ühtlustati ja need
põhinesid töötajate kogemustel, st kulud ei sõltunud enam sellest, kas ametikohta rahastas
komisjon või EIP. 2015. aastal allkirjastas komisjon eritoetuslepingu, milles sisalduva
eelarveprognoosi koostamiseks oli EIP personali puhul kasutatud vana meetodit ning
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260 miljonit eurot koos Euroopa ühendamise rahastuga.
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Võrreldud institutsioonid olid EIP, Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA), Euroopa
Lennundusohutusamet (EASA) ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond
(Eurofound). JASPERSi tööjõukulud ületasid EIP tööjõukulusid 44 %, EMSA tööjõukulusid 79 %,
Eurofoundi tööjõukulusid 99 % ning EASA tööjõukulusid 116 %.
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komisjoni personali puhul finants- ja haldusraamistiku lepingu määrasid. Hiljem asendati see
uute finants- ja haldusraamistiku lepingu määradega, mida kohaldati nii komisjoni kui EIP
personalile. Vana „segameetodi“ järgi olid algatuse 2015. aasta hinnangulised kogukulud
40,3 miljonit eurot. Üksnes finants- ja haldusraamistiku lepingu määrade põhise meetodi
järgi oli nende kulude summa 37,3 miljonit eurot ehk 7,4 % väiksem. Hoolimata JASPERSi
aasta kogukulude summa ümberarvutamisest jäi komisjoni panus samaks.
116. Kontrollikoda ei leidnud tõendeid selle kohta, kas JASPERSi standardsed tööjõukulud
vastasid tegelikele töötajate tööhõivekuludele. Kontrollikoda palus JASPERSilt teavet tegelike
kulude (reaalsete kulutuste) kohta, kuid JASPERS keeldus neid esitamast. Ühtlasi palus
kontrollikoda komisjonil selgitada, millega põhjendati standardseid tööjõukulusid kuni
aastani 2014 kasutusel olnud vana meetodi puhul, mida kasutati EIP värvatud töötajate
jaoks. Komisjonilt saadud vastuses käsitleti kontrollikoja küsimusi vaid osaliselt.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
117. Kontrollikoja üldine järeldus on, et JASPERSi põhieesmärkide ning ülesannete ja
vastutusalade kindlaksmääramisel esines puudujääke. Selle tagajärjel ei olnud JASPERSi abi
piisavalt suunatud neile tegevustele, millel oli suurim lisaväärtus. Peale selle jõudis
kontrollikoda järeldusele, et JASPERSi uue sõltumatu kvaliteedikontrolli funktsiooni loomisel
programmitöö perioodiks 2014–2020 oli suuri puudujääke, mis ohustas suuresti JASPERSi
nõuandva funktsiooni sõltumatust. Kontrollikoda leidis, et JASPERS oli suurprojektide
kvaliteedile mõju avaldanud. JASPERSi mõju liikmesriikide haldussuutlikkusele ei
suurendanud sõltumatust JASPERSi abist. Võttes arvesse ka JASPERSi tegevuse järelevalves ja
hindamises esinevaid puudusi, seab see ohtu algatuse eduka toimimise, eriti mis puutub
JASPERSi tõhususse ja tulemuslikkusesse.
JASPERSi halvasti määratletud põhieesmärkide tõttu oli selle tegevuses vajakajäämisi
118. Kontrollikoda leidis, et JASPERSi põhieesmärgid olid ebaselged ja osaliselt omavahel
vastuolus. Komisjoni ja JASPERSi peamiste sidusrühmade allkirjastatud kokkulepetes ei olnud
kindlaks määratud, kuidas ja millal peaks komisjon hindama, kas JASPERSi põhieesmärgid on
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saavutatud. JASPERSi kavandatud mõju projektide kvaliteedi parandamisele, ELi
rahastamisvahendite kasutusmäärale ja haldussuutlikkusele oli jäetud selgelt määratlemata.
JASPERS loodi algselt programmitöö perioodiks 2007–2013, kuid kuna seda pikendati
programmitöö perioodini 2014–2020, sai sellest pikaajaline algatus. JASPERSil puuduvad
selged mõõdetavad eesmärgid, mis sihtide saavutamisest märku annaksid.
119. Lisaks täheldas kontrollikoda, et peamiste sidusrühmade ülesanded ja vastutusalad ei
olnud piisavalt selged, mis ohustas aruandekohustuse täitmist. JASPERS oli töökokkulepped
allkirjastanud ainult liikmesriikidega, mitte komisjoniga. Asjaomased kokkulepped ei olnud
aga piisavalt laiaulatuslikud, piirdudes abi osutamisega projektidele ning hõlmamata muid
JASPERSi tegevusi. Kontrollikoja hinnangul on komisjon ja EIP JASPERSi (kaudsed) kliendid,
kasutades selle teenuseid, JASPERS ja komisjon peavad aga JASPERSi ainsateks klientideks
liikmesriike (välja arvatud esitamisjärgse hindamise puhul).
Samuti andis JASPERS liikmesriikidele tasuta konsultatsiooni, palgates ja tasustades
väliskonsultante.
120. Paljudel juhtudel leidis kontrollikoda, et JASPERSi abi ei olnud piisavalt sihipärane. See
oli üks põhjusi, miks paljud projektid tühistati või peatati. JASPERS ei olnud abistatavate
liikmesriikide jaoks kindlaks määranud konkreetseid esmatähtsaid valdkondi, vaid tegutses
selle asemel vastavalt nende liikmesriikide nõudmistele. Üldiselt vastas JASPERS peaaegu
kõikidele liikmesriikide esitatud taotlustele, ilma et oleks komisjoni kui JASPERSi kulude
peamise kandjaga alati konsulteerinud.
121. Programmitöö perioodi 2014–2020 alguses hakati JASPERSist toetama ka mitmeetapilisi
projekte ning ergutati liikmesriike projektide rakendamise etapis tasuta abi aktiivsemalt
kasutama. Ühtegi nimetatud tegevustest ei loetud prioriteediks.
122. JASPERSi vahehindamises, mis viidi komisjoni nimel läbi 2012. aastal, osutati puudustele
JASPERSi strateegilises lähenemisviisis ja töökokkulepetes ning soovitati meetmeid nende
kõrvaldamiseks. Need puudused oleksid pidanud olema kõrvaldatud juba enne JASPERSi
tegevuse pikendamist programmitöö perioodiks 2014–2020, kuid auditi läbiviimise ajaks olid

58

parandusmeetmed kaasa toonud hoopis hooletuma planeerimise, mis vähendas nende
strateegilist väärtust.
1. soovitus
Komisjon peaks teostama tugevamat kontrolli JASPERSi strateegilise planeerimise, sealhulgas
kõikide JASPERSi tegevuste üle, pidades meeles, et JASPERS loodi algselt ajutise algatusena.
Komisjon peaks võtma eeskätt järgmisi meetmeid:
a) kohandama JASPERSi tegevuste üldist strateegilist planeerimist vastavalt liikmesriikide
konkreetsetele vajadustele ja kooskõlas ELi ühtekuuluvuspoliitikaga. JASPERSi töös tuleks
keskenduda nendele tegevustele, millel on suurim lisaväärtus;
b) määratlema selged vahe-eesmärgid ja kriteeriumid, mis võimaldavad JASPERSi algatuse
järk-järgult lõpetada, kui selle põhieesmärgid on täidetud;
c)

kaasama oma üldise strateegia JASPERSi tegevuste iga-aastasesse kavandamisse

liikmesriikides. Selle kavandamise käigus tuleks seada igale liikmesriigile ja sektorile kindlad
esmatähtsad eesmärgid kooskõlas ELi õigusaktide ja poliitikaga;
d) täpsemalt selgitama peamiste sidusrühmade ülesandeid ja vastutusalasid, et parandada
läbipaistvust ja aruandekohustuse täitmist;
e) tagama, et JASPERS sõlmib kõikide asjaomaste komisjoni peadirektoraatide, EIP ja
liikmesriikidega põhjalikud, praktilised ja selged töökokkulepped kõikide oma teenuste
kohta.
Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018. aasta lõpp.
123. Kontrollikoda tuvastas suuri puudujääke uue sõltumatu kvaliteedikontrolli funktsiooni
loomisel programmitöö perioodiks 2014–2020. Kontrollikoda täheldas suurt ohtu JASPERSi
nõuandva funktsiooni sõltumatusele. Kuigi sõltumatu kvaliteedikontroll oli äärmiselt oluline
osa suurprojektidele komisjoni heakskiidu andmise protsessist, ei osalenud komisjon otseselt
sõltumatu kvaliteedikontrolli teostamisviisi üle otsustamises, riskides sellega, et kontroll ei
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toimunud kavakohaselt. Komisjoni otsused suurprojektide heakskiitmise kohta teeb
tegelikult JASPERS, kes vastutab sõltumatu kvaliteedikontrolli eest.
124. Sõltumatu kvaliteedikontrolli eesmärk oli muuta komisjoni suurprojektide heakskiitmise
menetlus sujuvamaks. Ent 2016. aasta lõpuks ei olnud JASPERS suutnud allkirjastada
töökokkuleppeid mitme liikmesriigiga, kellelt oli oodata suurima arvu suurprojektide
esitamist. Peale selle otsustas komisjon võtta enamiku suurprojektide puhul kasutusele uue,
esitamisjärgse hindamise funktsiooni, mida täitis sama JASPERSi talitus. Esitamisjärgse
hindamise menetlus aitas komisjonil suurprojektide heakskiitmiseks kuluvat aega olulisel
määral lühendada.
2. soovitus
a) Komisjon peaks võtma viivitamata meetmeid selleks, et maandada JASPERSi sõltumatu
kvaliteedikontrolli erapooletuse kadumise suurt riski selliste projektide hindamisel, mis on
saanud JASPERSi nõuandvat tuge. Komisjon peaks 2020. aasta järgseks perioodiks lõpetama
JASPERSi sõltumatu kvaliteedikontrolli kasutamise eelnevalt JASPERSi nõu saanud
suurprojektide puhul.
b) Komisjon peaks taotlema täielikku juurdepääsu vajalikele dokumentidele, et kontrollida
JASPERSi sõltumatu kvaliteedikontrolli menetlusi.
Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata.
JASPERS mõjutas projektide kvaliteeti, kuid ei saanud mõju avaldada vahendite
kasutusmäärale
125. Kontrollikoda tuvastas, et JASPERS parandas üldiselt projektide alusdokumentide
kvaliteeti. Samuti leidis kontrollikoda, et JASPERSi osutatud abi oli olnud suhteliselt
kõikehõlmav, olenemata JASPERSi kaasamise ajahetkest. Sama kinnitasid kooskõlastatud
auditi raames Poola ja Horvaatia kõrgeimad kontrolliasutused. Programmitöö perioodil
2007–2013 kulus komisjonil üldiselt vähem aega suurprojektide heakskiitmiseks, kui need
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olid saanud JASPERSi abi. Kontrollikoda täheldas, et programmitöö perioodil 2014–2020
suurprojektide heakskiitmiseks kuluv aeg kokkuvõttes lühenes.
126. Kokkuvõttes avaldas JASPERS enamikul juhtudel mõju vähemalt ühele neljast
auditeeritud suurprojektide kvaliteediga seotud parameetrist. Vaid mõnel üksikul juhul leidis
kontrollikoda aga, et oli tehtud olulisi parandusi seoses kontrollikoja auditeeritud JASPERSi
abi saanud suurprojektide planeeritud ulatuse, tulemuste või mõjuga (näiteks majanduslikult
põhjendamatute elementide vähendamine projekti taristus).
127. Kontrollikoda tuvastas, et JASPERS ei olnud suurprojektide rakendamise ajakava
mõjutanud. Kuigi JASPERS andis sel alal nõu, olid kõik kontrollikoja auditeeritud projektid
tähtajast maas. Enam kui kolmandik neist tuli osaliselt üle kanda programmitöö perioodi
2014–2020 (jagada etappideks).
128. Kontrollikoda tõdes, et JASPERSist abi saanud suurprojektide puhul tuvastati
kontrollikoja 2014. ja 2015. aasta vastavusauditite läbiviimise käigus harvemini vigu seoses
nende seaduslikkuse ja korrektsusega.
129. Kontrollikoda ei tuvastanud, et JASPERS oleks kuidagi mõjutanud kontrollikoja
auditeeritud valimisse kuulunud suurprojektide kategooriast välja jäävate projektide
kavandatud ulatust, väljundeid, tulemusi, kulusid või tähtaegade täitmist, välja arvatud ühel
juhul. Samuti pani kontrollikoda tähele, et puudusid asjakohased kokkulepped selle kohta,
kuidas tagada toetusesaajate, riikide ametiasutuste, JASPERSi ja komisjoni vahel
nõuetekohane teabevahetus küsimuses, kuidas JASPERSi nõu seoses teiste projektidega
peale suurprojektide kõige paremini ära kasutada.
130. Kontrollikoda leidis, et programmitöö perioodil 2007–2013 ei suutnud JASPERS suures
plaanis ELi vahendite kasutusmäära mõjutada. See oli peamiselt tingitud 2009. aastal
õigusaktidesse sisse viidud muudatustest, mis võimaldasid ELi vahendeid välja maksta enne,
kui komisjon oli projekti ametlikult heaks kiitnud. Kontrollikoja auditeeritud projektidest üle
50 % puhul oligi kulunõue komisjonile esitatud juba enne otsuse langetamist, mis muutis
JASPERSi nõuandva toetuse kavandatust vähem oluliseks. Ülejäänud juhtudel oli esimeste
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kulunõuete komisjonile esitamine edasi lükkunud rakendamisel tekkinud viivituste tõttu,
kuigi komisjon oli otsuse juba teinud.
3. soovitus
a) Komisjon peaks JASPERSi abi suunama vastavalt projekti arenguetapile. JASPERS peaks
esmajoones keskenduma projektide sisule, mitte niivõrd dokumentidele. JASPERS ei tohiks
enam hakata nõu andma selliste projektide puhul, mille riikide ametiasutused on juba heaks
kiitnud.
b) Komisjon peaks säilitama fookuse JASPERSi nõuandeteenuste pakkumisele
suurprojektidele. JASPERSi abi peaks olema erandlikel juhtudel kättesaadav suurprojektide
kategooriasse mittekuuluvatele projektidele ja projektidega seotud strateegilise iseloomuga
horisontaalsetele ülesannetele. Neil juhtudel tuleks abi anda komisjoniga konsulteerides.
Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018. aasta keskpaik.
JASPERSi mõju liikmesriikide haldussuutlikkusele ei suurendanud sõltumatust JASPERSi
abist
131. Nii riikide ametiasutused kui ka projektide toetusesaajad nentisid üldiselt, et JASPERS oli
parandanud nende haldussuutlikkust, kuigi mõnel juhul väideti, et JASPERSi abist jäädi
tugevalt sõltuma. Sama kinnitasid kooskõlastatud auditi raames Poola ja Horvaatia
kõrgeimad kontrolliasutused. Kontrollikoda ei leidnud tõendeid, mis oleksid kinnitanud
haldussuutlikkuse tegelikku paranemist. Ligikaudu kahe kolmandiku (67 %) kontrollikoja
auditeeritud horisontaalsete ülesannete puhul sellist mõju ei täheldatud.
132. Kontrollikoda tuvastas, et JASPERS oli aja jooksul hakanud rohkem tähelepanu pöörama
liikmesriikide haldussuutlikkuse suurendamisele. Samuti pani kontrollikoda tähele, et
programmitöö perioodil 2014–2020 oli komisjoni lähenemisviis seoses liikmesriikide
haldussuutlikkust suurendavate meetmetega rohkem ennetav ja paremini koordineeritud.
Komisjoni tehnilise abi strateegiast ei leidnud kontrollikoda siiski viidet sellele, et komisjoni
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enda ellu viidud suutlikkust suurendavad meetmed oleksid olnud kuidagi koordineeritud
JASPERSi asjaomase tegevusega.
133. Kontrollikoda täheldas JASPERSi abi üha sagedasemat kasutamist potentsiaalse
strateegilise mõjuga ülesannetes. Kontrollikoda leidis, et JASPERSil oli märkimisväärne (33 %)
või piiratud (22 %) mõju enam kui pooltele kontrollikoja auditeeritud strateegilise
potentsiaaliga horisontaalsetest ülesannetest.
4. soovitus
a) Komisjon peaks kaasama JASPERSi tegevused oma tehnilise abi strateegiasse, et
parandada liikmesriikide haldussuutlikkuse arendamiseks ettenähtud kestvate (mitte
ajutiste) tegevuste koordineerimist JASPERSiga. JASPERSi tegevused peaksid sellega seoses
täiendama komisjoni asjaomaseid tegevusi, keskendudes sellistele sektoritele,
valdkondadele ja liikmesriikidele, millel jääb haldussuutlikkusest vajaka.
b) Komisjon peaks aja jooksul kohandama JASPERSi tegevuse rolli, iseloomu ja intensiivsust
seoses suutlikkuse suurendamisega liikmesriikides, et pakkuda liikmesriikidele stiimuleid
piisava ja jätkusuutliku haldussuutlikkuse taseme saavutamiseks.
Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018. aasta lõpp.
Märkimisväärsed puudused JASPERSi tegevuse kavandamises, jälgimises ja hindamises
seadsid ohtu algatuse eduka toimimise
134. Kontrollikoda tuvastas märkimisväärseid puudusi JASPERSi tegevuse planeerimises ja
selle üle tehtavas järelevalves. Kontrollikoda leidis, et JASPERS ja komisjon keskendusid oma
järelevalves väljunditele. Järelevalve eesmärgil kindlaks määratud sihtväärtused olid kas
ebaselgelt määratletud või siis kohaldati neid ebajärjekindlalt. Ainsad tulemused, mida oli
korrapäraselt jälgitud ja mille kohta oli järjepidevalt aru antud, olid JASPERSi suurprojektide
nõustamise tulemused seoses komisjoni heakskiitmise otsuse langetamise kiirusega.
Nagu punktis 130 selgitatud, minetas see alates 2009. aastast kasutusmäära näitajana
suures osas tähtsuse. Kontrollikoda ei leidnud tõendeid selle kohta, et JASPERS või komisjon
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oleks jälginud JASPERSi tegevuse mõju liikmesriikide haldussuutlikkusele. Samuti ei leidnud
kontrollikoda tõendeid selle kohta, et üheski neljast auditeeritud liikmesriigist oleks JASPERSi
abi tulemuste ja üldise mõju jälgimiseks või hindamiseks kasutatud hästi määratletud
menetlusi.
135. JASPERSi kohta oli tehtud kaks hindamist – üks EIP ja teine komisjoni poolt. Neis
hindamistes ei käsitletud JASPERSi tulemuslikkust üksikülesannetes, mis olid seotud teiste
projektidega peale suurprojektide. Lisaks toodi nendes hindamistes välja olulised puudused
– nagu on märgitud ka punktis 122 –, mis kõrvaldati vaid osaliselt.
136. Kontrollikoda leidis, et JASPERSi nõu reaalse kasutamise üle tehti järelevalvet vaid
piiratult. Kontrollikoda tõdes, et JASPERS oli ainult harvadel juhtudel teinud järelevalvet oma
järelduste ja soovituste järgimise üle suurprojektide heakskiitmise menetluse raames.
Kontrollikoda pani tähele ka seda, et JASPERSi järelevalvesüsteem ei sisaldanud teavet abi
saanud projektide tegeliku rakendamise, sealhulgas rakendamisel tekkinud viivituste,
ülekulude ja riigihangetega seonduva kohta. Samuti ei leidnud kontrollikoda tõendeid selle
kohta, et komisjon oleks andnud JASPERSile tagasisidet projektide rakendamise kohta.
137. Kontrollikoda jõudis järeldusele, et JASPERSi tõhususe ja tulemuslikkuse jälgimises
esines puudujääke. JASPERSi süsteemidesse salvestatud andmed sisendite kohta ei olnud
piisavalt usaldusväärsed põhjapanevas sisendianalüüsis kasutamiseks. Väljundnäitajaid
kasutati süstemaatiliselt, tulemusnäitajaid aga mitte. Lisaks esines nii väljund- kui
tulemusnäitajates puudusi. JASPERSi kahes hindamises, mis tehti 2010. ja 2012. aastal,
soovitati tegevust jätkata ja osutati lahendamist vajavatele probleemidele.
138. Komisjon võttis kasutusele ühtlustatud standardkulude süsteemi, mis vähendas
JASPERSi kogukulusid. Hoolimata JASPERSi 2015. aasta kogukulude summa
ümberarvutamisest, mille tulemusel summa vähenes, jäi komisjoni panus samaks.
Kontrollikoda ei leidnud tõendeid selle kohta, et ühtlustamiseelsed JASPERSi standardsed
tööjõukulud seoses EIP värvatud töötajatega oleksid olnud põhjendatud vastavuses tegelike
tööhõivekuludega. EIP keeldus avaldamast teavet JASPERSi tegelike (reaalselt kantud) kulude
kohta ning komisjoni vastus käsitles vaid osaliselt kontrollikoja küsimusi, mis puudutasid EIP
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värvatud töötajate puhul kuni 2014. aastani kasutatud standardsete tööjõukulude
põhjendatust.
5. soovitus
a) Komisjon peaks kasutusele võtma laiaulatusliku süsteemi, mille abil saab jälgida, millises
ulatuses on JASPERSi pika- ja lühiajalised eesmärgid kõikide tema osutatud teenuste puhul
saavutatud.
b) Komisjon peaks tagama JASPERSi tulevaste hindamiste piisava põhjalikkuse ning tegema
järeldusi selle kohta, kas JASPERS on oma põhieesmärgid saavutanud.
c)

Komisjon peaks võtma meetmeid JASPERSi tõhususe ja tulemuslikkuse parandamiseks,

tagades eeskätt, et JASPERSi kõikide ülesannetega seotud abi tegelike kulude üle tehakse
usaldusväärset järelevalvet ja et neid võrreldakse JASPERSi väljundite ja tulemustega.
d) Komisjon peaks tagama, et JASPERSi kulud oleksid mõistlikud ja vastaksid tegelikele
kulutustele.
Soovituse elluviimise tähtaeg: 2018. aasta keskpaik.
II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana IVANOVA, võttis käesoleva aruande vastu
29. novembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE
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I LISA

JASPERSi kõikide ülesannete arv programmitöö perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020 ülesannete staatuse ja liikide kaupa
2007–2013
Ülesande liik

VASTU
VÕETUD

KÄIVITATUD LÕPETATUD

PEATATUD

2014–2020

TÜHISTATUD

VAHE-ARVESTUS
KOKKU

TAGASI
LÜKATUD

VASTU
VÕETUD

KÄIVITATUD LÕPETATUD

PEATATUD

TÜHISTATUD

TAGASI
LÜKATUD

VAHE-ARVESTUS
KOKKU

Kokku

Suurprojektid
Teised projektid
peale suurprojektide

3

33

652

25

172

31

916

23

252

55

12

25

0

367

1283

0

5

168

7

47

4

231

4

29

27

7

4

0

71

302

Horisontaalne toetus
Suutlikkuse
suurendamine
Esitamisjärgne
hindamine
Sõltumatu
kvaliteedikontroll
Kokku

5

17

143

1

54

1

221

9

46

50

10

28

1

144

365

2

1

9

0

2

0

14

8

24

12

0

1

0

45

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

0

28

28

0
10

0
56

0
972

0
33

0
275

0
36

0
1382

0
44

1
352

3
175

0
29

0
58

0
1

4
659

4
2041

Vastu võetud – JASPERSi poolt ametlikult vastu võetud ülesanne, mille puhul ei ole nõustamist veel alustatud.
Käivitatud – JASPERSi käimasoleva nõustamisega ülesanne.
Lõpetatud – lõpule viidud ülesanne, mille kohta JASPERS on koostanud meetme lõpuleviimise teate.
Peatatud – liikmesriigi või JASPERSi poolt ootele pandud ülesanne.
Tühistatud – liikmesriigi poolt tühistatud ülesanne.
Tagasi lükatud – ametlik ülesandetaotlus, mida JASPERS vastu ei võtnud.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda JASPERSi esitatud teabe põhjal (seisuga 31. detsember 2016).
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II LISA

Auditeeritud ülesannete ülevaade1
Nr

1

Ülesande number

1
2
3
4

2011 085 HR
2011 086 HR
2013 083 HR
2015 071 HR

WAT WAT
WAT WAT
ROD ROD
ROD ROD

5

2012 095 HR AMT RAL

6

2011 080 HR SWE SLW

7
8
9
10

2006 086 MT ENV WAT
2008 188 MT WAT FLP
2008 192 MT WAT WAT
2010 031 MT MIS R&D

11

2011 023 MT ROD ROD

12

2006 089 MT TRA ROD

13

2009 255 PL RAL RAL

14

2009 272 PL KE R&D

15

2009 273 PL KE R&D

16
17
18
19
20
21
22

2009 168 PL WAT WAT
2010 059 PL WAT WAT
2008 027 PL TRA ROD
2006 001 PL ENV WAT
2011 115 RO KEW R&D
2009 197 RO RAL RAL
2010 155 RO WAT WAT

23

2009 146 RO ROD ROD

24

2010 141 RO RAL RAL

25

2007 068 RO ENV WAT

1

2013 189 HR KEE RDI

2

2014 101 HR ROD ROD

3

2007 121 MT TRA POR

1

2012 008 HR WAT WAT

2

2014 073 HR KEE RDI

3

2011 031 MT ROD ROD

4

2008 103 MT HOR MUL

5
6

2010 067 PL WAT WAT
2010 077 PL SWE SLW

7

2013 246 RO KEE RDI

8

2011 032 RO WAT WAT

9

2009 094 RO WAT WAT

Ülesande nimetus

Programmitöö
periood

Suurprojektiga seotud üksikülesanded
Vukova ri veeva rus tus ja reovee kä i tl emi ne
2007–2013
Os i jeki veeva rus tus ja reovee kä i tl emi ne a a s ta l 2014
2007–2013
Ma a nteeühendus Lõuna -Da l ma a ts i a s s e
2014–2020
Pel ješ a ci s i l d
2014–2020
Dugo Sel o – Kri ževci ra udteel õi gu a ja koha s ta mi ne ja tei s e
2007–2013
rööpa pa a ri juurdeehi ta mi ne
Dokumenta ts i ooni vä l ja tööta mi ne jä ä tmetega ohtl i kul t
2014–2020
reos ta tud Sovja ki ka eva ndi (kri i s i kol de) tervenda mi s eks
Va l i nguvee ohja mi ne
2007–2013
Ma l ta ri i kl i k tul va tõrje progra mm
2007–2013
Lõuna -Ma l ta reoveekä i tl us
2007–2013
Ma ter Dei ha i gl a onkol oogi a kes kus
2007–2013
Es i a l gne a na l üüs Ma l ta ja Gozo va hel i s e või ma l i ku
2014–2020
tunnel i ühendus e ra ja mi s e põhi a s pekti de kohta
Ül eeuroopa l i s e tra ns pordi võrgu (TEN-T) uuenda mi ne
2007–2013
Ra udteeveeremi s oeta mi ne Pool a ra udtee-ettevõtja l e PKP
2007–2013
Interci ty
Kõrgtehnol oogi l i s te ma terja l i de ja ti pptehnol oogi a kes kus
2007–2013
(CEZAMAT)
CENT III – Va rs s a vi ül i kool i bi ol oogi a - ja keemi a tea dus te
2007–2013
kes kus
Żywi eci reoveekä i tl us – II eta pp
2007–2013
Myś l eni ce veema ja ndus ja reoveekä i tl us
2007–2013
S-69 Bi el s ko-Bi a ła – Żywi ec, odc. Wi l kowi ce/Łodygowi ce-Żywi ec
2007–2013
Włocła weki ta mm Wi s ła jõel
2007–2013
Projekt „Extreme Li ght Infra s tructure – Nucl ea r Phys i cs “
2007–2013
Coşl a ri u–Si ghi şoa ra ra udteel õi gu a ja koha s ta mi ne
2007–2013
Buka res ti reoveeta ri s tu l a i enda mi ne ja a ja koha s ta mi ne
2007–2013
Ül eeuroopa l i ne tra ns pordi võrgu TEN-T 7 Cerna vodă –Cons ta nţa
2007–2013
ki i rteel õi gu ehi ta mi ne
Doona u ra udtees i l da de remont
2007–2013
Pra hova ma a konna vee- ja reovees üs teemi de remont ja
2007–2013
a ja koha s ta mi ne
Teiste projektidega peale suurprojektide seotud üksikülesanded
Ri jeka ül i kool i l i nna ku tea dus uuri ngute i nfra s truktuur
2007–2013
Pl oče ki i rtee pea l e- ja ma ha s õi du ni ng s a da ma s s e ja Pl oče
2007–2013
l i nna vi i va ühendus tee ehi tus tööde l õpeta mi ne
Ka i ts eta mmi de ja muude merei nfra s truktuuri de
2007–2013
renoveeri mi ne ja a ja koha s ta mi ne
Horisontaalsed ülesanded
Kul ude-tul ude a na l üüs i juhendi vä l ja tööta mi ne
2007–2013
Toetus konkurents i või me ja ühtekuul uvus e va l dkonna
2014–2020
peri oodi 2014–2020 ra kendus ka va etteva l mi s ta mi s eks
Ri i kl i ku tra ns pordi a l a s e ül dpl a a ni vä l ja tööta mi ne
2014–2020
Abi kul ude-tul ude a na l üüs i de ja fi na nts a l a s te
2007–2013
teos ta ta vus uuri ngute kontrol l i mi s eks
Pri ori teets e s uuna I „Vee- ja reoveeprojekti d“ l ä bi va a ta mi ne
2007–2013
Pool a reovees ette kä i tl emi s e s tra teegi a
2007–2013
Toetus konkurents i või me peri oodi 2014–2020 ra kendus ka va
2014–2020
etteva l mi s ta mi s eks
Toetus vees ektori projekti portfel l i etteva l mi s ta mi s eks
2014–2020
a a s ta teks 2014–2020
Ri i kl i k s tra teegi a ül eujutus te ohja mi s eks
2007–2013

Liikmesriik

Kohapeal
kontrollitud

Horva a ti a
Horva a ti a
Horva a ti a
Horva a ti a

1
2

Horva a ti a

4

Horva a ti a

-

3

Ma l ta
Ma l ta
Ma l ta
Ma l ta

6
7

Ma l ta

-

Ma l ta

8

Pool a

9

Pool a

10

Pool a

11

Pool a
Pool a
Pool a
Pool a
Rumeeni a
Rumeeni a
Rumeeni a

12
13
14
15
16
17

Rumeeni a

18

Rumeeni a

19

Rumeeni a

20

Horva a ti a

1

Horva a ti a

2

Ma l ta

3

Horva a ti a

1

5

Horva a ti a

2

Ma l ta

3

Ma l ta

4

Pool a
Pool a

5
6

Rumeeni a

7

Rumeeni a

8

Rumeeni a

9

25-st auditeeritud suurprojekti ülesandest 22, mille aluseks oli 20 suurprojekti, kontrolliti kohapeal.
Ülejäänud kolm auditeeritud suurprojekti ülesannet vaadati läbi dokumentide põhjal. Kõiki kolme projekti,
mis ei olnud suurprojektid, ning kõiki üheksat horisontaalset ülesannet kontrolliti samuti kohapeal.

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN AL INFORME ESPECIAL DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS EUROPEO
«ASISTENCIA CONJUNTA A LOS PROYECTOS EN LAS REGIONES EUROPEAS
(JASPERS) – ES HORA DE ORIENTARLA MEJOR»
RESUMEN
I. JASPERS se creó oficialmente como una asociación entre la Comisión (DG REGIO), el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) (que
incluye al Kreditanstalt für Wiederaufbau para parte del periodo auditado). Desde 2013, la DG
MOVE y la DG NEAR han dado a JASPERS mandatos y financiación adicionales para apoyar la
preparación de proyectos en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y del Instrumento
de Ayuda Preadhesión (IAP).
IV. JASPERS está vinculado a los periodos de programación financiera. La función principal de
JASPERS era asistir a los Estados miembros de la Europa de los Doce en la preparación de grandes
proyectos. Tras la evaluación intermedia de JASPERS, finalizada en 2012, y el interés expresado
por los Estados miembros, se decidió ampliar sus funciones también a ámbitos políticos y medidas
de refuerzo de capacidades.
En 2014 y 2015 se negociaron nuevos programas operativos, más centrados en un punto de vista
estratégico. La asistencia a proyectos de menor tamaño correspondía a una necesidad real expresada
por los Estados miembros. La participación de JASPERS en esos casos estaba justificada por la
gran prioridad y naturaleza compleja de un proyecto concreto. Teniendo en cuenta que la
participación de JASPERS en proyectos de menor tamaño suponía, sin duda, una ampliación de su
alcance original, dichos encargos estaban sujetos a la verificación de su valor añadido o posibilidad
de ser reproducidos en otros proyectos similares.
V. La Comisión consideró los riesgos pertinentes en el momento de establecer la revisión de calidad
independiente (RCI). La solución aplicada se consideró proporcionada teniendo en cuenta el estatus
del BEI como institución de la UE. Distintos equipos de JASPERS preparan la RCI así como los
informes consultivos y los documentos finales reciben una firma adicional a nivel del Director. El
Comité Directivo de JASPERS adoptará oficialmente un nuevo manual de procedimientos de RCI
en diciembre de 2017. Dicho manual describirá cómo la función de RCI se realiza de manera
autónoma con respecto a cualquier función de asesoramiento.
VII. En algunos casos la labor de JASPERS ha estimulado un verdadero progreso en la capacidad
de los Estados miembros para gestionar la preparación de los proyectos y estos han sido de buena
calidad, tal y como confirma su rápida aprobación por la Comisión [y los informes de evaluación
posterior a la presentación (EPP)] en el periodo 2014-2020.
VIII. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) recibe los estados financieros anuales auditados de
JASPERS desde 2006. Según la metodología acordada en los Acuerdos anuales de contribución y
posteriormente en un acuerdo global (Acuerdo marco financiero y administrativo - AMAF) firmado
entre la Comisión y el BEI que abarca todas las iniciativas conjuntas, los costes de personal de
JASPERS se establecen sobre la base de un precio estándar que la Comisión acordó pagar por los
servicios prestados por el BEI.
En conjunto, los tipos del AMAF han contribuido a una mayor armonización y a la simplificación
de los acuerdos contractuales para iniciativas específicas de asistencia técnica entre la Comisión y el
BEI.
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La Comisión considera que el AMAF cumple con el Reglamento Financiero. El artículo 124 del
Reglamento Financiero permite el uso de tipos fijos y cantidades fijas únicas y es aplicable al
acuerdo AMAF.
IX.
a) La Comisión acepta la recomendación.
b) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
c) La Comisión acepta parcialmente la recomendación, ya que JASPERS debería seguir
ofreciéndose también para proyectos tras la aprobación nacional y subraya que el BEI, siendo el
otro asociado en JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
d) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
e) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
La Comisión recuerda al mismo tiempo que los «costes» de JASPERS se determinan a través del
AMAF.
INTRODUCCIÓN
7. Las prioridades originales para el periodo 2007-2013 se establecieron en el memorando de
entendimiento (ME) de 2006. No obstante, las prioridades han evolucionado con el tiempo para
reflejar experiencias y decisiones estratégicas del Comité Directivo. Estos objetivos se reflejaron en
los acuerdos anuales de subvención específicos entre la Comisión y el BEI. Las prioridades para el
periodo 2014-20 se definen en el acuerdo marco de asociación.
Podrían respaldarse proyectos de menor tamaño en los Estados miembros más pequeños que
tuvieran pocos proyectos grandes. Esto se explicó en el documento de reflexión de 2005 y en todos
los documentos políticos y jurídicos posteriores.
OBSERVACIONES
23. La dirección estratégica de JASPERS ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a los
cambios en su entorno. JASPERS comenzó a funcionar a finales de 2006 (en ese año se
completaron tres encargos) por eso, a mediados de 2007 era demasiado pronto para evaluar los
resultados. La creciente crisis económica y financiera que se inició en otoño de 2008 provocó
ciertas decisiones que afectarían a las actividades de JASPERS. JASPERS respondió con
flexibilidad y pragmatismo a las circunstancias cambiantes.
El principal reto para JASPERS fue garantizar que los Estados miembros prepararan un número
suficiente de grandes proyectos de calidad que pudieran ser aprobados y ejecutados. Por este
motivo, otros aspectos interesantes de la labor de JASPERS quedaron en suspenso para iniciarlos en
una fase posterior, cuando los Estados miembros mejoraran sus capacidades técnicas para preparar
grandes proyectos y se diera más importancia a la cuestión de cómo garantizar la estabilidad y los
efectos colaterales.
JASPERS comenzó a mejorar la capacidad técnica de los Estados miembros desde el principio por
el efecto del aprendizaje a través de la práctica, con las autoridades nacionales aunando esfuerzos
con JASPERS a medida que avanzaban los encargos.
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24. La Comisión y el BEI desean señalar que los planes de acción son de facto una evaluación de
las necesidades en la que los Estados miembros tienen la oportunidad de expresar sus necesidades
de asistencia técnica.
Las fechas de presentación de los grandes proyectos se incluyen en los programas operativos para
2014-2020 basándose en las propuestas de los Estados miembros.
Es prerrogativa y
responsabilidad del Estado miembro proponer los grandes proyectos y verificar el estado de
preparación de cada proyecto.
La evaluación de las necesidades para 2014-2020 se basó en la información proporcionada por los
Estados miembros, que es válida en lo que al número de proyectos se refiere pero ambiciosa en
cuanto a su calendario de presentación.
25. La absorción de fondos de la UE no es un objetivo en sí mismo. Si se desarrollan proyectos
oportunos y de gran calidad es más probable que se alcance una elevada tasa de absorción. Los
objetivos que la Comisión estableció para JASPERS eran claros, aunque en ocasiones exigentes. En
términos jurídicos, los requisitos de calidad para grandes proyectos se definieron por primera vez en
la política de cohesión en el Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión. Asimismo,
también por primera vez, los requisitos básicos del análisis coste-beneficio se incluyeron en el
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 207/2015 y, junto con la guía de análisis coste-beneficio de
2014, constituyen una orientación completa y detallada sobre la calidad de las inversiones públicas.
26. La asistencia de JASPERS incluía el aprendizaje a través de la práctica y, por tanto, el refuerzo
de capacidades en las administraciones nacionales. Esta es una de las razones por las que una gran
parte del personal de JASPERS se situó desde el principio en oficinas regionales, de forma que
pudieran estar cerca de los beneficiarios. La mejora de la capacidad técnica no debe etiquetarse
como una actividad separada para producir un impacto.
La capacidad técnica es un aspecto intangible que puede observarse indirectamente, p. ej., a través
de proyectos mejor preparados a medida que pasa el tiempo, lo que ha sido claramente el caso,
como muestra, por ejemplo, el reducido porcentaje de proyectos interrumpidos.
27. En la práctica, la rapidez de la mejora en la capacidad de los Estados miembros para preparar
proyectos de gran calidad y ejecutarlos es muy variable. Al mismo tiempo, las autoridades públicas
de los países beneficiarios han desarrollado su capacidad nacional para utilizar fondos de la UE de
manera efectiva y por tanto realizan muchas menos solicitudes de asistencia de JASPERS. En la
práctica, JASPERS está limitado en el tiempo por la duración del periodo de programación.
Corresponde a la Comisión y al BEI la decisión de ampliar JASPERS a un nuevo periodo de
programación, basándose en su evaluación de la necesidad de apoyo continuado y en la demanda
que manifiestan los Estados miembros.
28. Las funciones de la Comisión y del BEI están claramente definidas en los acuerdos anuales de
contribución durante el periodo 2007-2013, y en el acuerdo marco de asociación y en los acuerdos
anuales de subvención específicos en el periodo 2014-2020. Los destinatarios del asesoramiento de
JASPERS son los Estados miembros, que también participan en la reunión anual de las partes
interesadas de JASPERS.
En el periodo 2014-2020, los clientes de JASPERS para asesoramiento y RCI son los Estados
miembros, para la EPP el cliente es la Comisión. Esto está claro para todas las partes implicadas.
29. Véase la respuesta de la Comisión y el BEI al apartado 28. Los acuerdos formales entre los
servicios de la Comisión y el BEI que se indican en la respuesta al mencionado apartado se firman
anualmente.
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Los acuerdos de trabajo establecen también los principios que regulan la interacción entre
JASPERS y el beneficiario. Hay fichas de proyecto que detallan claramente qué ofrecerá JASPERS
en cada encargo.
La supervisión de los resultados en el caso de proyectos de menor tamaño es una cuestión
independiente de los acuerdos de trabajo y de la metodología utilizada. En ausencia de una
solicitud de financiación y de un proceso de aprobación a nivel de la Comisión, la supervisión del
avance de los proyectos de menor tamaño es claramente más difícil y debe abordarse de una manera
menos formal.
En la política de cohesión, la aprobación de los proyectos de menor tamaño es responsabilidad clara
de los Estados miembros.
30. Los acuerdos de trabajo se concibieron expresamente para ser comunes a todos los Estados
miembros y las principales consideraciones eran la coherencia y la rapidez. En los casos en los que
los Estados miembros manifestaron serias objeciones se negociaron algunos pequeños cambios,
pero la intención era mantenerse lo más cerca posible de un procedimiento operativo normalizado.
Cuanto más largo y detallado el documento, más posibilidad de desacuerdo y de solicitudes de
acuerdos especiales.
Los acuerdos de trabajo no son un requisito legal sino una herramienta para facilitar el diálogo con
los Estados miembros, en particular, en un contexto de interlocutores cambiantes. El propósito
principal es esbozar los derechos y obligaciones de ambas partes.
Puede que algunas prácticas hayan evolucionado, pero todas de conformidad con el acuerdo de
trabajo y el mandato de JASPERS, con el fin de adaptarse al contexto específico del país. Como ya
se ha mencionado, la iniciativa para involucrar a JASPERS recae en los Estados miembros (y
JASPERS puede decidir aceptar el encargo o no, tras consultar a la DG REGIO).
31. No había motivo para que JASPERS formalizara acuerdos relativos a cuestiones operativas con
la Comisión en el periodo 2007-2013, ya que trabajaba principalmente para los Estados miembros,
pero, para el periodo 2014-2020, las partes formalizarán los aspectos de las EPP en el primer
trimestre de 2018.
JASPERS desarrolló una especie de informe de sus resultados en 2006 aunque no acuñara el
término «nota de finalización de la acción» hasta más tarde. La nota de finalización de la acción se
basa claramente en el formulario de solicitud de grandes proyectos, como demostrará la
comparación de ambos documentos.
En las primeras fases algunos Estados miembros se mostraron reticentes a facilitar el informe de
finalización a la Comisión. JASPERS les animó a hacerlo, con el fin de que la Comisión tuviera
conocimiento del asesoramiento de JASPERS y su aportación ayudara a la Comisión a llegar a una
conclusión mejor informada.
Con el tiempo, todos los Estados miembros acordaron que esta
debería ser la práctica habitual, lo que, en nuestra opinión, dio lugar a una relación de confianza
entre JASPERS y las autoridades nacionales tras su experiencia de la asistencia de JASPERS.
La nota de finalización es una herramienta para cerrar oficialmente el encargo con el beneficiario.
Cada cierto tiempo, JASPERS adapta su formato a la luz de la experiencia, con el fin de maximizar
su utilidad.
32. La Comisión y el BEI son partes interesadas y asociados de JASPERS, pero en la nota de
finalización de la acción no son sus clientes.
33. El asesoramiento de JASPERS se proporciona independientemente del préstamo del BEI (el
documento de reflexión de 2005 indica que el BEI y el BERD no están obligados a prestar a los
Estados miembros y estos no están obligados a pedir préstamos al BEI o al BERD).
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Asimismo, puede considerase que el BEI, el BERD y otros posibles prestamistas se benefician
indirectamente de los resultados de JASPERS.
34. Los Estados miembros llevan a cabo la mayor parte de la labor de preparación de los proyectos
utilizando asesores, p. ej., la preparación de los documentos básicos del proyecto, como el estudio
de viabilidad o la evaluación de impacto medioambiental. El papel de JASPERS es dirigir la
elaboración de dichos documentos o formular observaciones al respecto. JASPERS no compite con
asesores externos en la realización de este trabajo. JASPERS y los asesores tienen funciones
diferenciadas pero complementarias.
De los 830 encargos de proyectos completados por JASPERS hasta 2015, menos del 1 % supuso la
contratación de asesores que contribuyeran directamente con partes de los documentos finales del
proyecto.
36. El recurso a otros asesores tuvo que ver con casos específicos y limitados en los que la nota de
finalización de JASPERS no pudo utilizarse para adoptar decisiones y los ordenadores de pagos
consideraron necesaria una segunda opinión sobre el proyecto (solo ha sucedido en el periodo de
programación 2007-2013).
Para el periodo 2014-2020 la Comisión ha decidido utilizar exclusivamente JASPERS para la
evaluación de todos los grandes proyectos [excepto los proyectos organizados en fases en virtud del
artículo 103 del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC)], también gracias a la creación de
la División de RCI de JASPERS que proporciona una comprobación adicional de calidad.
37. Las prioridades de los Estados miembros derivan de las políticas (por ejemplo, las redes
transeuropeas), la legislación (p. ej., la legislación medioambiental, como la Directiva de aguas
residuales) o las prioridades (p. ej., el porcentaje máximo de financiación de algunos sectores) y se
aplican mediante normas y procedimientos acordados. JASPERS responde a las necesidades de
asistencia técnica dentro del marco político vigente.
38. La introducción de planes de acción progresivos no cambió las estrategias.
El concepto de planes de acción progresivos se introdujo para responder a las solicitudes de los
Estados miembros que tendían a llegar de manera no coordinada, especialmente al final del periodo
de programación 2007-2013. Los planes de acción de JASPERS son el resultado de amplios
debates con el Estado miembro antes de aceptar encargos, y por consiguiente, cuando se presentan
oficialmente las solicitudes, el nivel de aceptación es de alrededor del 98 %.
Los planes de acción se comunican a la Comisión.
39. Pueden existir numerosas razones para que un encargo se cancele: puede que JASPERS
considere que los proyectos sean una mala inversión y por eso se abandonan; puede que se haya
reducido el tamaño de los proyectos y estos se han convertido en proyectos de menor tamaño; los
tipos de cambio pueden haber transformado proyectos grandes en proyectos de menor tamaño o, por
motivos internos, los Estados miembros pueden haber retirado proyectos.
Los casos de cancelación de encargos no deben percibirse únicamente de manera negativa. De
hecho, en algunos casos, el abandono de proyectos puede representar el valor añadido de JASPERS,
en cuanto a la reducción del tamaño de las inversiones o el abandono de los proyectos que no vayan
a suponer el mejor uso de unos recursos públicos escasos.
41. El trabajo en fases por su propia naturaleza está limitado en el tiempo y vinculado al ciclo del
periodo de programación.
42. Los encargos transversales han estado presentes en JASPERS desde el principio, como
demuestran los planes de acción de 2007. La proporción de encargos transversales se ha mantenido
estable a lo largo de los años.
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43. Todos los socios de JASPERS han considerado sumamente importantes los resultados de la
evaluación intermedia de JASPERS y hay pocas evaluaciones con un porcentaje similar de
seguimiento en sus recomendaciones.
El estudio AECOM1 es en general positivo en lo que respecta al impacto de JASPERS.
44. En marzo de 2014, la Comisión (DG REGIO) explicó los motivos para el uso de JASPERS
como organismo de evaluación en la carta del Director General de la DG REGIO a todos los
Estados miembros (con grandes proyectos).
La función de RCI se definió en el RDC basándose en la experiencia de los Estados miembros con
JASPERS, y, por tanto, se consideró redundante examinar JASPERS de conformidad con los
criterios establecidos en Reglamento Delegado (UE) n.º 480/2014 de la Comisión, en base a las
competencias y características de JASPERS.
Respuesta conjunta a los apartados 45, 46 y 47:
Las RCI se elaboran también para proyectos en los que no participan los servicios de asesoramiento
de JASPERS.
El proyecto de manual de procedimientos de RCI de principios de 2014 no llegó a aprobarse y
actualmente no tiene validez. La separación de funciones entre la RCI de JASPERS y las divisiones
del sector de consultoría es real puesto que los equipos están en lugares diferentes y responden ante
superiores inmediatos distintos. En cuanto a la eficiencia en el uso de los recursos, los expertos de
JASPERS que no han trabajado como asesores en un proyecto grande, podrían trabajar en
evaluaciones para la división de RCI. JASPERS ha desarrollado un enfoque de gestión de la
calidad que se plasma en un manual de calidad, mapas de procesos y una clara división de funciones
entre las actividades de asesoramiento y evaluación. El manual de calidad ha sido elaborado en el
marco de un enfoque de calidad avalado por el Comité Directivo y será validado externamente por
la Fundación Europea para la Gestión de Calidad.
El Comité Directivo adoptará un nuevo manual de calidad de JASPERS en diciembre de 2017. El
Servicio de Auditoría Interna (IAS) ha facilitado borradores de los mapas de procesos para las
actividades de RCI y EPP que son la base para los correspondientes procedimientos en este nuevo
manual de calidad.
47. La DG REGIO ha aceptado las recomendaciones del IAS y ha puesto en marcha un plan de
acción para abordarlas.
48. Distintos equipos de JASPERS preparan la revisión de calidad independiente y los informes
consultivos y los documentos finales reciben la firma adicional a nivel del Director. Es práctica
habitual tanto en el sector público como en el privado que las unidades operativas y el control de
calidad y las unidades de auditoría informen al mismo responsable de la organización (p. ej., el
marco acordado en una serie de Estados miembros en relación con las autoridades de certificación y
gestión ubicadas en el mismo ministerio). No hay razón alguna para que ello vaya en detrimento de
la independencia de las funciones de auditoría o control de calidad.

1

Informe de evaluación de JASPERS, diciembre de 2012

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/jaspers_evaluation/final_report_131212.pdf)
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Hasta ahora nada parece indicar que haya habido avenencias en las opiniones expresadas por el
equipo de RCI. No obstante, la Comisión y el BEI reflexionarán sobre la adopción de medidas
adicionales que mejoren la percepción de riesgos para la independencia.
49. El Consejo y el Parlamento Europeo establecieron la RCI como legisladores, con el objetivo
explícito de proporcionar una alternativa a la evaluación de grandes proyectos por la Comisión. El
Comité Directivo adoptará un nuevo manual de calidad de JASPERS en diciembre de 2017.
50. La Comisión sigue las disposiciones legales establecidas en el RDC que estipulan la función de
RCI. Los legisladores no han definido la noción de «insuficiencias significativas». Con el fin de
aplicar dicha noción de manera uniforme, la DG REGIO definió en los procedimientos internos
aprobados por su dirección cuatro casos principales en los que puede declararse una insuficiencia
significativa y proponerse una decisión negativa de la Comisión.
51. El uso de la RCI es decisión de los Estados miembros. En este momento (octubre de 2017) se
han firmado acuerdos de trabajo sobre RCI con catorce Estados miembros, entre ellos, Italia, la
República Checa y Rumanía. La firma de acuerdos de trabajo es un requisito de JASPERS antes de
emprender la RCI de un proyecto.
52. Las previsiones de JASPERS se basaron en la información de los Estados miembros sobre las
fechas de presentación previstas para grandes proyectos que aparecen recogidas en los programas
operativos.
La Comisión considera que las cifras de grandes proyectos no son optimistas, el calendario de
presentación era, sin duda, demasiado optimista. En septiembre de 2017, la DG REGIO publicó los
datos sobre grandes proyectos en la Plataforma de datos abiertos, con el fin de concienciar a los
Estados miembros con respecto a la calidad de la información sobre grandes proyectos.
El uso de la función de RCI se ve obstaculizado por distintas normas sobre certificación de los
gastos. Esto se va a tratar en la modificación del RDC que se está debatiendo actualmente con el
Consejo y el Parlamento Europeo. Ello debería aumentar el interés de los Estados miembros por
utilizar la RCI.
El papel de la división de RCI de JASPERS es entregar no solo la RCI sino también informes de
EPP.
53. El proceso de EPP tenía como fin garantizar la utilización de una metodología de evaluación lo
más cercana posible a la RCI en solicitudes presentadas directamente a la Comisión, dirigidas por la
división de RCI de Bruselas. Esto garantizaba condiciones de igualdad en la evaluación de las
solicitudes.
Los acuerdos de trabajo para EPP, incluso hasta los plazos que deben usarse, se describen en el
documento sobre procedimientos relacionados con grandes proyectos facilitado a la junta de la DG
REGIO el 22 de junio de 2015.
No obstante, la Comisión y el BEI formalizarán aspectos clave de la cooperación con JASPERS en
EPP tal y como solicita el Tribunal.
58. Normalmente los proyectos son elaborados por asesores contratados por las autoridades de
gestión. JASPERS no los sustituye, sino que contribuye con asesoramiento metodológico y ayuda a
las autoridades de gestión en su supervisión.
59. JASPERS revisa la documentación que el beneficiario elabora por sí mismo o con ayuda de
asesores externos. Por tanto, la programación de los servicios de asesoramiento de JASPERS
depende, en muchos casos, de la capacidad administrativa de los beneficiarios y de los asesores
locales.
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60. La duración de los encargos en los que la participación se produce en una fase posterior es
incierta: breve si los documentos del proyecto tienen la calidad necesaria, pero considerablemente
más larga de no ser así, ya que algunos aspectos pueden tener que cuestionarse desde el principio
(por ejemplo, el análisis de las opciones). En lo que al tiempo de aprobación se refiere, no debería
haber mucha diferencia ya que, tras el apoyo de JASPERS, los proyectos se presentan con
estándares de calidad similares.
Otra característica de la asistencia de JASPERS era centrarse en proyectos complejos en los que los
Estados miembros tenían dificultades para preparar la documentación adecuada, pero JASPERS no
podía reducir fácilmente la complejidad de los proyectos y quedan por abordar algunos riesgos
residuales.
63. En muchos casos, las razones para la interrupción surgían ya en el informe de la nota de
finalización de la acción.
Un ámbito en el que la eliminación de las deficiencias en la documentación resultó muy difícil para
JASPERS fueron los procedimientos o la documentación relacionados con la evaluación de impacto
medioambiental, especialmente en el sector vial.
64. La situación mejoró de manera significativa en el periodo 2014-2020 en el que, hasta la fecha, el
tiempo medio de aprobación de los proyectos recibidos en 2017 se redujo a 84 días naturales. Esto
se ha debido a diversos factores, entre otros, la reorientación estratégica de JASPERS, un mejor
marco jurídico y la reorganización del sistema de evaluación de la Comisión.
68. La asistencia de JASPERS tuvo repercusiones en los costes previstos de alrededor de dos tercios
de los grandes proyectos auditados por el TCE (la Comisión estima el ahorro en
175 millones EUR). Esta muestra abarca el 3 % del número de encargos realizados por JASPERS.
69. Con frecuencia, JASPERS se enfrenta a plazos cortos para la ejecución de un proyecto, que son
poco realistas. Hay muy pocas posibilidades de acelerar los plazos de ejecución de un proyecto.
72. En la política de cohesión, la aprobación de proyectos de menor tamaño es responsabilidad clara
de los Estados miembros.
75. En el periodo 2007-2013, tras el comienzo de la crisis económica y financiera en 2008, la
Comisión decidió permitir que los Estados miembros certificaran los gastos y solicitarán el
reembolso sin presentar solicitudes de grandes proyectos, rompiendo, así, el vínculo entre los
procesos de aprobación y certificación.
76. Puede haber retrasos por motivos que no tengan nada que ver con la aportación de JASPERS,
p. ej., con mucha frecuencia, debidos a cuestiones de contratación pública.
77. Las normas de certificación para grandes proyectos con arreglo al periodo 2014-2020 permitirán
que JASPERS tenga una repercusión en el ritmo de absorción, ya que el gasto de los proyectos solo
puede certificarse tras la presentación de las solicitudes de grandes proyectos a la Comisión.
79. Hay ejemplos claros de mejoras de las capacidades administrativas de los Estados miembros y
sus instituciones, como es el caso de las carreteras nacionales de Polonia, donde la Agencia
nacional de carreteras es totalmente capaz de preparar proyectos maduros y de calidad.
Invertir en la capacidad administrativa es un proceso a largo plazo que requiere inversiones en
estructuras, recursos humanos y sistemas y herramientas y en el que la gobernanza del país es un
importante factor contextual.
JASPERS es un elemento importante en el apoyo a los Estados miembros para que mejoren su
capacidad administrativa para proyectos (grandes), pero no es el único factor determinante en este
proceso.
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80. La asistencia de JASPERS venía en primer lugar determinada por la demanda sobre la base de
las necesidades de cada Estado miembro y las acciones relativas a la capacidad administrativa se
desarrollaban en consecuencia. Además, JASPERS no era la única fuente de asistencia, sino que se
alentaba a los Estados miembros a que utilizaran la asistencia técnica incorporada en sus programas,
de manera proactiva y específica, p. ej., para formar a su personal y contratar expertos externos.
81. El refuerzo de las capacidades tenía lugar desde el inicio de las operaciones, mediante el
aprendizaje a través de la práctica y de los documentos transversales. Por ejemplo, el trabajo en red
y el intercambio de conocimientos ya tenían lugar en la reunión de partes interesadas.
84. JASPERS es solo uno de los factores determinantes en este proceso y no debe considerarse el
único responsable si no se ha producido un efecto estratégico (directo). Pueden intervenir muchos
otros factores, muchos de ellos a escala de los Estados miembros.
85. La estrategia de asistencia técnica es, ante todo, el documento en el que se determinan las
asignaciones presupuestarias para cada acción (teniendo en cuenta las sinergias y evitando
solapamientos). No es el documento que debería describir además todos los mecanismos de
coordinación (formales e informales) establecidos entre diferentes iniciativas.
Aunque no hay ninguna referencia a la coordinación entre las actividades específicas de refuerzo de
las capacidades ofrecidas directamente por la Comisión y las proporcionadas por JASPERS, la
coordinación ha tenido lugar de manera periódica y se ha evitado cualquier solapamiento.
87. JASPERS apoyó unos quinientos proyectos grandes durante el periodo de programación 20072013. Para el periodo de programación 2014-2020, se calcula que el número de proyectos grandes
respaldados o revisados por JASPERS supera los seiscientos, a lo que hay que añadir el aumento
acordado de asistencia a proyectos de menor tamaño y refuerzo de capacidades y la participación
temprana en los proyectos cuando sea posible. Esta estimación se utilizó como base para aumentar
el personal y la contratación se produjo de manera gradual con el fin de ajustar el número de
empleados al volumen de trabajo. Cuando se examinan los periodos 2007-2009 y 2014-2016 en
comparación con la asignación de equivalentes a tiempo completo al mandato JASPERS-UE, el
número medio de todos los encargos en curso y finalizados por efectivo sigue siendo prácticamente
el mismo.
88. Las fechas de presentación de grandes proyectos se incluyen en los programas operativos para
2014-2020 basándose en las propuestas de los Estados miembros.
Es prerrogativa y responsabilidad del Estado miembro proponer grandes proyectos y verificar el
estado de preparación de cada proyecto.
89. En octubre de 2017, había 624 grandes proyectos incluidos en los programas operativos para
2014-2020.
90. Dado que JASPERS debe participar en la preparación del proyecto en la fase más temprana
posible con el fin de maximizar su valor añadido, la información sobre las fechas de presentación es
irrelevante a la hora de estimar la dotación de personal suficiente de JASPERS. Actualmente
JASPERS trabaja en más de 350 grandes proyectos planificados que se presentarán en los próximos
años.
La relación entre todos los encargos finalizados (asesoramiento, RCI, EPP y transversal) y el
equivalente a tiempo completo entre 2014-2016 es comparable a la misma relación en el anterior
periodo de programación (2007-2009) y aumentó hasta noviembre de 2017.
92. Las autoridades nacionales deberían redoblar sus esfuerzos en el seguimiento del impacto de
JASPERS en los proyectos y las instituciones con respecto a la capacidad administrativa. La
Comisión incluirá este aspecto en la evaluación intermedia de JASPERS.
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93. El tiempo empleado por la Comisión para aprobar proyectos es una medida representativa de la
calidad del proyecto, ya que se da por supuesto que cuanto mejor preparados y presentados están los
proyectos, antes se aprueban.
Los resultados de la RCI y EPP de los proyectos son objeto de seguimiento y están a disposición del
público en el sitio web de JASPERS, en el informe estadístico y el panel de control, desde
septiembre de 2016. Esta información se actualiza trimestralmente.
96. Todas las recomendaciones pertinentes procedentes de las evaluaciones se han seguido dentro
de los límites del contexto administrativo y jurídico.
La Comisión iniciará una evaluación intermedia de JASPERS en el primer trimestre de 2018, que
incluirá una revisión general del rendimiento de JASPERS y una perspectiva para después de 2020.
98. Las autoridades nacionales deberían redoblar sus esfuerzos a la hora de evaluar el impacto de
JASPERS dado que la Comisión siempre ha alentado y promovido una cultura de evaluación
exhaustiva en la política de cohesión.
101. Hubo otros canales de comunicación de las observaciones de los funcionarios responsables
sobre JASPERS: a saber, el grupo de funcionarios responsables de los grandes proyectos trabaja
desde 2008 y las cuestiones relacionadas con JASPERS, con frecuencia se debatían y
posteriormente se comunicaban a JASPERS durante la reunión de su Comité Directivo y otras
reuniones.
104. La Comisión no requería de JASPERS un seguimiento del uso de su asesoramiento en la
ejecución de los grandes proyectos o de los proyectos de menor tamaño que habían recibido
asistencia, y su mandato no incluye la supervisión de la ejecución real de los proyectos asistidos.
El control de la ejecución y cierre de los programas operativos es prerrogativa de los servicios de la
Comisión. JASPERS conocía de cuestiones de ejecución cuando se consideraba necesario,
especialmente a través de solicitudes de asistencia de los Estados miembros en el escalonamiento de
proyectos entre periodos de programación.
105. La observación mencionada en este apartado del informe se refería a que JASPERS había
impedido que malas inversiones siguieran adelante, el valor de las cuales puede establecerse como
costes de oportunidad (o ahorro).
108. El hecho de que los encargos se cancelaran puede tomarse como prueba del valor añadido de
JASPERS a la hora de examinar proyectos mal preparados cuya calidad no podía mejorarse.
109. Existe un sistema separado, distinto del sistema al que se refiere el TCE, para registrar el
tiempo invertido en diferentes mandatos con fines de facturación, que se utiliza en el BEI. En dicho
sistema, las tasas de finalización se comprueban al final de cada mes.
A finales de 2016, el personal de JASPERS comenzó a registrar en este sistema, no solo el tiempo
asignado a cada mandato sino también los encargos específicos.
Esta es la base para la auditoría externa del gasto de JASPERS cuando el mandato de la auditoría es
comprobar que solo se ha declarado el gasto admisible. Este es el sistema utilizado para declarar
gastos a la Comisión. Los auditores no han informado de deficiencias en este ámbito.
Las relaciones contractuales entre la Comisión y el BEI se basan en acuerdos de subvención y los
costes de personal admisibles se basan en la cantidad y tipo de expertos empleados, cuyos costes
vienen determinados por los tipos del AMAF acordados en 2014.
110. La Comisión y el BEI señalan que el documento al que se refiere el TCE no era una evaluación
de la eficiencia de JASPERS sino una evaluación del «papel del BEI en la iniciativa JASPERS». La
muestra de encargos del informe se extrajo en gran parte de la fase más temprana de las actividades
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de JASPERS y tiene poca relevancia para JASPERS en el periodo 2014-2020. No obstante, la
conclusión general del informe fue que JASPERS tenía un impacto positivo y que el BEI debía
continuar apoyándola.
En cuanto a su eficiencia, el informe señala que «[...]los casos en los que JASPERS pudo influir en
la forma de los proyectos subyacentes esto se tradujo en beneficios económicos que es probable que
superen con creces el coste de la propia iniciativa».
112. El Comité Directivo supervisa la eficiencia de JASPERS en cuanto a los encargos finalizados y
la aprobación de proyectos asistidos por JASPERS.
La naturaleza de los encargos ha cambiado a medida que la cartera de servicios de JASPERS se ha
ampliado, p. ej., JASPERS asesoró sobre una serie de condiciones ex ante (como planes maestros
de transporte en siete Estados miembros) en las que el volumen de trabajo de JASPERS era
considerablemente superior a la evaluación de un único proyecto de planta de tratamiento de aguas
residuales.
113. El gasto de JASPERS ha sido considerablemente inferior a las posibles cantidades que se
podrían haber gastado durante muchos años. Ahora hay plazos para la provisión de informes de
evaluación que no existían en el último periodo de programación, por ello, debe abordarse la
cuestión de una provisión por adelantado de la capacidad para satisfacer futuras necesidades de
demanda.
Las conclusiones del estudio AECOM en relación a los costes de JASPERS fueron las siguientes:
JASPERS emplea un equipo de profesionales altamente cualificados [...]. En comparación con otros
organismos y agencias, los costes de JAPERS parecen razonables dada la naturaleza de la labor que
realiza y el personal necesario para llevar a cabo dicha labor.
114. La contribución del BEI a JASPERS fue una contribución en especie en forma de personal
adscrito a JASPERS principalmente en puestos de dirección y altos cargos. A efectos de los
acuerdos de subvención, a estas contribuciones en especie se les dio un valor monetario. No hubo
transacción en metálico correspondiente a estas aportaciones en especie. Los pagos que la
Comisión realizó eran para el personal para el que había acordado prestar apoyo. El coste estimado
del personal aportado por el BEI es irrelevante con respecto a esta cantidad.
115. La Comisión y el BEI acordaron en el AMAF establecer costes unitarios estándar para el
personal y costes de misión para los servicios prestados por el BEI a la Comisión. JASPERS
comenzó a utilizar este sistema de cofinanciación basado en los costes unitarios acordados vigentes
en el sistema de financiación paralelo utilizado hasta 2013. El nuevo método y el método antiguo se
basan en diferentes conceptos contables. Los tipos para el personal se calculan de diferente manera,
pero como consecuencia, los índices de ayuda se ajustaron también para que ambas partes
aportaran, en líneas generales, las mismas cantidades que antes. De acuerdo con el nuevo sistema
los tipos teóricos para estimar costes se cambiaron teniendo en cuenta el acuerdo global (AMAF)
firmado entre la Comisión y el BEI que cubría todas las iniciativas conjuntas.
116. El TCE ha recibido el estado financiero anual auditado de JASPERS desde 2006. Según la
metodología acordada en los acuerdos de contribución y en el AMAF, en estos estados financieros
los costes de personal de JASPERS representan un precio estándar que la Comisión acordó pagar en
el AMAF por los servicios prestados por el BEI.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
118. Había objetivos claros relacionados tanto con los plazos –preparación de los proyectos para
una decisión favorable con el fin de facilitar fondos de inversión de la UE con más celeridad de la
que se habría producido en caso contrario– como con la mejora de la calidad.
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Los avances en JASPERS deben entenderse en su contexto más amplio. JASPERS comenzó a
funcionar a finales de 2006. La creciente crisis económica y financiera que se inició en otoño de
2008 condujo a algunas decisiones que afectarían a las actividades de JASPERS, incluida la
ampliación del personal de JASPERS, cambios en las normas de certificación, etc. JASPERS
respondió con flexibilidad y pragmatismo a las circunstancias cambiantes.
Las insuficiencias iniciales se abordaron posteriormente mediante acuerdos del Comité Directivo,
según la respuesta recibida por los Estados miembros y la correspondiente evaluación de la
demanda. De hecho, JASPERS fue concebida inicialmente como una iniciativa para el periodo de
programación 2007-2013, pero a la luz de los acontecimientos de dicho periodo y sobre la base de
la evaluación de las necesidades, su mandato se amplió para el periodo de programación 2014-2020.
119. Se han establecido acuerdos formalizados de trabajo con los Estados miembros en relación a
proyectos grandes y de menor tamaño, en los que ellos son el cliente (asesoramiento y RCI).
JASPERS tiene un acuerdo contractual global con la Comisión que está vigente. Todos los
encargos de JASPERS en un país (proyecto grande, proyecto de menor tamaño y encargos
transversales o estratégicos) se incluyen en planes de acción anuales o progresivos y se acuerdan
con el beneficiario.
En circunstancias muy especiales, JASPERS ha prestado asistencia a labores de consultoría
(acciones piloto que podrían reproducirse, falta de capacidad de las autoridades nacionales o en
JASPERS para emprender el trabajo necesario, etc.).
120. Las prioridades se basan en prioridades de la política de cohesión de la UE acordada entre los
Estados miembros y las instituciones de la Unión y se les da contenido operativo en los programas
operativos acordados. JASPERS no establece prioridades de manera independiente.
121. El escalonamiento de proyectos es un uso pragmático a corto plazo de los recursos de
JASPERS para garantizar un uso pleno de los fondos de la UE al final de un periodo de
programación y al comienzo de otro. El trabajo en fases por su propia naturaleza está limitado en
el tiempo y vinculado al ciclo del periodo de programación.
Los encargos de JASPERS para ejecución de proyectos están en torno al 2 %.
122. La introducción de planes de acción progresivos no cambió las estrategias.
Recomendación 1
JASPERS es una asociación entre la Comisión y el BEI a la que ambos contribuyen y que
gobiernan a través del Comité Directivo.
a) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
b) La Comisión acepta la recomendación.
c) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
d) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
e) La Comisión acepta parcialmente la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro
asociado en JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
Existen acuerdos de trabajo apropiados cuando se necesitan, pero se acepta que un acuerdo más
formalizado podría ser necesario, por ejemplo, en relación a EPP.
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123. El Consejo y el Parlamento Europeo establecieron la RCI con el objetivo de proporcionar una
alternativa a la evaluación de grandes proyectos por la Comisión. El Estado miembro solicita la RCI
y esta está dirigida a dicho Estado miembro, tal y como requiere la legislación.
Se ha elaborado un manual de calidad en el contexto de un enfoque global de gestión de la calidad,
avalado por la Fundación Europea para la Gestión de Calidad en noviembre de 2017, que aborda
explícitamente cuestiones de independencia y coherencia desde una perspectiva de la gestión de
calidad. El comité directivo de JASPERS adoptará oficialmente el nuevo manual de calidad en
diciembre de 2017.
124. El uso de la RCI es decisión de los Estados miembros. La firma de acuerdos de trabajo es un
requisito de JASPERS antes de emprender la RCI de un proyecto.
Recomendación 2
a) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
Para el periodo actual, se adoptarán medidas destinadas a mitigar el riesgo de falta de imparcialidad
cuando JASPERS lleve a cabo RCI para evaluar proyectos que han recibido el asesoramiento de
JASPERS.
Aunque la Comisión no puede establecer ningún compromiso específico en este momento en
relación a propuestas legislativas para el periodo posterior a 2020, acepta en esencia la
recomendación y considerará el futuro de la función de RCI.
b) La Comisión acepta parcialmente la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado
en JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
La Comisión aclarará los derechos de acceso a la RCI de JASPERS en el marco de los acuerdos
contractuales entre la Comisión, el BEI y los Estados miembros.
126. JASPERS no podría haber tenido el mismo alcance e intensidad de impacto en todos los
proyectos ya que ello dependía de la fase del ciclo de proyecto en la que se invitaba a JASPERS a
prestar asistencia y de la calidad del proyecto en el momento en el que comenzaba a participar en él.
No obstante, en los proyectos de la muestra del TCE se observó un impacto moderado (45 %) o
significativo (20 %) del asesoramiento de JASPERS en al menos una dimensión de la calidad. Los
proyectos tomados como muestra en cuatro países aportan pruebas de reducciones significativas en
los costes como resultado de la aportación de JASPERS. Los proyectos retirados siguiendo el
consejo de JASPERS deben considerarse también beneficios, ya que evitaron el uso ineficaz de
importantes recursos. Para cuatro de los veinte grandes proyectos de la muestra con un ahorro de
costes significativo, la Comisión estimó un ahorro de costes total de 175 millones EUR.
127. Gran parte del tiempo empleado en el ciclo de proyecto no puede atribuirse a JASPERS, en
especial en la fase de ejecución; no fue esta la función otorgada a JASPERS por el Comité
Directivo ni solicitada por los Estados miembros (1 % de los encargos), y muestra que JASPERS
podría desempeñar una función durante la ejecución.
129. Aunque podría hacerse más para dar seguimiento al impacto de su asesoramiento en proyectos
de menor tamaño, ello requiere la cooperación de los Estados miembros ya que no hay un proceso
de aprobación comparable al de los grandes proyectos.
130. Las normas de certificación para grandes proyectos con arreglo al periodo 2014-2020
permitirán a JASPERS tener repercusión en el ritmo de absorción.
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Recomendación 3
a) La Comisión acepta parcialmente la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado
en JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
Orientar la asistencia de JASPERS de acuerdo con la fase de desarrollo de un proyecto es ya una
prioridad, pero la fase en la que JASPERS comienza a participar depende del momento en el que el
Estado miembro solicita asistencia.
La necesidad de trabajar en las fases más tempranas posibles del ciclo de proyecto está clara y el
impacto de este enfoque puede observarse, por ejemplo, en las estrategias sectoriales para el
transporte que ha elaborado para algunos Estados miembros. No obstante, esto no siempre es
posible en otros Estados miembros.
La segunda parte de la recomendación no se acepta. La aprobación nacional puede llegar en una
fase temprana del ciclo de desarrollo del proyecto y los proyectos pueden modificarse incluso
después de dicha aprobación nacional.
b) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
132. Ha habido coordinación permanente de las actividades entre la DG REGIO y JASPERS. La
Comisión mantiene encuentros informales periódicos con JASPERS/CNC sobre sus respectivas
actividades y, en caso de riesgo de solapamiento o posibilidad de sinergias, trabajan conjuntamente.
Un ejemplo de ello es la participación de JASPERS en los seminarios temáticos sobre ayuda estatal
organizados por la Comisión en Bruselas en 2016 (JASPERS envió ponentes expertos), así como la
participación de JASPERS en los seminarios por país sobre ayuda estatal, celebrados en 2015.
133. Con el tiempo, JASPERS ha intervenido en fases cada vez más tempranas y ha colaborado con
estrategias y el proceso temprano de selección de los proyectos (en la medida en que las autoridades
nacionales lo permiten). Se espera que JASPERS continúe trabajando de la misma manera.
Recomendación 4
a) La Comisión acepta esta recomendación y considera que ya se ha aplicado.
La nueva estrategia de asistencia técnica adoptada en septiembre de 2017 por la Comisión (DG
Política Regional y Urbana) integra acciones de JASPERS en las nuevas actividades emprendidas
por la Comisión.
b) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
134. Un seguimiento más intenso de las actividades de JASPERS mejoraría en gran medida el éxito
del funcionamiento de la iniciativa, en particular, en lo que a su eficiencia y eficacia se refiere.
Las normas de certificación para grandes proyectos con arreglo al periodo 2014-2020 permitirán
que JASPERS tenga efecto sobre el ritmo de absorción.
136. JASPERS proporciona asesoramiento técnico a los Estados miembros y otras funciones como
EPP y RCI. No se creó como sistema integral de control para todos los aspectos de los proyectos.
El control de la ejecución y cierre de los programas operativos es prerrogativa de los servicios de la
Comisión. JASPERS tenía en cuenta cuestiones de ejecución cuando se consideraba necesario,
especialmente a través de solicitudes de asistencia de los Estados miembros en el escalonamiento de
proyectos entre periodos de programación.
138. La Comisión y el BEI acordaron establecer costes unitarios estándar para el personal y costes
de misión para los servicios prestados por el BEI a la Comisión. JASPERS comenzó a utilizar este
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sistema de cofinanciación basado en los costes unitarios acordados vigentes en el sistema de
financiación paralelo utilizado hasta 2013. El nuevo método y el método antiguo se basan en
diferentes conceptos contables. Los tipos para personal se calculan de diferente manera, pero como
consecuencia, los índices de ayuda se ajustaron también para que ambas partes aportaran, en líneas
generales, las mismas cantidades que antes. De acuerdo con el nuevo sistema los tipos teóricas para
estimar costes se cambiaron teniendo en cuenta el acuerdo global (AMAF) firmado entre la
Comisión y el BEI que cubría todas las iniciativas conjuntas.
El TCE recibe los estados financieros anuales auditados de JASPERS desde 2006. Según la
metodología acordada en los acuerdos de contribución y en FAFA, en estos estados financieros los
costes de personal de JASPERS se establecen según un precio estándar que la Comisión acordó
pagar por los servicios prestados por el BEI.
En conjunto, los tipos del AMAF han contribuido a una mayor armonización y simplificación de los
acuerdos contractuales para iniciativas específicas de asistencia técnica entre la Comisión y el BEI.
La Comisión considera que el AMAF cumple con el Reglamento Financiero. El artículo 124 del
Reglamento Financiero permite el uso de tipos fijos y cantidades fijas únicas y es aplicable al
acuerdo AMAF.
Recomendación 5
a) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
Las cuestiones que se plantean sobre la estrategia y objetivos futuros formarán parte de la próxima
evaluación intermedia.
b) La Comisión acepta la recomendación.
c) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
d) La Comisión acepta la recomendación y subraya que el BEI, siendo el otro asociado en
JASPERS, debe implicarse para lograr su aplicación eficaz.
La Comisión recuerda al mismo tiempo que los «costes» de JASPERS se determinan a través del
acuerdo AMAF.
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2006. aastal käivitas Euroopa Komisjon koos Euroopa
Investeerimispangaga uue algatuse „Ühisabi Euroopa
piirkondade projektide toetamiseks“ (JASPERS). Selle
peamine eesmärk on anda 2004. aastal või pärast seda
ELiga ühinenud liikmesriikidele tasuta sõltumatut nõu
kvaliteetsete suurprojektide ettevalmistamiseks.
Kontrollikoda leidis puudusi JASPERSi põhieesmärkide
ning ülesannete ja vastutusalade kindlaksmääramisel.
Lisaks esines märkimisväärseid puudujääke uue sõltumatu
kvaliteedikontrolli funktsiooni loomisel, mis tõi kaasa
suure erapooletuse vähenemise riski. JASPERS aitas
kiirendada projektide heakskiitmist ja parandas nende
alusdokumentide kvaliteeti, kuid ei suutnud üldiselt
mõjutada ELi rahastamisvahendite kasutusmäära. Selle
mõju liikmesriikide haldussuutlikkusele ei suurendanud
sõltumatust JASPERSi abist. Täheldatud puudused koos
JASPERSi tegevuse planeerimises, järelevalves ja
hindamises esinevate märkimisväärsete puudujääkidega
seavad ohtu algatuse eduka toimimise, eriti tõhususe ja
tulemuslikkuse seisukohast.
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