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Üldine sissejuhatus 
0.1. Käesolev aruanne on üks kontrollikoja eelarveaasta 2020 aastaaruande kahest
osast. Selles käsitletakse ELi eelarvest rahastatavate kuluprogrammide tulemuslikkust 
2020. aasta lõpu seisuga. Teine osa hõlmab ELi raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsust ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

0.2. Jagame oma aastaaruande sellisel viisil kaheks kaheaastase katseprojekti
raames, mis algas eelarveaasta 2019 aastaaruandega. Selle projekti peamine põhjus on 
pöörata iga-aastases aruandluses suuremat tähelepanu ELi eelarvega saavutatud 
tulemustele. Lisaks võimaldas aastaaruande kaheks jagamine arvesse võtta iga-aastast 
haldus- ja tulemusaruannet, mis on komisjoni peamine kõrgetasemeline tulemuslikkust 
käsitlev aruanne ELi eelarve kohta. Kuna selle vastuvõtmise ametlik tähtaeg on aasta n 
+ 1 juuni lõpp, ei saanud me seda varem kajastada oma aastaaruandes, mis tavaliselt
avaldatakse oktoobri alguses.

0.3. Käesolev aruanne on jaotatud seitsmeks peatükiks.

o 1. peatükis uurime, kas ja kuidas on komisjon ja kaasseadusandjad kasutanud
varasematel mitmeaastase finantsraamistiku perioodidel (nt hindamistest,
mõjuhinnangutest ja audititest) saadud kogemusi, et parandada
kuluprogrammide ülesehitust ja tulemuslikkust perioodil 2021–2027. Selleks
koostasime valimi komisjoni seadusandlikest ettepanekutest perioodi 2021–2027
jaoks kehtestatud 48 kuluprogrammist viie kohta, mis moodustavad ligikaudu 60%
perioodi kogueelarvest.

o 2.–6. peatükis analüüsime ELi programmide tulemusi perioodi 2014–2020
mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides 1a, 1b, 2, 3 ja 4. Meie eesmärk oli
kindlaks teha, kui palju asjakohast tulemuslikkust käsitlevat teavet on
kättesaadav, ning hinnata selle teabe põhjal, kui hästi on ELi kuluprogrammid
tegelikult tulemusi andnud. Perioodi 2014–2020 58 rahastamisprogrammist
valisime välja viis, mis kokku moodustavad ligikaudu viiendiku kõigist maksetest,
mis on tehtud kuni 2020. aasta lõpuni perioodi 2014–2020 mitmeaastase
finantsraamistiku kulukohustuste alusel. See on jätk meie 2019. aasta aruandele
tulemuslikkuse kohta, milles käsitleti üheksat teist programmi, mille maksed
moodustasid 2019. aasta lõpu seisuga ligikaudu kolmveerandi kõigist maksetest.
Tuginesime oma hinnangus komisjonilt saadud teabele tulemuslikkuse kohta
(sealhulgas iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne, tulemuslikkuse näitajad ja
hindamised) ning võimaluse korral oma hiljutiste auditite ja ülevaadete käigus
tehtud järeldustele. Kontrollisime, kas komisjoni tulemuslikkust käsitlev teave on
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usutav ja kooskõlas meie leidudega, kuid me ei auditeerinud selle 
usaldusväärsust. 

o 7. peatükis esitatakse meie 2017. aastal avaldatud eriaruannetes esitatud 
auditisoovituste täitmise järelkontrolli tulemused. 

0.4. Käesoleva aruande koostamisel oleme arvesse võtnud Brexiti ja COVID-19 
pandeemia mõju ELi kuluprogrammide tulemuslikkusele. Enamik seireandmeid, millel 
käesolev aruanne põhineb, on aga pärit 2019. aastast või enne seda, eelnedes seega nii 
Ühendkuningriigi lahkumisele ELi ühtsest turust ja tolliliidust kui ka COVID-19 levikule 
Euroopas. 

0.5. Aruande koostamisel kasutatud käsitlusviisi ja metoodikat selgitame liites. 

0.6. Meie eesmärk on esitada oma tähelepanekud selgelt ja täpselt. Alati ei õnnestu 
vältida ELi, selle poliitikavaldkondade ja eelarve või raamatupidamise ja 
auditeerimisega seotud termineid. Meie veebisaidil on avaldatud sõnastik1, milles on 
esitatud suurema osa terminite määratlused ja selgitused. Sõnastikus määratletud 
terminid on igas peatükis esmakordsel mainimisel kursiivis. 

0.7. Täname komisjoni suurepärase koostöö eest käesoleva aruande koostamisel. 
Komisjoni vastused meie tähelepanekutele on esitatud koos aruandega. 

                                                      
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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Sissejuhatus 
1.1. EL püüab saavutada oma poliitikaeesmärke, kombineerides ELi eelarvest 
rahastatavaid või kaasrahastatavaid kuluprogramme ja muid kuludega mitteseotud 
poliitikavahendeid (peamiselt reguleerimine). 

1.2. EL rakendab oma kuluprogramme seitsmeaastaste tsüklite, ehk mitmeaastase 
finantsraamistiku (MFR) perioodide jooksul. Viimastel aastatel on mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 ettevalmistused olnud intensiivsed. Mitmeaastane 
finantsraamistik põhineb ulatuslikul õigusaktide paketil, mille kohta tegi ettepaneku 
komisjon ning mille võtsid vastu Euroopa Parlament ja nõukogu, järgides Euroopa Liidu 
toimimise lepingus (ELTL) kindlaks määratud menetlusi. See hõlmab järgmist: 

o mitmeaastase finantsraamistiku määrus, milles sätestatakse ELi eelarve kogumaht 
ja selle põhistruktuur (jaotatuna kulukategooriateks ehk rubriikideks, millest 
igaühel on oma iga-aastased kulupiirangud, ehk ülemmäärad) ning 
paindlikkuseeskirjad raha rubriikide ja aastate vahel ümberpaigutamise kohta. 
Nõukogu võtab MFRi määruse vastu ühehäälselt seadusandliku erimenetluse 
kohaselt ja parlamendi nõusolekul1; 

o mitmeaastase finantsraamistiku valdkondlikud määrused – need moodustavad 
kuluprogrammide õigusliku aluse ja sätestavad nende põhieeskirjad. Need 
määrused võetakse üldjuhul vastu seadusandliku tavamenetluse kohaselt2, 
kusjuures parlament ja nõukogu tegutsevad kaasseadusandjatena võrdsetel 
alustel. 

                                                      
1 ELTLi artikkel 312. 

2 ELTLi artikkel 294. 
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1.3. Peamine tegur, mis mõjutab mitmeaastase finantsraamistiku kuluprogrammide 
tulemuslikkust, on nende õigeaegne käivitamine ja kasutuselevõtt. Mitmeaastast 
finantsraamistikku 2021–2027 käsitlevate seadusandlike ettepanekute esitamisel 
teatas komisjon oma eesmärgist võtta need vastu enne 2019. aasta mais toimuvaid 
Euroopa Parlamendi valimisi3. Komisjoni ettepaneku läbivaatamisel4 hindasime seda 
eesmärki liiga ambitsioonikaks (sest eeldasime, et õigusloomeprotsess viiakse lõpule 
ühe aasta jooksul, võrreldes eelmise mitmeaastase finantsraamistiku kahe ja poolega), 
kuid rõhutasime selle tähtsust uute kuluprogrammide viivitusteta käivitamisel. Nagu 
on näidatud joonisel 1.1, kestis mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 
valmimiseni viiv õigusloomeprotsess tegelikult üle kolme aasta. ÜPP õigusaktide puhul 
oli see selle peatükiga seotud audititöö lõpetamise ajal veel pooleli ning 2020. aasta 
detsembris võeti vastu üleminekumäärus, millega tagatakse ÜPP järjepidevus 2014.–
2020. aasta eeskirjade alusel kuni 2022. aasta lõpuni. Osa viivitusest võib olla seotud 
COVID-19 pandeemia puhkemisega, mis on alates 2020. aasta algusest oluliselt 
muutnud ELi prioriteete ja ELi meetmete kavandamist, tuues kaasa mitmeaastase 
finantsraamistiku ettepanekute kiire läbivaatamise ja taasterahastu „Next Generation 
EU“ väljatöötamise. 

  

                                                      
3 COM(2018) 321 final, lk 28. 

4 Ülevaade nr 6/2018: „Komisjoni ettepanek perioodi 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta“, infodokument, juuli 2018, punkt 17. 
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Selgitus 1.1. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 valdkondlike 
õigusaktide vastuvõtmiseks kulus peaaegu aasta rohkem aega kui 
eelmise perioodi õigusaktide vastuvõtmiseks 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda EUR-Lexi põhjal. 
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1.4. EL on välja töötanud põhimõtted, mis aitavad tagada, et tema õigusaktid 
(sealhulgas, kuid mitte ainult, mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevad õigusaktid) 
on kvaliteetsed. 2016. aastal sõlmisid parlament, nõukogu ja komisjon paremat 
õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe ning 2017. aastal avaldas 
komisjon oma parema õigusloome suunised (2015. aasta parema õigusloome suuniste 
ajakohastatud versioon), millele olid lisatud üksikasjalikud märkused suuniste, 
nõuannete ja parimate tavadega, mida nimetati parema õigusloome vahenditeks. Nii 
kokkuleppes kui ka suunistes tunnistatakse, et õigusaktide kvaliteet (mis mitmeaastase 
finantsraamistiku õigusaktide puhul mõjutab kuluprogrammide ülesehitust ja edasist 
tulemuslikkust) sõltub paarist põhielemendist, sh: 

o hindamised, st poliitika või (mitmeaastase finantsraamistiku puhul) 
kuluprogrammi tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe, asjakohasuse ja ELi 
lisaväärtuse sõltumatud hindamised. Neid võib teha tagantjärele, st pärast 
poliitika või programmi täielikku rakendamist, või keskpika perioodi jooksul, st 
rakendusperioodi jooksul;  

o mõjuhinnangud, milles analüüsitakse poliitikaalgatuse või (mitmeaastase 
finantsraamistiku puhul) kavandatud kuluprogrammi tõenäolist mõju. Need 
tuginevad varasemast rakendamisest saadud kogemustele, mis on kindlaks tehtud 
asjakohastes hindamistes. Neis võidakse viidata ka varasematele 
auditijäreldustele ja soovitustele. 
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Ulatus ja käsitlusviis 
1.5. Selle peatüki peamine auditiküsimus oli, kas ja kuidas on komisjon, parlament 
ja nõukogu kasutanud eelmistel mitmeaastase finantsraamistiku perioodidel saadud 
kogemusi, et parandada kuluprogrammide kavandamist ja tulemuslikkust perioodil 
2021–2027. Keskendusime saadud kogemustele, mis on programmide tulemuslikkuse 
seisukohast olulised. Sellele küsimusele vastates analüüsisime, kas: 

o on olemas protsess, mis võimaldab komisjonil saadud kogemusi oma 
seadusandlikes ettepanekutes arvesse võtta (punktid 1.9–1.23); 

o komisjoni seadusandlikes ettepanekutes võetakse arvesse hindamistest, audititest 
ja mõjuhinnangutest saadud kogemusi (punktid 1.24–1.27); 

o kavandatud kuluprogrammide tulemuslikkust mõjutavad olulised muudatused 
võib siduda mõjuhinnangutega (sealhulgas parlamendi ja nõukogu koostatud 
mõjuhinnangutega) või muude saadud kogemuste allikatega (punktid 1.28–1.32). 

1.6. Perioodiks 2021–2027 loodud 48 kuluprogrammist keskendusime viiele, mis 
kokku moodustavad 60% mitmeaastase finantsraamistiku kogueelarvest: 

o kaks, mis kuuluvad mitmeaastase finantsraamistiku 2. rubriigi „Ühtekuuluvus, 
vastupanuvõime ja väärtused“ alla: 1) Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja 2) 
Ühtekuuluvusfond (ÜF); 

o kaks, mis kuuluvad mitmeaastase finantsraamistiku 3. rubriigi „Loodusvarad ja 
keskkond“ alla ja moodustavad ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kaks sammast: 
3) Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja 4) Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD); 

o üks, mis kuulub mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 6 („Naabrus ja maailm“) 
alla: 5) naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend 
(NDICI). 

1.7. Nagu tabelist 1.1 näha, uurisime kuut nende programmidega seotud 
seadusandlikku menetlust ning ühte kogu mitmeaastase finantsraamistikuga seotud 
menetlust (sealhulgas 17 seotud hindamist ja kolm mõjuhinnangut). 
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Tabel 1.1. Käsitlesime kuut seadusandlikku menetlust, mis olid seotud 
viie programmiga ja üks kogu mitmeaastase finantsraamistikuga. 

Seadusandlik menetlus Määrus Asjaomased 
programmid 

2018/0197/COD ERFi ja Ühtekuuluvusfondi 
määrus  ERF ja ÜF 

2018/0196/COD Ühissätete määrus 

2018/0216/COD ÜPP strateegiakavade 
määrus* 

EAGF ja EAFRD 
(ÜPP) 2018/0218/COD Ühine turukorraldus* 

2018/0217/COD ÜPP horisontaalmäärus* 

2018/0243/COD 
Naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi määrus 

NDICI 

2018/0132/APP Mitmeaastase 
finantsraamistiku määrus Kõik 

* Seadusandlik ettepanek – määrus ei olnud kontrollikoja audititöö lõpetamise ajaks veel vastu võetud. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.8. Komisjon esitas eespool nimetatud seadusandlikud ettepanekud 2018. aasta 
mais ja juunis. Meie audititöö lõpus 2021. aasta septembris ei olnud kaasseadusandjad 
ÜPP õigusakte veel vastu võtnud. Seetõttu ei saanud me kahe ÜPP programmi puhul 
hõlmata muudatusi komisjoni seadusandlikes ettepanekutes. Meie käsitlusviisi ja 
metoodika üksikasjalik kirjeldus on esitatud liites. 
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Parema õigusloome käsitlusviis aitab 
komisjonil teha kindlaks saadud 
kogemused 
1.9. Komisjoni parema õigusloome käsitlusviis aitab teha kindlaks saadud 
kogemused ja kasutada neid tulemuslikkuse parandamiseks. Kontrollisime, kas 
komisjon oli järginud selle käsitlusviisi teatavaid põhinõudeid, mis meie arvates aitavad 
muuta ELi poliitika kujundamist tõendipõhisemaks ja läbipaistvamaks: 

o varasemate ELi meetmete hindamisel saadud õppetunnid peaksid olema 
kättesaadavad ja neid tuleks algusest peale mõju hindamisel arvesse võtta 
(põhimõte „kõigepealt hinda“). Hindamise käigus saadud asjakohased tõendid 
peaksid olema kättesaadavad, et toetada uute algatuste ettevalmistamist; 

o hindamised ja mõjuhinnangud tuleks avaldada; 

o hindamiste järeldustes tuleks selgelt kindlaks määrata saadud kogemused ning 
vastutavad peadirektoraadid peaksid kindlaks määrama asjakohased 
järelmeetmed; 

o mõjuhinnangutes tuleb võrrelda poliitikavalikuid nende majandusliku, sotsiaalse 
ja keskkonnamõju alusel. Kõiki asjakohaseid mõjusid tuleks hinnata kvalitatiivselt 
ja võimaluse korral ka kvantitatiivselt; 

o enne kui komisjon saab esitada seadusandliku ettepaneku, peab 
õiguskontrollikomitee, mille komisjon moodustas 2016. aastal kõigi 
mõjuhinnangute ja suuremate hindamiste kvaliteedi hindamiseks, esitama 
lisatud mõjuhinnangu kohta üldiselt positiivse arvamuse. 

Komisjon järgis enamasti põhimõtet „kõigepealt hinda“. 
Seejuures olid piirangud seotud peamiselt mitmeaastase 
finantsraamistiku tsükliga 

1.10. ELi kuluprogrammide kontekstis muudab põhimõtte „kõigepealt hinda“ 
täieliku rakendamise keeruliseks mitte ainult aeg, mis kulub programmide väljundite ja 
tulemuste saavutamiseks, vaid ka aeg, mis kulub nende hindamiseks. Näiteks ei ole 
võimalik programmi järelhindamist õigel ajal kasutada, et seda järgmise mitmeaastase 
finantsraamistiku mõju hindamisel arvesse võtta. Parim, mida on võimalik saavutada, 
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on see, kui järgmise mitmeaastase finantsraamistiku perioodi mõjuhinnangute aluseks 
võetaks praeguse mitmeaastase finantsraamistiku perioodi vahehindamised (mis, kui 
need on kättesaadavad5, saavad pakkuda vaid esialgset hinnangut programmi 
tulemuslikkuse kohta) või eelmise mitmeaastase finantsraamistiku järelhindamised. 
Seda mõju suurendab „n + 3 reegel“, mis lubab teatavate programmide puhul makseid 
teha kuni kolm aastat pärast vastava eelarvelise kulukohustuse võtmist (vt 
selgitus 1.2). 

Selgitus 1.2. Parimal juhul kasutatakse mitmeaastase 
finantsraamistikuga seotud mõjuhinnangutes eelmise perioodi 
vahehindamisi ja sellele eelnenud perioodi järelhindamisi 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.11. Meie valimis sisaldunud seadusandlike menetluste puhul järeldas 
õiguskontrollikomitee6, et komisjon on üldiselt järginud põhimõtet „kõigepealt hinda“. 
Ainus erand oli ÜPP seadusandlike ettepanekute pakett. Ehkki komisjon võis toetuda 
mõnele hiljutisele ÜPP hindamisele, ei olnud kõnealusel juhul mõjuhindamise jaoks 
õigeaegselt kättesaadav terviklik selliste hindamiste kogum (kas mitmeaastase 
finantsraamistiku 2007–2013 järelhindamine või mitmeaastase finantsraamistiku 
2014–2020 vahehindamine), mis hõlmaks ÜPP kõiki olulisi aspekte. Võttes arvesse 
punktis 1.10 kirjeldatud piiranguid, kinnitab meie hinnang põhimõttele „kõigepealt 
hinda“ antud õiguskontrollikomitee hinnangut. 

                                                      
5 Vt ka meie 2020. aasta aastaaruande punkt 2.31. 

6 Õiguskontrollikomitee 2018. aasta aastaaruanne, lisa: Mõjuhinnangud ja -hindamised. 

MFR 2021–2027

Vahehindamine

Mõjuhindamine

MFR 2014–2020Mõjuhindamine Järelhindamine

MFR 2007–2013 Järelhindamine

Vahehindamine
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1.12. Komisjon ei olnud teinud mõjuhinnangut oma ühissätete määruse 
ettepaneku kohta, mis sisaldab olulisi horisontaalseid eeskirju, mida kohaldatakse ERFi, 
ÜFi ja kuue muu programmi suhtes. Märkisime oma arvamuses7 ettepaneku kohta, et 
see erineb komisjoni 2011. aasta tegevusest perioodil 2014–2020. Mõjuhinnangu 
puudumise tõttu ei olnud piisavalt tõendeid selle kohta, et komisjon oleks teinud oma 
ettepanekus optimaalsed valikud seoses asjaomaste programmide rakendamist 
mõjutavate teatavate põhiparameetrite ja -korraga. 

Hinnangud ja mõjuhinnangud avaldatakse, kuid neid võib olla 
raske leida 

1.13. 2015. aasta parema õigusloome suunistega muudeti hindamisviisi. Komisjon 
oli varem hindamise tegemiseks sõlminud lepingu välisekspertidega. Uute suunistega 
hakkas komisjon koostama sisemisi hindamisi, valmistades asjaomastes 
peadirektoraatides ette komisjoni talituste töödokumente. Välisekspertide tehtud 
hindamisuuringud on aga jätkuvalt hindamise põhielement. Hindamiste ja nendega 
seotud uuringute tulemusi levitatakse eri kanalite kaudu. Välishindamise uuringud on 
kättesaadavad EU Bookshopist, samas kui hindamise ja mõju hindamise komisjoni 
talituste töödokumendid on kättesaadavad EUR-Lexist, komisjoni dokumentide 
ametlikust registrist ja portaalist Have your Say. Sageli on asjakohased dokumendid 
kättesaadavad ka asjaomaste peadirektoraatide veebisaitidel8. 

1.14. Hindamiste ja mõjuhinnangute avaldamine annab olulise võimaluse suhelda 
sidusrühmade ja üldsusega. Hindamistulemuste levitamine on üks aktiivse arutelu 
eeltingimus. Maksimaalse läbipaistvuse ja hõlpsa juurdepääsu tagamiseks on komisjoni 
suunistes täpsustatud, et lõpphindamise komisjoni talituste töödokumendid tuleb 
avaldada tsentraalselt koos seotud välise uuringu ja õiguskontrollikomitee arvamusega 
(kui see on asjakohane)9. 

                                                      
7 Arvamus nr 6/2018 ühissätete määruse kohta, punktid 5, 81 ja 113. 

8 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus, „Evaluation in the European Commission; Rolling 
Check-List and State of Play“, EP 611.020 – november 2017. 

9 Euroopa Komisjon, parema õigusloome suunised, VI peatükk – hindamissuunised 
(sealhulgas toimivuskontrollid). 
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1.15. Siiski puudub ühtne juurdepääsupunkt kõigile avaldatud, käimasolevatele ja 
kavandatavatele hindamistele ja mõjuhinnangutele. Asjakohase teabe leidmine on 
keeruline. Komisjoni 2021. aasta aprilli teatises parema õigusloome kohta nähakse ette 
erinevate tõendite registrite ja portaalide liitmine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
poole pöördumine, et luua ühine tõendite register ehk ühine õigusloomeportaal. See 
võimaldab kõigil ELi poliitika kujundamisest huvitatud isikutel hõlpsasti leida kõik 
konkreetse algatuse aluseks olevad tõendid10. 

Hindamistes sõnastatakse saadud kogemused, kuid 
järelmeetmed ei ole selgelt määratletud 

1.16. Parema õigusloome suuniste kohaselt tuleb hindamisjäreldustes välja tuua 
saadud kogemused, andes seeläbi panuse poliitika väljatöötamisse tulevikus. Üldiselt 
olid saadud kogemused meie kontrollitud hindamistes sõnastatud selgesti ja esitatud 
eraldi osas, mis muutis nende leidmise lihtsaks. 

1.17. Parema õigusloome suunistes on ka märgitud, et hindamise tulemusi tuleks 
hinnata ning vajaduse korral tuleks võtta järelmeetmeid. Suunistes nõutakse 
hindamistulemustest tulenevate järelmeetmete kindlaksmääramist asjaomaste 
komisjoni peadirektoraatide avaldatavates iga-aastastes juhtimiskavades. Suunistes 
märgitakse ka, et kavandatud järelmeetmete kindlaksmääramine ja nendest 
teavitamine on osa lähenemisviisist, millega võetakse vastutus ELi tegevuse eest. Lisaks 
tagavad need meetmed läbipaistvuse. 

1.18. Analüüsisime põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi (DG AGRI), 
regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi (DG REGIO), naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi (DG NEAR) ning rahvusvahelise partnerluse 
peadirektoraadi (DG INTPA) 2018.–2021. aasta juhtimiskavasid. Leidsime, et neis ei 
olnud selgelt kindlaks määratud ELi kuluprogrammide hindamise tulemustega seotud 
järelmeetmeid. Lisaks leidsime, et 17-st uuritud hindamisest kaht kasutati 
järelmeetmete tegevuskava koostamiseks. Need kavad olid komisjoni eraldiseisvad 
sisedokumendid ja seetõttu ei olnud need avalikult kättesaadavad. Uurisime ka 
komisjoni asutusesiseseid juhiseid samaks ajavahemikuks kõnealuste juhtimiskavade 
koostamiseks. Leidsime, et 2018. ja 2019. aasta juhtimiskavade juhised sisaldasid 
nõuet lisada hindamiste järelmeetmed, kuid juhiste 2020. ja 2021. aasta versioonide 
puhul see enam nii ei olnud. 

                                                      
10 „Parem õigusloome:ühendatud jõududega parema õigusloome poole“, Euroopa Komisjon. 

20

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better_regulation_joining_forces_to_make_better_laws_en_0.pdf


  

 

Mõjuhinnangutes esitatakse erinevaid tegevusvariante, kuid 
nende kvantitatiivne analüüs on piiratud 

1.19. Parema õigusloome suuniste kohaselt tuleks mõjuhinnangutes võrrelda 
poliitikavalikuid nende majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju alusel, kasutades 
võimaluse korral kvantifitseeritud kulusid ja tulusid. Läbivaadatud mõjuhinnangutes 
esitati erinevaid variante, kuid need ei olnud alati kõikehõlmavad alternatiivsed 
stsenaariumid, mis hõlmaksid programmi kõiki olulisi aspekte. Hõlmatud aspektide 
puhul olid erinevad valikud võrreldavad, peamiselt kvalitatiivse teabe põhjal, sest 
kvantitatiivne teave, nagu kulude-tulude või kulutasuvuse analüüs, oli piiratud (vt 
tabel 1.2). Asjakohane kvantitatiivne analüüs aitab lugejatel paremini hinnata 
mõjuhinnangus soovitatud variandi suhtelist kasu. 

Tabel 1.2. Mõjuhinnangutes on esitatud erinevaid valikuvariante, mis on 
kvalitatiivselt võrreldavad, kuid mille kvantitatiivne analüüs on piiratud 

ERF ja Ühtekuuluvusfond EAGF ja EAFRD NDICI 

Mitme valikuvariandi esitamine 

Mõjuhinnangus on 
esitatud lähteolukord ja 
kolm võimalust kulutuste 
kavandatud 10% kärpe 
ärakasutamiseks: 
1) võrdne vähendamine 
kõigis valdkondades, 
2) geograafiline 
koondumine (vähem 
arenenud riikidele kärpeid 
ei tehta) ja 3) temaatiline 
keskendamine 
(innovatsioon, VKEd ja 
keskkond). 

Mõjuhinnangus esitatakse 
lähteolukord ja kolm 
valikuvõimalust. Need 
valikuvariandid ei välista 
üksteist, vaid kujutavad 
endast erinevaid 
prioriteete, millele 
liikmesriigid võivad 
eelistada keskenduda. 

Mõjuhinnangus esitatud 
valikuvariandid on pigem 
ühe võimaluse variandid, 
sest kogu võrdlev analüüs 
piirdub küsimusega, 
millised välisvahendid ja 
eelarvetagatis 
ühendatakse 
naabruspoliitika, arengu- 
ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendiga. 

Võrreldavus 

Eri valikuvariantide eeliste 
ja puuduste analüüs, 
keskendudes 
hinnangulisele mõjule ELi 
SKP-le. 

Iga variandi puhul ÜPP 
eesmärkide saavutamise 
eeldatava tõhususe 
analüüs. 

Eraldi välistegevuse 
rahastamisvahendite 
naabruspoliitika, arengu- 
ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendiks 
ühendamise eeliste ja 
puuduste analüüs, millele 
järgnevad järeldused iga 
rahastamisvahendi kohta. 
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ERF ja Ühtekuuluvusfond EAGF ja EAFRD NDICI 

Kvantifitseerimine 

Mõjuhinnangus puudub 
üksikasjalik kulude-tulude 
või kulutasuvuse analüüs. 

Mõju hindamine hõlmab 
keskkonna- ja 
majandusaspektide, 
näiteks jaotusliku mõju 
kvantitatiivset analüüsi, 
kuid puudub üksikasjalik 
kulude-tulude või 
kulutasuvuse analüüs. 

Mõjuhinnangus 
keskendutakse peamiselt 
sarnastele eesmärkidele ja 
sidususe aspektidele ilma 
kvantifitseerimiseta. 

Eelistatud variandi kindlakstegemine 

Jah, selgesõnaliselt (valik 
nr 3, st temaatiline 
kontsentreerumine). 

Ei, mõjuhinnangus 
leitakse, et parim valik 
võiks olla erinevate 
esitatud valikute 
kombinatsioon. 

Jah, mõjuhinnangus 
määratakse kindlaks, 
millised vahendid tuleks 
naabruspoliitika, arengu- 
ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendisse 
koondada. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Õiguskontrollikomitee aitab parandada hindamiste ja 
mõjuhinnangute kvaliteeti 

1.20. Õiguskontrollikomitee hindab kooskõlas parema õigusloome suunistega kõigi 
mõjuhinnangute ja valitud hindamiste kvaliteeti, mida ta peab oluliseks. Nagu näidatud 
joonisel 1.3, on õiguskontrollikomitee töökoormus märkimisväärne: ajavahemikul 
2017–2020 uuriti 171 mõjuhinnangut ja 58 hindamist, ehk kokku 229 juhtumit. Neist 
42 (18%) puudutas mitmeaastast finantsraamistikku otseselt. Õiguskontrollikomitee 
töökoormus on keskmiselt ligikaudu 60 juhtumit aastas, kuid juhtumite arv sõltub 
mitmeaastase finantsraamistiku edenemisest ja laiemalt ELi poliitikatsüklist. 
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1.21. Õiguskontrollikomitee esitab iga läbivaadatud juhtumi kohta arvamuse, mis 
võib olla negatiivne või positiivne (või mõjuhinnangute puhul ka „positiivne, mis 
sisaldab reservatsioone“). Mõjuhinnangud, mis saavad esimesel esitamisel 
õiguskontrollikomitee negatiivse arvamuse, tuleb ümber sõnastada, võttes arvesse 
õiguskontrollikomitee märkusi, ja esitada uuesti läbivaatamiseks. Teine esitamine on 
tavaliselt lõplik. Kui õiguskontrollikomitee jääb oma negatiivse arvamuse juurde, võib 
ainult institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade eest vastutav komisjoni 
asepresident kiita heaks talitustevahelise konsulteerimise alustamise enne, kui volinike 
kolleegium otsustab, kas algatusega jätkata või mitte. Hindamise puhul ei blokeeri 
õiguskontrollikomitee negatiivne arvamus avaldamist, kuid enamikul juhtudel 
parandavad asjaomased peadirektoraadid kavandit ja taotlevad teisel esitamisel 
positiivset arvamust. 

1.22. Lisaks hindab õiguskontrollikomitee iga hindamise ja mõjuhinnangu kavandi 
kvaliteeti pärast iga kavandi esitamist ning kontrollib enne selle avaldamist selle lõpliku 
versiooni kvaliteeti. Hindamiskomisjon kohaldab erinevaid kriteeriume, mille alusel ta 
punkte annab. Õiguskontrollikomitee andis lõplike mõjuhinnangute ja hindamiste 
kvaliteedile keskmiselt 15% rohkem punkte kui tema poolt läbi vaadatud esimesed 
kavandid. Paranemine oli suurem juhtudel, kus esialgne hinnang oli negatiivne (29%), 
kuid seda võis täheldada ka juhtudel, kus esialgne arvamus oli positiivne (10%), kus 
õiguskontrollikomitee usaldas asjaomaseid peadirektoraate, et nad rakendaksid 
komitee esitatud märkusi ilma, et nad oleksid pidanud selle töö tulemusi uuesti 
komiteele esitamata. Paranemine oli sarnane nii hindamiste ja mõjuhinnangute kui ka 
mitmeaastase finantsraamistiku ja muude kui mitmeaastase finantsraamistiku 
juhtumite puhul. 
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Selgitus 1.3. Õiguskontrollikomitee aitab parandada mõjuhinnangute ja 
hindamiste kvaliteeti 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Õiguskontrollikomitee kvaliteedipunktide paranemine 
esimese ja viimase versiooni vahel

15%
29%

10%

13%
16% 15% 17%

2

3

4

Esimene 
positiivne 
arvamus

Esimene 
negatiivne 

arvamus Mõju hindamine
Ei kuulu 

MFRi allaMFR HindamisedKõik punktid

Punktisumma suureneb kõige rohkem (29%) 
siis, kui esimene projekt saab negatiivse 
arvamuse

4 – hea

3 – vastuvõetav

2 – nõrk

Punktisumma

Punktisumma paranemine

Viimase versiooni punktisumma
Esimese versiooni punktisumma

Õiguskontrollikomitee

Positiivne arvamus
(võib sisaldada märkusi)  

Vabatahtlik 
uus kavand

Avaldamine
- Hindamiste ja mõjuhinnangute 

lõplikud versioonid
- Arvamused (sealhulgas esialgsed 

negatiivsed arvamused)

Positiivne arvamus, 
mis sisaldab 
reservatsioone

Kohustuslik uus kavand ja teine 
esitamine, välja arvatud juhul, kui 
õiguskontrollikomitee vastuväidetele 
vaatamata võetakse vastu poliitiline 
otsus

Negatiivne arvamus  
Vabatahtlik uus 
kavand 
ja teine esitamine
(võimalik on ka negatiivse 
arvamuse avaldamine)

Kohustuslik 
uus kavand

Mõjuhinnangu kavandHindamisaruande kavand

Arvamus Kvaliteedi 
hindamine (*)

(*) Kvaliteedi hindamine
iga versiooni kohta, mille 
tulemusel saadakse 
kvaliteedipunktid mitme eri 
kriteeriumi kohta.
Kvaliteedipunktid ei määra 
õiguskontrollikomitee 
arvamust.
Neid ei avaldata (ainult 
koondstatistikana). 

Mõjuhinnangud (kõik)
Hindamised (valikulised)
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1.23. Vaatasime läbi kuus mitmeaastase finantsraamistikuga seotud juhtumit: kolm 
mõjuhinnangut ja kolm hindamist. Meil õnnestus kindlaks teha õiguskontrollikomitee 
läbivaatamisest tulenevad konkreetsed kvaliteedi parandamised. Samuti leidsime, et 
õiguskontrollikomitee poolt nende toimikute kvaliteedile antud hinnangud olid nii 
esialgsete kui ka lõplike versioonide puhul mõistlikud. 

25



  

 

Komisjon valmistas oma 
seadusandlikud ettepanekud ette 
saadud kogemusi silmas pidades 
1.24. Leidsime, et seitsmes läbivaadatud õigusakti ettepanekus oli komisjon 
üldiselt arvesse võtnud asjakohastest hindamistest ja audititest saadud kogemusi, kuigi 
mitte alati täielikult ja mõnel juhul ainult piiratud ulatuses. Lisaks on komisjoni 
seadusandlik ettepanek võtta vastu põhiõigusakt, mis reguleerib konkreetset 
programmi, vaid esimene samm selle ülesehituses ega saa üksinda tagada programmi 
tulemuslikkuse paranemist. Esiteks on sellise ettepaneku alusel vastu võetud 
õigusaktid Euroopa Parlamendi ja nõukogu vaheliste seadusandlike läbirääkimiste 
tulemus, mis sageli sisaldavad olulisi muudatusi. Teiseks tuleb mõned põhinõuded ja 
-kord sätestada madalama tasandi rakendusaktides ja delegeeritud õigusaktides. 
Komisjon võtab rakendusaktid vastu pärast konsulteerimist liikmesriikide esindajatest 
koosnevate komiteedega. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel võtab komisjon 
arvesse liikmesriikide ekspertide seisukohti ning Euroopa Parlamendil ja nõukogul on 
õigus esitada vastuväiteid kõnealuste õigusaktide jõustumise kohta. Jagatud eelarve 
täitmise korral sõltub programmi tulemuslikkus suures osas eri rakenduskavade 
konkreetsetest sätetest, ÜPP strateegiakavadest ja sarnastest 
programmdokumentidest, mille peavad esitama liikmesriigid ja mille komisjon peab 
heaks kiitma enne rakendamise tegelikku algust. 

1.25. Selles osas tutvustame kolme saadud kogemuste juhtumit ja uurime, kuidas 
komisjon neid oma seadusandlikes ettepanekutes arvesse võttis. Neist esimene on 
seotud ELi välistegevuse üldise ülesehitusega, mida komisjon on varasemate 
diagnooside ja soovituste põhjal radikaalselt muutnud (vt selgitus 1.1). 
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Selgitus 1.1. 

Saadud kogemus: erinevad välistegevuse rahastamisvahendid tuleks 
konsolideerida 

Milles seisnes probleem ja milliseid kogemusi saadi? 

Mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020 hõlmas suurt hulka väliseid 
rahastamisvahendeid rubriigi „Globaalne Euroopa“ all. Neid vahendeid 
käsitlevates vahehindamistes leiti, et programmide paljusus tõi kaasa kattuvate 
meetmete, sünergia puudumise ja rakendusnõuete mitmekordistamise ohu11. See 
rõhutas vajadust lihtsustada töömeetodeid ja suurendada järjepidevust. 

Oleme väitnud, et mitme vahendi, näiteks EAFi olemasolu väljaspool ELi eelarvet 
muudab töökorra keerulisemaks ja vähendab aruandekohustust12. Komisjon 
tunnistas seda asjaolu oma 2017. aasta aruteludokumendis ELi rahanduse tuleviku 
kohta, märkides järgmist: „Täiendavate vahendite kasutamine väljastpoolt ELi 
eelarvet peaks jääma minimaalseks, kuna see muudab eelarve ebaselgeks ning 
ohustab demokraatlikku kontrolli, läbipaistvust ja head haldustava.“ 

Kuidas kasutas komisjon oma seadusandlikus ettepanekus saadud kogemusi? 

Saadud kogemuste põhjal tegi komisjon ettepaneku muuta väliste 
rahastamisvahendite struktuuri, et suurendada piirkondlike ja temaatiliste 
programmide järjepidevust ja ühtlustada menetlusi13. Naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi määruse vastuvõtmine 2021. aasta 
juunis vähendas oluliselt välistegevuse rahastamisvahendite arvu, ühendades 
kaheksa14 varem eraldiseisvat rahastamisvahendit (sealhulgas Euroopa 
Arengufond, mis on nüüd eelarvesse lisatud) üheks välistegevuse 
rahastamisvahendiks. 

Leiame siiski, et on liiga vara täielikult hinnata, mil määral saavutatakse 
naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendiga 
praktikas lihtsustamine ja suurem järjepidevus. Eelseisev programmitöö ja sellele 
järgnev uue rahastamisvahendi rakendamine näitavad, mil määral need eesmärgid 
saavutatakse. 

 

  

                                                      
11 Vt COM(2017) 720 final, lk 20 ja SWD(2017) 601 final, lk 22. 

12 Vt infodokument nr 1/2018: „ELi rahanduse tulevik: ELi eelarve toimimise reformimine“, 
veebruar 2018, punktid 26–30 ja 40 ning meie 2016. aasta aastaaruande 2. peatükk, 
punktid 2.29–2.31 ja selgitus 2.8. 
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1.26. Teine näide on seotud ühtekuuluvuse valdkonna tulemuslikkuse jälgimise ja 
mõõtmisega. Sel juhul kasutas komisjon saadud kogemusi ja määratles ERFi, ÜFi ja 
nendega seotud programmide jaoks ühised tulemusnäitajad (vt selgitus 1.2). See 
suurendas siiski näitajate koguarvu ELi tasandil, mis kujutab endast kompromissi 
võrreldes muude saadud kogemustega, st et programmides tuleks kasutada vähem 
(kuid asjakohasemaid) näitajaid, sealhulgas ELi tasandil. Sellised kompromissid on 
kuluprogrammide koostamisel sageli vältimatud. 

Selgitus 1.2. 

Saadud kogemus: ERFil ja Ühtekuuluvusfondil peaksid olema ühised 
tulemusnäitajad 

Milles seisnes probleem ja milliseid kogemusi saadi? 

Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 õigusaktides ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta kehtestati ühiste väljundnäitajate loetelu. Kahe fondi 
jaoks ei olnud aga kehtestatud ühiseid tulemusnäitajaid. 

Selle asemel määrati iga rakenduskava jaoks eraldi kindlaks erinevad 
tulemusnäitajate kogumid, suurendades halduskoormust ja muutes tulemuste 
sisulise koondamise ELi tasandil võimatuks. Soovitasime, et mitmeaastases 
finantsraamistikus 2021–2027 peaks komisjon tegema ettepaneku ühiste 
tulemusnäitajate kohta15. 

                                                      
13 „Impact assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council establishing the Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument“, lk 19. 

14 Arengukoostöö rahastamisvahend, demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend, 
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend, stabiilsuse ja rahu edendamise 
rahastamisvahend, tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend, partnerluse 
rahastamisvahend, ühine rakendusmäärus ja Euroopa Arengufond. 

15 Vt eriaruanne nr 2/2017: „Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingute ja rakenduskavade üle: rahastamine on rohkem 
suunatud strateegia „Euroopa 2020“ prioriteetidele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord 
muutub üha keerulisemaks“ ja eriaruanne nr 21/2018: „ERFi ja ESFi projektide valik ja seire 
perioodil 2014–2020 on endiselt peamiselt väljunditele suunatud“ 
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Kuidas kasutas komisjon oma seadusandlikus ettepanekus saadud kogemusi? 

Komisjon analüüsis 2014.–2020. aasta näitajaid, et hinnata võimalust laiendada 
ühiste väljundnäitajate loetelu ning võimalust töötada välja 2020. aasta järgse ERFi 
ja Ühtekuuluvusfondi tegevuste ühiste otseste tulemusnäitajate loetelu. 

Programmitöö perioodi 2021–2027 seadusandlik pakett sisaldab ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi ühiste tulemusnäitajate loetelu. Need tulemusnäitajad 
mõõdavad toetatavate tegevuste mõju toetusesaajatele, sealhulgas lühiajalistele 
toetusesaajatele. 

1.27. Mõnel juhul kajastasid komisjoni seadusandlikud ettepanekud saadud 
kogemusi vaid piiratud ulatuses. Selle näiteks on ÜPP panuse suurendamine 
kliimameetmetesse ja selle realistlik mõõtmine (vt selgitus 1.3). 

Selgitus 1.3. 

Saadud kogemus: ÜPP panust kliimameetmetesse tuleks hinnata 
kooskõlas tegelikkust paremini kajastava lähenemisviisiga 

Milles seisnes probleem ja milliseid kogemusi saadi? 

Kliimamuutuste leevendamiseks seadis EL rea kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise eesmärke: 2020. aastal (20% võrreldes 1990. aasta tasemetega), 
2030. aastal (55% võrreldes 1990. aasta tasemega) ja 2050. aastal (netoheide null). 
Kõik kolm peamist eesmärki kehtivad ka põllumajandussektorile, kuid seni ei ole 
kokku lepitud eraldi sektoripõhises eesmärgis põllumajanduse jaoks16. 

ÜPP panust kliimameetmetesse mõõdetakse osana ELi kohustusest kulutada 
konkreetne osa oma eelarvest (mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 20% 
ja mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 25%) kliimamuutuste 
leevendamise ja nendega kohanemisega seotud tegevustele. Sellele vaatamata 
leidsime ühes 2016. aasta aruandes17, et seiremeetodi kohaldamise tagajärjel oli 
ÜPP panust üle hinnatud peaaegu kolmandiku võrra. Leidsime samuti, et 
kliimakulutuste eeldatavate tulemuste kohta oli vähe teavet, nt kui palju 
heitkoguseid vähendataks. Soovitasime kohaldada ettevaatuspõhimõtet ja 

                                                      
16 Eriaruanne nr 18/2019: „ELi kasvuhoonegaaside heide: aruandlus toimib, kuid heite 

vähendamise kohta tulevikus on vaja paremat teavet“, 6. selgitus. 

17 Eriaruanne nr 31/2016: „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on 
kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht suur“. 
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korrigeerida ÜPP kliimakulutuste ülehindamist. Ühes 2021. aasta aruandes18 
leidsime, et kuigi ÜPP moodustab poole ELi kliimakulutustest, olid 
põllumajandusettevõtete heitkogused alates 2010. aastast vähe muutunud. 

Kuidas kasutas komisjon oma seadusandlikus ettepanekus saadud kogemusi? 

Oma ülevaates nr 1/202019 leidsime, et metoodika, mida komisjon kasutas ELi 
eelarve kliimakulutuste jälgimiseks, oli jäänud suures osas samaks. Kuigi komisjon 
oli vähendanud looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade toetuste 
hinnangulist panust, oli ta kooskõlas meie soovitusega märkimisväärselt 
suurendanud põhitoetuste, st põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste 
uue põhivormi hinnangulist panust, kuna selliste toetuste suhtes kehtisid 
tõhustatud tingimused, mis hõlmasid ka varasemaid keskkonnasäästlikumaks 
muutmise tavasid. Nagu me oma 2018. aasta arvamuses20 märkisime, oleks siiski 
realistlikum hinnata otsetoetuste panust kliimameetmetesse, võttes arvesse 
üksnes toetust piirkondadele, kus põllumajandustootjad tegelikult rakendavad 
kliimamuutuste leevendamise tavasid. 

                                                      
18 Eriaruanne nr 16/2021: „Ühine põllumajanduspoliitika ja kliima: pool ELi kliimakulutustest 

on suunatud põllumajandusele, kuid põllumajandustootjate tekitatud heide ei vähene“ 

19 Ülevaade nr 1/2020: „ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine“. 

20 Arvamus nr 7/2018 komisjoni ettepanekute kohta, mis käsitlevad 2020. aasta järgse perioodi 
ühise põllumajanduspoliitika määrusi, punktid 37–38. 
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Mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevate õigusaktide eelnõude 
muudatusettepanekud, mida osaliselt 
toetavad komisjoni mõjuhinnangud, 
kuid mis ei sisalda parlamendi ja 
nõukogu koostatud täiendavaid 
muudatusettepanekuid 
1.28. Euroopa Liidu toimimise lepingus on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu seadusandlikud volitused. Neil kahel institutsioonil on demokraatlik mandaat 
ja neil on aluslepingus määratletud piirides vabadus kasutada neid seadusandlikke 
volitusi vastavalt oma äranägemisele. Paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes, mille nad mõlemad on allkirjastanud, on 
esitatud mõned suunised heade õigusloometavade kohta ja võetud kohustus neid 
järgida. Artiklis 15 on sätestatud, et kui nad peavad seda õigusloomeprotsessi jaoks 
asjakohaseks ja vajalikuks, viivad need kaks institutsiooni läbi mõjuhinnangud, mis 
käsitlevad nende sisulisi muudatusi komisjoni ettepanekus. Reeglina võtavad nad 
komisjoni mõjuhinnangu oma edasise töö lähtealuseks. Vastavalt artiklile 15 peaks 
sisulise muudatuse mõiste kumbki institutsioon ise määratlema. 

1.29. Kaasseadusandjate poolt läbivaadatud valdkondlikes seadusandlikes 
menetlustes ja nõukogu poolt parlamendi nõusolekul mitmeaastase finantsraamistiku 
määruse kohta tehtud muudatusettepanekuid oli palju ning me pidasime neist mitut 
programmi tulemuslikkuse seisukohast oluliseks. Enamikul juhtudel võib sellised 
muudatused vähemalt teataval määral siduda hindamistest ja audititest saadud 
kogemustega ning komisjoni mõjuhinnanguga. Üldjoontes oli see nii kogemuse puhul, 
mis saadi mitmeaastase finantsraamistiku määruses sisalduva paindlikkuse 
suurendamisest (vt selgitus 1.4). 
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Selgitus 1.4. 

Saadud kogemus: mitmeaastane finantsraamistik peaks olema 
paindlikum, et reageerida paremini muutuvatele oludele 

Milles seisnes probleem ja milliseid kogemusi saadi? 

Oma 2017. aasta aruteludokumendis ELi rahanduse tuleviku kohta toetas komisjon 
ELi eelarvet „suurema paindlikkusega stabiilses raamistikus“, väites, et kriisidele ja 
ettenägematutele sündmustele reageerimiseks on vaja suuremat paindlikkust. 
Oma 2018. aasta ülevaates nõustusime üldjoontes komisjoni hinnanguga, lisades, 
et mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 paindlikkusvahendeid kasutati 
suures osas selleks, et tulla toime programmide rakendamisel tekkinud 
ootamatute viivituste mõjuga eelarvele, jättes vähe paindlikkust muude 
ettenägematute sündmustega toimetulekuks. 

Kuidas kasutas komisjon oma 
seadusandlikus ettepanekus saadud 

kogemusi? 

Kuidas nõukogu parlamendi 
nõusolekul komisjoni ettepanekut 

muutis? 

Oma ülevaates nr 6/2018, mis käsitleb 
komisjoni ettepanekut mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta, 
tegime kindlaks mitu elementi, mis 
suurendavad märkimisväärselt üldist 
eelarve paindlikkust, sealhulgas 
järgmised: 

Nõukogu säilitas parlamendi 
nõusolekul komisjoni ettepaneku 
mõned põhielemendid, kuid muutis 
seda mõnes olulises aspektis. Need 
hõlmasid erinevate erivahendite 
selgemat struktureerimist 
temaatilisteks ja mittetemaatilisteks 
vahenditeks ning järgmist: 

o Kaotati piirangud kasutamata 
maksete assigneeringute 
ülekandmiseks järgmistesse 
aastatesse. Kasutamata summa 
arvutamiseks lahutatakse 
maksimumsummast, mida EL 
võib konkreetsel aastal maksta 
(iga-aastane maksete ülemmäär), 
ELi poolt tegelikult makstud 
summa. Ülekanne tehakse nn 
maksete koguvaru mehhanismi 
kaudu. See aitab tagada, et 
programmi rakendamisel 
esinevate viivituste korral on 
makseteks kättesaadavad 
rahalised vahendid. 

o maksete koguvaru koondatakse 
ühtsesse varusse ja 
taaskehtestatakse piirangud 
kasutamata maksete 
assigneeringute ülekandmiseks 
asjaomasest aastast järgmisesse. 
Sarnaselt mitmeaastasele 
finantsraamistikule 2014–2020 
on sellised piirangud kehtestatud 
perioodi kolmeks viimaseks 
aastaks, kuid seekord on need 
kokku ligikaudu 20% suuremad. 
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o Suurendada nelja erivahendi 
mahtu ja ulatust väljaspool 
mitmeaastast 
finantsraamistikku21 2,4 miljardi 
euroni aastas (34% kasv võrreldes 
eelmise mitmeaastase 
finantsraamistikuga) ning 
selgitada, et kõik nendest 
vahenditest eraldatud summad 
lisanduvad maksete 
assigneeringute iga-aastasele 
ülemmäärale. 

o Nende erivahendite 
koguväärtust vähendati veidi 
(4%) 2,3 miljardi euroni aastas, 
mis on siiski 28% rohkem kui 
eelmisel perioodil. Lisaks loodi 
uus temaatiline erivahend: 
„Brexiti kohandusreserv“, mille 
ülemmäär on 5 miljardit eurot 
kogu selle kehtivusajaks. 

o Pikendati võimalust kanda 
kasutamata kulukohustuste 
assigneeringud üle tulevastesse 
aastatesse liidu reservi kaudu, 
lubades neid eraldada mis tahes 
poliitikavaldkonnale (mitte ainult 
majanduskasvu, tööhõive, rände 
ja julgeolekuga seotud 
valdkondadele, nagu see oli 
mitmeaastase finantsraamistiku 
2014–2020 puhul). 

o Koondati liidu reserv ühtse varu 
rahastamisvahendiks. Kuigi 
põhimõte, et mehhanismi 
kasutamisele ei seata temaatilisi 
piiranguid, säilitati, kehtestati 
järgmistesse eelarveaastatesse 
ülekantavatele summadele iga-
aastane piirmäär: 0,04% ELi 
liikmesriikide kogurahvatulust. 

o Loodi võimalus tühistatud 
kulukohustuste (vabastatud 
kulukohustuste) uuesti 
kasutamiseks, lisades need liidu 
reservi. Varem vabastati 
kulukohustustest umbes 2–
5 miljardit eurot aastas. 

o Kõrvaldati võimalus tühistatud 
kulukohustusi sel viisil uuesti 
kasutada. 

 

1.30. Muudel juhtudel kaldusid kaasseadusandjate tehtud muudatused komisjoni 
ettepanekust märkimisväärselt kõrvale, lähtudes saadud kogemustest. Seda illustreerib 
näide kaasseadusandjatest, kes lükkasid tagasi komisjoni ettepaneku lühendada 
(kolmelt aastalt kahele) perioodi, mille jooksul võib mitmeaastaste programmide 
makseid teha ka pärast eelarveliste kulukohustuste võtmist (vt selgitus 1.5). 

                                                      
21 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond, Euroopa Liidu Solidaarsusfond, 

hädaabireserv ja paindlikkusinstrument. 
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Selgitus 1.5. 

Saadud kogemus: „n + 3“ reegel tuleks asendada „n + 2 reegliga“ 

EL kulutab märkimisväärse osa oma eelarvest mitmeaastaste programmide kaudu, 
nagu ERF ja Ühtekuuluvusfond. Mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 
võimaldas n + 3 reegel selliste programmide kulutusi jätkata kuni 2023. aastani, st 
kolm aastat pärast perioodi nominaalperioodi lõppu (vt ka punkt 1.10). See oli 
muutus võrreldes eelmiste perioodidega (2000–2006 ja 2007–2013), mil kohaldati 
n + 2 reeglit. 

N + 3 reegel võeti kasutusele selleks, et anda rohkem aega programmide aeglaseks 
kasutuselevõtuks ja vahendite väheseks kasutamiseks perioodi alguses. Nagu me 
täheldasime22, tekitas see siiski probleeme eelarve haldamisel ja täitmisel, sest: 

o suurendas muu hulgas täitmata kulukohustusi, st summasid, mida komisjon 
oli kohustunud ELi eelarvest välja maksma, kuid mida ta ei olnud veel välja 
maksnud; 

o suurendas halduskoormust, pikendades kolme aastani perioodi, mille jooksul 
kattusid kaks mitmeaastase finantsraamistiku perioodi ja kaks erinevat 
eeskirjade kogumit; 

o vähendas stiimulit toota väljundeid (ja hilisemaid tulemusi) varem, lükates 
neid mõnel juhul aasta võrra edasi võrreldes n + 2 reegliga. 

Kuidas kasutas komisjon oma 
seadusandlikus ettepanekus saadud 

kogemusi? 

Kuidas kaasseadusandjad komisjoni 
ettepanekut muutsid? 

Ajavahemiku 2021–2027 puhul pöördus 
komisjon ühissätete määruse 
ettepanekus tagasi n + 2 reegli 
juurde23. 
Komisjon tegi selle muudatuse 
ettepaneku „et edendada 
usaldusväärset finantsjuhtimist ja 
õigeaegset rakendamist“ ning väitis, et 
see peaks olema teostatav, sest 
„lihtsustamine kergendab 
programmidel lühendada viivitusi“24. 
Kuid nagu on märgitud punktis 1.12, ei 
koostanud komisjon mõjuhinnangut 
selle horisontaalse seadusandliku 
ettepaneku toetamiseks. 

Kaasseadusandjad otsustasid jätkata 
n + 3 reegli kohaldamist aastatel 
2021–2026 ja tegid komisjoni 
ettepanekusse vastavad 
muudatused. 
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1.31. Ei parlament ega nõukogu ei olnud koostanud mõjuhinnanguid seoses 
komisjoni seadusandliku ettepanekuga mitmeaastase finantsraamistiku ja selle 
kuluprogrammide kohta. Võtsime teadmiseks parlamendi kriitika nõukogu suhtes selle 
kohta, et nõukogu ei valmistanud ette selliseid mõjuhinnanguid oluliste 
muudatusettepanekute kohta, mille ta oli esitanud25. Leidsime, et need kaks 
institutsiooni olid välja töötanud mõjuhinnangute sisesuunised. Kooskõlas paremat 
õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppega rõhutavad mõlemad 
institutsioonid oma vastavates suunistes, et nad võtavad täielikult arvesse komisjoni 
koostatud mõjuhinnanguid. Lisaks loetlevad mõlemad institutsioonid teatavad 
tingimused, mis peavad olema täidetud, et nad saaksid koostada oma mõjuhinnangud. 
Kõik nende kahe institutsiooni koostatud uued mõjuhindamised peaksid saama 
laialdase poliitilise toetuse ega tohiks õigusloomeprotsessi põhjendamatult edasi 
lükata. Lisaks on mõlema institutsiooni suunistes sätestatud, et uut mõjuhinnangut 
võib pidada vajalikuks ainult komisjoni seadusandliku ettepaneku sisuliste muudatuste 
puhul. Kumbki institutsioon ei määratle aga seda, mis teeb muudatuse sisuliseks, ega 
esita selle hindamise kriteeriume. Parlamendi suunistes märgitakse, et „on raske 
esitada mõiste „sisuline“ määratlust, mis kehtiks kõikjal – see on hinnang, mis tuleb 
anda iga juhtumi puhul eraldi“. Nõukogu suunistes pooldatakse sarnast juhtumipõhist 
lähenemisviisi. Kuigi me nõustume, et ei pruugi olla võimalik esitada ühtset, üldiselt 
kohaldatavat määratlust, tekitab sisulise muudatuse hindamise kriteeriumide 
puudumine ohu, et kahe institutsiooni eri komisjonid kasutavad erinevaid tõlgendusi ja 
tavasid. 

                                                      
22 Ülevaade nr 5/2019: „Teema kiirülevaade: täitmata kulukohustused ELi eelarves: täpsem 

ülevaade“, aprill 2019, punktid 34–39, eriaruanne nr 36/2016: „Perioodi 2007–2013 
ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programmide lõpetamise korra hindamine“, punktid 58–
68. 

23 Ühissätete määruse eelnõu artikkel 99 ja ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, 
haldamist ja järelevalvet käsitleva määruse eelnõu artikkel 36. 

24 Komisjoni seadusandlikule ettepanekule lisatud seletuskiri. Vt ka komisjoni 2017. aasta 
aruteludokument Eli rahanduse tuleviku kohta, punkt 4.1.3. 

25 Euroopa Parlamendi 29. aprilli 2021. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa 
Liidu 2019. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, 
II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2020/2142(DEC)), punkt 12. 
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1.32. Kontrollisime, kas kaasseadusandjad olid kaalunud meie arvamusi26 
läbivaadatud seadusandlike ettepanekute kohta. Leidsime, et nad järgisid mõnda meie 
soovitust (vt selgitus 1.6). 

Selgitus 1.6 

Mõnel juhul järgisid kaasseadusandjad meie arvamusi komisjoni 
seadusandlike ettepanekute kohta 

o Nad ühtlustasid ühissätete määruses ja fondispetsiifilistes määrustes (sh 
ERFi/Ühtekuuluvusfondi määruses) esitatud tulemusnäitajate määratluse27. 

o Nad laiendasid tulemuspõhist programmitöö põhimõtet, mida juba 
kohaldatakse geograafiliste programmide suhtes, kõigile naabruspoliitika, 
arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi programmidele28. 

                                                      
26 Arvamus nr 6/2018 ühissätete määruse kohta; arvamus nr 7/2018 ÜPP seadusandliku 

paketi kohta ja arvamus nr 10/2018 naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi määruse kohta. 

27 Arvamus nr 6/2018 ühissätete määruse kohta, punkt 60. 

28 Arvamus nr 10/2018 (naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi määruse kohta), punkt 23. 

36

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_10/OP18_10_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_06/OP18_06_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_10/OP18_10_ET.pdf


  

 

Järeldused ja soovitused 
1.33. Parema õigusloome lähenemisviis aitab komisjonil teha kindlaks poliitika ja 
programmide varasemast rakendamisest saadud kogemused ning kasutada neid 
edaspidi tulemuslikkuse parandamiseks (vt punkt 1.9). 

1.34. Leidsime, et arvestades mitmeaastase finantsraamistiku tsükliga seotud 
piiranguid, järgis komisjon enamiku uuritud seadusandlike menetluste puhul 
põhimõtet „kõigepealt hinda“. Siiski ei teinud komisjon mõjuhinnangut ühissätete 
määruse kohta, mis sisaldas olulisi tulemuslikkusega seotud sätteid ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja kuue muu programmi kohta. Lisaks ei olnud ÜPP seadusandlike 
ettepanekute puhul mõjuhinnangu koostamise ajaks kõiki poliitika temaatilisi aspekte 
piisavalt käsitletud (vt punktid 1.10–1.12). 

Soovitus 1.1. 

Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel peaks komisjon: 

a) tagama, et mõjuhinnangutes uuritaks mitut programmi hõlmavate õigusaktide 
peamisi sisulisi (st mitte üksnes menetluslikke) aspekte, näiteks ühissätete 
määruse omi; 

b) kavandama kõigi kuluprogrammide hindamised, sealhulgas selliste programmide 
konkreetseid temaatilisi aspekte hõlmavad hindamised, nii et nende tulemusi 
saaks kasutada asjakohastes mõjuhinnangutes. 

Tähtaeg: mitmeaastase finantsraamistiku (2027. aasta järgne periood) 
ettevalmistuste ajal 

1.35. Mõjuhinnangud ja hindamised ning neid toetavad uuringud avaldatakse, kuid 
neid on raske leida ja kõigile ei ole ühtset juurdepääsupunkti (vt punktid 1.13–1.15). 
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Soovitus 1.2. 

Komisjon peaks jätkama oma kavade koostamist ja rakendamist, et luua 
kasutajasõbralik juurdepääsupunkt kõigile mõjuhinnangutele, hindamistele ja nende 
aluseks olevatele uuringutele. Seda on võimalik saavutada, ühendades oma 
asjakohased tõendite registrid ja portaalid ning suheldes teiste institutsioonidega, et 
luua ühine tõendite register ehk ühine õigusloomeportaal. 

Tähtaeg: 2023. aasta lõpp 

1.36. Meie uuritud hindamiste käigus tehti saadud kogemused üldiselt selgelt 
kindlaks. Komisjon ei määranud aga oma avaldatud juhtimiskavades selgelt kindlaks, 
milliseid asjaomaseid järelmeetmeid tuleks võtta (vt punktid 1.16–1.18). 

Soovitus 1.3. 

Komisjon peaks selgelt kindlaks määrama hindamistest tulenevad asjakohased 
järelmeetmed, esitades need oma iga-aastastes juhtimiskavades või muudes 
samaväärsetes avalikult kättesaadavates dokumentides. 

Tähtaeg: 2022. aasta lõpp 

1.37. Läbivaadatud mõjuhinnangutes pakuti välja erinevaid võimalusi asjaomaste 
kuluprogrammide kavandamiseks. Siiski pakkusid need vähe kvantifitseeritud teavet, 
et lihtsustada esitatud võimaluste võrdlemist (vt punkt 1.19). 

Soovitus 1.4. 

Mõjuhinnangutes valikuvõimaluste esitamisel peaks komisjon lisama rohkem 
kvantitatiivset teavet, eelkõige kulude-tulude ja kulutasuvuse analüüse. 

Tähtaeg: mitmeaastase finantsraamistiku (2027. aasta järgne periood) 
mõjuhinnangute koostamise ajal 

1.38. Õiguskontrollikomitee teeb märkimisväärset tööd. Ta vaatabe läbi kõik 
mõjuhinnangud ja valitud hindamised ning annab märkimisväärne panuse nende 
kvaliteedi parandamisse (vt punktid 1.20–1.23). 
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1.39. Meie uuritud mitmeaastase finantsraamistikuga seotud seadusandlikud 
ettepanekud näitavad, et komisjon võttis üldiselt, vähemalt osaliselt, arvesse 
hindamistest ja audititest saadud asjakohaseid kogemusi. Programmi reguleeriv 
põhiõigusakt on aga ainult esimene samm parema tulemuslikkuse tagamisel: palju 
sõltub põhinõuetest ja -korrast, mis tuleb veel sätestada madalama tasandi 
rakendusaktides ja delegeeritud õigusaktides ning programmdokumentides (vt 
punktid 1.24–1.27). 

1.40. Mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027 käsitlevate õigusaktide 
vastuvõtmine võttis eelmisest perioodist kauem aega, lükates edasi kuluprogrammide 
kasutuselevõttu. Parlament ja nõukogu tegid läbivaadatud komisjoni seadusandlikesse 
ettepanekutesse mitmeid muudatusi, millest mõningaid pidasime programmi 
tulemuslikkuse hindamise seisukohast oluliseks. Enamik selliseid muudatusi võiks olla 
seotud hindamistest või mõjuhinnangutest saadud kogemustega. Nii parlament kui ka 
nõukogu otsustasid aga mitte kasutada paremat õigusloomet käsitlevas 
institutsioonidevahelises kokkuleppes ette nähtud võimalust oma mõjuhinnangute 
tegemiseks (vt punktid 1.28–1.32). 

39

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)


Lisad 

1.1 lisa. 2017. aasta aastaaruande 3. peatükis esitatud soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2017 

1. soovitus: järgmiseks mitmeaastase finantsraamistiku
perioodiks peaks komisjon välja pakkuma meetmeid,
ühtlustamaks ja lihtsustamaks strateegilisi raamistikke, mis
reguleerivad ELi eelarve täitmist, tugevdades seeläbi
tulemusalast aruandlust ning suurendades selgust ja
läbipaistvust kõigi sidusrühmade jaoks.  See peaks hõlmama
koostööd sidusrühmadega, et kokku panna kõrgetasemeliste
mõõdetavate eesmärkide sidus kogum, mille abil mõõta
tulemuste saavutamist, mis on kavandatud kogu mitmeaastase
finantsraamistiku eelarve jaoks kogu selle rakendamisperioodi
vältel.

X 

2017 
2. soovitus: komisjon peaks lisama ajakohastatud tulemusalase
teabe tulemusaruandesse, sealhulgas iga-aastasesse juhtimis- 
ja tulemusaruandesse.

X 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2017 

3. soovitus: komisjon peaks ühtlustama ELi eelarve
tulemusnäitajaid ja parandama kooskõla kõrgetasemeliste
üldiste eesmärkide ning programmiomaste ja poliitiliste
eesmärkide vahel. Selleks tuleks võtta järgmisi meetmeid:

a) komisjon peaks looma otsese seose iga rahastamiskava
õigusliku aluse konkreetsete eesmärkide ja üldeesmärkide
vahel.

X 

2017 

3. soovitus: komisjon peaks ühtlustama ELi eelarve
tulemusnäitajaid ja parandama kooskõla kõrgetasemeliste
üldiste eesmärkide ning programmiomaste ja poliitiliste
eesmärkide vahel. Selleks tuleks võtta järgmisi meetmeid:

b) komisjon peaks läbi vaatama kõigil tasanditel kasutatavad ELi
eelarve tulemusnäitajad ja salvestama teabe, nagu iga näitaja
ettenähtud kasutaja ja sihtotstarve. Kui sellist teavet ei ole
võimalik kindlaks teha, tuleks kaaluda näitaja mittekasutamist.

X 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2017 

3. soovitus: komisjon peaks ühtlustama ELi eelarve
tulemusnäitajaid ja parandama kooskõla kõrgetasemeliste
üldiste eesmärkide ning programmiomaste ja poliitiliste
eesmärkide vahel. Selleks tuleks võtta järgmisi meetmeid:

c) komisjon peaks tagama, et teave, mida kasutatakse
programmide ja poliitika igapäevaseks juhtimiseks
peadirektoraatides, oleks kooskõlas peamistes
tulemusaruannetes sisalduvate tulemusalaste
koondandmetega.

X X 

2017 

4. soovitus: komisjon peaks esitama peamistes
tulemusaruannetes teavet selle kohta, kuidas ta tulemusalast
teavet kasutab. Ta peaks näitama (nii süstemaatiliselt kui
võimalik ja võttes arvesse sellise teabe hankimisele kuluvat
aega), kuidas ELi eelarvet puudutavaid tulemusandmeid on 
tema otsuste tegemisel kasutatud.

X 

2017 

5. soovitus: komisjon peaks rakendama või parandama
meetmeid ja stiimuleid, et soodustada suuremat keskendumist
tulemuslikkusele oma sisekultuuris, toetudes juba tehtud 
edusammudele. Selleks peaks komisjon 

a) jagama oma juhtivtöötajatele rohkem teadmisi ja suuniseid
tulemusjuhtimise kohta, samuti tulemusteabe kasutamise
kohta otsuste tegemisel.

X 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2017 

5. soovitus: komisjon peaks rakendama või parandama
meetmeid ja stiimuleid, et soodustada suuremat keskendumist
tulemuslikkusele oma sisekultuuris, toetudes juba tehtud 
edusammudele. Selleks peaks komisjon 

b) vahetama tulemusteabe kasutamise häid tavasid nii
komisjonisiseselt kui peamiste sidusrühmadega, nagu 
liikmesriigid.

X 

2017 

5. soovitus: komisjon peaks rakendama või parandama
meetmeid ja stiimuleid, et soodustada suuremat keskendumist
tulemuslikkusele oma sisekultuuris, toetudes juba tehtud 
edusammudele. Selleks peaks komisjon 

c) edasi arendama oma sisekultuuri, et keskenduda rohkem
tulemuslikkusele, võttes arvesse nii peadirektoraatide
kindlakstehtud probleeme kui küsitluses osalenute soovitusi
olukorra parandamiseks, samuti võimalusi, mida pakuvad 
muudetud finantsmäärus, algatus „Tulemustele keskenduv ELi
eelarve“, pooleliolevate projektide tulemusaruandlus ja muud 
allikad.

X 
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2. peatükk 

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks 
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Sisukord 

Punkt 

Sissejuhatus 2.1.–2.8. 
Alamrubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks“ lühikirjeldus 2.1.–2.2. 

Ulatus ja käsitlusviis 2.3.–2.5. 

Programmi „Erasmus+“ eesmärk ja toimimise alused 2.6.–2.8. 

Programmi „Erasmus+“ tulemuslikkuse hindamine 
avaldatud tulemuslikkust käsitleva teabe alusel 2.9.–2.40. 
Üldised märkused 2.9.–2.17. 
Populaarne programm, millest saavad kasu eelkõige üksikosalejad 2.12.–2.13. 

Programmi „Erasmus+“ ulatus ja kohaldamisala loovad lisaväärtust 2.14.–2.15. 

Programmi ülesehitust on lihtsustatud, kuid soolise võrdõiguslikkuse 
aspekte ei ole käsitletud 2.16.–2.17. 

Haridus- ja koolitusalane liikuvus 2.18.–2.23. 
Huvi liikuvuse vastu on suurenenud 2.21. 

Liikuvus pakub mitmetahulist Euroopa lisaväärtust 2.22.–2.23. 

Haridus- ja koolitusalane koostöö 2.24.–2.30. 
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Strateegiliste partnerluste vähene innovatsioon 2.29. 

Virtuaalne formaat võimaldab säästa 2.30. 

Hariduse ja koolitusega seotud välistegevus 2.31.–2.34. 
Pehme diplomaatia ülemaailmse teavitustegevuse kaudu 2.34. 

Noorte liikuvus 2.35.–2.40. 
Positiivne mõju osalejatele ja suurem sisemine sidusus 2.38.–2.39. 

Väike eelarve ja suur konkurents projektide pärast 2.40. 

Järeldused 2.41.–2.42. 

Lisad 
2.1 lisa. Programmi „Erasmus+“ eesmärgid  
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Sissejuhatus 

Alamrubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks“ lühikirjeldus 

2.1. Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigist 1a „Konkurentsivõime 
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ rahastatavad programmid on mitmekesised 
ning nende eesmärk on edendada kaasavat ühiskonda, stimuleerida majanduskasvu, 
edendada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni ning luua töökohti ELis. 
Peamised programmid on teadusuuringute ja innovatsiooni programm „Horisont 2020“ 
ning haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus+“. Alamrubriik hõlmab 
ka kosmoseprogramme Galileo ja EGNOS ning Euroopa ühendamise rahastut. 
Mitmeaastane finantsraamistik 1a hõlmab ka selliseid rahastamisvahendeid nagu 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI). 

2.2. Selle rubriigi mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames kavandatud 
kogukulutused olid 142 miljardit eurot, millest 2020. aasta lõpuks oli välja makstud 
104,6 miljardit eurot (vt joonis 2.1). 
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Joonis 2.1. Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks: 
perioodi 2014–2020 kulukohustuste alusel tehtud maksed 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

Ulatus ja käsitlusviis 

2.3. Alamrubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ 
23 programmist valisime ühe: programm „Erasmus+“, mis moodustab 13,3% selle 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi kogumaksetest 2020. aasta lõpuks. Meie 
eesmärk oli teha kindlaks, kui palju asjakohast tulemuslikkust käsitlevat teavet oli 
olemas, ning hinnata selle teabe põhjal, kui hästi olid ELi kuluprogrammid tegelikult 
toiminud. See on jätk meie 2019. aasta aruandele programmi „Horisont 2020“ ja EFSI 
tulemuslikkuse kohta, mille maksed moodustasid 2019. aasta lõpu seisuga 57,4% 
kõigist maksetest. 

Konkurentsivõime 
104,6 
13,6%

Muud programmid
15,7 (15,0%)

Galileo ja Egnos
5,8 (5,6%)

Euroopa ühendamise rahastu 
7,6 (7,3%)

Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond (EFSI) 
7,6 (7,3%)

Erasmus+ 
13,9 (13,3%)

Horisont 2020 
53,8 (51,5%)

766,9
miljardit 

eurot

(miljardites eurodes)

i) osakaal kõigist MFRi rubriikidest  ii) jaotus programmide kaupa
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2.4. Käesoleva peatüki koostamisel kasutasime komisjoni avaldatud tulemuslikkuse 
alast teavet, mis koosnes 2020. aasta iga-aastasest haldus- ja tulemusaruandest, 
2022. aasta eelarve projektile lisatud programmiaruandest ning olulisematest 
hindamistest ja muudest joonisel 2.2 loetletud aruannetest. Kontrollisime, kas 
komisjoni esitatud teave on usutav ja kooskõlas meie leidudega, kuid ei auditeerinud 
selle usaldusväärsust. Samuti oleme oma hiljutise auditi ja läbivaatamise tulemuste 
põhjal koostanud mitu aruannet, millele tekstis viidatakse. Liites kirjeldatakse 
üksikasjalikumalt käesoleva peatüki koostamisel kasutatud metoodikat. 

Joonis 2.2. Peamiste hindamiste ja muude aruannete ajakava ning 
hõlmatud ajavahemikud 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

2.5. ELi kuluprogrammi aluseks olevad õigusaktid sisaldavad mitut eesmärki: 
üldeesmärke (tavaliselt laiemad ja strateegilisemad) ning erieesmärke (tavaliselt 
kitsamad ja operatiivsemad). Programmil „Erasmus+“ on 14 eesmärki (üks üldeesmärk 
ja 13 erieesmärki), millest käesolev peatükk hõlmab üldeesmärki ja nelja erieesmärki 
(vt lisa 2.1). 

MFR 
2021–2027

MFR 
2014–2020

MFR 
2007–2013

Mõjuhindamine

Käsitletud periood Avaldamine

Vahehindamine, sealhulgas eelmiste 
programmide järelhindamine

Mõjuhindamine

Euroopa Parlamendi uuring: 
„Erasmus+: towards a new programme 
generation“

Programmi „Erasmus+“ 
kõrghariduse mõju-uuring

Programmi „Erasmus+“ 
järelhindamine

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

48



  

 

Programmi „Erasmus+“ eesmärk ja toimimise alused 

2.6. Joonisel 2.3 antakse ülevaade programmi „Erasmus+“ taustast ja 
kontseptsioonist, kirjeldades selle aluseks olevaid vajadusi, eesmärke ning eeldatavaid 
väljundeid ja tulemeid. 
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Joonis 2.3. Ülevaade programmist „Erasmus+“ 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni talituste töödokumendis SWD(2018) 40 final 
esitatud sekkumisloogikale ning nii määrusele (EL) nr 1288/2013 kui ka dokumendile COM(2020) 300 
final (programmi tegevuskulude aruanne). 

Vajadused
Probleemid
• Vajadus koostöö, 

haridusalase koolituse ja 
noorte liikuvuse järele

• Majanduse elavdamine, 
noorte töötus

• Oskuste ja 
tööturuvajaduste ebakõla

• Ülemaailmne konkurents 
talentide pärast

• Digipädevus
• Sotsiaalne tõrjutus 
• Spordieetikat ohustavad 

tegurid

Kavandatud tulemid
Mõju
• Parem haridus ja parem 

karjäär
• Õpetamise, noorte- ja 

sporditegevuse parem 
kvaliteet ning kestvad 
partnerlused

• Reformid ja ELi vahendite 
kasutamine

Tulemused
Üksikisiku tasand:
• Paremad oskused ja 

pädevused
• Isiklik kasv
Organisatsiooni tasand:
• Teadmiste ja oskuste 

parem tunnustamine
• Uued meetodid 

õpetamises, noorsootöös 
ja spordis

Süsteemi tasand:
• Parem arusaamine 

poliitikaalastest 
probleemidest ja ELi 
poliitikastProtsessid

Eelarve täitmise viis
• Kaudne eelarve täitmine 

(umbes ¾ eelarvest)
• Eelarve otsene täitmine
• Kaudne eelarve täitmine 

Euroopa 
Investeerimisfondi kaudu

Osalejad
• Euroopa Komisjon
• LR: Liikmesriikide 

asutused
• Koolid, ülikoolid, noorte-

ja spordiorganisatsioonid
• Õppijad ja spetsialistid

(üliõpilased, õpetajad, 
töötajad)

Tegevused
• 1. põhimeede: 

üksikisikute õpiränne
• 2. põhimeede: 

innovatsioonialane 
koostöö

• 3. põhimeede: 
poliitikareformi
toetamine

• Jean Monnet’ meetmed
• Spordiprojektid

Kontekst ja välistegurid
ELi kontekst
• Mitmed muud ELi 

poliitikavaldkonnad ja 
programmid, nagu 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid, 
eelkõige Euroopa 
Sotsiaalfond

Liikmesriikide kontekst
• Liikmesriikide poliitika, 

õigusaktid ja/või 
õigusraamistik hariduse, 
koolituse, noorte ja spordi 
valdkonnas

Välistegurid
• Digiteerimine
• Üleilmastumine
• Makromajanduslikud 

suundumused
• Tööturu areng

Sisendid
Mitmesuguste meetmete 
rahastamine 14,9 miljardi 
euro suuruse eelarvega 
aastateks 2014–2020.
91% rahalistest vahenditest 
läheb neljale valitud 
erieesmärgile (2020. aasta 
eelarve alusel).
Komisjon pakub ka süsteeme 
ja juhtimisstruktuure ning 
tuge teadmiste haldamisel.

Eesmärgid
Programmi „Erasmus+“ 
üldeesmärk on aidata kaasa 
strateegiliste prioriteetide 
rakendamisele 1) hariduse ja 
koolituse , 2) noorte ja
3) spordi valdkonnas, nagu 
on sätestatud ELi peamistes 
dokumentides.
Programmil on 13 
erieesmärki (vt ka lisa 2.1), 
millest me valisime välja neli:
• Haridus- ja koolitusalane 

liikuvus
• Haridus- ja koolitusalane 

koostöö
• Hariduse ja koolitusega 

seotud välistegevus
• Noorte liikuvus

Kavandatud väljundid
Üksikisiku tasand:
• Liikuvusvõimalused nii 

õppijatele kui 
spetsialistidele

Organisatsiooni tasand:
• Väikesed ja laiaulatuslikud 

koostööprojektid heade 
tavade vahetamiseks, 
innovatsiooniks, uuteks 
õppekavadeks.

Süsteemi tasand:
• Vastastikune õppimine
• Eksperimenteerimismeet

med
• Toetus ELi vahenditele, ELi 

poliitikakavadele
• ELi tasandi 

organisatsioonide 
rahastamine

• Teadlikkuse suurendamise 
kampaaniad, üritused

• Dialoog noorte ja 
poliitikakujundajate vahel
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2.7. Programm „Erasmus+“ on ELi programm, millega toetatakse hariduse ja 
koolituse ning noorte ja spordi valdkondi. Liikmesriikidel on nendes valdkondades 
ainupädevus, mis tähendab, et nad otsustavad näiteks oma haridussüsteemi või noorte 
sotsiaalpoliitika üle. EL võib siiski võtta meetmeid liikmesriikide meetmete 
toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks. Programm „Erasmus+“ loodi 
2014. aastal 1987. aastal käivitatud üliõpilaste liikuvuse programmi „Erasmus“ ja veel 
kuue eespool nimetatud valdkonna programmi („Leonardo da Vinci“, „Comenius“ ja 
„Aktiivsed noored“) järeltulijana. Programmi „Erasmus+“ raames tehti seitsme aasta 
jooksul (2014–2020) kättesaadavaks ligikaudu 14,9 miljardit eurot.  

2.8. Programmi üldeesmärk on sõnastatud nii, et selles viidatakse mitmele 
kõrgetasemelisele eesmärgile ja strateegiale, mida programm „Erasmus+“ peab 
toetama. 13 erieesmärki hõlmavad kõiki kolme valdkonda. Enamik haridus- ja 
koolitusmeetmeid ning noorsoomeetmed kuuluvad ühe järgmise meetme alla: 
1. põhimeede: üksikisikute õppimisega seotud liikuvus; 2. põhimeede: 
innovatsioonialane koostöö ja heade tavade vahetamine; 3. põhimeede: 
poliitikareformi toetamine.  
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Programmi „Erasmus+“ tulemuslikkuse 
hindamine avaldatud tulemuslikkust 
käsitleva teabe alusel 

Üldised märkused 

2.9. Joonisel 2.4 antakse ülevaade kõigist programmiaruandes käsitletud 
programmi „Erasmus+“ näitajatest. Joonisel 2.5 on välja toodud üldeesmärgiga seotud 
näitajad. Üksikasjalikum ülevaade iga valitud erieesmärgi kohta on esitatud 
joonisel 2.6, joonisel 2.7, joonisel 2.8 ja joonisel 2.9. 2019. aasta aruandes ELi eelarve 
tulemuslikkuse kohta1 käsitleme mõningaid üldisi piiravaid asjaolusid nende näitajate 
tõlgendamisel. Meie hinnang selle kohta, kas konkreetne näitaja püsib ajakavas, 
põhineb eelkõige sellel, kui tõenäoliselt saavutab asjaomane näitaja oma sihtväärtuse. 
Hindamisel ei võeta arvesse seda, kas ja kui tihedalt on konkreetne näitaja seotud 
programmi „Erasmus+“ meetmete ja eesmärkidega, ega seda, kas näitaja jaoks seatud 
sihtväärtus on piisavalt ambitsioonikas. Seetõttu on tegu alles esimese sammuga 
programmide tulemuslikkuse analüüsimisel. Samuti ei auditeerinud me alusandmete 
usaldusväärsust (kuigi me vaatlesime seda 2019. aasta aruandes ELi eelarve 
tulemuslikkuse kohta2. 

                                                    
1 2019. aasta aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta, punkt 1.24. 

2 2019. aasta aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta, punktid 1.13–1.23. 
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Joonis 2.4. Ülevaade kõigist programmi „Erasmus+“ programmiaruandes 
käsitletud näitajatest 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruandele. 

2.10. Programmi „Erasmus+“ üldeesmärk on aidata kaasa järgmiste eesmärkide 
saavutamisele: strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid, sealhulgas haridusalane 
peamine eesmärk; hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö 
strateegilise raamistiku (HK 2020) eesmärgid, sealhulgas vastavad sihttasemed; 
partnerriikide jätkusuutlik areng kõrghariduse valdkonnas; Euroopa noorte valdkonna 
uuendatud koostöö raamistiku (2010–2018) üldeesmärgid; eesmärk arendada 
vastavalt ELi spordialasele töökavale Euroopa mõõdet spordis, eelkõige rahvasporti 
ning eesmärk edendada kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 2 Euroopa väärtusi3. 
Asjaomased näitajad on esitatud joonisel 2.5. 

                                                    
3 Määruse (EL) nr 1288/2013 artikkel 4. 

Eesmärk (*) Kokku
Kõik Kõik Kõik

Üldeesmärk 1 15 11 5 6 4 1 1 2
Erieesmärk 1 3 2 1 1 1 1
Erieesmärk 2 2 1 1 1 1
Erieesmärk 3 2 2 2
Erieesmärk 4 3 3 2 1
Erieesmärk 5 2 2 1 1
Erieesmärk 6 1 1 1
Erieesmärk 7 3 1 1 2 2
Erieesmärk 8 1 1 1
Erieesmärk 9 1 1 1

Erieesmärk 10 1 1 1
Erieesmärk 11 1 1 1
Erieesmärk 12 1 1 1
Erieesmärk 13 2 1 1 1 1

Kokku 38 21 12 2 7 13 11 1 1 4 1 1 2

Väljund Tulemus Mõju

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise graafikus (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

SELGITUS

(*) Täisnimekiri on esitatud l isas 2.1
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Joonis 2.5. Ülevaade üldeesmärgiga seotud näitajatest

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruandele. 

Valitud näitajate üksikasjad

Kõigi näitajate kokkuvõte

Graafikus?

Jah 5 1 1 6

Ei 1 1

Ebaselge 1 6 1 2 8

KOKKU 11 4 15

Väljund Tulemused Mõju KOKKU

Vahe-eesmärk
71% (2016)

Vahe-eesmärk
73% (2016)

Vahe-eesmärk
75% (2016)

Vahe-eesmärk
60% (2016)

Vahe-eesmärk
84% (2019)

2013

2013

2013

2013

2013

2020

2020

2020

2020

2020

100% (2020)

100% (2020)

100% (2020)

100% (2020)

100% (2020)

Näitaja
Edusammud eesmärkide 

saavutamisel 

Programmi raames toetust saavad 
kõrgharidustöötajad

Programmi raames toetust saavad 
kutseharidus- ja -koolitustöötajad

Programmi raames toetust saav 
koolipersonal

Programmi raames toetust saavad 
noorsootöötajad

Programmi raames toetust saavad 
täiskasvanud töötajad

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või ei ole selge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise graafikus (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei
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2.11. Üldeesmärk hõlmab seitset programmi „Erasmus+“ määruses sätestatud 
näitajat, kuigi mõne näitajaga mõõdetakse mitut eri asja. Seega on kokku 15 erinevat 
näitajat. Üks näide on joonisel 2.5 esitatud näitaja, mis kajastab programmist toetust 
saavate töötajate arvu viies eri kategoorias. See on tüüpiline väljundnäitaja, kuigi 
komisjon liigitab selle programmiaruandes tulemusnäitajaks. Leiame, et seatud 
sihttase on saavutatud. 

Populaarne programm, millest saavad kasu eelkõige üksikosalejad 

2.12. Sidusrühmad ja üldsus hindavad programmi „Erasmus+“ kasulikuks 
programmiks, mis saavutab oma eesmärgid4. Komisjoni vahehindamises leiti siiski, et 
uuritud projektides käsitletakse mõningaid olulisi ühiskondlikke probleeme vaid 
vähesel määral5. Üldiselt teatavad programmi „Erasmus+“ meetmetes osalevad isikud 
positiivsest mõjust oma oskustele ja pädevustele (õppijad) ning isiklikule ja 
kutsealasele kasvule (meetmete elluviijad). Programmil on organisatsioonidele 
konkreetne mõju, kuna see toob kaasa tugevamad ja ulatuslikumad rahvusvahelised 
võrgustikud, kuigi vähem on tõendeid institutsiooniliste või pedagoogiliste tavade 
põhjalike muutuste kohta6. 

2.13. Programmi „Erasmus+“ atraktiivsus on selge juba osalemistaotluste 
laekumise suurele hulgale vaadates, kuid sellega kaasneb asjaolu, et isegi kvaliteetsed 
taotlused lükatakse olemasolevate eelarvevahendite puudumise tõttu tagasi7. 

                                                    
4 Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Erasmus+: Towards a New 

Programme Generation“, lk 73. 

5 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1)“, lk 11. 

6 Samas, lk 14. 

7 Samas, lk 16. 
Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Erasmus+: Towards a New 
Programme Generation“, lk 9. 
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Programmi „Erasmus+“ ulatus ja kohaldamisala loovad lisaväärtust 

2.14. Erasmus+ ühendab 33 programmiriiki ja partnerriigina toetuskõlblikke riike 
kogu maailmast. Ühendkuningriik osales programmis „Erasmus+“ programmiriigina 
kuni 2020. aasta lõpuni (vt selgitus 2.1). Selline rahvusvahelise koostöö tase annab 
programmile selge lisaväärtuse, kuna see ei sobi kokku ühegi riikliku tasandi 
programmiga sarnastes valdkondades. Lisaks programmi geograafilisele ulatusele 
annavad lisaväärtust selle ulatus, protsessid ja riikidevaheline koostöö8. Asjaolu, et 
mitu ELi mittekuuluvat riiki panustavad rahaliselt selleks, et kindlustada oma osalemine 
programmis, annab tunnistust selle lisaväärtusest (vt selgitus 2.2). Meie enda 
audititöö9 ja sidusrühmade arvamus rõhutavad veelgi üldist positiivset lisaväärtust10. 

Selgitus 2.1. 

Erasmus+ ja Brexit 

Ühendkuningriik astus EList välja 1. veebruaril 2020. ELi ja Ühendkuningriigi 
vahelise väljaastumislepinguga11 nähti aga ette üleminekuperiood, mis lõpeb 
31. detsembril 2020. Seetõttu jätkas Ühendkuningriik kuni selle ajani programmis 
„Erasmus+“ osalemist programmiriigina ning pärast seda sai temast 
mitteassotsieerunud kolmas riik. 

Ühendkuningriigil oli oluline roll programmi „Erasmus+“ raames toimuva liikuvuse 
sihtriigina, kuhu saabus rohkem osalejaid kui sealt lahkus. Näiteks 2018. aasta 
„konkursiaasta“ raames sõlmitud lepingute alusel kõrgkooliõpilaste kohta esitatud 
arvud näitasid 18 099 liikuvusperioodi Ühendkuningriigist teistesse 
programmiriikidesse võrreldes 29 797 liikuvusperioodiga vastupidises suunas12. 

                                                    
8 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1)“. 

9 Eriaruanne nr 22/2018: „Liikuvus programmi „Erasmus+“ raames: miljonid osalejad ja 
mitmekülgne Euroopa lisaväärtus, tulemuslikkuse mõõtmist tuleb aga veelgi parandada“. 

10 Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Erasmus+: Towards a New 
Programme Generation“, lk 9. 

11 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping. 

12 Programmi „Erasmus+“ 2019. aasta aruande statistiline lisa, lk 38–39. 
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2.15. Programmi „Erasmus+“ tõhusust on parandanud selle lihtsustamine13 
võrreldes varasemate programmidega14, mida sidusrühmad peavad üldiselt 
positiivseks. Siiski näevad nad veel arenguruumi, kui vähendada näiteks IT-vahendite 
arvu, muuta programmijuhendi paremini mõistetavaks15 ja lihtsustada 
taotlemismenetlust16. 

Selgitus 2.2. 

Kolmandate riikide rahalise osaluse läbivaatamine 

Oma ülevaates nr 3/202117 käsitlesime kolmandate riikide osamakseid ELile ja 
liikmesriikidele. Uurisime mitut liiki toetusi, eriti neid, mis olid ette nähtud 
eelkõige kahele programmile: „Horisont 2020“ ja „Erasmus +“. 

Kolmandate riikide toetus programmile „Erasmus+“ on programmi „Horisont 
2020“ järel suuruselt teine ning on 2020. aastal kokku ligikaudu 227,9 miljonit 
eurot. Programmi „Erasmus+“ toetavad rahaliselt kümme ELi mittekuuluvat riiki: 

o ELi mittekuuluvad Euroopa Majanduspiirkonna riigid Island, Liechtenstein ja 
Norra eraldasid 2020. aastal programmile „Erasmus+“ ligikaudu 75,5 miljonit 
eurot, mis võimaldas neil osaleda programmiriikidena;  

o veel seitse ELi mittekuuluvat riiki eraldasid 2020. aastal 152,4 miljonit eurot. 
Põhja-Makedoonial, Türgil ja Serbial on programmiriigi staatus. Albaania, 
Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo* ja Montenegro on partnerriigid ja saavad 
osaleda programmi „Erasmus+“ valitud meetmetes.  

                                                    
13 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1)“, lk 12. 

14 Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Erasmus+: „Towards a New 
Programme Generation“, lk 10, 31, 113. 

15 Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Erasmus+: Towards a New 
Programme Generation“, lk 75. 

16 Samas, lk 79. 

17 Ülevaade nr 3/2021: 
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Meie ülevaates toodi esile peamised probleemid, mis on seotud kolmandate 
riikide osamaksete haldamisega, millest paljud on olulised ka programmi 
„Erasmus+“ puhul: 

o kui jätkatakse olemasolevate osamaksete arvutamise valemite kohaldamist, 
võidakse kolmandatelt riikidelt nõuda suuremaid osamakseid pärast 
Ühendkuningriigi EList väljaastumist; 

o programmi „Erasmus+“ toetused arvutatakse komisjoni kasutatava valemi 
alusel. Kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide puhul 
kohandatakse sellest tulenevaid osamakseid igal üksikjuhul eraldi.  

*Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu 
arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta. 

Programmi ülesehitust on lihtsustatud, kuid soolise võrdõiguslikkuse 
aspekte ei ole käsitletud 

2.16. Varasemate programmide ühendamine ühe programmi alla on parandanud 
eri tegevuste vahelist koostoimet järjepidevate eesmärkide alusel, vältides suuremas 
osas kattumist. Samuti on see lihtsustanud programmi ülesehitust. Programm 
„Erasmus+“ täiendab üldiselt teisi ELi programme sellistes poliitikavaldkondades nagu 
ühtekuuluvus, teadusuuringud ja innovatsioon ning tervishoid, kuigi komisjoni 
vahehindamise kohaselt on vähe tõendeid selge koostoime kohta nende 
programmidega18. 

2.17. Oma eriaruandes nr 10/202119 analüüsisime komisjoni meetmeid, mis on 
seotud soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega ELi eelarves, ning hindasime sellega 
seoses programmi „Erasmus+“. Järeldasime, et komisjon ei võtnud soolist 
võrdõiguslikkust arvesse kõigis programmi „Erasmus+“ aspektides, ning kritiseeris 
mõjuhinnangus esitatud soolise analüüsi taset20. Komisjoni uuring, milles keskenduti 
kõrgharidusele, osutas soolisele erinevusele, kusjuures programmis „Erasmus+“ osales 
rohkem naisi kui mehi, kuid seda ei saa seletada kõrghariduses osalemise üldmäärade 

                                                    
18 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1)“, lk 12. 

19 Eriaruanne nr 10/2021: „Soolõime ELi eelarves: aeg on minna üle sõnadelt tegudele“. 

20 Samas, punktid 94–100. 
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erinevusega21. Leidsime samuti, et programmi „Erasmus+“ aruandes ei esitatud 
hinnangut programmi rahalise panuse kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamisse22. 

Haridus- ja koolitusalane liikuvus 

2.18. Joonisel 2.6 on esitatud ülevaade programmi kirjelduses esitatud näitajatest, 
mis on seotud erieesmärgiga nr 1: Haridus- ja koolitusalane liikuvus. 

                                                    
21 Euroopa Komisjon, „Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report“, lk 42. 

22 Eriaruanne nr 10/2021, punkt 69. 
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Selgitus 2.6. Ülevaade hariduse ja koolitusega seotud liikuvuse 
näitajatest

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruandele. 

Valitud näitajate üksikasjad

Kõigi näitajate kokkuvõte

Graafikus?

Jah 1 1 1 2

Ei 1 1

Ebaselge 1 1

KOKKU 2 1 3

Väljund Tulemused Mõju
KOKKU

Vahe-eesmärk
80% (2019)

Vahe-eesmärk
81% (2019)

2013

2013

2020

2020

97% (2020)

100% (2020)

Programmis osalevad kõrghariduse 
üliõpilased ja praktikandid

Kutsehariduses ja -koolituses 
osalevad õpilased, üliõpilased ja 

praktikandid

Näitaja
Edusammud eesmärkide 

saavutamisel 

Väljund

Väljund

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või ei ole selge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise graafikus (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei
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2.19. Erieesmärgiga nr 1, milleks on hariduse ja koolitusega seotud liikuvuse 
edendamine, rahastatakse üliõpilaste, praktikantide ja töötajate liikuvust. Selle 
rahastus on ülekaalukalt suurim – 2020. aasta eelarves on selleks ette nähtud 
1,630,7 miljardit eurot ehk 54,1% programmi kogusummast. See eesmärk hõlmas ka 
programmi „Erasmus+“ magistrikraadi üliõpilaste õppelaenu tagamise rahastu, mille 
eesmärk oli stimuleerida finantsvahendajaid (nt pangad või õppelaenuagentuurid) 
andma ELi tagatisega laene üliõpilastele, kes soovivad magistrikraadi omandamiseks 
õppida välismaal. 

2.20. Programmi kirjeldusest nähtub, et programmis „Erasmus+“ ei ole 
kõrgharidust omandavatele õppijatele seatud osalemiseesmärki täielikult täidetud, 
samas on see täidetud kutsehariduses ja -koolituses osalevate õppijate puhul (vt 
selgitus 2.6). Selle põhjuseks on COVID-19 pandeemia. Me ei nõustu sellega, kuidas 
komisjon liigitas selle näitaja programmiaruandes tulemusnäitajaks, ja peame seda 
pigem väljundnäitajaks. 

Huvi liikuvuse vastu on suurenenud 

2.21. Kuigi rahastamine on endiselt peamine takistus liikuvuses osalevatele 
üksikisikutele, on huvi selle võimaluse vastu alates programmi „Erasmus+“ 
käivitamisest 2014. aastal suurenenud 10% aastas, kusjuures enamik osalejaid on 
kõrghariduses23. COVID-19 pandeemia ja sellega seotud reisikeelu mõju on mõjutanud 
füüsilist liikuvust (vt selgitus 2.3). Magistriõppe üliõpilaste õppelaenu tagamise rahastu 
kasutuselevõtmine ei ole ootustele vastanud24. Eesmärk oli anda 2020. aastaks 
3 miljardi euro väärtuses laene 200 000 magistriõppe üliõpilasele, kuid 2017. aasta 
lõpuks oli laenu saanud ainult 358 sellist üliõpilast, mistõttu otsustas komisjon 
asjaomased vahendid ümber jaotada25. 

                                                    
23 Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Erasmus+: Towards a New 

Programme Generation“, lk 23. 

24 Eriaruanne nr 22/2018; 
COM(2018) 050 final, Euroopa Komisjon, lk 4. 

25 Eriaruanne nr 22/2018, punkt 118. 
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Selgitus 2.3. 

COVID-19 pandeemia mõju 

COVID-19 puhangul oli Euroopas alates 2020. aasta märtsist suur häiriv mõju ja 
see avaldas negatiivset toimet paljudele programmi „Erasmus+“ tegevustele, 
eelkõige erieesmärkide nr 1 ja 7 raames rahastatud liikuvusmeetmetele, mille me 
käesoleva aruande jaoks välja valisime. Reisipiirangud tähendasid, et paljusid 
kavandatud liikuvusmeetmeid ei olnud võimalik ellu viia.  

Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi esialgne liikuvusmeetmete arvu analüüs 
näitab, et 2020. aastal oli see ligikaudu 500 000 võrra väiksem kui 2016.–
2019. aasta keskmine, mis tähendab ligikaudu 60% vähenemist. 

Peale selle tähendasid liikumispiirangud seda, et inimeste haridus-, koolitus- ja 
noorsootegevusi ei olnud võimalik ellu viia, sealhulgas võrgustike loomise ja 
sotsialiseerumisega seotud tegevused, mis annavad sageli lisaväärtust kogemuste 
näol. 

Programmi „Erasmus+“ puhul reageeris Euroopa Komisjon COVID-19 pandeemiale 
mitmel viisil, näiteks pikendades tähtaegu, mis võimaldasid organisatsioonidel 
liikuvusmeetmeid edasi lükata, ning andes osalejatele ja toetusesaajatele 
suuniseid. Lisaks korraldati kaks erakorralist projektikonkurssi, et toetada 
digitaalhariduse alast valmisolekut ja loomingulisi oskusi. Korraldati ka uuringuid, 
et koguda liikuvuses osalejate ja kõrgkoolide seisukohti COVID-19 mõju kohta 
nende tegevusele. 

Liikuvus pakub mitmetahulist Euroopa lisaväärtust 

2.22. On piisavalt tõendeid selle kohta, et liikuvusprojektides osalejad on 
programmiga rahul ja suudavad oma oskusi parandada26. Kõik liikuvusprogrammis 
osalevad üliõpilased saavad ametliku osalemistunnistuse ja – mis veelgi olulisem – 80% 
neist saavad oma õpiväljundite täieliku akadeemilise tunnustuse. Euroopa 
ainepunktide kogumise ja ülekandmise süsteem (ECTS)27 on selle võimalikuks teinud. 

                                                    
26 Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Erasmus+: Towards a New 

Programme Generation“, lk 23. 

27 Euroopa Komisjon, „Erasmus+ Higher Education Impact Study – Final Report“, lk 11. 
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2.23. Programmi „Erasmus+“ asjakohasus on selge ja sellel on positiivne mõju 
üliõpilastele, eriti Lõuna-Euroopa riikides ja partnerriikides, kus on pikaajaline noorte 
töötus28. Liikuvusel on suur pikaajaline mõju toetusesaajate ametialasele tulevikule, 
sest see suurendab oskusi ja tööalast konkurentsivõimet, eelkõige kutsehariduse ja 
-koolituse sektoris29, ning võimaldab enamikul neist üliõpilastest tööd leida. Liikuvusel 
on oluline mõju ka ülikoolidele ja nende töötajatele. Oma varasemas töös juhtisime 
tähelepanu programmi lisaväärtuse paljudele vormidele (vt selgitus 2.4). 

Selgitus 2.4. 

Programm „Erasmus+“ pakub määruses sätestatud eesmärgist 
rohkem lisaväärtust 

Oma eriaruandes liikuvuse kohta programmi „Erasmus+“ raames30 tegime kindlaks 
täiendavad viisid, kuidas liikuvus annab Euroopa lisaväärtust lisaks programmi 
„Erasmus+“ määruses kavandatule, näiteks: 

o liikuvus ja õppimine välismaal suurendavad osalejate Euroopa identiteeti. 
Riigid üksi ei suudaks seda saavutada; 

o kvaliteedi tagamisega sarnane hartade süsteem, mis suurendab 
institutsioonide mainet ja atraktiivsust;  

o liikuvus on aidanud luua koostöövõrgustiku ning ühtlustada ülikoolide 
õppekavasid ja õppeprogramme; 

o strateegiline lähenemisviis liikuvusele, mis aitab tagada, et juhtkond toetab 
projektide eesmärkide saavutamist, ning sidemete ja oskusteabe säilitamine 
pikemas perspektiivis; 

o õppejõudude liikuvuse mõju avaldub siis, kui nad võtavad oma 
kodukõrgkoolis kasutusele oskused, mida nad on liikuvuse käigus õppinud; 

o liikuvus edendab mitmekeelsust, mis on üks programmi erieesmärkidest. 
Keeleoskus aitab kaasa Euroopa kodanike liikuvusele, tööalasele 
konkurentsivõimele ja isiklikule arengule; 

o programm „Erasmus+“ aitab kaasa piiriülesele ja rahvusvahelisele 
liikuvusele, mis on enamikus riikides haridusstrateegia oluline osa; 

                                                    
28 Samas, lk 17. 

29 Eriaruanne nr 22/2018, punkt 22. 

30 Eriaruanne nr 22/2018. 
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o edendades õppega seotud liikuvust programmiriikide ja partnerriikide vahel, 
aitab programm „Erasmus+“ kaasa pehmele diplomaatiale ning toimib osana 
ELi naabrus- ja arengupoliitikast;  

o kutsehariduse ja -koolituse kaasamine toob programmi „Erasmus+“ 
lähemale suuremale hulgale kodanikele. Programm täiendab kutsehariduse 
ja -koolituse õpirände piiratud riiklikke vahendeid ning aitab tänu oma 
tuntusele ja mainele suurendada kutsehariduse ja -koolituse tähtsust ja 
mainet. 

Haridus- ja koolitusalane koostöö  

2.24. Joonisel 2.7 on esitatud ülevaade programmi kirjelduses esitatud näitajatest, 
mis on seotud erieesmärgiga nr 2: haridus- ja koolitusalane koostöö. 
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Selgitus 2.7. Ülevaade hariduse ja koolituse alase koostööga seotud 
näitajatest

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruandele. 

Graafikus?

Jah 1

Ei

Ebaselge 1 1 1 1 2

KOKKU 1 1 2

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

Kõigi näitajate kokkuvõte

Eri näitajate üksikasjad

Vahe-eesmärk
29% (2017)

Vahe-eesmärk
10% (2017)

2012

2013

2020

2020

1% (2016)

30% (2015)

Päringutabamused 
Euroguidance’i kohta

Euroguidance’i 
seminaridel/õpikodades osalejad

Näitaja
Edusammud eesmärkide 

saavutamisel 

Tulemus

Väljund

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või ei ole selge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.

Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise graafikus (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei

65



  

 

2.25. Hariduse ja koolituse valdkonna erieesmärk nr 2 on suunatud toetust saavate 
organisatsioonide vahelisele koostööle, mille eesmärk on parandada kvaliteeti, 
arendada edukalt välja uuenduslikud lähenemisviisid haridusele ja koolitusele ning 
edendada rahvusvahelistumist selles valdkonnas. Eelarve seisukohast on see eesmärk 
märkimisväärne: 2020. aastaks on eraldatud 782,4 miljonit eurot, mis moodustab 
26,0% programmi kogusummast. Peaaegu kõik selle eesmärgi raames rahastatavad 
projektid viiakse ellu partnerluse vormis kolme või enama programmiriigi 
organisatsioonide, näiteks kõrgkoolide ja/või ettevõtete vahel. 

2.26. See erieesmärk on seotud kahe Euroguidance’i näitajaga (vt joonis 2.7), mis 
on haridus- ja tööhõivespetsialiste toetav võrgustik ja veebisait. Andmete puudumise 
tõttu alates 2016. aastast ei ole võimalik kindlaks teha, kas nende näitajate 
saavutamine kulgeb kavakohaselt. Oleme seisukohal, et see erieesmärk oleks saanud 
kasu näitajatest, mis seda eesmärki paremini mõõdaksid. 

Tegevused ja nende mõju on piirkonniti ja institutsiooniti erinev 

2.27. Koostöömeetmete mõju võib sõltuvalt asjaomasest Euroopa piirkonnast31 
olla erinev. Uuringus rõhutati ka selliseid aspekte nagu suur konkurents 
koostöömeetmete pärast. Riikidel ja institutsioonidel, kellel on rohkem kogemusi või 
vahendeid, on eelis ja neil on suurem võimalus toetust saada. Suuremad 
institutsioonid tuginevad samuti olemasolevatele kontaktidele32. 

2.28. Programmi „Erasmus+“ koostööprojektid aitavad arendada ja tugevdada 
toetust saavate organisatsioonide vahelist koostööd. Kõrghariduse valdkonna 
koostööprojektide puhul teatas ligikaudu üheksa asutust kümnest, et programm 
„Erasmus+“ on nende jaoks väga oluline või oluline. Rahvusvahelistumise põhjused on 
eri institutsioonides ja piirkondades erinevad ning programmi kasutamine sõltub 
strateegilistest eesmärkidest, mida osalejad soovivad saavutada, nagu töötajate 
ligimeelitamine välismaalt või tööandjate kaasamine33.  

                                                    
31 Euroopa Komisjon, „Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report“, lk 7. 

32 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1)“, lk 135, 164. 

33 Euroopa Komisjon, „Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report“, lk 7. 
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Strateegiliste partnerluste vähene innovatsioon 

2.29. Programmi „Erasmus+“ raames koostöö edendamiseks rahastatavate 
meetmete eesmärk on luua uuenduslikke tavasid organisatsiooni, kohalikul, 
piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil34. Programmi tulemusena osales ajavahemikus 
2014–2020 strateegilistes partnerlustes üle 36 000 kooli35. Vahehindamises leiti siiski, 
et võrreldes varasemate meetmetega on strateegiliste partnerluste innovatsioonitase 
suhteliselt madal36. Rahastatud projektide innovatsioonitase on sageli ebapiisav 
selleks, et sellel oleks mis tahes mõju, mis läheb toetust saavast organisatsioonist 
kaugemale37. 

Virtuaalne formaat võimaldab säästa 

2.30. Euroopa Parlamendi uuringu38 kohaselt võib virtuaalne formaat olla tõhusaks 
lahenduseks kultuuridevahelise koostöö ja valdkonnaüleste või pehmete oskustega 
seotud probleemide lahendamisel. Üha suurem hulk avatud õppematerjale, nagu 
„laialt avatud e-õpe“, hõlbustavad juurdepääsu rahvusvahelistumisele39. Lisaks 
võimaldavad uute tehnoloogiate pakutavad võimalused näiteks säästa sõiduaega, 
kulusid ja heitkoguseid, mis on kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega40. 

Hariduse ja koolitusega seotud välistegevus 

2.31. Joonisel 2.8 on esitatud ülevaade programmi kirjelduses esitatud näitajatest, 
mis on seotud erieesmärgiga nr 4: Hariduse ja koolitusega seotud välistegevus. 

                                                    
34 2. põhimeede: asutuste ja organisatsioonide vaheline koostöö, Euroopa Komisjon. 

35 Euroopa Liidu üldeelarve projekt, Euroopa Komisjon, lk 604. 

36 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1)“, lk 18. 

37 Samas, lk 514. 

38 Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Virtual formats versus physical 
mobility“, lk 4. 

39 Euroopa Komisjon, „Erasmus+ Higher Education Impact Study - Final Report“, lk 180. 

40 Euroopa Parlament, uuring kultuuri- ja hariduskomisjonile – „Virtual formats versus physical 
mobility“, lk 1. 
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Selgitus 2.8. Ülevaade rubriigiga „Hariduse ja koolitusega seotud 
välistegevus“ seotud näitajatest

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannete põhjal. 

Valitud näitajate üksikasjad

Kõigi näitajate kokkuvõte

Graafikus?

Jah 2 1 2

Ei 1 1

Ebaselge 1 1

KOKKU

Väljund Tulemused Mõju KOKKU

3 3

Vahe-eesmärk
77% (2019)

Vahe-eesmärk
100% (2019)

2013

2013

2020

2020

100% (2020)

100% (2020)

kõrgkoolide üliõpilased ja töötajad, 
kes on pärit partnerriigist

kõrgkoolide üliõpilased ja töötajad, 
kes lähevad partnerriikidesse

Näitaja
Edusammud eesmärkide 

saavutamisel 

Väljund

Väljund

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või ei ole selge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise graafikus (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei
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2.32. Erieesmärk nr 4 keskendub hariduse ja koolituse rahvusvahelisele mõõtmele, 
kusjuures mõiste „rahvusvaheline“ tähendab tegevusi, mis hõlmavad partnerriike. 
Projektide eesmärk on näiteks suurendada neis riikides kõrghariduse alast suutlikkust, 
et ajakohastada ja rahvusvahelistada institutsioone ja süsteeme, pöörates erilist 
tähelepanu ELi naaberriikidele. Toetatakse ka üliõpilaste ja töötajate liikuvust 
partnerriikidest ja partnerriikidesse. Eelarve seisukohast on see suuruselt kolmas 
erieesmärk, millele on 2020. aastaks eraldatud 233,8 miljonit eurot, mis moodustab 
7,8% programmi „Erasmus+“ eelarvest. 

2.33. Joonisel 2.8 esitatud näitajate kohaselt on see erieesmärk partnerriikidest 
saabuvate ja partnerriikidesse suunduvate üliõpilaste ja töötajate arvu osas graafikus. 
Leiame, et need on väljundite, mitte tulemuste näitajad, nagu programmi kirjelduses 
soovitatakse. 

Pehme diplomaatia ülemaailmse teavitustegevuse kaudu 

2.34. Partnerriikidele suunatud erieesmärgi lisamine tagab, et programm 
„Erasmus+“ aitab kaasa ELi ülemaailmsele teavitustegevusele, hõlbustades eelkõige 
kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist ELi ja partnerriikide poolt41. Meie 
eriaruandes liikuvuse kohta programmi „Erasmus+“ raames42 juhiti tähelepanu ka 
programmi raames rakendatavale pehmele diplomaatiale (vt selgitus 2.4). 

Noorte liikuvus 

2.35. Joonisel 2.9 on esitatud ülevaade programmi kirjelduses esitatud näitajatest, 
mis on seotud erieesmärgiga nr 7: noorte liikuvus. 

                                                    
41 Euroopa Komisjon, COM(2018) 050 final, lk 3. 

42 Eriaruanne nr 22/2018, punkt 46.  
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Valitud näitajate üksikasjad

Kõigi näitajate kokkuvõte

Graafikus?

Jah 1 1 2 3

Ei

Ebaselge 1 1

KOKKU 1 2 3

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või ei ole selge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise graafikus (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei

Vahe-eesmärk
40% (2016)

Vahe-eesmärk
80% (2019)

2012

2012

2020

2020

100% (2020)

100% (2020)

Osalejad, kes kinnitavad, et nad on 
oma põhipädevusi parandanud

Programmist toetatavates 
liikuvusmeetmetes osalevad noored

Näitaja Edusammud eesmärkide saavutamisel 

Tulemus

Väljund

Selgitus 2.9. Ülevaade noorte liikuvusega seotud näitajatest

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannete põhjal. 

70



  

 

2.36. Erieesmärk nr 7 keskendub noorte ja noorsootöötajate liikuvusele. Noorte 
liikuvuse raames rahastatavate projektide eesmärk on võimaldada organisatsioonidel 
algatada noortevahetusi, mille raames noorterühmad lähevad välismaale kuni 21 
päevaks, et suhelda noortega ühest või mitmest muust riigist. Need vahetused on kõik 
seotud informaalse õppimisega ja nende eesmärk on suurendada osalejate pädevusi 
ning edendada selliseid väärtusi nagu kaasatus, solidaarsus ja sõprus. See 
noortevaldkonna eesmärk on võrreldav erieesmärgiga nr 1 hariduse ja koolituse 
valdkonnas. Eelarve osas on aga erinevus see, et erieesmärgi nr 7 2020. aasta eraldis 
on vaid 91,8 miljonit eurot ehk 3% programmi kogusummast. 

2.37. Joonisel 2.9 esitatud esimene näitaja on seotud osalejate deklareeritud 
võtmepädevuste suurenemisega ja on graafikus. Meie loeme seda tulemusnäitajaks, 
samas kui komisjon liigitab selle mõjunäitajaks. Teise valitud näitajaga mõõdetakse 
toetatud liikuvusmeetmetes osalevate noorte arvu ja see on samuti graafikus. Ehkki 
komisjon liigitab selle tulemusnäitajaks, oleme meie seisukohal, et tegemist on 
väljundnäitajaga. Hindasime seda näitajat, vaadeldes selle tulemuslikkust perioodil 
2014–2020 kumulatiivselt, mitte üksnes 2020. aasta saavutusi, nagu on tehtud 
programmiaruandes.  

Positiivne mõju osalejatele ja suurem sisemine sidusus 

2.38. Komisjoni vahehindamises peeti programmi „Erasmus+“ toetust 
noortevaldkonnas tõhusaks43. Vahehindamises leiti peamiselt positiivseid tulemusi 
osalejate jaoks, näiteks märkimisväärne mõju võõrkeeleoskusele, võtmepädevuste 
positiivne paranemine ning mõõdukas mõju hariduses ja koolituses püsimisele. Mõju 
tööalasele konkurentsivõimele noorte seas ei olnud selge44, kuigi uuringutes teatas 
69% osalejatest, et nende tööalane konkurentsivõime on pärast liikuvusprogrammis 
osalemist paranenud. 

                                                    
43 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 

evaluation report (Volume 1)“, lk 339. 

44 Samas, lk 340. 
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2.39. Programmi lisaväärtus noortevaldkonnas on suur, eelkõige riigisiseste 
rahastamisprogrammide vähesuse tõttu selles valdkonnas45. Noortevaldkonna 
integreerimine programmi „Erasmus+“ on parandanud sisemist sidusust, mis 
tähendab, et noorte tegevused täiendavad paremini programmi kahte ülejäänud 
valdkonda ja haakuvad nendega paremini. Samas on erinevad valdkonna sidusrühmad 
liikmesriikide asutustele väitnud, et võrreldes eelmise noorteprogrammiga on see 
integratsioon vähendanud programmi kooskõla noorsootöö tavadega46. Erasmuse 
kasutamine kaubamärgina on samuti suurendanud nähtavust47. 

Väike eelarve ja suur konkurents projektide pärast 

2.40. Noortevaldkonna rahastamine on märkimisväärselt väiksem kui hariduse ja 
koolituse, eelkõige kõrghariduse valdkonna rahastamine. Konkurents projektide pärast 
on suhteliselt suur48 ja programmi peetakse paremini sobivaks noorsootöös 
osalevatele suurematele organisatsioonidele, sest neil on tavaliselt edukate taotluste 
jaoks vajalikud teadmised ja ressursid49. 

                                                    
45 Samas, lk 481. 

46 Samas, lk 159. 

47 Samas, lk 39. 

48 „Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes, Final report – main 
evaluation report (Volume 1)“, lk 137. 

49 Samas, lk 95. 
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Järeldused 
2.41. Programmi „Erasmus+“ üldiselt hinnates on programmil suur ELi lisaväärtus
(vt punkt 2.14). Programmi lihtsustamine selle kasutuselevõtmisel on positiivne samm, 
kuid oleks võimalik veelgi rohkem teha (vt punkt 2.15). Programm „Erasmus+“ 
koondab oma eelkäijad ühe katusprogrammi alla, muutes seeläbi programmi 
ülesehituse lihtsamaks ja tagades suurema sidususe (vt punkt 2.16). Soolise 
võrdõiguslikkuse käsitlemist on võimalik parandada nii programmitöös kui ka 
aruandluses (vt punkt 2.17). Programmi „Erasmus+“ hindavad nii üldsus kui ka 
sidusrühmad (vt punkt 2.12). Programmi populaarsust näitab selles osalemise taotluste 
suur hulk, mille negatiivne külg on see, et kõiki ettepanekuid ei saa rahastada (vt 
punkt 2.13). 

2.42. Programmil „Erasmus+“ on 13 konkreetset eesmärki ja meie uurisime
rahastamise küljest nelja suurimat: 

o haridus- ja koolitusalane liikuvus, mida käsitletakse erieesmärgi nr 1 raames, saab
kõige rohkem rahalisi vahendeid (vt punkt 2.19) ja selles osalemine on
suurenenud (vt punkt 2.21). COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud reisimis- ja
näost-näkku õppe piirangud tõid aga kaasa liikuvusmeetmete märkimisväärse
vähenemise 2020. aastal (vt selgitus 2.3). Programmist toetatav liikuvus pakub
lisaks programmi „Erasmus+“ määrusega kavandatud lisaväärtusele palju muud
lisaväärtust (vt punkt 2.23 ja selgitus 2.4);

o erieesmärgiga nr 2 toetatakse koostööd hariduse ja koolituse valdkonnas ning
toetust saavad organisatsioonid peavad seda väga oluliseks, mistõttu konkurents
rahastamise saamiseks on suur (vt punktid 2.27 ja 2.28). Meetmetega toetatakse
uuenduslikke tavasid (vt punkt 2.30), kuid neil on harva innovatiivne mõju
muudele kui toetust saavatele organisatsioonidele (vt punkt 2.29);

o erieesmärk nr 4 keskendub välistegevusele hariduse ja koolituse valdkonnas.
Programm „Erasmus+“ aitab kaasa ELi ülemaailmsele teavitustegevusele ja on
pehme diplomaatia vahend (vt punkt 2.34);

o noorte liikuvust hõlmab erieesmärk nr 7. Selle valdkonna meetmetel on
osalejatele üldiselt positiivne mõju (vt punkt 2.38) ja suur lisaväärtus (vt
punkt 2.39).
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Lisad 

2.1 lisa. Programmi „Erasmus+“ eesmärgid 

Üldeesmärk 

Eesmärk Täisnimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud 
meie valimis 

Üldeesmärk 
nr 1 

Programm aitab saavutada 
strateegia „Euroopa 2020“ 
[1] eesmärke, sealhulgas hariduse
peamist eesmärki; [2] hariduse ja
koolituse valdkonna üleeuroopalise
koostöö strateegilise raamistiku
(„HK 2020“) eesmärgid, sealhulgas
vastavad sihttasemed;
[3] partnerriikide jätkusuutlik areng
kõrghariduse valdkonnas;
[4] Euroopa noortevaldkonnas
tehtava koostöö uuendatud
raamistiku (2010–2018)
üldeesmärgid; [5] eesmärk
arendada Euroopa mõõdet spordis,
eelkõige rohujuure tasandi spordis,
kooskõlas liidu spordialase
töökavaga; ning [6] Euroopa
väärtuste edendamine kooskõlas
Euroopa Liidu lepingu artikliga 2.
(Euroopa Kontrollikoja lisatud
numeratsioon)

Aidata kaasa ELi 
haridus- ja 
koolitus-, 
noorsoo- ja 
spordialaste 
eesmärkide 
saavutamisele 
(ÜE1) 

Jah 
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Erieesmärgid 

Eesmärk Täisnimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud 
meie valimis 

Valdkond: haridus ja koolitus 

Erieesmärk 
nr 1 

parandada võtmepädevuste ja 
oskuste taset, pöörates erilist 
tähelepanu nende olulisusele 
tööturu ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse jaoks, eelkõige 
õpirände võimaluste kasvu kaudu 
ning hariduse ja koolituse ning 
töömaailma vahelise tihedama 
koostöö kaudu 

Haridus- ja 
koolitusalane 
liikuvus (EE1) 

Jah 

Erieesmärk 
nr 2: 

soodustada kvaliteedi 
parandamist, tipptasemel 
innovatsiooni ja 
rahvusvahelistumist haridus- ja 
koolitusasutuste tasandil, 
tõhustades eelkõige piiriülest 
koostööd haridus- ja 
koolitusteenuse osutajate ja teiste 
sidusrühmade vahel 

Haridus- ja 
koolitusalane 
koostöö (EE2) 

Jah 

Erieesmärk 
nr 3 

soodustada Euroopa elukestva 
õppe ruumi kujunemist ja 
suurendada sellealast teadlikkust, 
täiendada riigisisese poliitika 
reformimist ning toetada haridus- 
ja koolitussüsteemide 
ajakohastamist, eelkõige parema 
poliitilise koostöö, liidu 
läbipaistvuse ja tunnustamise 
töövahendite parema kasutamise 
ning heade tavade levitamisega 

Haridus- ja 
koolituspoliitika 
reformid (EE3) 

Ei 
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Erieesmärgid 

Eesmärk Täisnimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud 
meie valimis 

Erieesmärk 
nr 4 

tõhustada hariduse ja koolituse 
rahvusvahelist mõõdet, eelkõige 
liidu ja partnerriikide asutuste 
vahelise koostöö kaudu 
kutsehariduse ja -koolituse ning 
kõrghariduse valdkondades, 
suurendades Euroopa kõrgkoolide 
atraktiivsust ja toetades liidu 
välistegevust, sh arengueesmärke 
(õpirände edendamise ning liidu 
ja partnerriikide kõrgkoolide 
koostöö abil ning partnerriikide 
suutlikkuse eesmärgipärase 
suurendamise kaudu) 

Hariduse ja 
koolitusega 
seotud 
välistegevus (EE4) 

Jah 

Erieesmärk 
nr 5 

parandada keelte õpetamist ja 
õppimist ning edendada liidus 
levinud keelte paljusust ja 
kultuuridevahelist teadlikkust 

Keelte õpetamine 
ja õppimine ning 
kultuuridevaheline 
teadlikkus (EE5) 

Ei 

Erieesmärk 
nr 6 

toetada Jean Monnet’ meetmete 
kaudu kogu maailmas tipptaseme 
saavutamist Euroopa lõimumist 
käsitlevate teemade õpetamisel ja 
uurimisel 

Jean Monnet’ 
meetmed (EE6) Ei 

Valdkond: noored 

Erieesmärk 
nr 7 

tõsta noorte, sealhulgas 
vähemate võimalustega noorte 
võtmepädevuste ja oskuste taset 
ning edendada osalemist Euroopa 
demokraatias ja tööturul, 
kodanikuaktiivsust, 
kultuuridevahelist dialoogi, 
sotsiaalset kaasatust ja 
solidaarsust, eelkõige noorte, 
noorsootöös või 
noorteorganisatsioonides 
osalevate inimeste ja 
noortejuhtide õpirände 
suuremate võimaluste ning 
noortevaldkonna ja tööturu 
vaheliste tugevamate seoste abil 

Noorte liikuvus 
(EE7) Jah 
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Erieesmärgid 

Eesmärk Täisnimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud 
meie valimis 

Erieesmärk 
nr 8 

soodustada kvaliteedi 
parandamist noorsootöös, 
tõhustades eelkõige koostööd 
noortevaldkonna 
organisatsioonide ja/või teiste 
sidusrühmade vahel 

Noorte koostöö 
(EE8) Ei 

Erieesmärk 
nr 9 

täiendada poliitikareforme 
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul 
tasandil ning toetada teadmistel 
ja tõenditel põhineva 
noortepoliitika väljatöötamist, 
samuti mitteformaalse ja 
informaalse õppe tunnustamist, 
eelkõige parema poliitilise 
koostöö ning liidu läbipaistvuse ja 
tunnustamise töövahendite 
parema kasutamise ja heade 
tavade levitamise abil 

Noorsoopoliitika 
reform (EE9) Ei 

Erieesmärk 
nr 10 

tõhustada noortevaldkonna 
tegevuste rahvusvahelist mõõdet 
ning suurendada 
noorsootöötajate ja 
organisatsioonide rolli noorte 
tugistruktuurina vastastikuses 
täiendavuses liidu 
välistegevusega, eelkõige liidu, 
partnerriikide sidusrühmade ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide 
vahelise liikuvuse ja koostöö 
edendamise kaudu ning 
eesmärgipärase suutlikkuse 
suurendamise abil partnerriikides 

Noortega seotud 
välistegevus 
(EE10) 

Ei 
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Erieesmärgid 

Eesmärk Täisnimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud 
meie valimis 

Valdkond: sport 

Erieesmärk 
nr 11 

võidelda spordi ausust ohustavate 
piiriüleste probleemidega, nagu 
doping, sporditulemustega 
manipuleerimine ja vägivald, aga 
ka igasugune sallimatus ja 
diskrimineerimine 

Spordieetika 
(EE11) Ei 

Erieesmärk 
nr 12 

edendada ja toetada spordis head 
juhtimistava ja sportlaste 
topeltkarjääri 

Hea juhtimistava 
spordis ja 
topeltkarjääris 
(EE12) 

Ei 

Erieesmärk 
nr 13 

edendada vabatahtlikku tegevust 
spordis, sotsiaalset kaasatust, 
võrdseid võimalusi ning 
teadlikkust tervist tugevdava 
kehalise tegevuse olulisuse kohta 
läbi suurema osalemise ning 
võrdse juurdepääsu tagamise 
liikumisharrastusele 

Kaasatus ja 
võrdsus spordi 
kaudu (EE13) 

Ei 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruannete põhjal. 
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Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus 
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Sissejuhatus 

Alamrubriigi „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvuse“ lühikirjeldus 

3.1. ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on edendada ELis majanduslikku ja 
sotsiaalset ühtekuuluvust eri piirkondade arengutaseme erinevuste vähendamise teel1. 
Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 alamrubriigis 1b on neli peamist 
kuluprogrammi: 

o Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) eesmärk on tugevdada piirkondadevahelise 
tasakaalustamatuse vähendamise abil Euroopa Liidu majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust, investeerides esmatähtsatesse valdkondadesse2; 

o Ühtekuuluvusfond (ÜF) vähendab ELi-siseseid majanduslikke ja sotsiaalseid 
erinevusi ning stabiliseerib selliste liikmesriikide majandusi, mille kogurahvatulu 
elaniku kohta jääb alla 90% ELi keskmisest3; 

o Euroopa Sotsiaalfond (ESF) edendab tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust, 
integreerides ebasoodsas olukorras olevaid inimesi ühiskonda ja tagades 
õiglasemad eluvõimalused4; 

o Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (FEAD) toetab 
liikmesriikide meetmeid toidu ja esmase materiaalse abi andmisel neile, kes seda 
kõige enam vajavad5. 

3.2. Kõnealuse alamrubriigi mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
kogukulutused olid 371 miljardit eurot, millest 2020. aasta lõpuks oli välja makstud 
194,8 miljardit eurot (vt joonis 3.1). 

                                                      
1 ELi asutamislepingu artikkel 174. 

2 Määrus (EL) nr 1301/2013. 

3 Määrus (EL) nr 1300/2013. 

4 Määrus (EL) nr 1304/2013. 

5 Määrus (EL) nr 223/2014. 
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Joonis 3.1. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus: 
perioodi 2014–2020 kulukohustuste alusel tehtud maksed 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

3.3. Ühtekuuluvuspoliitikat rakendavad liikmesriikide korraldusasutused umbes
390 rakenduskava kaudu komisjoni järelevalve ja juhendamise all. 

3.4. Ühtekuuluvuspoliitika eesmärke mõjutavad tugevalt mitmesugused välised
tegurid. Ühtekuuluvuspoliitika olemus tähendab ka seda, et programmitöö, projektide 
valimise, nende elluviimise ning tulemuste ja isegi väljundite realiseerumise vahele 
jääb ajaline vahe (vt ka joonis 3.3). 

Ulatus ja käsitlusviis 

3.5. Sel aastal valisime tulemuslikkuse analüüsi jaoks Euroopa Sotsiaalfondi, mis
moodustab 25,9% kõigist 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika raames 2020. aasta 
lõpuks tehtud maksetest6 (vt selgitus 3.1). Meie eesmärk oli teha kindlaks, kui palju 
asjakohast tulemuslikkust käsitlevat teavet oli olemas, ning hinnata selle teabe põhjal, 
kui hästi olid ELi kuluprogrammid tegelikult toiminud. Oma 2019. aasta aruandes ELi 

6 COM(2021) 301 final, 2020. aasta iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne. 

Muud programmid
3,4 (1,7%)

Ühtekuuluvusfond
39,6 (20,3%)

Euroopa Sotsiaalfond (ESF)
50,4 (25,9%)

Euroopa Regionaalarengu Fond 
(ERF)
101,4 (52,1%)

Ühtekuuluvus
194,8 
25,4%

(miljardites eurodes)

766,9
miljardit 

eurot

i) osakaal kõigist MFRi rubriikidest ii) jaotus programmide kaupa
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eelarve tulemuslikkuse kohta käsitlesime ERFi ja ÜFi, mis moodustasid 2019. aasta 
lõpuks 72,4% kõigist maksetest. 

3.6. Käesoleva peatüki koostamisel kasutasime komisjoni tulemuslikkuse alast 
teavet, mis koosnes peamiselt 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandest, 2022. aasta 
eelarveprojekti programmiaruannetest ning komisjoni peamistest hindamistest ja 
seitsmendast ühtekuuluvusaruandest. Joonisel 3.2 on esitatud hindamised ja muud 
komisjoni aruanded, mida me oma töös kasutasime. Kontrollisime, kas komisjoni 
esitatud teave on usutav ja kooskõlas meie leidudega, kuid ei auditeerinud selle 
usaldusväärsust. Võtsime arvesse ka oma hiljutiste auditite ja uuringute tulemusi. 
Liites kirjeldatakse üksikasjalikumalt meie kasutatud metoodikat. 

3.7. Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 programmiaruandes tõi komisjon 
välja viis ESFi erieesmärki (edaspidi ka „EE“) (vt lisa 3.1). Esitame oma hinnangu ESFi 
erieesmärkide kohta kolmes osas: 

o püsiv ja kvaliteetne tööhõive ning tööjõu liikuvus (erieesmärgid nr 1 ja 5, mis 
vastavad valdkondlikule eesmärgile (edaspidi ka „VE“) nr 8); 

o sotsiaalne kaasatus ning vaesuse ja diskrimineerimise vastu võitlemine 
(erieesmärk nr 2, mis vastab valdkondlikule eesmärgile nr 9);  

o haridus, koolitus, oskuste omandamine kutsekoolituses ning elukestev õpe 
(erieesmärk nr 3, mis vastab valdkondlikule eesmärgile nr 10). 

Esimeses osas vaatlesime selliste meetmete tulemuslikkust, mis on suunatud 
mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noored) vajadustele. Noorte tööhõive 
algatuse eesmärk on vähendada mittetöötavate ja mitteõppivate noortee arvu. 
Meetmeid, mis on suunatud töötavate noorte vajadustele, rahastatakse nii ESFist kui 
ka noorte tööhõive algatusest. EL käivitas noorte tööhõive algatuse 2013. aastal, et 
toetada noori, kes elavad piirkondades, kus noorte töötuse määr oli üle 25%. Oma 
hindamise käigus ei käsitlenud me erieesmärki nr 4 („Avaliku sektori asutuste ja 
sidusrühmade institutsioonilise suutlikkuse suurendamine“). 
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Joonis 3.2. Peamiste hindamiste ja muude aruannete ajakava ning 
hõlmatud ajavahemikud 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

ESFi eesmärk ning toimimise alused  

3.8. Joonisel 3.3 antakse ülevaade ESFi sekkumisloogika mudelist ja näidatakse, 
kuidas viis erieesmärki käsitlevad ESFi meetmete vajadusi ning eeldatavaid väljundeid 
ja tulemusi. 

MFR 
2021–2027

MFR 
2014–2020

MFR 
2007–2013

Perioodi 2014–2020 
järelhindamine

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Perioodi 2007–2013 järelhindamine
ja andmete ajakohastamine

ESF+ 
mõjuhindamine

Hõlmatud ajavahemik Avaldamine

Rakenduskavade 
jooksvad hindamised

Rakenduskavade 
tulemuslikkuse hindamine

Noorte tööhõive 
hindamine

Tööhõive ja tööjõu liikuvuse 
hindamine (VE nr 8)

Sotsiaalse kaasatuse 
hindamine (VE nr 9)

Hariduse ja koolituse 
hindamine (VE nr 10)
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3.9. ESFi haldamise eest vastutavad komisjon ja liikmesriigid koos. 
Investeerimisprioriteedid on määratud kindlaks ESFi määruses ja need valib välja 
liikmesriik komisjoniga kokku lepitud rakenduskavade raames. Rakendamine on riiklike 
ja piirkondlike ametiasutuste ülesanne, kes valivad rahastamiseks välja projektid. 
Enamikul juhtudel rahastatakse rakenduskavade kaudu toetatavaid tegevusi lisaks ELi 
toetusele ka liikmesriigi avaliku- või erasektori vahenditest. 

3.10. Nagu teistegi programmide puhul, jälgib komisjon ESFi ja noorte tööhõive 
algatuse rakendamist ja tulemuslikkust näitajate kogumi ja mitmete erihindamiste abil 
kogu mitmeaastase finantsraamistiku perioodi jooksul. 

  

86



 

Joonis 3.3. ESFi ülevaade 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, Euroopa Komisjoni iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne ning ESFi 

programmide (2007–2013) järelhindamine.  

Vajadused
• Tugevdada majanduslikku ja 

sotsiaalset ühtekuuluvust
• Parandada töövõimalusi

Kavandatud tulemid
Mõju
• Lähenemine: 

majanduskasvu ja tööhõive 
tingimuste parandamine 

• Konkurentsivõime: 
piirkondade 
konkurentsivõime ja 
atraktiivsuse ning tööhõive 
suurendamine

Tulemused
Osalejate jaoks:
• tööhõive
• kvalifikatsioon
• muu positiivne tulemus

Süsteemide jaoks:
• tööturuasutuste 

moderniseerimine ja 
tugevdamine

• haridus- ja 
koolitussüsteemide 
reformid

• poliitika ja programmide 
elluviimise parandamise 
mehhanismid ja suutlikkus

Protsessid
Eelarve täitmise viis
• Jagatud eelarve täitmine

Osalejad
• Komisjon (DG EMPL)
• Korraldusasutused
• Sertifitseerimisasutused
• Auditeerimisasutused
• Seirekomisjonid
• Projektide elluviijad

Tegevused
• Tagastamatud toetused
• Riigihanked
• Projektikonkursid
• Rahastamisvahendid

Kontekst ja välistegurid
ELi kontekst
• ELi 2020. aasta strateegia –

tööhõivesuunised
• Kestliku arengu eesmärgid 
• Ühissätete määrus, milles 

sätestatakse üldeeskirjad 
• ESFi ja noorte tööhõive 

algatuse määrus
• Euroopa poolaasta protsess 

ja riigipõhised soovitused
Liikmesriikide kontekst
• Majanduslik ja poliitiline 

olukord
• Piirkondlikud erinevused
• Piirkondadevaheline

koostöö
• Liikmesriikide prioriteedid, 

strateegiad ja 
haldussuutlikkus

Välistegurid
• Finants- ja 

majandusjuhtimine
• Üleilmastumine
• COVID-19 pandeemia

Sisendid

• Perioodil 2014–2020 kokku 
94 miljardit eurot

• Sellest 57 miljardit eurot on 
2020. aastaks välja makstud

• Kaasrahastamismäärad
vahemikus 50–85% 
projektide kogukuludest 
(koroonaviirusele 
reageerimise 
investeerimisalgatuse CRII
ja CRII+ puhul kuni 100%)

Eesmärgid
• EE nr 1: püsiva ja 

kvaliteetse tööhõive 
edendamine ja tööjõu 
liikuvuse toetamine

• EE nr 2: sotsiaalse 
kaasatuse edendamine, 
vaesuse ja mis tahes 
diskrimineerimise vastu 
võitlemine

• EE nr 3: investeerimine 
haridusse, koolitusse ja 
oskuste omandamiseks 
kutsekoolitusse ja 
pidevõppesse

• EE nr 4: avaliku sektori 
asutuste ja sidusrühmade 
institutsioonilise 
suutlikkuse parandamine ja 
avaliku halduse 
tõhustamine

• EE nr 5: eritoetuse 
edendamine 
mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele 
(15–24aastased)

Kavandatud väljundid
Osalejate jaoks:
• osalemine tegevustes, mis 

keskenduvad tööhõivele ja 
tööjõu liikuvusele, 
haridusele ja sotsiaalsele 
kaasatusele

Süsteemide jaoks:
• uued tooted
• parem suutlikkus
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ESFi tulemuslikkuse hindamine 
avaldatud tulemuslikkust käsitleva 
teabe alusel 

Üldised märkused ESFi tulemusraamistiku kohta 

3.11. Euroopa Parlament7, komisjon8 ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee9 
on rõhutanud ühtekuuluvuspoliitika lisaväärtust riiklike ja piirkondlike 
organisatsioonide mobiliseerimisel ja koordineerimisel ning julgustanud neid töötama 
ELi prioriteetsete eesmärkide saavutamise suunas. 

Tulemusraamistik on hästi välja arendatud…  

3.12. Rakenduskavade tulemusraamistikud koosnevad nende ESFi ja noorte 
tööhõive algatuse rakenduskavade iga prioriteetse suuna vahe-eesmärkidest ja 
sihtväärtustest10. Eeskirjadega nõutakse ESFi ja noorte tööhõive algatuse 
rakenduskavade järelevalvet kolme liiki näitajate abil11: a) eraldatud vahenditega 
seotud finantsnäitajad, b) toetatud projektidega seotud väljundnäitajad ja 
c) asjaomaste prioriteetide all määratletud erieesmärkidega seotud tulemusnäitajad 
(kui need on asjakohased ja toetatud poliitikameetmetega tihedalt seotud). 
Tulemusnäitajate kasutamine on vabatahtlik12. 

                                                      
7 Euroopa Parlamendi 13. juuni 2017. aasta resolutsioon ELi ühtekuuluvuspoliitika 

põhielementide kohta pärast 2020. aastat, Euroopa Parlament, 2017. 

8 COM(2018) 321 final, „Tänapäevane eelarve liidu jaoks, mis hoiab, kaitseb ja avardab 
võimalusi. Uus mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027“. 

9 „Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa abifondist enim puudust kannatavate isikute jaoks 
rahastatavate vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise meetmete tõhusus osana 
kodanikuühiskonna jõupingutustest strateegia „Euroopa 2020“ raames“, 2017. 

10 „Guidance for Member States on performance framework, review and reserve“, komisjon 
2018. 

11 Määrus (EL) nr 1303/2013. 

12 Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 215/2014 artikli 5 lõige 5. 
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3.13. Näitajad võivad olla ühised kõigi ESFi ja noorte tööhõive algatuse 
programmide jaoks kogu ELis või siis programmipõhised. ESFil on 32 ühist näitajat 
(23 väljundi- ja üheksa tulemusnäitajat) ja noorte tööhõive algatusel 12 ühist näitajat 
(üheksa vahetut ja kolm pikemaajalist tulemusnäitajat). Iga ESFi ja noorte tööhõive 
algatuse rakenduskava puhul valivad liikmesriigid asjakohased ühised näitajad (ja 
annavad nende kohta komisjonile aru) ning määratlevad programmipõhised näitajad. 
ESFi puhul ühised 28% liikmesriikides kasutatavatest kõigist tulemusnäitajatest ja 32% 
väljundnäitajatest13. 

3.14. Komisjon annab igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru fondide 
saavutuste kohta (vt punkt 3.6). Komisjoni iga-aastased programmiaruanded 
sisaldavad teavet ESF i ja noorte tööhõive algatuse 44 ühisest näitajast 13 kohta. 
Komisjon annab oma avatud andmete platvormil14, mis on üldsusele kättesaadav 
andmebaas, korrapäraselt aru ka kõigi ühiste näitajate täitmisel tehtud edusammudest 
ja programmide finantsaspektidest. 

3.15. Lisaks hindavad nii liikmesriigid kui ka komisjon ESFi rakenduskavade 
tulemuslikkust programmi olelusringi eri etappides: 

o komisjon koostab kogu ELi hõlmavaid hindamisi nii programmide kestel kui ka 
peale nende lõppemist. 2019. aastal tegi komisjon 2018. aastaks seatud vahe-
eesmärkide suhtes tulemuslikkuse hindamise, mis oli seotud oli tulemusreservi 
jaotamisega15; 

o liikmesriigid peavad esitama komisjonile iga rakenduskava eelhindamised ja 
vähemalt ühe hindamise fondide panuse kohta iga prioriteedi edendamisse. 

                                                      
13 Partnerluslepinguid ja Euroopa Sotsiaalfondi programmitöö perioodi 2014–2020 

rakenduskavasid käsitlevate läbirääkimiste tulemuste analüüs, finantsraamistik 2014–2020, 
Euroopa Komisjon, 2016. 

14 https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/esf 

15 COM(2021)300 (ELi eelarveaasta 2022 üldeelarve projekt, tegevuskulude 
programmiaruanded). 
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Komisjon arvutab sihtväärtustega näitajate saavutamise protsendi 

3.16. Komisjoni sõnul seadsid liikmesriigid sihtväärtused peaaegu kõigile 
programmispetsiifilistele näitajatele (98% tulemus- ja 95% väljundnäitajatest)16. Samal 
ajal pidid liikmesriigid esitama seireandmed kõigi 32 ESFi ühise väljund- ja 
tulemusnäitaja kohta ühetaoliselt kõigi rakenduskavade kõigi 
investeerimisprioriteetide puhul (piirkodade kategooriate kaupa). Samuti võisid nad 
määrata kindlaks nende ühiste näitajate sihtväärtused. Kui sihtväärtused olid seatud, 
koostas ja avaldas komisjon näitajate saavutamise protsendi (kokku), et hinnata 
programmide rakendamisel tehtud edusamme nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil17. 
Samal koondas komisjon kokku liikmesriikide esitatud tulemused ühiste väljund- ja 
tulemusnäitajate kohta (sealhulgas need, millele ei olnud sihtväärtusi seatud). 

Tulemusraamistik ei keskendu piisavalt tulemustele 

3.17. Kirjutasime18, et perioodi 2014–2020 rakenduskavade jaoks oli loodud 
kindlam sekkumisloogika, kuid sellega kaasnes liiga palju näitajaid ja liikmesriikidel oli 
raskusi tulemusnäitajate määratlemisega. Lisaks sedastasime19, et üldiselt oli 2014.–
2020. aasta tulemusraamistik peamiselt väljunditele suunatud ja endiselt ei olnud 
toimunud märkimisväärset nihet tulemuste mõõtmise suunas. See on olnud korduv 
leid komisjoni ühtekuuluvuspoliitika valdkonna hindamistes20. 

                                                      
16 ESFi 2019. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne, esitatud 2020. aastal, 

Euroopa Komisjon, 2021. 

17 Samas. 

18 Ülevaade nr 5/2018: „Ühtekuuluvuspoliitika elluviimise lihtsustamine 2020. aastale 
järgneval perioodil“, punkt 41. 

19 Eriaruanne nr 15/2017: „Eeltingimused ja tulemusreserv ühtekuuluvuspoliitikas: 
uuenduslikud, kuid mitte veel tulemuslikud instrumendid“, punktid 71–76; ja eriaruanne 
nr 21/2018: „ERFi ja ESFi projektide valik ja seire perioodil 2014–2020 on endiselt peamiselt 
väljunditele suunatud“, punkt 71. 

20 SWD(2018) 289 final, lisa 3, „Euroopa Komisjon 2018, mõjuhinnang, lisatud dokumendile 
„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa 
Sotsiaalfond+“. 
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3.18. Märkisime21, et näitajad, mida komisjon kasutas rakenduskavade 2019. aasta 
tulemuslikkuse uurimisel, olid peaaegu täielikult seotud väljunditega (64%) või 
finantsaspektidega (35%), kuid väga harva (1%) saavutatud tulemustega. Seega näitab 
tulemusreservi vabastamise määr 2019. aastal (või ümberjaotamine muudele 
programmidele ja prioriteetidele) rohkem liikmesriikide suutlikkust kulutada ELi 
vahendeid ja saavutada väljundeid, mitte aga nende suutlikkust saavutada tulemusi. 

3.19. Sarnased olid ka meie varasemad tähelepanekud22, mille kohaselt sõltus 
perioodi 2014–2020 ühtekuuluvusprogrammide tulemusreservi vabastamine peamiselt 
liikmesriikide edusammudest meetmete rakendamisel, mis väljendus peamiste 
rakendusetappide või väljundite saavutamises ja nende edukuses raha kasutamisel 
(ligikaudu kolmandik kõigist näitajatest olid finantsnäitajad). Lisaks oleks ilma vahe-
eesmärkide märkimisväärse vähendamiseta (mis puudutas ligikaudu 30% näitajatest) 
olnud võimalik vabastada palju väiksem osa tulemusreservist (ainult 56%)23. 

3.20. OECD andmetel24 hinnatakse ELi tulemuspõhist eelarvestamise süsteemi 
kõrgelt, kuid tulemuslikkuse järelevalvel näib olevat väga väike otsene mõju sellele, 
kuidas vahendeid igal aastal kasutatakse. OECD hinnangul on komisjonil õigus peatada 
liikmesriikidele tehtavad maksed, kui järelevalvesüsteemide kvaliteedis ja 
usaldusväärsuses esineb märkimisväärseid puudusi, pigem viimane abinõu kui 
tavapärane juhtimiskontrolli ja programmide kohandamise vahend. 

                                                      
21 Eriaruanne nr 15/2017, punkt 74. 

22 Eriaruanne nr 24/2021: „Tulemuspõhine rahastamine ühtekuuluvuspoliitikas: eesmärgid on 
asjakohased, kuid perioodil 2014−2020 jäid püsima mitmed puudused“, punk 122. 

23 Samas, punkt 120. 

24 OECD, 2017, „Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in 
the context of EU budget focused on results“, Ronnie Downes, Delphine Moretti ja Scherie 
Nicol, OECD Journal on Budgeting, köide 2017/1. 
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Hindamised hõlmavad enamikku ESFi valdkondi, kuid poliitika mõju 
hindamiseks on vaja teha rohkem metodoloogilisi jõupingutusi  

3.21. Komisjoni perioodi 2007–2013 järelhindamise25 eesmärk oli hinnata ESFi 
kogumõju. Selles ei tehtud aga järeldusi eesmärkide ja sihtväärtuste saavutamise 
kohta, kuna olemasolev teave ei võimaldanud kogu ELi tulemusi kokku liita. Ka meie 
oleme kirjutanud26 mitmest andmete piiratuse probleemist, mis on tingitud 
programmide kehvast ülesehitusest, näitajate ebapiisavast määratlemisest, andmete 
puudumisest, eesmärkide puudumisest jne. Hindamises tehtud tõhususe analüüs 
piirdus ESFi eri liiki sekkumiste kulupõhise võrdlusega kõigis liikmesriikides. 
Õiguskontrollikomitee järeldas27, et hindamises „kasutatud andmed olid oluliselt 
piiratud, ei sisaldanud piisavat vastupidist analüüsi ja selle ulatus oli piiratud“. 
Hindamine „ei esitatud tulemuslikkuse kohta veenvaid tõendeid ning see ei olnud 
piisavalt tugev alus tulevaste programmide kavandamiseks“. 

3.22. 2019. aastal tegi komisjon temaatilised hindamised, mida tuli kasutada 
2021.–2027. aasta programmide üle peetavatel läbirääkimistel. Perioodil 2014–2020 
pidid liikmesriigid tegema vähemalt ühe mõjuhindamise oma rakenduskavade iga 
prioriteetse suuna kohta, kusjuures komisjon jälgis kõiki hindamiskavasid. Komisjoni 
peadirektoraadid REGIO ja EMPL lõid hindamise toetamiseks ühise kasutajatoe. 
Liikmesriigid kavandasid 420 ESFi ja noorte tööhõive algatuse hindamist ja veel 
1519 mitmest fondist rahastatavate programmide hindamist, mis hõlmavad ESFi ja 
noorte tööhõive algatuse elementi. 2021. aasta veebruariks olid nad lõpetanud 745 
perioodi 2014–2020 programmide hindamist28. Suurem osa kavandatud hindamistest 
viiakse lõpule alles pärast rakendusperioodi lõppu29, peamiselt seetõttu, et 
programmitöö perioodid osaliselt kattuvad ning et tulemuste ja isegi väljundite 
saavutamine võib võtta mitu aastat. Seega ei valmis need hindamised õigeaegselt, et 
olla abiks 2021.–2027. aasta programmide kavandamisel; samas võivad nad osutuda 
kasulikuks 2025. aasta vahekokkuvõtte tegemisel. 

                                                      
25 SWD(2016) 452 final, komisjon, „Ex-post evaluation of the 2007–2013 ESF programmes“. 

26 Eriaruanne nr 16/2018: „ELi õigusaktide järelhindamine: hästi toimiv, kuid mittetäielik 
süsteem“, punktid 51–56. 

27 Õiguskontrollikomitee arvamus, tööhõive peadirektoraat – ESFi perioodi 2007–2013 
järelhindamine, 2016. 

28 COM(2021) 301 final, 2020. aasta iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne. 

29 COM(2019) 627 final, „2019. aasta strateegiline aruanne Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide rakendamise kohta“. 
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3.23. 2018. aastal avaldatud 124-st ESFi ja noorte tööhõive algatuse / mitmest 
fondist rahastatud programmi hindamisest30 23%-s püüti hinnata sekkumiste 
väljundeid ja tulemusi. Euroopa Parlament märkis ühes 2020. aasta uuringus31, et 
keerukamaid meetodeid, nagu võrdlusanalüüs, teooriapõhised lähenemisviisid ja 
kulude-tulude analüüs, kasutati harva. Uuringus jõuti järeldusele, et vaatamata 
edusammudele on hindamiste üldine kvaliteet endiselt mõõdukas ning et 
hindamistulemusi on keeruline poliitikatsüklis arvesse võtta rangete nõuete (nt ajastus 
või katvus), liikmesriikide vähese suutlikkuse ja hindamise vähese kasutamise tõttu. 

3.24. Oleme ka varem märkinud32, et ei liikmesriigid ega komisjon ei ole 
kohustatud oma hindamistes uurima programmide ökonoomsust – põhimõtet33, mille 
kohaselt tuleb ELi vahendid teha kättesaadavaks õigel ajal, sobivas koguses ja 
asjakohase kvaliteedi ning parima hinnaga. 

Üldised märkused ESFi tulemuslikkuse kohta 

3.25. Joonisel 3.4 antakse meie koostatud ülevaade ESFi 13 ühisest näitajast, mille 
komisjon esitas 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruandes. Üksikasjalikumad 
ülevaated näitajate kaupa on esitatud joonistel 3.5–3.7. Käsitleme oma 2019. aasta 
aruandes ELi eelarve tulemuslikkuse kohta34 mõningaid üldisi piiravaid asjaolusid 
nende näitajate tõlgendamisel. Meie hinnang selle kohta, kas konkreetne näitaja püsib 
ajakavas, põhineb eelkõige sellel, kui tõenäoliselt saavutab asjaomane näitaja oma 
sihtväärtuse. Hindamisel ei võeta otseselt arvesse seda, kas ja kui tihedalt on 
konkreetne näitaja seotud ESFi meetmete ja eesmärkidega, ega seda, kas näitaja jaoks 
seatud sihtväärtus on piisavalt ambitsioonikas. Seetõttu on tegu alles esimese 
sammuga programmide tulemuslikkuse analüüsimisel. Me ei auditeerinud 
                                                      
30 ESFi 2018. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne, esitatud 2020. aastal, 

komisjon, 2020. 

31 „The Role of Evaluation in Cohesion Policy, Policy Department for Structural and Cohesion 
Policies Directorate-General for Internal Policies“, Euroopa Parlament, 2020. 

32 Arvamus nr 1/2017 finantsmääruse läbivaatamise ettepaneku kohta (ELT C 91, 23.3.2017) 
(punkti 88 alapunkt c); arvamus nr 6/2018 komisjoni 29. mai 2018. aasta ettepaneku kohta 
(COM(2018) 375 final (ELT C 17, 14.1.2019)), mis käsitleb ühissätete määrust, punkt 67. 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis 
käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid. 

34 Euroopa Kontrollikoja aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta – olukord 2019. aasta 
lõpus, punkt 1.24. 

93

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_ET.pdf


 

alusandmete usaldusväärsust (kuigi me käsitlesime seda 2019. aasta aruandes ELi 
eelarve tulemuslikkuse kohta35). 

Näitajad osutavad, et liikmesriigid teevad sihtväärtuste saavutamisel 
suuri edusamme 

3.26. Näitajad kajastavad liikmesriikide poolt 2019. aasta lõpus esitatud andmeid. 
Meie hinnangul on 13 näitajast 12 oma sihtväärtuste saavutamise ajakavas (vt 
metoodikat kirjeldav liide). Samas vähendas komisjon 2021. aasta eelarveprojekti 
programmiaruandes seitsme näitaja sihtväärtusi võrreldes eelmise 
programmiaruandega (12,1–52,1% võrra). Neist viis on nüüd vähendamise tulemusel 
jälle ajakavas. Üks näitaja ei ole hoolimata vähendamisest ikka veel ajakavas. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 13 näitajast seitse ei oleks ajakavas, kui sihtväärtusi ei 
oleks muudetud. Komisjoni sõnul oli vähendamine vajalik metoodiliste muudatuste 
tõttu võrreldes eelmise perioodiga. 

Joonis 3.4. Ülevaade kõigist programmi ESFi programmiaruandes 
käsitletud näitajatest  

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruande põhjal. 

                                                      
35 Samas, punktid 1.13–1.23. 

Eesmärk (*) Kokku
Kõik Kõik Kõik

EE nr 1 2 1 1 1 1
EE nr 2 3 2 2 1 1
EE nr 3 2 1 1 1 1
EE nr 4 1 1 1
EE nr 5 5 2 2 3 2 1

Kokku 13 7 7 6 5 1

Väljund Tulemus Mõju

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

SELGITUS

(*) Täisnimekiri on esitatud l isas 3.1
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Komisjon vabastas 85% ESFi programmide tulemusreservist. 

3.27. Komisjon teatas, et 2020. aasta lõpuks oli 99% projektidest välja valitud36. 
Sellele vaatamata jäi ESFi maksete määr ja osalejate arv perioodil 2014–2020 endiselt 
alla eelmise programmitöö perioodi sama etapi näitajatele. Komisjoni andmetel37 oli 
kasutusmäär (ajavahemikul 2014–2020 tehtud vahemaksete osakaal eraldistest) 43%, 
mis on 13 protsendipunkti madalam kui perioodil 2007–2013. Üks peamisi põhjuseid 
oli see, et lõplikud toetusesaajad olid deklareerinud vähem kulusid. 2020. aastal38 
teatas DG EMPL, et 86% läbivaadatud rakenduskavadest toimis üldiselt hästi või 
vastuvõetavalt, kuid 25% rakenduskavadest toimis halvasti või halvemini nii valitud 
projektide arvu kui ka deklareeritud rahastamiskõlblike kulude mahu poolest. 

3.28. Komisjon teatas 2020. aastal39, et kolm neljandikku ESFi programmide 
prioriteetidest olid saavutanud neile seatud vahe-eesmärgid; selle alusel vabastati 85% 
perioodi 2014–2020 ESFi 5 miljardi euro suurusest tulemusreservist. 

3.29. Võttes aga arvesse vahe-eesmärkide ja sihtväärtuste vähendamist 
tulemuslikkuse hindamisele eelnenud aastatel (vt punktid 3.19 ja 3.26) ning 
tulemusnäitajate puudusi (vt punkt 3.18), ei leia me, et tegu oleks veenva tõendiga 
programmide rahuldava tulemuslikkuse kohta. 

2021.–2027. aasta ESF+ ettepaneku eesmärk on edasine lihtsustamine ja 
koostoime 

3.30. 2014.–2020. aasta ESFi praeguste investeeringute makromajandusliku mõju 
hindamine, mis põhines Teadusuuringute Ühiskeskuse Rhomolo mudelil40, osutab 
nende püsivalt positiivsele mõjule EL 28 kogu SKP-le – 0,1% (umbes 13 miljardit eurot) 
2024. aastal ja 0,15% (umbes 25 miljardit eurot) 2030. aastal. 

                                                      
36 COM(2021) 300. 

37 Samas. 

38 DG EMPL, 2020. aasta tegevusaruanne, komisjon 2021. 

39 Arvutused põhinevad eriaruandel nr 24/2021 („Tulemuspõhine rahastamine 
ühtekuuluvuspoliitikas: eesmärgid on asjakohased, kuid perioodil 2014−2020 jäid püsima 
mitmed puudused“), esialgsete tähelepanekute joonis 6. 

40 SWD(2018) 289 final. 
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3.31. ESFi järelhindamine ja perioodil 2014–2020 tehtud neli temaatilist hindamist 
osutasid vajadusele lihtsustada rahastamismaastikku ja fondi rakendamist41. Perioodil 
2014–2020 tegeleti ESFi ja noorte tööhõive algatuse eesmärkidega (vt selgitus 3.3) 
osaliselt ka läbi muude fondide (peamiselt FEAD, ELi tööhõive ja sotsiaalse 
innovatsiooni programm ning ELi terviseprogramm). Erinevused nende vahendite 
kasutamist reguleerivates eeskirjades tõid kaasa kattumise ohu ja vähese sünergia. 
Nende riskide kõrvaldamiseks on komisjon teinud ettepaneku koondada perioodiks 
2021–2027 kõik asjaomased fondid ühte ESF+ programmi, ühtlustades seeläbi 
rahastamise lähenemisviisi ja tugevdades koostoimet42. 

3.32. Vajadust integreeritud rahastamismeetodi järele toetati 2019. aasta 
akadeemilises ülevaates43, milles leiti, et tulemused olid ELi eri riikides ja piirkondades 
erinevad. Ühes teises uuringus44 rõhutati vajadust veelgi parandada poliitika edukust ja 
ebaõnnestumist määravate tegurite analüüsi ning teha selgelt kindlaks selle n-ö 
netomõju, võrreldes tegelikke tulemusi sellega, kuidas oleks toetusesaajatel läinud 
ilma sekkumiseta. 

3.33. Ühes Euroopa poolaasta protsessi osaks olevas uuringus45 riigipõhiste 
soovituste kaardistamise kohta rõhutati, et programmide rakendamist liikmesriikides 
on võimalik rohkem ühtlustada. Näiteks on riigipõhised soovitused sageli sõnastatud 
üldiselt, ilma nende elluviimisele seatud sihtväärtuste ja vahe-eesmärkideta, ning 
rakenduskavade panust ei jälgita süstemaatiliselt. Uuringust selgus aga ka see, et 
eeltingimused ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatud ja 
haldussuutlikkuse suurendamine aidanud struktuurireforme tagant tõugata. 

                                                      
41 Vt ka SWD(2018) 289 final ja COM(2021) 300. 

42 SWD(2018) 289 final. 

43 Darvas, Z. et al, 2019, „How to improve European Union cohesion policy for the next 
decade, Bruegel, Policy Contribution“, väljaanne nr 8, mai 2019. 

44 Crescenzi, R., Giua M., 2017, „Different approaches to the analysis of EU Cohesion Policy, 
Leveraging complementarities for evidence-based policy learning, EU cohesion policy“, 
toimetanud Bachtler, J. et al, Routledge, Oxon. 

45 Ciffolilli, A. et al, 2018, „Support of ESI Funds to the implementation of the Country Specific 
Recommendations and to structural reforms in Member States“, kirjastaja DG EMPL. 
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Tööhõive, tööjõu liikuvus ning mittetöötavad ja mitteõppivad 
noored 

3.34. Üks ESFi eesmärke on edendada jätkusuutlikku ja kvaliteetset tööhõivet ja 
tööjõu liikuvust, aidates seeläbi saavutada strateegia „Euroopa 2020“ peamist 
eesmärki suurendada 2020. aastaks 20–64aastaste inimeste tööhõive määra vähemalt 
75%-ni. 

3.35. Joonisel 3.5 antakse ülevaade programmiaruannetes käsitletud näitajatest, 
mis on seotud ESFi ja noorte tööhõive algatuse kahe erieesmärgiga: a) püsiva ja 
kvaliteetse tööhõive edendamine ning tööjõu liikuvuse parandamine ning 
b) spetsiaalse toetuse edendamine mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele. 

3.36. Olles hinnanud 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruandes esitatud 
teavet, leiame, et seitsmest näitajast kuus on oma eesmärkide saavutamise ajakavas. 

3.37. Nelja noorte tööhõive algatuse näitaja puhul seati sihtväärtused algselt 
2018. aastaks, kuid seejärel lükati need edasi 2020. aastasse: Samas suurendati ka 
rahalisi vahendeid ja pikendati programmi kestust. Ilma selle kohandamiseta ei oleks 
neid noorte tööhõive algatuse näitajate sihtväärtusi saavutatud. 
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Joonis 3.5 a. Ülevaade tööhõivega seotud näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruande põhjal. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 1 1 1 2

Ei

Ebaselge 1 1

KOKKU

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

1 1 2

Lisainfo näitajate kohta

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Sihtväärtus puudub või on ebaselge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.

Jah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Sihtväärtuse liik

Jah Ei

Vahe-eesmärk
84% (2018)

Vahe-eesmärk
100% (2018)

2013

2013

2023

2023

81% (2019)

92% (2019)

Selle temaatilise eesmärgi raames 
ESFist toetust saanud osalejad

Pärast programmist lahkumist töö 
leidnud osalejad (töötud või tööturult 

eemalejäänud)

Näitaja Senised edusammud 

Väljund

Tulemus
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Joonis 3.5 a. Ülevaade mittetöötavate ja mitteõppivate noortega seotud 
näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruande põhjal. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 1 1 1 2

Ei

Ebaselge 1 1

KOKKU

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

1 1 2

Lisainfo näitajate kohta

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Sihtväärtus puudub või on ebaselge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.

Jah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Sihtväärtuse liik

Jah Ei

Vahe-eesmärk
84% (2018)

Vahe-eesmärk
100% (2018)

2013

2013

2023

2023

81% (2019)

92% (2019)

Selle temaatilise eesmärgi raames 
ESFist toetust saanud osalejad

Pärast programmist lahkumist töö 
leidnud osalejad (töötud või tööturult 

eemalejäänud)

Näitaja Senised edusammud 

Väljund

Tulemus
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Rakendamine on kavandatust aeglasem ja liikmesriigiti on 
märkimisväärseid erinevusi  

3.38. Perioodiks 2014–2020 eraldati ESFist ja liikmesriikide vahenditest tööhõive-
eesmärgile 39,8 miljardit eurot ning 2019. aasta lõpuks oli kulukohustustega seotud 
83% vahenditest46. Avatud andmete platvormi andmetel47 olid liikmesriigid 2021. aasta 
juuni seisuga ära kasutanud keskmiselt 54% olemasolevast rahastusest (näitaja ulatus 
24%-st Maltal 90%-ni Küprosel). 

3.39. Noorte tööhõive algatuse ja liikmesriikide eraldiste maht oli 2019. aasta lõpu 
seisuga 10,4 miljardit eurot. Kõik liikmesriigid peale kaheksa olid need vahendid 
täielikult kulukohustustega sidunud48. Avatud andmete platvormi andmetel49 olid 
liikmesriigid 2021. aasta juuni seisuga ära kasutanud keskmiselt 66% olemasolevast 
rahastusest (näitaja ulatus 2%-st Rumeenias 100%-ni Lätis ja Leedus). 

3.40. Komisjoni 2020. aasta aprillis valminud uuring50 kinnitas, et noorte tööhõive 
algatuse rakendamine küll edeneb, kuid kavandatust aeglasemalt. Noorte tööhõive 
algatus loodi erakorralise meetmena noorte töötuse probleemi lahendamiseks ja on 
suunatud üksikisikutele, samas kui ESFist saab toetada ka struktuurimeetmeid, nagu 
institutsiooniline suutlikkus ja süsteemitugi (vt ka punkt 3.37). 

                                                      
46 ESFi 2018. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne, esitatud 2020. aastal, 

komisjon, 2020. 

47 Avatud andmete platvorm, komisjoni poolt viimati ajakohastatud 6.6.2021, andmed seisuga 
29.6.2021. 

48 ESFi 2018. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne, esitatud 2020. aastal, 
komisjon, 2020. 

49 Avatud andmete platvorm, komisjoni poolt viimati ajakohastatud 6.6.2021, andmed seisuga 
29.6.2021. 

50 „Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment“, lõpparuanne, komisjon, 
2020. 
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3.41. Komisjon51 ja liikmesriigid52 on teatanud, et noorte tööhõive algatuse 
meetmete rakendamist on mõjutanud nii paranenud sotsiaal-majanduslikud 
tingimused, programmitöö ja järelevalvenõuded kui ka toetusesaajate halduskoormus 
ja nõrk haldussuutlikkus. Ka meie oleme kirjutanud53, et liikmesriikide nõrk haldus- ja 
järelevalvekord on mõjutanud noorte tööhõive algatuse rakendamist. 

Tööhõive näitajad on paranenud, kuid strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärk jääb peamiselt COVID-19 pandeemia tõttu siiski saavutamata 

3.42. Märkisime veel ühes oma varasemas aruandes54, et strateegia „Euroopa 
2020“ tööhõive-eesmärgi saavutamisel on tehtud edusamme ning see saavutatakse 
tõenäoliselt täiel määral. Peamiselt pandeemia tõttu see aga lõpuks siiski nii ei läinud. 

Eurostati andmetel oli EL 27 tööhõive määr 20–64aastaste hulgas 2019. aastal kõrgeim 
(73,1%) alates ELi 2020. aasta strateegia käivitamisest 2010. aastal55. Järgneval aastal 
see siiski langes veidi (72,4%-le)56, mis on vähem kui strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärgiks seatud 75%. Komisjon sedastas57, et selle vanuserühma tööhõive määr on 
liikmesriigiti selgelt erinev, jäädes vahemikku 80,4%-st Rootsis 61,2%-ni Kreekas. 

                                                      
51 „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility“, 

lõpparuanne, komisjon, 2020. 

52 „ESFi 2018. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne“, esitatud 2019. aastal, 
komisjon. 

53 Eriaruanne nr 5/2017: „Noorte töötus: kas ELi poliitika on midagi muutnud? Hinnang 
noortegarantiile ja noorte tööhõive algatusele“ (punktid 139, 145 ja 179). 

54 Eriaruanne nr 16/2020: „Euroopa poolaasta – riigipõhiste soovitustega käsitletakse olulisi 
küsimusi, kuid nende täitmist peab parandama“, punkt 21. 

55 Eurostat, pressiteade nr 64/2020. 

56 „Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review“, märts 2021, 
komisjon. 

57 DG EMPL, 2020. aasta tegevusaruanne, komisjon, 2021. 
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3.43. Sooline erinevus tööhõives on viimase kümne aasta jooksul vähenenud, kuna 
tööturule on sisenenud rohkem naisi58: meeste ja naiste tööhõive määra erinevus 
vähenes 13,5%-lt 2010. aastal 11,3%-le 2021. aastal. Kõrgeim oli naiste tööhõive määr 
Rootsis (78,3%) ning madalaim Itaalias (52,7%) ja Kreekas (51,8%)59. 

3.44. Komisjoni andmeil keskendusid liikmesriigid perioodi alguses valitsenud 
kõrge töötuse määra tõttu kõige levinumatele vajadustele60. Struktuurimeetmetele, 
nagu sooline võrdõiguslikkus, aktiivsena vananemine ja tööturuasutuste 
ajakohastamine, eraldati vähe vahendeid (vastavalt 5%, 2% ja 3%), ning nende 
rakendamine oli aeglane. Uuringus jõuti järeldusele, et probleemide tõsidust arvesse 
võttes keskenduti neile investeerimisprioriteetidele liiga vähe. 

3.45. Meie analüüs liikmesriikide esitatud andmete kohta61 näitas vahendite 
järgmist jaotust vastavalt ESFi tööhõivemeetmetes osalejate staatusele: töötud 40%, 
töötavad inimesed 26%, pikaajalised töötud 22%, tööturult eemalejäänud 12%. 
Seetõttu oli tööturul osalemise määr kõige kõrgem selliste inimeste seas, kes on kas 
aktiivsed või töötud, kuid tööturule n-ö lähemal. 

3.46. 2020. aastal moodustasid ligikaudu 33% ELi töötutest pikaajalised töötud62. 
2016. aastal soovitas nõukogu63 pakkuda registreeritud pikaajalistele töötutele 
põhjalikke individuaalseid hindamisi ja suuniseid enne 18 kuu möödumist töötaoleku 
algusest. 2019. aastal teatas komisjon64, et liikmesriigid olid võtnud meetmeid selle 

                                                      
58 „Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review“, september 2021, 

komisjon. 

59 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_-
_annual_statistics#Female_employment_rate_increases_over_time. Andmed seisuga 
25.6.2021, komisjon. 

60 „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility“, 
lõpparuanne, komisjon, 2020. 

61 Andmed, mille liikmesriigid esitasid 2019. aasta rakendamisaruandes, Launchpadi 
rakendusest aprillis 2021 välja võetud aruanne, komisjon. 

62 „Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review“, märts 2021, 
komisjon. 

63 Nõukogu soovitus pikaajaliste töötute tööturule integreerimise kohta (2016/C 67/01). 

64 COM(2019) 169 final, komisjoni aruanne nõukogule, „Pikaajaliste töötute tööturule 
integreerimist käsitleva nõukogu soovituse hindamise kohta“. 
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soovituse täitmiseks, kuid täielikku mõju oli veel liiga vara hinnata. Hoolimata tööhõive 
määra paranemisest oli pikaajaliste töötute hulgas töö leidnute osakaal aga jätkuvalt 
madal. Meil on praegu käsil pikaajalist töötust käsitlev audit, mille tulemused on kavas 
avaldada 2021. aasta lõpus. 

NEET-noorte määr on langenud, kuid noorte tööhõive algatuse osalevad 
aktiivsemalt need, kes on tööturule lähemal 

3.47. Üks komisjoni 2020. aasta uuring65 näitas, et aastatel 2014–2018 vähenes 
NEET-noorte osakaal (töötute ja mitteaktiivsete NEET-noorte osakaal noorte hulgas) 
ELis 12,5%-lt 10,4%-le. Mitteaktiivsete NEET-noorte osakaal jäi aga samaks (6%). See 
näitab raskusi NEET-noorte selle osani jõudmisel ja nende noorte kaasamisel. Oleme 
varem kirjutanud66 liikmesriikidest, kes ei ole loonud asjakohaseid strateegiaid koos 
selgete vahe-eesmärkide ja sihtväärtustega, et jõuda kõigi NEET-noorteni. Lisaks on 
noorte tööhõive algatuse rakenduskavade ülesehitust nõrgendanud puudulik teave 
NEET-noorte kohta, nii et rakenduskavades ei pruugi olla kindlaks määratud, millised 
sihtrühmad kõige enam abi vajavad, ega selgitatud, miks nende pakutavad meetmed 
on kõige asjakohasemad. 

3.48. Nõukogu esitas 2020. aastal uue soovituse noortegarantii kohta67, milles 
nõuti, et liikmesriigid suurendaksid jõupingutusi haavatavate noorteni jõudmiseks kogu 
ELis (kasutades selleks paremaid jälgimis- ja varajase hoiatamise süsteeme) ning 
parandaksid noortele pakutavate teenuste kvaliteeti. 

                                                      
65 „Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment“, lõpparuanne, komisjon, 

2020. 

66 Eriaruanne nr 5/2017, punktid 61–72, 109 ja 165. 

67 Nõukogu soovitus2020/C 372/01, milles käsitletakse algatust „Töösild – noorte tööhõive 
tugevdamine“ ja millega asendatakse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus 
noortegarantii loomise kohta. 
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Uuteks probleemideks on täiendavus ja keskendumine tööjõu liikuvusele 

3.49.  Kahes komisjoni 2020. aasta uuringus68 jõuti järeldusele, et ESFi ja noorte 
tööhõive algatuse kaudu eraldatud rahastamine andis märkimisväärset ELi lisaväärtust. 
Noortegarantiid ja noorte tööhõive algatust käsitlevas aruandes märkisime aga69, et on 
oht, et noorte tööhõive algatuse / ESFi vahendid ei suurenda NEET-noortele 
kättesaadavat rahastust, kuna mõned meetmed, mida varem rahastati liikmesriikide 
eelarvetest, oleksid nüüd ELi rahastatud. Samades komisjoni uuringutes väljendati 
sarnast muret täiendavuse pärast, kuna tegevus sõltub liiga palju ESFi eraldatavast 
rahastamisest. 

3.50. Komisjoni 2020. aasta aruandes ELi-sisese liikuvuse kohta70 leiti, et ELi-sisene 
(EL 27) liikuvus oli taas 3% kasvanud (ligikaudu sama kiiresti kui aastatel 2014–2018). 
Meie aga kirjutasime71, et tööjõu liikuvuse meetmete kavandamine ESFi raames ei ole 
tingimata liikmesriikide prioriteet. Seda kinnitas hiljuti komisjoni uuring72, milles 
märgiti, et ESFi kulutused tööjõu geograafilisele liikuvusele on väikesed ja et 
spetsiaalsete näitajate puudumise tõttu on vähe tõendeid. 

Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus 

3.51. ESF täiendab ka liikmesriikide jõupingutusi strateegia „Euroopa 2020“ 
peamise vaesuse vähendamise eesmärgi saavutamiseks. Sellega edendatakse 
sotsiaalset kaasatust ning võideldakse vaesuse ja diskrimineerimise vastu, keskendudes 
mitmesugustele rühmadele, sealhulgas väheste oskustega täiskasvanud, pikaajalised 
töötud, eakad, puuetega inimesed, marginaliseeritud kogukonnad ning sisserändajad 
või välisriigi taustaga inimesed. Piisavate vahendite olemasolu tagamiseks nõutakse 
ESFi määruses, et liikmesriigid eraldaksid sellele temaatilisele eesmärgile vähemalt 
20% ESFi kogurahastamisest. 

                                                      
68 „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility“, komisjon, 

2020; ning „Study on the Evaluation of ESF Support to Youth Employment“, komisjon, 2020. 

69 Eriaruanne nr 5/2017, punkt 176. 

70 „The annual Report 2020 on EU Internal-mobility“, komisjon, 2021. 

71 Eriaruanne nr 6/2018: „Töötajate vaba liikumine – põhivabadus on tagatud, kuid töötajate 
liikuvusele tuleks kasuks ELi vahendite parem suunamine“, punkt 42. 

72 „Study for the evaluation of ESF Support to Employment and Labour Mobility“, komisjon, 
2020. 
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3.52. Joonisel 3.6 antakse ülevaade näitajatest, mis esitati selle erieesmärgi kohta
komisjoni 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruandes. Leiame programmiaruande 
hindamise põhjal, et kõik kolm näitajat on oma sihtväärtuste saavutamise ajakavas. 

Joonis 3.6. Ülevaade vaesuse ja sotsiaalse kaasatusega seotud 
näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruande põhjal. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 2 1 1 3

Ei

Ebaselge 1 1

KOKKU

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

2 1 3

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Sihtväärtus puudub või on ebaselge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Sihtväärtuse liik

Jah Ei

Lisainfo näitajate kohta

Vahe-eesmärk
100% (2018)

2013 2023

100% (2019)

Näitaja Senised edusammud 

Ebasoodsas olukorras olevatesse 
rühmadesse kuuluvad osalejad, 
keda on ESFi toetusega aidatud

Tööturult eemalejäänud osalejad, 
kes asusid pärast programmist 

lahkumist tööd otsima

Vanemad kui 54aastased osalejad

Väljund

Tulemus

Väljund

Lähtealus puudub

Sihtväärtus väiksem 
kui algväärtus
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On ebatõenäoline, et saavutatakse strateegia „Euroopa 2020“ vaesuse 
vähendamise eesmärk 

3.53. ESFi ja liikmesriikide eraldiste maht73 selles valdkonnas on 33,3 miljardit 
eurot, mis moodustab ligikaudu 27% ESFi kogueelarvest ja on tunduvalt kõrgem 
ühissätete määruses nõutud 20%-st. 

3.54. Järeldasime ühes oma 2020. aasta aruandes74, et on ebatõenäoline, et 
saavutatakse strateegia „Euroopa 2020“ eesmärk tuua 20 miljonit inimest vaesusest 
välja. Viimaste kättesaadavate andmete kohaselt (seisuga enne COVID-19 kriisi75) oli 
ELi 27 liikmesriigis vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus (vastavalt strateegia „Euroopa 
2020“ määratlusele) 104 miljonit inimest (sealhulgas Ühendkuningriik ja välja arvatud 
Horvaatia). Võttes arvesse pandeemiast tingitud majanduslike tagajärgede riski eeldab 
komisjon76, et vaesuse ohus olevate inimeste arv suureneb taas, mitte ei vähene, ning 
et strateegia „Euroopa 2020“ eesmärk jääb saavutamata77. 

Olemasolevate seireandmete piiratus mõjutab poliitika mõju hindamist 
konkreetsetele sihtrühmadele 

3.55. ESFi seire keskendub poliitika peamistele tulemitele. 2014.–2020. aasta ESFi 
vahendite mõjususe hindamine konkreetsete sihtrühmade puhul on keeruline 
seireandmete puudumise tõttu, nagu on kirjeldatud mitmes meie aruandes (vt 
selgitus 3.1) ja komisjoni erinevates hindamistes78. Seda seetõttu, et enamik 
meetmeid on laiaulatuslikud (st osalejad võivad kuuluda erinevatesse ebasoodsas 
olukorras olevate inimeste rühmadesse) ning puudub õiguslik nõue näidata tulemusi 
osalejate põhitunnuste järgi rühmitatuna. Näiteks ESFi / noorte tööhõive algatuses 

                                                      
73 ESFi 2019. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne, esitatud 2020. aastal, 

komisjon, 2021. 

74 Eriaruanne nr 20/2020: „Võitlus laste vaesuse vastu – komisjoni toetust on vaja paremini 
suunata“, punktid 48–50. 

75 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/ILC_PEPS01 

76 ESFi 2019. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne, esitatud 2020. aastal, 
komisjon, 2021. 

77 DG EMPL, 2020. aasta tegevusaruanne, komisjon 2021. 

78 „Study supporting the 2020 evaluation of promoting social inclusion, fighting poverty and 
any discrimination by the European Social Fund“ (valdkondlik eesmärk nr 9), komisjon 2020; 
SWD(2016) 452 final; ning „ESF performance and thematic reports: The ESF support to 
social innovation“, komisjon, 2018. 
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kuuluvad romad ja rändajad nii sihtrühma „Sisserändajad, välismaa taustaga osalejad, 
vähemused“ (väljundite kohta aru andmisel) kui ka ebasoodsas olukorras olevate 
osalejate kategooriasse (tulemuste kohta aru andmisel). Seetõttu ei ole olemasolevate 
näitajatega võimalik anda teavet konkreetselt romadele või rändajatele suunatud 
meetmete tulemite kohta. 

Selgitus 3.1 

Vaesuse vähendamise alaste seireandmete kättesaadavusega seotud 
piirangud, mida on käsitletud kontrollikoja väljaannetes  

o Rändajate integreerimise maksumus ei olnud teada, sest konkreetseid 
andmeid ei kogutud. ESFi 2014.–2020. aasta õigusraamistikus ei nõutud, et 
liikmesriigid jälgiksid konkreetselt rändajate integreerimise meetmete 
tulemeid (tulemusi ja mõju)79. 

o Mitmes liikmesriigis ei täpsustatud romade integratsioonistrateegiates, kui 
palju riiklikku ja ELi rahalist toetust oli kättesaadav romade kaasamist 
toetavateks meetmeteks. Leidsime, et romade integreerimise projektidega 
saavutatud edusamme oli keeruline jälgida, peamiselt puuduste tõttu 
romadest osalejate kohta olemas olevate andmete kättesaadavuses ja 
kvaliteedis80. 

o Sotsiaalse kaasamise meetmete edukust oli aga võimatu jälgida, sest 
puudusid kvantitatiivsed andmed ja seetõttu ei olnud võimalik mõõta ELi 
rahastuse panust enim puudust kannatavate isikute sotsiaalsesse 
kaasamisse81. 

o Kuid kuna perioodil 2014–2020 puudus laste vaesust käsitlev konkreetne 
investeerimisprioriteet ja ka asjaomane näitaja, ei olnud komisjonil teavet 
selle kohta, kui palju ELi vahendeid oli kasutatud otse laste vaesuse vastu 

                                                      
79 Infodokument nr 4/2018: „Väljastpoolt ELi saabuvate rändajate ühiskonda integreerimine“, 

punkt 46. 

80 Eriaruanne nr 14/2016: „Romade integratsioonile suunatud ELi poliitikaalgatused ja 
rahaline abi: viimasel kümnendil on tehtud märkimisväärseid edusamme, kuid kohapeal 
vajatakse täiendavaid jõupingutusi“, punktid 47, 51 ja 133. 

81 Eriaruanne nr 5/2019: „Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks (FEAD): 
väärt panus, kuid selle osa vaesuse vähendamises ei ole veel kindlaks tehtud“, punktid 56 
ja 60. 
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võitlemiseks ja mida oli selles valdkonnas oli saavutatud82. ESF+ määruses 
aastateks 2021–2027 on sätestatud, et riiklikul tasandil eraldatakse laste 
vaesuse vastu võitlemiseks asjakohased vahendid. 

3.56. Ühes 2019. aasta uuringus83 juhtis komisjon tähelepanu sellele, et sotsiaalse 
kaasatuse seireandmed on liikmesriigiti ebajärjekindlad. Lisaks keskendusid ESFi ühised 
tulemusnäitajad pigem konkreetsetele tööhõive alastele tulemitele, näiteks 
tööotsingutele või uutele kvalifikatsioonidele, mitte n-ö pehmetele näitajatele, nagu 
ebasoodsate asjaolude ületamine, heaolu paranemine, käitumise muutumine või 
suurem motivatsioon. Kuigi neid on raske standardida ja need on enamasti 
kvalitatiivsed, on ka pehmemad tulemid väga olulised sotsiaalse kaasamise toimingute 
jälgimiseks. Pärast perioodi 2007–2013 ESFi järelhindamist84 on komisjon võtnud 
kasutusele neli pikaajalist ühist tulemusnäitajat, millega mõõdetakse tulemusi kuus 
kuud pärast sekkumist (nt osalejad, kelle olukord tööturul on kuus kuud hiljem 
paranenud). 

Kuigi ESFi sotsiaalse kaasamise meetmed on kooskõlas 
poliitikaraamistikuga, on probleemiks endiselt vahendite vastastikune 
täiendavus, sihipärasus ja jätkusuutlikkus 

3.57. ESFi rahastatavad sotsiaalse kaasamise meetmed liikmesriikides on kooskõlas 
nii üldise ELi poliitikaraamistiku kui ka riigipõhiste soovitustega85. Sellele vaatamata on 
komisjon kinnitanud meie tõstatatud probleeme, mis puudutavad koostoimet86 ja 
muude ELi vahenditega kattumise ohtu87. 

                                                      
82 Eriaruanne nr 20/2020: „Võitlus laste vaesuse vastu – komisjoni toetust on vaja paremini 

suunata“, punktid 71–74. 

83 Uuring (valdkondlik eesmärk nr 10), komisjon, 2020. 

84 SWD(2016) 452 final. 

85 Uuring (valdkondlik eesmärk nr 9), komisjon, 2020. 

86 „ESF performance and thematic reports: The ESF support to social innovation“, 
lõpparuanne, komisjon, 2018. 

87 Uuring (valdkondlik eesmärk nr 9), komisjon, 2020. 
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3.58. Kõige raskem ülesanne on endiselt abi suunamine seda kõige enam 
vajavatele inimestele. Komisjon järeldas oma 2020. aasta hindamises88, et on vastakaid 
tõendeid selle kohta, kas ESFi toetus sotsiaalsele kaasatusele jõuab kõige 
haavatavamate elanikkonnarühmadeni. Hindamises toodi esile oht, et programmid 
võivad olla suunatud peamiselt vähem haavatavatele isikutele, sest nende vajadused 
on vähem keerukad. Oma aruandes89 Euroopa abi kohta enim puudust kannatavatele 
isikutele soovitasime komisjonil keskenduda ka ELi kulutuste paremale suunamisele 
ESF+ raames. 

3.59. Mitmes rakenduskavas esile kerkiv peamine probleem on projektide, nende 
väljatöötajate ja lõplike toetusesaajate sõltuvus ELi toetuse jätkumisest tulevikus, mis 
tekitab küsimusi projektide jätkusuutlikkuse kohta90. Ühes romade integratsiooni 
käsitlevas komisjoni 2018. aasta uuringus91 leiti, et nendes riikides, kus elab enamik 
romasid, sõltuvad paljud programmid ja projektid suurel määral ELi rahastamisest, sest 
riigieelarvest said need vaid vähe kaasrahastamist (umbes 20%). 

Haridus ja koolitus 

3.60. Investeerimine kõigi inimeste haridusse ja koolitusse on ELi üks peamisi 
prioriteete. ESFi ja riiklike eraldiste kogusumma haridusele ja koolitusele on 
37,8 miljardit eurot. Strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkideks on muu hulgas 
vähendada koolist väljalangenute osakaalu 10%-ni ja suurendada kolmanda taseme või 
sellega samaväärse haridustsükli läbinute 30–34aastaste osakaalu vähemalt 40%-ni92. 

3.61. Joonisel 3.7 antakse ülevaade näitajatest, mis esitati selle erieesmärgi kohta 
2022. aasta eelarveprojekti programmiaruandes. Nimetatud teave näitab, et mõlemad 
näitajad püsivad oma sihtväärtuste saavutamisel ajakavas.  

                                                      
88 Samas. 

89 Eriaruanne nr 5/2019, 1. soovitus. 

90 ESFi 2018. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne, esitatud 2020. aastal, 
komisjon, 2020. 

91 SWD(2018) 480 final, „Evaluation of the EU Framework for National Roma Integration 
Strategies up to 2020“. 

92 ESFi 2019. aasta rakendusaruannete kokkuvõttev lõpparuanne, esitatud 2020. aastal, 
komisjon, 2021. 

109



Selgitus 3.7. Ülevaade hariduse ja koolitusega seotud näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruande põhjal. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 1 1 1 2

Ei

Ebaselge 1 1

KOKKU 1 1 2

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Sihtväärtus puudub või on ebaselge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Sihtväärtuse liik

Jah Ei

Lisainfo näitajate kohta

Vahe-eesmärk
88% (2018)

2013 2023

74% (2019)
Selle temaatilise eesmärgi raames 

ESFist toetust saanud osalejad

Selle temaatilise eesmärgi tegevuse 
raames kvalifikatsiooni omandanud 

osalejad

Näitaja Senised edusammud 

Väljund

Tulemus Lähtealus puudub
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Strateegia „Euroopa 2020“ peamiste eesmärkide poole liikumine on 
üldiselt kavakohane, kuid liikmesriigiti on erinevusi  

3.62. Üldiselt on EL strateegia „Euroopa 2020“ nimetatud valdkonna peamiste 
eesmärkide saavutamisel ajakavas (vt tabel 3.1), kuid edusammud on riigiti ja 
piirkonniti väga erinevad. Mõlema eesmärgi puhul on täheldatav märkimisväärne 
sooline ebavõrdsus (meeste tulemused on naiste omadest kehvemad)93. 

Tabel 3.1. Strateegia „Euroopa 2020“ peamised eesmärgid hariduse 
valdkonnas 

ELi peamine eesmärk 2005 2013 2018 Märkused 

Haridussüsteemist ja 
koolitusest 
väljalangenud noorte 
osakaal < 10% a) 

15,7% 11,9% 10,6% 
Üksteist liikmesriiki ei olnud 
ELi eesmärki 2019. aasta 
lõpuks veel saavutanud 

Kolmanda taseme 
hariduse omandanute 
osakaal > 40% b) 

28,0% 37,1% 40,7% 
Üheksa liikmesriiki ei olnud ELi 
eesmärki 2019. aasta lõpuks 
veel saavutanud 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Euroopa Komisjoni 2020. aasta uuringule „Study for the 
Evaluation of ESF support to Education and Training“ (juuli 2020) ja 2019. aasta rakendusaruannete 
kokkuvõtvale aruandele (esitatud aastal 2020). 

a) Koolist väljalangenute näitajat väljendatakse nende 18–24aastaste inimeste 
osakaaluna, kes on omandanud kõige rohkem teise taseme alumise astme 
hariduse ja kes ei osale täiendushariduses ega -koolituses. 

b) Kolmanda taseme hariduse näitajaga mõõdetakse nende 30–34aastaste inimeste 
osakaalu, kes on edukalt omandanud kolmanda taseme hariduse. 

3.63. ESF moodustab keskmiselt vaid 1% liikmesriikide hariduseelarvetest ja aitab 
seega vaid vähesel määral kaasa strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide saavutamisele. 
Liikmesriigiti on siiski märkimisväärseid erinevusi, sest vähemalt neljas liikmesriigis on 
ESFi osakaal suurem kui 3%94. Ühes ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee 
auditis jõuti järeldusele, et muude tegurite kaalukuse tõttu on raske mõõta ESFi panust 

                                                      
93  „Study for the Evaluation of ESF support to Education and Training“ (valdkondlik eesmärk 

nr 10), lõpparuanne, komisjon, 2020. 

94 Samas. 
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hariduseesmärkide saavutamisse. Kontaktkomitee soovitas liikmesriikidel tugevdada 
ESFi rahastamise sekkumisloogikat, selgitades täiendavalt meetmete ja tulemuste 
vahelisi seoseid95. 

Kuigi seire on paranenud, takistab andmete vähesus endiselt saavutuste 
hindamist 

3.64. Ühes komisjoni 2020. aasta uuringus96 jõuti järeldusele, et seireandmete 
piiratus oli takistanud saavutuste hindamist nii liikmesriikides kui ka nende vahel 
eesmärkide ja osalejate rühmade kaupa. 

3.65. Järeldasime oma eriaruandes ELi haridusalaste eesmärkide kohta97, et 2014.–
2020. aasta järelevalveraamistik oli paremaks muutunud, eelkõige ühiste 
tulemusnäitajate kasutuselevõtu kaudu. Samas oli vaid kolmandikus meie uuritud 
perioodi 2014–2020 rakenduskavadest seatud lähtealused ja sihtväärtused kolmele 
hariduseesmärgile, mis on kõige tihedamalt seotud tööhõivega: kutseharidus ja 
-koolitus, elukestev õpe ja kolmanda taseme hariduse omandamine. 

Rakenduskavad on kooskõlas ELi haridusalaste eesmärkidega 

3.66. Leidsime oma haridusauditis98, et kontrollitud rakenduskavad olid kooskõlas 
ELi haridusalaste eesmärkidega. Audit näitas, et üldiselt kirjeldati rakenduskavades 
nende elluviimisele eelnevat olukorda rahuldavalt ja toodi selle alusel välja vajadused, 
mis tuleb täita. Ühtlasi esitati rakenduskavades võimalikud meetmed eesmärkide 
saavutamiseks ja juhtpõhimõtted projektide valimiseks ning vajaduse korral ka 
peamiste sihtrühmade, piirkondade ja toetusesaajate kategooriate 
kindlaksmääramiseks. ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee 2017. aasta 

                                                      
95 Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda, 2017, 

paralleelse auditi aruanne struktuurifondide panuse kohta strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkide saavutamisse tööhõive ja hariduse valdkonnas. 

96 Uuring (valdkondlik eesmärk nr 10), komisjon, 2020. 

97 Eriaruanne nr 16/2016: „ELi haridusalased eesmärgid: kavad on omavahel vastavuses, kuid 
tulemuslikkuse hindamisel esineb puudujääke“, punktid 65, 69–73 ja 80. 

98 Samas, punktid 66 ja 67. 
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paralleelne audit99 kinnitas samuti, et vaatamata väiksematele puudustele olid 
rakenduskavad selgelt kooskõlas riikide vajaduste ja nõukogu soovitustega. 

3.67. Ühes komisjoni uuringus100 jõuti järeldusele, et ESFi toetus haridusele ja 
koolitusele on kooskõlas ESFi muude temaatiliste eesmärkidega (see tähendab 
vastastikku tugevdavat täiendavust, mis on aidanud saavutada seatud eesmärke). ELi 
hariduse ja koolituse valdkonna teiste fondide puhul ei olnud pilt aga ühtlaselt 
positiivne: sünergia oli näiteks hea ERFiga, kuid seda oli vähem Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi ning Marie Skłodowska-Curie meetmetega. Takistuseks ei olnud 
õigusaktid, pigem oli probleeme erinevate rahastamisvahendite kombineerimisel 
praktikas. 

3.68. Märkisime oma digioskusi käsitlevas ülevaates101, et komisjon on 
määratlenud rahvusvaheliselt tunnustatud digipädevuse raamistiku, toetanud riiklike 
strateegiate väljatöötamist ja aidanud luua mitmeid riigisiseseid partnerlusi, mille 
raames viiakse kokku digioskused ja töökohad. Konkreetselt digioskustele 
keskendunud projektid liikmesriikides moodustasid umbes 2% ESFi rahastamisest. 

                                                      
99 Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda, 2017, 

paralleelse auditi aruanne struktuurifondide panuse kohta strateegia „Euroopa 2020“ 
eesmärkide saavutamisse tööhõive ja hariduse valdkonnas. 

100 Uuring (valdkondlik eesmärk nr 10), komisjon, 2020. 

101 Ülevaade nr 2/2021: „ELi meetmed väheste digioskuste käsitlemiseks“, punktid 57 ja 60. 
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Järeldused 
3.69. ESFi eesmärk on luua rohkem ja paremaid töökohti ning sotsiaalselt kaasav 
ühiskond, et toetada strateegia „Euroopa 2020“ eesmärki luua ELis arukas, jätkusuutlik 
ja kaasav majanduskasv. Selle investeerimisvaldkonna tulemuslikkuse hindamisel tuleb 
arvesse võtta mitmesuguseid väliseid tegureid, nagu üldine majanduslik olukord, 
poliitika mõju ning märkimisväärne ajaline viivitus poliitika kavandamise, 
programmitöö, projektide valimise, elluviimise ja tulemuste vahel, mida on võimalik 
ESFi kulutuste abil saavutada (punktid 3.1–3.10). 

3.70. Ajavahemikuks 2014–2020 on komisjon loonud Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi jaoks tervikliku ja uuendusliku 
tulemusraamistiku. See koosneb ERFi, ÜFi ja ESFi igale prioriteetsele suunale seatud 
vahe-eesmärkidest ja sihtväärtustest. Kuigi süsteem on märkimisväärselt suurendanud 
tulemuslikkust käsitleva teabe kättesaadavust, keskendutakse endiselt pigem 
finantssisenditele ja väljunditele kui tulemustele. Liikmesriigid on seadnud 
sihtväärtused peaaegu kõigile programmispetsiifilistele näitajatele ja mõnele valitud 
ühisele näitajale. Selle põhjal arvutas komisjon sihtväärtuste saavutamise protsendi 
koondandmed ja hindas nii programmide rakendamisel tehtud edusamme. Samal ajal 
saab komisjon koostada ka koondandmed liikmesriikide esitatud tulemused ühiste 
väljund- ja tulemusnäitajate kohta (sealhulgas nende kohta, millele ei olnud 
sihtväärtusi seatud). Liikmesriikide esitatud tulemuslikkust käsitlevad andmed ei ole ka 
alati täielikud ja komisjonil on ainult piiratud vahendid nende täpsuse kontrollimiseks 
(punktid 3.11–3.24). 

3.71. Vaatasime läbi liikmesriikide poolt kuni 2019. aasta lõpuni esitatud 
tulemuslikkuse alase teabe ja jõudsime järeldusele, et komisjoni 2022. aasta 
eelarveprojekti programmiaruandes esitatud 13 ESFi ja noorte tööhõive algatuse 
ühisest näitajast 12 on neile seatud sihtväärtuste saavutamisel ajakavas. Tulemused 
olid aga liikmesriigiti ja piirkonniti väga erinevad. Oluline on märkida, et 2018. aastal 
vähendati ESFi / noorte tööhõive algatuse ühiste tulemusnäitajate paljusid sihtväärtusi. 
Nende kohanduste tõttu teatas komisjon suuremast edust ühiste tulemusnäitajate 
saavutamisel. Ilma nende kohandusteta oleks 13 näitajast kuus olnud ajakavas. 
(punktid 3.25–3.33). 
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3.72. Ajavahemikul 2014–2020 tööhõive määrad ELis suurenesid, kuid jäävad 
endiselt alla strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgile. Muudele struktuursetele 
probleemidele, nagu sooline võrdõiguslikkus, aktiivsena vananemine ja 
tööturuasutuste ajakohastamine, eraldati suhteliselt väike osa ESFi vahendeid ning 
nende rakendamine oli oodatust aeglasem. ESFi rahastatud meetmetes osalemise 
määr oli ka kõige kõrgem selliste inimeste seas, kes on kas aktiivsed või töötud, kuid 
tööturule n-ö lähemal. Raske oli jõuda nende inimesteni, kes olid tööturult eemale 
jäänud, näiteks mittetöötavate ja mitteõppivate noorteni (punktid 3.34–3.50). 

3.73. Kuigi 2019. aasta lõpuks oli vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate 
inimeste arv ELis üldiselt vähenenud, oli vaid umbes pool liikmesriikidest oma 
2020. aastaks seatud eesmärgid täitnud. Peale seda on COVID-19 kriisi majanduslik 
mõju vaesusriski rühma kuuluvate inimeste arvu tõenäoliselt suurendanud. Seega on 
ebatõenäoline, et saavutatakse strateegia „Euroopa 2020“ vaesuse vähendamise ja 
suurema sotsiaalse kaasatuse eesmärk (punktid 3.51 –3.59). 

3.74. Hariduse ja koolituse valdkonnas edeneb strateegia „Euroopa 2020“ 
peamiste eesmärkide poole liikumine üldiselt kavakohaselt, kuid ka siin on liikmesriigiti 
erinevusi. Nagu teistegi peamiste eesmärkide puhul, muudab muude tegurite 
märkimisväärne mõju raskeks selle kindlakstegemise, mil määral on ESF aidanud kaasa 
haridusalaste eesmärkide saavutamisele (punktid 3.60–3.68). 

3.75. Kokkuvõttes on ESF kooskõlas strateegiaga „Euroopa 2020“ (mille eesmärk 
on luua ELis arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv) ning aitab eesmärgi 
elluviimisele kaasa. Liikmesriikide ja komisjoni esitatud tulemuslikkuse alase teabe 
kohaselt on märkimisväärne arv ELi kodanikke saanud ESFist toetust, et parandada 
oma oskusi, tööalast konkurentsivõimet ja karjääriväljavaateid. Andmete vähesuse ja 
ka selle tõttu, et paljud projektid olid auditi tegemise ajal alles pooleli, ei ole meil aga 
veel võimalik teha üldist järeldust ESFi kulutuste tegeliku tulemuslikkuse kohta 
perioodil 2014–2020. 
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Lisad 

3.1 lisa. ESFi (sh noorte tööhõive algatuse) eesmärgid 
 

Erieesmärgid 

Eesmärk  Täisnimi 
Peatükis 

kasutatud 
lühend 

Esindatud meie 
valimis? 

Erieesmärk 
nr 1 (ESF) 

Püsiva ja kvaliteetse tööhõive 
edendamine ja tööjõu liikuvuse 
toetamine 

EE nr 1 Jah 

Erieesmärk 
nr 2 (ESF) 

Sotsiaalse kaasatuse 
edendamine, vaesuse ja mis 
tahes diskrimineerimise vastu 
võitlemine 

EE nr 2 Jah 

Erieesmärk 
nr 3 (ESF) 

Investeerimine haridusse, 
koolitusse ja oskuste 
omandamiseks kutsekoolitusse 
ja pidevõppesse 

EE nr 3 Jah 

Erieesmärk 
nr 4 (ESF) 

Avaliku sektori asutuste ja 
sidusrühmade institutsioonilise 
suutlikkuse parandamine ja 
avaliku halduse tõhustamine 

EE nr 4 Ei 

Erieesmärk 
nr 5 (ESF) 

Eritoetuse edendamine 
mittetöötavatele ja 
mitteõppivatele noortele (15–
24aastased) 

EE nr 5 Jah 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruannete põhjal. 
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4. peatükk 

Loodusvarad 
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Sisukord 

Punkt 

Sissejuhatus 4.1.–4.13. 
Loodusvarade rubriigi lühikirjeldus 4.1.–4.2. 

Ulatus ja käsitlusviis 4.3.–4.5. 

EMKFi eesmärk ning toimimise alused 4.6.–4.13. 

EMKFi tulemuslikkuse hindamine avaldatud 
tulemuslikkust käsitleva teabe alusel 4.14.–4.44. 
Üldised märkused 4.14.–4.17. 
Komisjoni tulemuslikkuse alane teave keskendub sisenditele, 
väljunditele ja finantstoetusele, mitte tulemustele 4.15.–4.17. 

Konkurentsivõimelise, keskkonnasäästliku, majanduslikult 
elujõulise ja sotsiaalselt vastutustundliku kalanduse ja 
vesiviljeluse edendamine 4.18.–4.29. 
Kalanduse majanduslik elujõulisus suureneb, kuid vesiviljelust 
käsitlevad andmed ei ole nii veenvad 4.19.–4.24. 

Komisjon annab aru EMKFi kulutustest keskkonnaeesmärkidele, kuid 
nende kulutuste seos peamiste keskkonnanäitajatega ei ole hästi 
määratletud 4.25.–4.29. 

ÜKP rakendamise edendamine 4.30.–4.44. 
ÜKP kaitse-eesmärki tõenäoliselt ei saavutata 4.31.–4.40. 

Teaduslikud nõuanded ja andmete kogumine on kalavarude 
majandamise põhiaspektid 4.41.–4.42. 

Kalanduse kontrollisüsteemi ajakohastatakse. 4.43.–4.44. 

Järeldused 4.45.–4.51. 

Lisad 
4.1 lisa. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eesmärgid 
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Sissejuhatus 

Loodusvarade rubriigi lühikirjeldus 

4.1. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 2 hõlmab loodusvarade säästva 
kasutamisega seotud kulutusi, ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, ühist 
kalanduspoliitikat (ÜKP) ning keskkonnakaitset ja kliimameetmeid. 

4.2. Kõnealuse rubriigi mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames 
kavandatud kogukulutused olid 420 miljardit eurot, millest 2020. aasta lõpuks oli välja 
makstud 367 miljardit eurot (vt joonis 4.1). 

Joonis 4.1. Loodusvarad: perioodi 2014–2020 kulukohustuste alusel 
tehtud maksed 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

  

Muud programmid
2,9 (0,8%)

Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond (EMKF) 
2,8 (0,8%)

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond (EAFRD) 
63,8 (17,4%)

Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfond (EAGF)
297,3 (81,0%)

Loodusvarad
366,8
47,8%

(miljardites eurodes)

766,9 
miljardit eurot

i) osakaal kõigist MFRi rubriikidest ii) jaotus programmide kaupa
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Ulatus ja käsitlusviis  

4.3. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 2 viiest programmist valisime välja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF), mis moodustab 0,8% kõigist 2020. aasta 
lõpuni mitmeaastase finantsraamistiku kõnealuses rubriigis tehtud maksetest. Meie 
eesmärk oli teha kindlaks, kui palju asjakohast tulemuslikkust käsitlevat teavet oli 
kättesaadav, ning hinnata selle teabe põhjal, nii palju kui võimalik, kui hästi olid ELi 
kuluprogrammid tegelikult toiminud. Kommenteerime ka ÜKP valitud aspekte, mida 
toetatakse EMKFist. See on jätk meie 2019. aasta aruandes ELi eelarve tulemuslikkuse 
kohta, milles käsitlesime EAGFi ja EAFRD-d, mille maksed moodustasid 2019. aasta 
lõpu seisuga 98,6% kõigist maksetest. 

Joonis 4.2. Peamiste hindamiste ajakava ja hõlmatud ajavahemikud 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

4.4. Käesoleva peatüki koostamisel kasutasime komisjoni tulemusalast teavet, mis 
koosnes 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandest, 2022. aasta eelarveprojektile lisatud 
programmiaruannetest, EMKFi iga-aastasest rakendusaruandest ning joonisel 4.2 
esitatud peamistest hindamistest. Kontrollisime, kas komisjoni esitatud teave on 
usutav ja kooskõlas meie leidudega, kuid ei auditeerinud selle usaldusväärsust. 

MFR 
2021–2027

MFR 
2014–2020

MFR 
2007–2013

EMKFi mõju hindamine

Käsitletud periood Avaldamine

Euroopa Kalandusfondi järelhindamine

EMKVFi mõju hindamine

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(EMKF) otsese eelarve täitmise 

komponendi vahehindamine

Otsese eelarve täitmise raames 
rahastatavate EMKFi meetmete 

järelhindamine

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Eelhindamiste kokkuvõte 

Jagatud eelarve täitmise raames 
rahastatavate EMKFi meetmete 

järelhindamine
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Võtsime arvesse ka oma hiljutiste auditite tulemusi. Liites kirjeldatakse käesoleva 
peatüki koostamisel kasutatud metoodikat.  

4.5. Õigusaktid, millega kehtestatakse iga ELi kuluprogramm, sisaldavad mitmeid
eesmärke. EMKFil on kuus liidu prioriteeti, mis on seotud nelja eesmärgiga. Käesolevas 
peatükis käsitletakse neist kahte (vt lisa 4.1). Valitud eesmärgid moodustavad 84% 
EMKFi eraldisest. 

EMKFi eesmärk ning toimimise alused 

4.6. Joonisel 4.3 antakse ülevaade EMKFi eesmärkidest, prioriteetidest ja
tulemusnäitajatest. 

Joonis 4.3. EMKFi ülevaade 

Liidu prioriteedid (LP) 
(artikkel 6*) 

EMKFi eesmärgid 
(artikkel 5*) 

Tulemusnäitajad 
programmiaruannetes 

LP 1. Keskkonnasäästliku, 
ressursitõhusa, uuendusliku, 
konkurentsivõimelise ja 
teadmistel põhineva kalanduse 
edendamine  

LP 2. Keskkonnasäästliku, 
ressursitõhusa, uuendusliku, 
konkurentsivõimelise ja 
teadmistel põhineva vesiviljeluse 
edendamine 

LP 5. Turustamise ja töötlemise 
soodustamine 

a) konkurentsivõimelise, 
keskkonnasäästliku, 
majanduslikult elujõulise ja 
sotsiaalselt vastutustundliku 
kalanduse ja vesiviljeluse 
edendamine; 

Tööviljakus (kogulisandväärtus töötaja kohta) ELi 
kalandussektoris 

ELi kalalaevastiku kasumlikkus laevastikusegmentide kaupa 

Kütusetõhusus kalapüügil 

Kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate liikide tagasiheite 
maht 

ELi vesiviljelustoodangu rahaline väärtus 

Tootjaorganisatsioonide poolt turule lastud toodete 
suhteline väärtus või maht 

LP 3. ÜKP rakendamise 
soodustamine 

b) ÜKP rakendamise 
soodustamine; (andmete 
kogumine ja kontroll) 

Ühiskasutuskavade raames avastatud ÜKP eeskirjade 
ilmsete rikkumiste arv käitajate poolt jagatuna 
inspekteerimiste arvuga 

Tõhusa kontrollisüsteemiga liikmesriikide arv 

Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel püütud 
kalavarude osakaal või arv 

Andmekogumisraamistiku kohaste andmepäringutele 
adekvaatse reageerimise määr 

LP 4. Tööhõive ja territoriaalse 
ühtekuuluvuse suurendamine 

c) kalandus- ja 
vesiviljeluspiirkondade 
tasakaalustatud ja kaasava 
territoriaalse arengu 
edendamine; 

Kalandus- ja vesiviljelussektoris EMKFi toel loodud 
töökohad 

EMKFi toetusel säilitatud tööhõive kalandus- ja 
vesiviljelussektoris 

Kalanduse kohalike tegevusrühmade valitud kohalike 
strateegiate arv 
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* Määrus (EL) nr 508/2014.

Allikas: DG MARE.

4.7. EMKF toetab ühist kalanduspoliitikat, mille peamine eesmärk on tagada, et
püügitegevus ja vesiviljelus on keskkonna seisukohast pikaajaliselt jätkusuutlikud ning 
neid majandatakse sellisel viisil, mis on kooskõlas majandusliku, sotsiaalse ja 
tööhõivealase kasu saavutamise ja toiduvarude kättesaadavuse toetamise 
eesmärkidega1. 

4.8. Valisime tulemuslikkuse alase teabe analüüsimiseks välja EMKFi erieesmärgid
nr 1 ja 4 (nagu need on määratletud komisjoni programmiaruandes ja iga iga- aastases 
haldus- ja tulemusaruandes) (vt lisa 4.1).  

4.9. Eesmärk „edendada kalandust ja vesiviljelust“ (EE nr 1) toetab
konkurentsivõimelist ja säästvamat kalapüüki. EMKF võib näiteks katta kulud, mis on 
seotud suurema selektiivsusega püügivahenditega, et vähendada soovimatut püüki või 
kompenseerida püügitegevuse püsivat lõpetamist. Vesiviljeluse puhul saab EMKFi 
kasutada ettevõtete konkurentsivõime tugevdamiseks.  

4.10. Eesmärk „ÜKP edendamine“ (EE nr 4) keskendub kalavarude kaitse poliitika
juhtimisele läbi teaduspõhiste teadmiste parandamise ja kalanduskontrolli. Üks ühise 
kalanduspoliitika raames käsutuses olev ELi majandamisvahend jätkusuutlike 
kalapüügimahtude saavutamiseks on kaubanduslike kalavarude lubatud kogupüügi 
kehtestamine. Nõukogu kehtestab komisjoni ettepaneku põhjal igal aastal lubatud 
kogupüügi, mis jagatakse hiljem liikmesriikide vahel.  

1 Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõige 1. 

Liidu prioriteedid (LP) 
(artikkel 6*) 

EMKFi eesmärgid 
(artikkel 5*) 

Tulemusnäitajad 
programmiaruannetes 

LP 6. Integreeritud 
merenduspoliitika rakendamise 
toetamine 

d) toetada liidu integreeritud 
merenduspoliitika 
arendamist ja rakendamist 
viisil, mis täiendab 
ühtekuuluvuspoliitikat ja 
ühist kalanduspoliitikat. 

Algatus „Merealased teadmised 2020“: Euroopa 
merevaatlus- ja andmevõrgu (EMODnet) kasutamise määr, 
mõõdetuna andmeid alla laadivate kasutajate arvuga 

Mereseire: kättesaadavate sektoriüleste ja/või piiriüleste 
andmete protsent kogu teabelüngast, mis tehti kindlaks 
CISE (ühine teabejagamiskeskkond) mõjuhinnangus 

Merestrateegia raamdirektiivi artikli 13 lõike 4 kohaste 
ruumiliste kaitsemeetmetega kaitstud mereala pindala 
protsent 
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4.11. Nagu on nõutud ÜKP määruses2, võetakse komisjoni ettepanekus lubatud 
kogupüügi kohta arvesse selliste nõuandvate organite nagu ICESi (Rahvusvaheline 
Mereuurimise Nõukogu) ja kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STEFC) 
teaduslikke nõuandeid. EMKF toetab meetmeid, mille eesmärk on parandada 
teaduslike andmete kogumist ja pakkumist. 

4.12. Liikmesriigid võivad EMKFi kasutada ka kalanduse kontrollisüsteemi 
tugevdamiseks, et parandada ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimist. 

4.13. EMKFi kogueelarve ajavahemikuks 2014–2020 on 6,4 miljardit eurot. 
Komisjon jagab vastutust EMKFi haldamise eest liikmesriikidega merendus- ja 
kalandusasjade peadirektoraadi (DG MARE) kaudu. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon 
haldavad koos 90% fondist, ning ülejäänud 10% haldab Euroopa Komisjon otse.  

                                                      
2 Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 6 lõige 2. 

123

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/funding/european-maritime-and-fisheries-fund-emff_en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:ET:PDF


 

 

EMKFi tulemuslikkuse hindamine 
avaldatud tulemuslikkust käsitleva 
teabe alusel 

Üldised märkused 

4.14. Joonisel 4.4 on esitatud ülevaade kõigist programmiaruandes käsitletud 
EMKFi näitajatest ja hinnang selle kohta, kas need on graafikus. 21 näitajast 9 puhul ei 
olnud meil järelduste tegemiseks piisavalt andmeid. Üksikasjalikumad ülevaated kahe 
valitud eesmärgi kohta on näitajate kaupa esitatud joonistel 4.5 ja 4.7. 2019. aasta 
aruandes ELi eelarve tulemuslikkuse kohta3 arutasime mõningaid üldisi reservatsioone, 
mida kohaldatakse nende näitajate tõlgendamisel. Eelkõige on meie hinnang selle 
kohta, kas teatav näitaja on graafikus, seotud komisjoni määratletud sihtväärtuse 
saavutamise tõenäosusega. Hindamisel ei võeta arvesse seda, kas ja kui lähedalt on 
konkreetne näitaja seotud EMKFiga, ega seda, kas näitaja jaoks seatud sihtväärtus on 
asjakohane. Seega on see vaid osa üldisest tulemuslikkuse hindamisest. Me ei 
auditeerinud alusandmete usaldusväärsust (kuid käsitlesime seda 2019. aasta 
aruandes ELi eelarve tulemuslikkuse kohta4). 

                                                      
3 2019. aasta aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta, punkt 1.24. 

4 Samas, punktid 1.13–1.23. 
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Selgitus 4.4. Ülevaade kõigist programmiaruandes esitatud EMKFi 
näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannetele. 

Komisjoni tulemuslikkuse alane teave keskendub sisenditele, 
väljunditele ja finantstoetusele, mitte tulemustele 

4.15. ÜKP 2011. aasta reformi mõjuhinnangu peamine järeldus oli, et sellega ei
suudetud tagada elusressursside säästvat kasutamist5. Komisjon tegi kindlaks mitu 
peamist probleemi, sealhulgas keskkonnasäästlikkuse puudumine, kehv majanduslik 
elujõulisus ja sotsiaalne ebakindlus, mis on seotud selliste uute probleemidega nagu 
kliimamuutused ja saaste. 

4.16. Komisjoni programmiaruandes ja iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes
esitatud kirjeldavas teabes EMKFi tulemuslikkuse kohta keskendutakse EMKFist 
toetatavate toetusesaajate ja projektide arvule (väljundid) ning teatavatele 
projektidele eraldatud vahenditele (sisendid). Tulemustele aga ei keskenduta. Komisjon 
ei ole esitanud sekkumisloogikat, millega määrataks kindlaks EMKFi panus 
poliitikaeesmärkide saavutamisse. Seetõttu on keeruline tuvastada põhjuslikku seost 
EMKFi toetuse ja tulemuse vahel ning hinnata EMKFi mõju poliitika üldisele 
tulemuslikkusele.  

5 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

Eesmärk (*) Kokku
Kõik Kõik Kõik

EE nr 1 8 1 1 7 2 5
EE nr 2 4 4 3 1
EE nr 3 3 1 1 2 2
EE nr 4 6 1 1 2 2 3 3

Kokku 21 2 2 9 3 2 4 10 2 3 5

Väljund Tulemus Mõju

Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise graafikus (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

SELGITUS

(*) Täisnimekiri on esitatud l isas 4.1

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud  või mittetäielikud.
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4.17. Komisjon on liikmesriikide kulutuste jälgimiseks välja töötanud täiendavad
EMKFiga seotud näitajad6. Nende näitajatega seotud teave põhineb finantsandmetel, 
mis on esitatud liikmesriikide iga-aastastes rakendamisaruannetes ja iga-aastases 
Infosys-platvormi aruandes (mis sisaldab täiendavaid andmeid liikmesriikide poolt 
rahastamiseks valitud projektide kohta)7. Näitajad ja andmed, mis võetakse kokku 
EMKFi iga-aastases rakendusaruandes8, keskenduvad pigem EMKFi rahalisele panusele 
ÜKP eesmärkide saavutamisse kui tulemustele. 

Konkurentsivõimelise, keskkonnasäästliku, majanduslikult 
elujõulise ja sotsiaalselt vastutustundliku kalanduse ja 
vesiviljeluse edendamine 

4.18. Joonisel 4.5 on esitatud ülevaade programmiaruandes esitatud näitajatest,
mis on seotud selle eesmärgiga. 

6 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1014/2014. 

7 Määruse (EL) nr 508/2014 artikkel 114 ja artikli 97 lõike 1 punkt a. 

8 EMKFi iga-aastane rakendusaruanne, Euroopa Komisjon, 2021. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1014&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0508-20201201&from=EN
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf


Joonis 4.5. Ülevaade näitajatest, mis on seotud konkurentsivõimelise, 
keskkonnasäästliku, majanduslikult elujõulise ja sotsiaalselt 
vastutustundliku kalanduse ja vesiviljeluse edendamisega 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannetele. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Graafikus?

Jah 1 2 2

Ei

Ebaselge 1 1 1 5 6

KOKKU 1 7 8

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või on ebaselge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise graafikus (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei

Eesmärk: vähendada

Näitaja Sihtväärtuse saavutamine 

Valitud näitajate üksikasjad

Vahe-eesmärk
0% (2018)

Vahe-eesmärk
100% (2020)

2012

2013

2023

2023

100% (2018)

82% (2018)

ELi kalalaevastiku kasumlikkus: 
Keskmine

Kaubanduslikul eesmärgil 
kasutatavate liikide vette tagasi 

heitmise maht

ELi vesiviljelustoodangu väärtus

Mõju

Mõju

Mõju
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Kalanduse majanduslik elujõulisus suureneb, kuid vesiviljelust käsitlevad 
andmed ei ole nii veenvad 

4.19. EL annab umbes 3% ülemaailmsest kalandus- ja vesiviljelustoodangust ning
on maailma suuruselt kuues tootja9. Umbes 80% sellest toodangust tuleb kalandusest 
ja 20% vesiviljelusest10.  

4.20. Komisjoni andmed näitavad, et mere elusressursside sektor (millest kalandus
ja vesiviljelus moodustavad suure osa) on ELi nn sinise majanduse oluline, kuid väike 
osa. 2018. aastal11 moodustas see sektor, sealhulgas töötlemine ja turustamine, 11% 
ELi sinise majanduse kogulisandväärtusest.  

4.21. 2022. aasta programmiaruandes kasutatud näitaja kohaselt on ELi
kalalaevastiku kasumlikkus viimastel aastatel paranenud (vt joonis 4.5 ja joonis 4.6)12. 
Komisjon teatab ka positiivsetest majandustulemustest nende laevastike puhul, mis 
püüavad säästvalt kasutatavaid kalavarusid. Nende puhul on kasumlikkus ja palgad 
paranenud, ülepüütud kalavarude püügiga tegelevate laevastike puhul on olukord 
vastupidine13. 

9  „Blue economy report“, Euroopa Komisjon, 2021. 

10 Andmeid ja arve ühise kalanduspoliitika kohta, Eurostat, 2019. 

11  „Blue economy report“, Euroopa Komisjon, 2021. 

12 COM(2021) 279 final. 

13 Samas; vt ka SWD(2020) 112 final.  
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Joonis 4.6. Tulude ja kasumi suundumused 

Allikas: DG MARE-lt saadud andmed, 16.7.2021; Ühendkuningriik kaasa arvatud, Kreeka ja Horvaatia 
välja arvatud. 

4.22. Alates 1990. aastast on vesiviljelustoodang kogu maailmas
neljakordistunud14. ELis püsis tootmine aastatel 2008–2018 muutumatuna15. 
2020. aasta haldus-ja tulemusaruandes16 teatas komisjon, et 2023. aasta eesmärk 
saavutada aastatoodang 4,89 miljardit eurot saavutati 2016. aastal. 2022. aasta 
programmiaruanne näitab aga, et 2017. ja 2018. aastal langes vesiviljelustoodangu 
rahaline maht jälle alla sihtväärtust.  

4.23. EMKFi otsetoetus kalandus- ja vesiviljelussektorile ajavahemikul 2014–2020
oli 3,6 miljardit eurot (64% kogu EMKFist)17. Programmiaruandes sisalduvad EMKFi 
seirenäitajad, nagu ELi kalalaevastiku kasumlikkus või vesiviljelustoodangu väärtus, 
kajastavad üldisi suundumusi, ning annavad üldise ülevaate kalandus- ja 
vesiviljelussektori olukorrast. Need näitajad sõltuvad üldistest makromajanduslikest 
muutujatest nagu kütusehinnad, millel on otsesem mõju mõlema sektori olukorrale. 

14 „The EU Aquaculture Sector-Economic report 2020“, STECF, 2021.  

15 „Agriculture, forestry and fishery statistics“, EUROSTAT,2020.  

16 Iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne, vol. II, punkt 1.4.2. 

17 Euroopa Kontrollikoja arvutus Euroopa Komisjoni esitatud andmete põhjal. 
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https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2871698
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12069644/KS-FK-20-001-EN-N.pdf/a7439b01-671b-80ce-85e4-4d803c44340a?t=1608139005821
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-1703-ampr-_volume-ii_en.pdf


4.24. Konkreetsed näitajad, mis näitavad EMKFi toetuse tulemuslikkust
tegevustasandil, on kättesaadavad osana punktis 4.17 kirjeldatud seireraamistikust. 
Näiteks võimaldavad need näitajad jälgida EMKFist toetust saavate toetusesaajate 
netokasumi muutust (2020. aastal ületasid juba saavutatud tulemused 2023. aasta 
sihtväärtust). Samuti võimaldavad need näha keskkonnateenuseid osutavate 
vesiviljelusettevõtete arvu (2020. aastaks oli EMKF toetanud 1600 sellist 
põllumajandusettevõtet ehk 19,5% 2023. aasta sihtväärtusest) ja loodud ettevõtete 
arvu (2020. aastaks 486 ettevõtet ehk 10,8% 2023. aasta sihtväärtusest)18.  

Komisjon annab aru EMKFi kulutustest keskkonnaeesmärkidele, kuid 
nende kulutuste seos peamiste keskkonnanäitajatega ei ole hästi 
määratletud  

4.25. EMKF peaks edendama keskkonnasäästlikku kalandust ja vesiviljelust.
Kalapüük on peamine merekeskkonda koormav tegur19. ÜKP eesmärk on tagada, et 
püügitegevuse negatiivne mõju mere ökosüsteemile oleks minimaalne ja et kalavarude 
majandamisel järgitaks ökosüsteemipõhist lähenemisviisi20. Hiljuti teatasime, et kuigi 
oli olemas merekeskkonna kaitse raamistik, ei olnud ELi meetmed, sealhulgas 
liikmesriikide meetmed, taastanud merede head keskkonnaseisundit21. Jätkuvalt 
esineb probleeme, nagu põhjatraalerite negatiivne mõju merekeskkonnale ja 
kaitsealuste liikide kaaspüük22. 

18 Euroopa Komisjoni esitatud andmed. 

19 Marine environmental pressures, EEA, 2018; Ecosystem Effects of Fishing in the 
Mediterranean: An Analysis of the Major Threats of Fishing Gear and Practices to 
Biodiversity and Marine Habits, FAO 2004; Marine messages II, EEA, 2019; Global 
assessment report on biodiversity and ecosystem services, IPBES, 2019; The economics of 
Biodiversity:„The Dasgupta Review“, 2021. 

20 Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõige 3. 

21 Eriaruanne nr 26/2020, punkt V. 

22 „Assessment of the existing EU policy tools in the field of Sustainable Development Goal 
(SDG) 14 and other ocean-related Agenda 2030 targets“, Euoopa Komisjon, 2021; „Bycatch 
of protected and potentially vulnerable marine vertebrates – review of national reports 
under Council Regulation (EC) No. 812/2004 and other information“, ICES, 2019. 
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https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/marine-environmental-pressures
https://www.researchgate.net/publication/235733660_Ecosystem_Effects_of_Fishing_in_the_Mediterranean_An_Analysis_of_the_Major_Threats_of_Fishing_Gear_and_Practices_to_Biodiversity_and_Marine_Habitats
https://www.researchgate.net/publication/235733660_Ecosystem_Effects_of_Fishing_in_the_Mediterranean_An_Analysis_of_the_Major_Threats_of_Fishing_Gear_and_Practices_to_Biodiversity_and_Marine_Habitats
https://www.researchgate.net/publication/235733660_Ecosystem_Effects_of_Fishing_in_the_Mediterranean_An_Analysis_of_the_Major_Threats_of_Fishing_Gear_and_Practices_to_Biodiversity_and_Marine_Habitats
https://www.researchgate.net/publication/235733660_Ecosystem_Effects_of_Fishing_in_the_Mediterranean_An_Analysis_of_the_Major_Threats_of_Fishing_Gear_and_Practices_to_Biodiversity_and_Marine_Habitats
https://www.eea.europa.eu/publications/marine-messages-2
https://ipbes.net/global-assessment
https://ipbes.net/global-assessment
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/962785/The_Economics_of_Biodiversity_The_Dasgupta_Review_Full_Report.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:ET:PDF
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26/SR_Marine_environment_ET.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1625f673-b201-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1625f673-b201-11eb-8aca-01aa75ed71a1
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/byc.eu.pdf
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/byc.eu.pdf
https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2019/2019/byc.eu.pdf


4.26. 2020. aasta lõpuks oli komisjon registreerinud EMKFist 20,1 miljonit eurot
kulukohustustena, et rahastada 1364 projekti meetmete jaoks, mille eesmärk on 
piirata püügitegevuse mõju merekeskkonnale ja kohandada kalapüüki vastavalt liikide 
kaitsele23.  

4.27. Komisjon leiab, et tagasiheide on ÜKP keskkonnasäästlikkuse puudumise üks
põhjuseid24. DG MARE 2011. aasta hinnangu kohaselt heideti ELi vetes igal aastal vette 
tagasi umbes 23% kogupüügist. Selleks et see tava lõpetada ja julgustada kalureid 
soovimatu püügi vältimiseks valikulisemalt kala püüdma, keelab praegune ÜKP 
(mõningate eranditega) saagi vette tagasi heitmise. Seda keelav lossimiskohustuse 
säte25 kehtestati 2015.aastal. See on täielikult kehtinud alates 2019. aastast. EMKFi 
rahastamine võib aidata kaasa lossimiskohustuse täitmisele, näiteks aidates kaluritel 
osta selektiivsemaid püügivahendeid. 

4.28. EMKFi määruse26 üks erieesmärk on kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas soovimatu püügi vältimine ja vähendamine nii palju kui 
võimalik. Viimastes väljaannetes järeldatakse, et soovimatu saagi vette tagasi heitmine 
jätkub27. Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) aruannetes28 on leitud, et Põhjamere 
ja loodepiirkonna vete teatavates laevastikusegmentides on lossimiskohustust 
laialdaselt rikutud. Nii EMKFi programmiaruanne kui ka EMKFi iga-aastane 
rakendusaruanne29 sisaldavad tagasiheite mahtu mõõtvat näitajat. 
Programmiaruandes komisjon selle näitaja kohta aga andmeid ei esita. EMKFi iga-
aastases rakendusaruandes esitab komisjon mõningaid andmeid, mida ta ise peab 
ebausaldusväärseks. 

23 EMKFi iga-aastane rakendusaruanne, Euroopa Komisjon, 2021. 

24 SEC(2011) 891 final.  

25 Määruse (EL) nr 1380/2013 artikkel 15. 

26 Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 6 lõike 1 punkt a. 

27 SWD(2021) 122 final; Euroopa Parlamendi raport ühise kalanduspoliitika artikli 15 kohase 
lossimiskohustuse eesmärkide täitmise kohta; Euroopa Parlamendi uuring „EU fisheries 
policy – latest developments and future challenges“. 

28 „Compliance Evaluation“ aruanded, EFCA, 2019. 

29 EMKFi iga-aastane rakendusaruanne, Euroopa Komisjon, 2021. 
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https://www.efca.europa.eu/en/content/compliance-evaluation
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-09/emff-implementation-report-2020_en.pdf


4.29. ELil on rahvusvaheline kohustus kasutada merekaitsealasid mereelustiku
kaitseks. See võib hõlmata mitmesuguste meetmete, sealhulgas püügipiirangute 
kasutamist. 2018. aastal teatas EEA, et EL oli täitnud Aichi bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärgi määrata 2020. aastaks vähemalt 10% oma vetest merekaitsealadeks30. Seda 
kinnitab komisjoni EMKFi programmiaruandes esitatud asjakohane näitaja. Jõudsime 
oma merekeskkonna kaitset käsitlevas eriaruandes järeldusele, et merekaitsealad 
kaitsevad merekeskkonna bioloogilist mitmekesisust vähe31. 

ÜKP rakendamise edendamine 

4.30. Joonisel 4.7 on esitatud ülevaade programmiaruandes esitatud näitajatest,
mis on seotud selle eesmärgiga. 

30 „EU reaches the Aichi target of protecting ten percent of Europe's seas“, EEA, 2018. 

31 Eriaruanne nr 26/2020, punktid 31–39. 
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https://www.eea.europa.eu/highlights/eu-reaches-the-aichi-target
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26/SR_Marine_environment_ET.pdf


Joonis 4.7. Ülevaade ÜKP rakendamise soodustamisega seotud 
näitajatest  

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannete põhjal. 
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ÜKP kaitse-eesmärki tõenäoliselt ei saavutata 

4.31. ELi toimimise lepingu artikli 3 kohaselt kuulub mere bioloogiliste ressursside
kaitse ELi ainupädevusse 2011. aastal teatas komisjon32, et 78,5% ühenduse varudest, 
mille kohta olid teaduslikud andmed kättesaadavad, ei olnud säästvalt püütud. ÜKP 
põhieesmärk on muuta kalandus jätkusuutlikuks, mis hõlmab ka kalavarude taastamist 
ja säilitamist. 2020. aasta lõpuks olid liikmesriigid valinud ligi 6180 projekti, millele 
eraldati EMKFist kokku 695 miljonit eurot ja millest oli ära kasutatud 374 miljonit 
eurot33. 

4.32. Kaitse-eesmärgi
saavutamiseks teatab komisjon 
edusammudest maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse 
saavutamisel, mis on saavutatud 
säästva kasutamise määra (Fmsy) 
juures või sellest madalamal 
tasemel. Need teaduslikel 
nõuannetel põhinevad ohutud 
püügitasemed tuli võimaluse 
korral saavutada 2015. aastaks ja 
seejärel kõikidele varudele laienedes hiljemalt 2020. aastaks34. Komisjon kasutab 
EMKFi programmiaruandes näitajat „selliste kalavarude osakaal või arv, mida püütakse 
maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel“ ning see esitatakse Kirde-Atlandi (ICES), 
Vahemere ja Musta mere kohta eraldi. Lähtenäitaja 59%, mida komisjon kasutas 
ekslikult kõikide merede puhul, kehtib tegelikult ainult Kirde-Atlandi kohta. 

4.33. 2022. aasta eelarveprojektile lisatud EMKFi programmiaruandes ei esitata
tegelikke kvantitatiivseid tulemusi ÜKP kaitse-eesmärgi saavutamiseks, kuigi see teave 
on kättesaadav. Kirjeldavas osas viitab komisjon Fmsy-le vastavatest püügikvootidest 
tulenevate eeldatavate lossimiste suurele osakaalule, kuid ei rõhuta ka nende 
kalavarude suurt osakaalu, kus kalapüüki ohutul tasemel ei ole veel saavutatud. 
Leidsime, et selline keskendumine lossimisele, mitte kalavarudele, jätab liiga positiivse 
mulje väljavaatest saavutada püügieesmärk maksimaalse jätkusuutliku saagikuse 
tasemel. 

32 SEC(2011) 891 final, SEC(2011) 1416 final. 

33 EMKFi iga-aastane rakendusaruanne, Euroopa Komisjon, 2021. 

34 Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõige 2. 

© Getty Images / Monty Rakusen. 
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4.34. Komisjon märgib EMKFi programmiaruandes ka seda, et Atlandi ookeani
kirdeosas on püügisurve stabiliseerunud jätkusuutlikul tasemel, samas kui Vahemere ja 
Musta mere puhul ületas püügisurve Fmsy eesmärgi enam kui kahekordselt. 

4.35. Kokkuvõttes leiab komisjon 2022. aasta eelarveprojektile lisatud EMKFi
programmiaruandes, et kaitse-eesmärgi saavutamisel on tehtud mõõdukaid 
edusamme. Viimased ametlikud hinnangud näitavad, et EL ei ole seda tõenäoliselt 
2020. aastaks saavutanud35. Hiljutised teaduslikud andmed36 näitavad, et Atlandi 
ookeani kirdeosas on ülepüütud kalavarude osakaal ligi 40%, kuigi viimase kümne 
aasta jooksul on see märkimisväärselt vähenenud. Lisaks oli 83% Vahemere ja Musta 
mere hinnatud kalavarudest ülepüütud (arvutus põhineb mittetäielikel andmetel).  

4.36. Uurisime neid ebarahuldavaid tulemusi põhjustavaid tegureid oma hiljutises
merekeskkonna kaitset käsitlevas eriaruandes37. Leidsime, et kuigi ELi meetmed on 
andnud mõõdetavaid tulemusi Atlandi ookeanil, kus kalavarude majandamine on 
seotud lubatud püügi piirnormidega, on Vahemeri endiselt märkimisväärselt ülepüütud 
ning edasiminekut ei olnud märgata.  

4.37. Komisjon leiab38, et ülepüügi peamine põhjus on kalalaevastiku liigne
püügivõimsus. Kalalaevastiku liiga paljude segmentide püügivõimsus ületab 
olemasolevaid püügivõimalusi. Püügivõimsuse vähendamise eesmärk on seega veel 
üks oluline osa ELi kalavarude säästvast majandamisest. 2020. aasta lõpuks olid 
liikmesriigid valinud 24 958 projekti, mida rahastatakse EMKFist kokku 260 miljoni 
euroga, ja kulutanud 199 miljonit eurot meetmetele, millega toetatakse kalalaevastiku 
püügivõimsuse kohandamist püügivõimalustega39.  

35 „Status of marine fish and shellfish stocks in European seas“, EEA, 2019. 

36 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021. 

37 Eriaruanne nr 26/2020, punkt 84. 

38 SEC(2011) 891 final. 

39 EMKFi iga-aastane rakendusaruanne, Euroopa Komisjon, 2021. 
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4.38. Hiljutised andmed40 näitavad, et ELi laevastiku püügivõimsus on aeglaselt
vähenemas (vt joonis 4.8). Säästva püügimäära näitaja näitab aga, et enamikus 
liikmesriikides ei ole paljude laevastikusegmentide püügivõimsus 
kalapüügivõimalustega kaugeltki tasakaalus (2018. aastal hinnatud 182 
laevastikusegmendist oli see nii 145 puhul)41. 

Joonis 4.8. Ülevaade ELi kalalaevastiku püügivõimsusest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni ELi laevastikuregistri andmete põhjal, detsember 
2020. 

40 ELi laevastikuregister, andmed 2020. aasta detsembri seisuga. 

41 SWD(2021) 122 final, COM(2021) 279 final. 
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4.39. Kalalaeva püügivõimsust mõõdetakse selle mahu (brutotonnaaž GT) ja
mootorivõimsuse (kW) alusel. Märkisime oma 2017. aasta aruandes ELi 
kalanduskontrolli kohta, et mõned liikmesriigid ei kontrollinud nõuetekohaselt oma 
laevastiku püügivõimsust nende kahe kriteeriumi alusel42.  

4.40. EMKFi määruses on sätestatud, et EMKFi toetus ei tohi tuua kaasa ELi
laevastiku püügivõimsuse suurenemist43. Kahjulike kalandustoetuste küsimust on 
rõhutatud kestliku arengu eesmärkides (eesmärk 14.6), milles kutsutakse üles 
lõpetama sellised tavad 2020. aastaks. Selle üle peetakse intensiivseid läbirääkimisi 
WTOs. 

Teaduslikud nõuanded ja andmete kogumine on kalavarude 
majandamise põhiaspektid  

4.41. Näiteks ÜKP peamistes püügikvoote käsitlevates otsustes tuleks arvesse võtta
teaduslikke nõuandeid. Teaduslike andmete kättesaadavus on seega väga oluline. 
EMKF toetab andmete kogumist ja haldamist liikmesriikides. 2020. aasta lõpuks olid 
nad selleks eraldanud 482 miljonit eurot ja kulutanud 379 miljonit eurot44.  

4.42. Märkisime oma merekeskkonna kaitset käsitlevas eriaruandes45, et andmete
piiratuse tõttu ei saanud ICES 2017. aastal anda teaduslikke nõuandeid rohkem kui 
poolte kalavarude kohta. 2019. aastal oli see nii 62% puhul (159 kalavaru puhul 256-st 
olid andmed puudulikud46). Vahemeres ja Mustas meres hinnati 2016. aastal 47 
kalavaru, kuid teave oli 2018. aastal kättesaadav ainult 21 kalavaru kohta47.  

42 Eriaruanne nr 8/2017. 

43 Määruse (EL) 508/2014 artikkel 5. 

44 EMKFi iga-aastane rakendusaruanne, Euroopa Komisjon, 2021.  

45 Eriaruanne nr 26/2020. 

46 Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy, STECF, 2021. 

47 SWD(2020) 112 final. 
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Kalanduse kontrollisüsteemi ajakohastatakse. 

4.43. ÜKP edu on tihedalt seotud kalanduse kontrollisüsteemi tõhususega.
Kirjutasime 2017. aastal kontrollisüsteemiga seotud probleemidest48. Komisjon esitas 
2018. aasta septembris kalanduskontrolli määruse muutmise ettepaneku49. 
Kaasseadusandjad ei ole seadusandlikku ettepanekut vastu võtnud ja puudused 
kontrollisüsteemis püsivad50.  

4.44. EMKFist rahastatakse riiklike kontrollisüsteemide tõhususe parandamist, mis
on vajalik eeskirjade täitmiseks. Sellesse protsessi panustavad EMKFi meetmed on seni 
olnud kulukohustustega seotud summade poolest suurimad (440 miljonit eurot kuni 
2020. aastani51). Samas puuduvad näitajad, mis annaksid teavet EMKFi panuse kohta 
tõhusa kontrollisüsteemi eesmärgi saavutamisse. 

48 Eriaruanne nr 8/2017. 

49 COM(2018) 368 final. 

50 Aruanne kontrollimääruse kohaldamise kohta, Euroopa Komisjon, 2021. 

51 EMKFi iga-aastane rakendusaruanne, Euroopa Komisjon, 2021. 
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Järeldused 
4.45. ÜKP peaks käsitlema selliseid probleeme nagu mittesäästev kalapüük,
merekeskkonna seisundi halvenemine ning ELi kalandus- ja vesiviljelussektori 
ümberkorraldamine. EMKF peaks neid ÜKP eesmärke toetama. Komisjoni koostatud 
või saadud tulemusalane teave peaks kajastama EMKFi sekkumisega saavutatud 
tulemusi, tooma esile ebarahuldavad edusammud ja käivitama parandusmeetmed.  

4.46. Leidsime, et komisjoni tulemusalane teave keskendub peamiselt fondi
rahalisele panusele ÜKP eesmärkide saavutamisse, mitte tulemustele. 

4.47. Programmiaruanne ja iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne koosnevad
peamiselt üldistest makrotasandi näitajatest. Need aitavad saada üldise ülevaate 
kalandus- ja vesiviljelussektori olukorrast. EMKFi panuse ja teatatud saavutuste vahel 
puudub siiski selge seos (vt punkt 4.16). See seos on vajalik, et hinnata EMKFi 
tulemuslikkust ÜKP eesmärkide saavutamisel ja põhjendada eelarvetaotlusi. 
Konkreetsed EMKFi näitajad ja andmed, mis on kavandatud väljaspool 
programmiaruannet ja iga-aastast haldus- ja tulemusaruannet (ning mis on 
kokkuvõtlikult esitatud EMKFi iga-aastases rakendusaruandes), võimaldavad saada 
täielikuma ülevaate EMKFi rakendamisest, kuid ka need keskenduvad pigem kuludele 
kui tulemustele (vt punkt 4.17). 

4.48. Leidsime, et komisjon annab EMKFi programmiaruandes ning iga-aastases
haldus- ja tulemusaruandes vähe teavet EMKFi tulemuslikkuse kohta ÜKP 
keskkonnaeesmärkide toetamisel. ÜKP eesmärk saavutada 2020. aastaks kõigi 
kalavarude soovitud kaitsestaatus on tõenäoliselt saavutamata. Põhinäitaja, mille 
eesmärk on jälgida edusamme selles valdkonnas (kalapüük maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel), ei sisalda piisavalt teavet edusammude kohta selle saavutamisel 
(vt punktid 4.32–4.36). Märkisime ka, et püügitegevuse negatiivne mõju 
mereökosüsteemile püsib, soovimatu saagi vette tagasi heitmise kahjulik tava jätkub 
ning merepiirkondade kaitse tõhususest teavitamise näitajates on olulisi puudusi (vt 
punktid 4.25–4.29). 

4.49. Kättesaadav teave näitab, et ELi kalalaevastik on üldiselt kasumlik ja säästev
kalandus on kaluritele kasulik. Edusammud ELi vesiviljelustootmise edendamisel on 
olnud tagasihoidlikumad, sest tootmise kasv on viimasel ajal seiskunud (vt 
punktid 4.20–4.24). 
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4.50. EMKF rahastab andmete kogumist ja haldamist, et anda vajalikke teaduslikke
nõuandeid. Andmete piiratuse tõttu ei ole paljude kalavarude, eelkõige Vahemere ja 
Musta mere kalavarude kohta teaduslikud nõuanded siiski kättesaadavad (vt punktid 
4.41–4.42). 

4.51. Kalanduse kontrollisüsteem on oluline tegur ÜKP eesmärkide rakendamisel.
Komisjon on võtnud meetmeid, mis võivad parandada riiklikke kontrollisüsteeme; 
probleemid siiski püsivad (vt punkt 4.43). 
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Lisad 

4.1 lisa. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eesmärgid 

Erieesmärgid 

Eesmärk Täielik nimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud meie 
valimis 

Erieesmärk 
nr 1 

Konkurentsivõimelise, 
keskkonnasäästliku, 
majanduslikult elujõulise ja 
sotsiaalselt vastutustundliku 
kalanduse ja vesiviljeluse 
edendamine 

Kalanduse ja 
vesiviljeluse 
edendamine 
(EE1) 

Jah 

Erieesmärk 
nr 2 

Liidu integreeritud 
merenduspoliitika arendamise 
ja rakendamise toetamine 
ühtekuuluvuspoliitikat ja ühist 
kalanduspoliitikat täiendaval 
viisil 

Integreeritud 
merenduspoliitika 
edendamine 
(EE2) 

Ei 

Erieesmärk 
nr 3 

Kalandus- ja 
vesiviljeluspiirkondade 
tasakaalustatud ja kaasava 
territoriaalse arengu 
edendamine 

Territoriaalse 
arengu 
edendamine 
(EE3) 

Ei 

Erieesmärk 
nr 4 

ÜKP rakendamise 
soodustamine 

ÜKP 
soodustamine 
(EE4) 

Jah 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruannete põhjal. 
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5. peatükk 

Julgeolek ja kodakondsus 
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Sisukord 

Punkt 

Sissejuhatus 5.1.–5.9. 
Rubriigi „Julgeolek ja kodakondsus“ lühikirjeldus 5.1.–5.2. 

Ulatus ja käsitlusviis 5.3.–5.5. 

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi 
eesmärk ning toimimise alused 5.6.–5.9. 

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade 
rahastamisvahendi 
tulemuslikkuse hindamine 5.10.–5.31. 
Üldised märkused 5.10.–5.17. 
Liikmesriikide programmide rakendamises on märkimisväärseid 
erinevusi 5.11. 

Välispiiride ja viisade rahastamisvahendi tulemusi puudutavas teabes 
on lünki 5.12.–5.14. 

Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes avaldatud tulemusnäitajad 
annavad optimistliku pildi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi 
tulemuslikkusest 5.15.–5.16. 

Välispiiride ja viisade rahastamisvahendi üldeesmärgi saavutamisel 
ollakse graafikus, kuid seda mõjutavad mitmed välised tegurid 5.17. 

Ühise viisapoliitika toetamine 5.18.–5.21. 
Välispiiride ja viisade rahastamisvahend on aidanud kaasa viisade 
tõhusale menetlemisele, kuid ei ole suutnud soodustada koolituse 
kaudu liidu õiguse järjepidevat kohaldamist 5.20.–5.21. 

Integreeritud piirihalduse toetamine 5.22.–5.31. 
Välispiiride ja viisade rahastamisvahend toimib paremini IT-süsteemide 
ja -seadmete ajakohastamisel, kuid mitte piirivalveametnike 
koolitamisel neid kasutama 5.23.–5.26. 

Välispiiride ja viisade rahastamisvahend on võimaldanud töötada välja 
integreeritud piirihalduseks vajalikud süsteemid 5.27.–5.30. 

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi panus 
tõhusasse piirihaldusse sõltub liikmesriikide poolt IT-süsteemidesse 
sisestatavast usaldusväärsest, asjakohasest ja ajakohasest teabest 5.31. 
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Järeldused 5.32.–5.36. 

Lisad 
5.1 lisa. Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade 
rahastamisvahendi eesmärgid 
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Sissejuhatus 

Rubriigi „Julgeolek ja kodakondsus“ lühikirjeldus 

5.1. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 3 hõlmab kulutusi, mis on seotud
poliitikaga, mille eesmärk on tugevdada ELi kodakondsuse kontseptsiooni, luues 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva sisepiirideta ala. Sellest rahastatakse 
järgmisi valdkondi: 

o varjupaik ja ränne;

o sisejulgeolek, mis hõlmab ühtlustatud piirihaldust, ühise viisapoliitika arendamist,
õiguskaitseasutuste vahelist koostööd ning julgeolekuga seotud riskide ja kriiside
juhtimise suutlikkuse suurendamist;

o ränne ja julgeolek ning õigusalane koostöö;

o inimeste, loomade ja taimede tervis;

o kultuuri- ja audiovisuaalsektor;

o justiitsküsimused, tarbijate õigused, võrdõiguslikkus ja kodakondsus.

5.2. Selle rubriigi perioodi mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020
kogukulutused olid 22,4 miljardit eurot, millest 2020. aasta lõpuks oli välja makstud 
17,5 miljardit eurot (vt joonis 5.1). Kõige olulisem kuluvaldkond on seotud kahe 
omavahel seotud poliitikavaldkonnaga, milleks on ränne ja julgeolek. 
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Joonis 5.1. Julgeolek ja kodakondsus: perioodi 2014–2020 
kulukohustuste alusel tehtud maksed 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

Ulatus ja käsitlusviis 

5.3. Rubriigi „Julgeolek ja kodakondsus“ 11 programmist valisime ühe: välispiiride ja
ühise viisade rahastamisvahendi (edaspidi „ISF-BV“), mille maksed moodustasid 8,1% 
kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi maksetest (2020. aasta lõpu 
seisuga). Meie eesmärk oli teha kindlaks, kui palju asjakohast tulemuslikkust käsitlevat 
teavet oli olemas, ning hinnata selle teabe põhjal, kui hästi olid ELi kuluprogrammid 
tegelikult toiminud. See on jätk meie 2019. aasta aruandele (2019. aasta aruanne ELi 
eelarve tulemuslikkuse kohta), milles käsitleti Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondi (AMIF), mille maksed moodustasid 2019. aasta lõpu seisuga 23,9% 
kõigist maksetest. 

5.4. Käesoleva peatüki koostamisel kasutasime komisjoni avaldatud tulemuslikkuse
alast teavet, mis koosnes 2020. aasta iga-aastasest haldus- ja tulemusaruandest, 
2022. aasta eelarve projektile lisatud programmiaruannetest, olulisematest 
hindamistest ja muudest joonisel 5.2 loetletud aruannetest. Kontrollisime, kas 
komisjoni esitatud teave on usutav ja kooskõlas meie leidudega, kuid ei auditeerinud 
selle usaldusväärsust. Võtsime arvesse ka oma hiljutiste auditite ja läbivaatamiste 

Muud programmid
8,3 (47,7%)

Sisejulgeolekufondi politsei osa (ISF P) 
0,7 (4,0%)

Programm „Loov Euroopa“
1,2 (6,9%)

Programm „Toit ja sööt“
1,4 (8,0%)

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja 
viisade rahastamisvahend (ISF BV)
1,4 (8,1%)

Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifond (AMIF)
4,4 (25,3%)







Julgeolek ja kodakondsus
17,5
2,3%

(miljardites eurodes)

766,9 
miljardit eurot

i) osakaal kõigist MFRi rubriikidest ii) jaotus programmide kaupa

146

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_ET.pdf


 

tulemusi. Liites kirjeldatakse üksikasjalikumalt käesoleva peatüki koostamisel 
kasutatud metoodikat. 

Joonis 5.2. Peamiste hindamiste ja muude aruannete ajakava ning 
hõlmatud ajavahemikud 

 
* SIS: Schengeni infosüsteem, VIS: viisainfosüsteem, FRA: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, Eurosur: 
Euroopa piiride valvamise süsteem. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

MFR 
2021–2027

MFR 
2014–2020

MFR 
2007–2013

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

Hõlmatud ajavahemik Avaldamine

Sisejulgeolekufondi vahehindamine 
2014–2017

Integreeritud piirihalduse fondi (piiride ja 
viisade ning tollikontrolli vahendite 
rahastamisvahendite) hindamine

Välispiirifondi (2007–2013 ) 
järelhindamine

Sisejulgeolekufondi 
(2014–2020) järelhindamine

EUROSURi hindamine*

Aruanne Schengeni hindamis- ja 
seiremehhanismi toimimise kohta

Schengeni infosüsteem (SIS II) hindamine 

Aruanne SISi kasutamise kohta*

VISA ajakohastamise mõju hindamine

VISi* toimivuskontroll

FRA* EUROSURi* ja põhiõiguste kohta
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5.5. ELi kuluprogrammi aluseks olevad õigusaktid sisaldavad mitut eesmärki: 
üldeesmärke (tavaliselt laiemad ja strateegilisemad) ning erieesmärke (tavaliselt 
kitsamad ja operatiivsemad). Käesolevas peatükis käsitletakse ISF-BV üldeesmärki ja 
kahte erieesmärki. ISF-BV õigusaktides on sätestatud ka rahastamise tegevuseesmärgid 
(vt lisa 5.1)1. 

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi 
eesmärk ning toimimise alused 

5.6. ISF-BVst toetatakse (perioodil 2014–2020 kulukohustustena 2,4 miljardit 
eurot2) ühtlustatud piirihaldusmeetmeid, mis võimaldavad ühtset ja kõrgetasemelist 
piirikontrolli, ning ühise viisapoliitika väljatöötamist3, järgides liidu kohustust austada 
põhivabadusi ja inimõigusi. Joonisel 5.3 antakse ülevaade ISF-BV taustast ja 
kontseptsioonist, kirjeldades selle aluseks olevaid vajadusi, eesmärke ning eeldatavaid 
väljundeid ja tulemeid. 

                                                      
1 Määruse (EL) nr 515/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade 

rahastamisvahend, artikkel 3. 

2 Ainult jagatud eelarve täitmine, välja arvatud erakorraline abi (414 miljonit eurot) ja liidu 
meetmed. 

3 Määruse (EL) nr 515/2014 artikkel 3. 
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Joonis 5.3. ISF-BV ülevaade 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda määruse (EL) nr 515/2014 põhjal. 

Vajadused
• Luua vabadusel, õigusel ja 

turvalisusel rajanev 
sisepiirideta ala

• ELi kodanike ja seaduslike 
(lühiajaliste) reisijate vaba 
liikumine liidu 
territooriumil 

• Välispiiride range ja ühtne 
kontroll

Kavandatud tulemid
Mõju
• Sujuv piiriületamine
• ELi kodanike ja seaduslike 

reisijate vaba liikumine liidu 
territooriumil

• Suurem suutlikkus tulla 
toime survega välispiiridel

• Ebaseadusliku sisserände 
vähenemine

• Rändajate toetamine 
kooskõlas inimõigustealaste
kohustustega

Tulemused
• Nõuetekohane, ühtne ja 

tõhus piirikontroll
• Seaduslike (lühiajaliste) 

kolmandate riikide 
kodanikest külastajate 
ühetaoline kohtlemine

• Riikidevaheline parem 
teabevahetus ja tõhustatud 
konsulaarkoostöö

• Konsulaarasutuste ja 
piiripunktide renoveerimine
ja ajakohastamine

Protsessid

Eelarve täitmise viis
81% jagatud eelarve täitmine 
vormis (koos liikmesriikide ja 
Schengeni lepinguga ühinenud 
riikidega)

Osalejad
Komisjon, Frontex, eu-LISA, 
liikmesriikide ja 
assotsieerunud riikide 
ametiasutused, sealhulgas 
konsulaartöötajad, 
piirivalveametnikud ja 
tolliametnikud

Tegevused
Koolitus, uute, ajakohastatud 
ja asendusseadmete ostmine, 
ruumide renoveerimine, 
investeeringud IT-
süsteemide/ 
koostalitlusvõime
ajakohastamisse, laiendamisse 
ja hooldamisse

Kontekst ja välistegurid
ELi kontekst
• ELTLi sätted vabaduse, 

õiguse ja turvalisuse kohta
• ELi julgeolekuliidu

strateegia
• Schengeni õigustik ja 

piirieeskirjad
Liikmesriikide kontekst
• Erinev suutlikkus tulla 

toime viisade ja 
julgeolekuohtudega ning 
kohaldada rangeid ühiseid 
piirikontrollistandardeid 

• Ajutised piiride 
sulgemised

Välistegurid
• Rändesurve, geopoliitiline 

olukord
• ISF-Police

rahastamisvahend
• ELi ja teiste riikide 

kodanikest lähtuvad 
julgeolekuohud

• COVID-19

Sisendid

• 2014–2020 2,4 miljardit 
eurot

• Välja makstud: 50%

• Komisjoni, Frontexi, eu-
LISA ning osalevate riikide 
konsulaar- ja 
piirihaldusteenistuste 
töötajad

• Piirihalduse IT-süsteemid

* v.a liidu meetmed

Eesmärgid

• Üldeesmärk nr 1
Panustada liidus kõrge 
turvalisuse taseme
saavutamisse

ISF-BV:

• Erieesmärk nr 1: ühine 
viisapoliitika

• Erieesmärk nr 2: 
integreeritud piirihaldus

(vt lisa 5.1)

Kavandatud väljundid
• Viisasid, Schengeni 

õigustikku ja piirieeskirju 
käsitlevad 
koolituskursused

• Konsulaarasutuste ja 
piiripunktide taristu ja 
hooned ning seadmete 
ostmine

• Koostalitlusvõimelised 
IT-süsteemid integreeritud 
piirihalduseks koos 
usaldusväärsete, 
asjakohaste ja õige-
aegsete andmetega 

• Varustus ja 
kontrollikeskused 
piirivalveks (ka EUROSURi
ja Frontexi 
ühisoperatsioonide jaoks)
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5.7. Enamikku ISF-BV vahenditest (81%) haldavad osalevad ELi liikmesriigid (kõik
peale Iirimaa) ja neli Schengeni lepinguga ühinenud riiki (Island, Liechtenstein, Šveits ja 
Norra) oma riiklike programmide kaudu ning komisjoni rände ja siseasjade 
peadirektoraat (DG HOME). Viimane haldab ka ELi ülejäänud meetmeid ja erakorralist 
abi (kas otsese või kaudse eelarve täitmise kaudu). Joonisel 5.4 antakse ülevaade 
liikmesriikide programmide raames ajavahemikul 2014–2020 kantud tegelikest 
kuludest. 

Joonis 5.4. Ülevaade liikmesriikide programmide kulutustest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes liikmesriikide 2020. aasta rakendusaruannetele. 

Erieesmärk nr 1 – tegevustoetus ühisele viisapoliitikale: parandada liikmesriikide suutlikkust 
kohaldada ühist viisapoliitikat, et hõlbustada seaduslikku reisimist (Schengeni viisad), tagada 
kolmandate riikide kodanike võrdne kohtlemine ja võidelda ebaseadusliku sisserände vastu

2,5%

Erieesmärk nr 1 – riiklik eesmärk nr 1: riiklik suutlikkus: VISi riiklike komponentide ja muude 
IT-rakenduste väljatöötamine viisade väljastamiseks, viisaosakondade 
renoveerimine/uuendamine, uute viisaosakondade avamine kolmandates riikides 

4,6%

Erieesmärk nr 1 – riiklik eesmärk nr 2: ühise viisapoliitika alane koolitus, Schengeni 
hindamismehhanismi konkreetsete soovituste rakendamine

0,2%

Erieesmärk nr 1 – riiklik eesmärk nr 3: ühiste viisataotluskeskuste loomine, esindamist 
käsitlevad kokkulepped, konsulaatide väljaarendamine ja ajakohastamine, varustus ja 
spetsialiseeritud ametikohtade toetamine kolmandates riikides (nt sisserände 
kontaktametnikud) 

0,7%

Erimeede nr 1 – konsulaarkoostöö: eritegevuste all 0,3%

Erieesmärk nr 2 – riiklik eesmärk nr 1: EUROSUR: EUROSURi liikmesriikide komponentide 
loomine (sealhulgas riiklike koordinatsioonikeskuste hooned, seadmed ning info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia, riikide olukorra areng, teabevahetus), investeeringud 
piirikontrolli seadmetesse ja seiresüsteemidesse, sealhulgas varustus, mida jagatakse 
Frontexiga ühisteks piirioperatsioonideks

8%

Erieesmärk nr 2 – riiklik eesmärk nr 2: teabevahetus: eri asutuste vahelised 
teabevahetussüsteemid, koolituskursused, ekspertide kohtumised ja seminarid koostöö 
parandamiseks

2%

Erieesmärk nr 2 – riiklik eesmärk nr 3: liidu standardid: turvaliste ja koostalitlusvõimeliste IT-
piirihaldussüsteemide, nagu SISi, VISi, ETIASe ja EUROSURi loomine, piirikontrollitaristu (nt 
automaatse piirikontrolli väravad) väljaarendamine ja ajakohastamine  

2%

Erieesmärk nr 2 – liidu õigustik: piiride alane koolitus (Schengeni piirieeskirjad), Schengeni 
hindamismehhanismi konkreetsete soovituste rakendamine

1%

Erieesmärk nr 2 – riiklik eesmärk nr 5: tulevikuülesanded: ameti eestvõttel tehtavad 
piirianalüüsid

1%

Erieesmärk nr 2 – riiklik eesmärk nr 6: riikide suutlikkus: investeeringud piiripunktide taristu 
väljaarendamisse ja hooldamisse

30%

Erieesmärk nr 2 – erimeede nr 2: Frontexi seadmed: erimeetmed varustuse ostmiseks ja selle 
Frontexile ühisoperatsioonideks kasutada andmiseks

11%

Erieesmärk nr 2 – tehniline abi piiridele: anda liikmesriikidele erakorralist ja tehnilist abi 2%
Erieesmärk nr 2 –  tegevustoetus: piiripunktidele: paiksete ja mobiilsete piirikontrolliseadmete 
hoolduskulud

25%

Transiidi eriskeem: erikord Leedu ja Venemaa vaheliseks transiidiks 10%

8% 82% 10%

Riiklikud eesmärgid (ISF BV)

Liikmesriikide poolt riiklike programmide raames deklareeritud kulutused (2014–2020): 1,320 miljardit eurot

Osakaal maksetest kulutuste liikide kaupa

Erieesmärk nr 1 
Ühise viisapoliitika 

toetamine

Erieesmärk nr 2
integreeritud 

piirihaldus

Transiidi 
eriskeem
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5.8. Poliitika rakendamine ja ISF-BV kulutused nõuavad tihedat koordineerimist ja 
koostööd komisjoni, ELi ametite (eelkõige Frontexi) ning tolli (piiriga seotud ülesannete 
täitmisel), viisade, sisserände ja piirihalduse eest vastutavate liikmesriikide asutuste 
vahel. Eelkõige tuleb konsulteerida Frontexiga. See puudutab riiklike programmide, 
integreeritud piirihaldusega seotud kulude ning ühisoperatsioonideks vajalike sõidukite 
ja varustuse ostmise küsimusi4. 

5.9. Piirikontrolli ja Sisejulgeolekufondi meetmete rakendamist võivad mõjutada 
riikide valitsuste kontrolli alt väljas olevad sündmused, nagu COVID-19 pandeemia 
mõju tervisele, terrorismiohuga seotud julgeolekuküsimused ja väljastpoolt ELi pärit 
rändajate ettenägematu liikumine. 

  

                                                      
4 Määruse (EL) nr 514/2014 artikli 9 lõike 2 punkt f ja II lisa punkt 2. 
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Sisejulgeolekufondi välispiiride ja 
viisade rahastamisvahendi 
tulemuslikkuse hindamine 

Üldised märkused 

5.10. Joonisel 5.5 antakse ülevaade kõigist ISF-BV programmikirjelduse näitajatest, 
joonisel 5.6 esitatakse ISF-BV üldeesmärgi näitaja ning joonistel 5.8 ja 5.9 esitatakse 
meie erihinnangud ISF-BV kahe erieesmärgi näitajate kohta. Käsitleme meie 
2019. aasta aruandes ELi eelarve tulemuslikkuse kohta5 mõningaid üldisi piiravaid 
asjaolusid nende näitajate tõlgendamisel. Meie hinnang selle kohta, kas konkreetne 
näitaja püsib ajakavas, põhineb eelkõige sellel, kui tõenäoliselt saavutab asjaomane 
näitaja oma sihtväärtuse. Hindamisel ei võeta arvesse seda, kas ja kui tihedalt on 
konkreetne näitaja seotud ISF-BV meetmete ja eesmärkidega, ega seda, kas näitaja 
jaoks seatud sihtväärtus on piisavalt ambitsioonikas. Seetõttu on tegu alles esimese 
sammuga programmide tulemuslikkuse analüüsimisel. Samuti ei auditeerinud me 
alusandmete usaldusväärsust (kuigi me vaatleme seda 2019. aasta aruandes ELi 
eelarve tulemuslikkuse kohta6). 

Joonis 5.5. Ülevaade kõigist ISF-BV programmiaruandes käsitletud 
näitajatest 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannetele. 

                                                      
5 2019. aasta aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta, punkt 1.24. 

6 Samas, punktid 1.13–1.23. 

Eesmärk (*) Kokku
Kõik Kõik Kõik

Üldeesmärk nr 1 1 1 1
Erieesmärk nr 1 5 3 1 2 2 2
Erieesmärk nr 2 6 4 2 1 1 1 1 1 1

Kokku 12 7 3 3 1 3 2 1 2 1 1

Väljund Tulemus Mõju

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

SELGITUS

(*) Täisnimekiri on esitatud l isas 5.1
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Liikmesriikide programmide rakendamises on märkimisväärseid 
erinevusi 

5.11. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ning programmiaruannetes
avaldatud finantsteave näitab, et liikmesriikide programmide vahendite jaotuse ja 
kasutamise määrad on väga erinevad: 

o määruses sätestatud jaotuskriteeriumide alusel eraldatakse 43% (1 miljard eurot)
vahendi jagatud eelarve täitmise vormis hallatavast rahastamisest (mis
moodustab kokku 2,4 miljardit eurot) neljale liikmesriigile (Kreeka, Itaalia,
Hispaania, Leedu);

o 2020. aasta lõpuks oli välja makstud vaid 55% riiklike programmide eraldistest7.
Vahendite kasutamise määr oli riigiti samuti väga erinev ja jäi vahemikku 18–79%
eraldistest. Liikmesriigid teatasid järgmistest probleemidest, mis aeglustasid
vahendite kasutamist8:

o hangetega seotud viivitused, mille põhjuseks on sellised tegurid nagu
osalejate vähesus, keerukad tehnilised kirjeldused ja tehnilised
miinimumstandardid, mis toovad näiteks kaasa vajaduse uute tehniliste
kirjelduste ja hangete tühistamise järele;

o õigusaktide jäikus, mis raskendas riiklike eraldiste ümbersuunamist, et
suurendada IT-süsteeme hõlmavate projektide rahastamist, mille tulemuseks
oli madalam vahendite kasutamise määr;

o mõne liikmesriigi tegevusetus koordineerimisel, mis on vajalik kolmandates
riikides konsulaatide avamiseks (nt ühiste Schengeni büroode loomine
kolmandates riikides);

o muud tegurid, mis ei sõltu rakendusasutustest, on COVID-19, riikide
vastastikune sõltuvus, projektide aeglane elluviimine, suurem arv
riigihangetega seotud kaebusi ning poliitilised ja halduslikud takistused
kolmandates riikides.

7 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruanded, lk 1006. 

8 Liikmesriikide 2020. aasta rakendusaruanded. 
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Välispiiride ja viisade rahastamisvahendi tulemusi puudutavas teabes on 
lünki 

5.12. Tulemusraamistik ei hõlma ELi tasandi meetmeid (määruses „liidu 
meetmed“) ega erakorralist abi, mis moodustab 19% ISF-BV eraldistest. Kuna 
õigusaktides seda ette ei nähta, ei ole komisjon nende meetmete jaoks veel välja 
töötanud tulemuslikkuse järelevalve raamistikku. Seega on 553 miljoni euro suuruse 
summa kohta vaid piiratud ulatuses tulemuslikkuse alast koondteavet. 

5.13. Iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne ning programmiaruanded annavad 
vähe teavet fondi rakendamise säästlikkuse ja tõhususe ning ISF-BV meetmete 
kulutõhususe kohta. 

5.14. Enam kui pool (7 näitajat 12-st) iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ning 
programmiaruannetes avaldatud ISF-BV näitajatest on väljundnäitajad ja kirjeldavad 
seega programmi rakendamist, mis on tihedalt seotud eelarve kasutamise määraga. 
Sisejulgeolekufondi 2018. aasta vahehindamine (vt joonis 5.2), mis tehti ajal, mil 
rakendamine oli aeglane, on ainuke aruanne, mis sisaldab teavet tegevuseesmärkide 
saavutamise kohta (vt lisa 5.1). Mitmeaastasele projektile raha kulutamise ja tulemite 
ilmnemise vahel on paratamatult ajavahe. 2020. aasta lõpuks ei olnud liikmesriigid veel 
välja maksnud 45% ISF-BV eraldistest, mis tähendab, et paljud tulemused saavutati 
tõenäoliselt alles pärast 2020. aastat. Liikmesriigid esitavad oma järelhindamise 
komisjonile 2023. aasta lõpuks. 

Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes avaldatud tulemusnäitajad 
annavad optimistliku pildi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi 
tulemuslikkusest 

5.15. 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandes avaldamiseks valitud peamised 
tulemusnäitajad näitavad, et ISF-BV on teinud märkimisväärseid edusamme oma 
sihtväärtuste suunas, saavutades üle 100% (vt punkt 5.16 selle kohta, kuidas piiratud 
arvu riikide erandlikult head väljundid võivad parandada erieesmärkide nr 2.2 
ja 1.4 üldist saavutamist). Need koos ISF-BV rahastatud tegevuste kirjeldusega annavad 
seni tehtud edusammudest optimistliku pildi. Liikmesriikide konsulaatide ja 
piirivalveametnike koolitust ja suutlikkuse suurendamist mõõtvad vähem julgustavad 
näitajad jäetakse aga esitamata. 
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5.16. Kuna avaldatud tulemusnäitajates koondatakse liikmesriikide esitatud
tulemused, annab väikese arvu riikide erakordselt hea tulemuslikkus positiivse üldpildi: 

o erieesmärgi nr 1.4 all kirjeldatud 2680 konsulaadi rahastamine (2020. aasta
sihtväärtus 923) tuleneb peamiselt nelja riigi tulemustest (Saksamaa, Hispaania,
Kreeka, Itaalia), kes on igaüks teatanud üle 500 konsulaadi rahastamisest. Ilma
nende riikideta oleks sihtväärtus kokku olnud vaid 641 ning seni tehtud
edusammude määr oleks langenud 290%-lt 85%-le;

o Prantsusmaa teatas erieesmärgi nr 2.2 raames erakorralisest tulemusest
piirikontrollitaristu ajakohastamisel ja arendamisel (14 735 ühikut võrreldes
sihtväärtuseks seatud 4000 ühikuga), mis aitas oluliselt kaasa 33 516 ühiku
suuruse kogutulemuse saavutamisele (sihtväärtus kokku oli 19 902);
Prantsusmaad arvestamata oleks tulemuseks olnud 18 781 ühikut
(sihtväärtus 19 902);

o kui välja jätta kolm riiki (Prantsusmaa, Sloveenia, Norra), kes teatasid erieesmärgi
nr 1.1 raames erakorraliselt headest tulemustest konsulaarkoostöö alal, väheneks
tulemuste saavutamise määr 294%-lt (sihtväärtus 146 ja tegelikult tulemus 430)
121%-ni;

o erieesmärgi nr 1.3 raames teatatud 759-st kolmandates riikides lisandunud
spetsialiseerunud konsulaartöötaja ametikohast (sihtväärtus 395 töötajat)
679 olid loonud üksnes neli riiki (Austria, Saksamaa, Kreeka, Madalmaad). Ilma
nende riikideta oleks seni tehtud edusammude määr langenud 192%-lt 28%-le.
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Välispiiride ja viisade rahastamisvahendi üldeesmärgi saavutamisel 
ollakse graafikus, kuid seda mõjutavad mitmed välised tegurid 

Joonis 5.6. Ülevaade üldeesmärgiga seotud näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannetele. 

5.17. ISF-BV eesmärk on panustada ELis julgeoleku kõrge taseme saavutamisse.
Rändekriis avaldas tohutut survet ELi välispiiridele, õhutades mõningaid liikmesriike 
taaskehtestama piirikontrolli sisepiiridel ja võtma kasutusele muid meetmeid. ISF-BV 
aitas liikmesriike nende püüdlustes täiendava rahastamisega. Samas on keeruline 
eristada ja hinnata programmi tõhusust selle eesmärgi saavutamisel, kuna seda 
mõjutavad ka mitmed välised tegurid. Sama kehtib üldise mõjunäitaja kohta, mida 
kasutatakse üldeesmärgi saavutamise hindamiseks (vt joonis 5.6). Kuigi ISF-BV 
kulutused ja meetmed võivad aidata kaasa ebaseaduslike rändajate kinnipidamisele ELi 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 1 1 1

Ei

Ebaselge 1 1

KOKKU 1 1

Väljund Tulemused Mõju KOKKU

Valitud näitaja üksikasjad

Vahe-eesmärk
puudub

2012 2022

100% (2020)

Näitaja Edusammud eesmärkide saavutamisel

ELi välispiiridel tabatud 
ebaseaduslikud rändajad

Mõju

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või on ebaselge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei
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välispiiridel, sõltub rändajate arv väga ebastabiilsetest välisteguritest, mis ei ole ELi 
kontrolli all. 

Ühise viisapoliitika toetamine 

5.18. ISF-BV eesmärk on soodustada ühise poliitika väljatöötamist, et võimaldada 
Schengeni alal kontrollideta reisimist nii ELi kodanikele kui ka kolmandate riikide 
kodanikele, kellel on viisa (joonis 5.7). Ülevaade programmiaruandes esitatud 
näitajatest, mis on seotud erieesmärgiga nr 1 (ühise viisapoliitika toetamine), on 
esitatud joonisel 5.8. 

Joonis 5.7. Schengeni ala kaart 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes Euroopa Parlamendi uuringule „Study PE 658.699 – The State 
of Play of Schengen Governance“, november 2020, lk 16. 

ELi Schengeni riigid

ELi mittekuuluvad Schengeni riigid 

ELi Schengenisse mittekuuluvad riigid*

* Ühendkuningriik osales neis programmides kuni EList väljaastumiseni 31. jaanuaril 
2020.
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Joonis 5.8. Ülevaade ühise viisapoliitikaga seotud näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannetele. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 1 1 2 3

Ei 2 2

Ebaselge (*) 1 1

KOKKU 3 2 5

Väljund Tulemused Mõju KOKKU

Lisainfo näitajate kohta

Vahe-eesmärk
50% (2017)

Vahe-eesmärk
50% (2017)

Vahe-eesmärk
50% (2017)

Vahe-eesmärk
50% (2017)

Vahe-eesmärk
50% (2017)

2013

2013

2013

2013

2013

2022

2022

2022

2022

2022

100% (2020)

38% (2020)

7% (2020)

100% (2020)

100% (2020)

Näitaja Edusammud eesmärkide saavutamisel 

ISFi toel välja töötatud 
konsulaarkoostöö meetmete arv

ISFi rahastatud ühise viisapoliitika 
alastel koolitustel osalenute arv

ISFi rahastatud ühise viisapoliitika 
alased koolitused

ISFi abiga välja arendatud või 
ajakohastatud konsulaaresinduste 

arv

ISFi toetatavate spetsialiseeritud 
ametikohtade arv kolmandates 

riikides

Tulemused

Väljund

Väljund

Tulemused

Väljund

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või on ebaselge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei
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5.19. Ühine viisapoliitika hõlmab ainult lühiajalisi viisasid. Pikemaajalised viisad ja
elamisload kuuluvad endiselt liikmesriikide pädevusse, ilma kohustuseta jagada seda 
teavet teiste riikidega (vt punkt 5.31). Näiteks kasutavad Schengeni riigid ikka enam kui 
200 eri liiki viisasid ja elamislube, et võimaldada kolmandate riikide kodanikel 
Schengeni alale siseneda ja seal reisida. Leidsime oma ELi piiriteabesüsteeme 
käsitlevas eriaruandes, et ainuüksi 2017. aastal väljastati peaaegu 2,7 miljonit sellist 
luba9. ISF-BV saab seega ainult aidata kaasa teatavate ELi sisenemiseks kasutatavate 
lubade järjepidevale ja tõhusale menetlemisele. 

Välispiiride ja viisade rahastamisvahend on aidanud kaasa viisade 
tõhusale menetlemisele, kuid ei ole suutnud soodustada koolituse kaudu 
liidu õiguse järjepidevat kohaldamist 

5.20. 2680 konsulaadi rahastamise ja ajakohastamise kaudu (290% 2020. aasta
sihtväärtusest), on ISF-BV aidanud luua turvalisemaid ja tõhusamaid viisataotluste 
menetlemise keskusi. Liikmesriigid olid esialgu vastu ühise konsulaartegevuse ja 
viisakeskuste loomisele, hoolimata ISF-BV pakutavatest rahalistest stiimulitest10. Kuigi 
on välja töötatud 430 ühist konsulaartegevust (295% 2020. aasta sihtväärtusest), on 
see peamiselt tingitud kolme liikmesriigi erakordsetest tulemustest (vt punkt 5.16). 
Lisaks on ISF-BV olnud keskse tähtsusega ühise viisapoliitika IT-süsteemide11 
arendamisel (vt ka erieesmärki nr 2 kirjeldav osa allpool). 

5.21. Praeguseks on aga ühise viisapoliitika valdkonnas koolitatud 4322 töötajat
(38% 2020. aasta sihtväärtusest) ja antud koolitustundide arv on 12 386 (7% 
2020. aasta sihtväärtusest). Kuigi koolitusi korraldati riigiti väga erineval määral, on 
keskmine koolitustundide arv vaid 3 (võrreldes kavandatud 16 tunniga). Koolituste 
vähesus suurendaks ohtu, et Schengeni viisataotlusi ei menetletaks ühtlustatud viisil 
(eriti viisade ja täiendavate dokumentide kehtivuse kindlaksmääramisel), mis 
põhjustaks kolmandate riikide kodanike erinevat kohtlemist12. 

9 Eriaruanne nr 20/2019: „Piirikontrolli toetavad ELi infosüsteemid: kasulikud töövahendid, 
kuid rohkem tuleb keskenduda andmete õigeaegsusele ja terviklusele“, punktid 59–62, 73. 

10 SWD(2018) 340 final: „Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa 
2014–2017“, osa 5.1.1, punkt 5. 

11 SWD(2018) 340 final: „Interim Evaluation of the Internal Security Fund - Borders and Visa 
2014–2017“, osa 5.1.1, punkt 1. 

12 COM(2020) 779 final: „Komisjoni aruanne [---] Schengeni hindamis- ja 
järelevalvemehhanismi toimimise kohta [---]“, lk 8–9. 
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Integreeritud piirihalduse toetamine 

5.22. Joonisel 5.9 esitatakse ülevaade programmiaruannete näitajatest, mis on
seotud erieesmärgiga nr 2 (integreeritud piirihalduse toetamine). 
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Joonis 5.9. Ülevaade integreeritud piirihaldusega seotud näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannetele. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 2 1 2

Ei 1 1 1 3

Ebaselge 1 1 1 1

KOKKU 4 1 1 6

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

Lisainfo näitajate kohta

Vahe-eesmärk
50% (2017)

Vahe-eesmärk
50% (2017)

Vahe-eesmärk
53% (2017)

Vahe-eesmärk
puudub

Vahe-eesmärk
100% (2017)

Vahe-eesmärk
50% (2017)

2013

2013

2013

2013

teadmata

2013

2022

2022

2022

2022

2022

2022

86% (2020)

39% (2020)

100% (2020)

30% (2020)

100% (2020)

60% (2020)

Näitaja Edusammud eesmärkide saavutamisel 

ISFi toel piirihalduse alast 
koolitust saanud töötajate arv

ISFi toel osutatud piirihalduse 
alaste koolituste arv

ISFi toel välja töötatud või 
ajakohastatud piirikontrolli 

infrastruktuuri ja vahendite arv

EUROSURi raames loodud/edasi 
arendatud riikliku piirivalve 

infrastruktuuride arv

ISFi toetusel automaatse 
piirikontrolli väravate kaudu 

toimunud piiriületuste arv

Liikmesriikide poolt Euroopa 
olukorrapildi jaoks teatatud 

vahejuhtumite arv

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund

Tulemus

Mõju

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Eesmärk puudub või on ebaselge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on eesmärgi saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei
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Välispiiride ja viisade rahastamisvahend toimib paremini IT-süsteemide 
ja -seadmete ajakohastamisel, kuid mitte piirivalveametnike 
koolitamisel neid kasutama 

5.23. Viisa- ja piirikontrolli IT-süsteemide, -seadmete ja -taristu ajakohastamisel on
tõeline ELi lisaväärtus. Piirikontrolli tõhususe ja tulemuslikkuse parandamine võib 
tähendada seda, et seaduslikud reisijad saavad positiivsema kogemuse. Kuna neist 
tulenev kasu sõltub piirivalveametnike asjakohasest koolitusest13, võib puuduliku 
koolitusega kaasneda see, et uuendustest tulenevat kasu ei kasutata täiel määral ära. 
Komisjoni tehtud SIS II hindamises14 leiti, et hoolimata süsteemi edukast toimimisest ja 
tehnilistest võimalustest, ei kasutatud selle võimsust täiel määral ära. 

5.24. 2020. aasta lõpu seisuga oli ISF-BV toel välja töötatud või uuendatud
33 516 ühikut piirikontrollitaristut ja -varustust, mida on tunduvalt rohkem kui 
2020. aastaks seatud sihtväärtus (19 902). Samaks ajaks oli 29 903 töötajat (86% 
2020. aasta sihtväärtusest) läbinud piirihalduse aspektide alase koolituse kestusega 
keskmiselt veidi rohkem kui 4 tundi, kuigi koolitusi korraldati riigiti väga erineval 
määral. Mõned liikmesriigid esitasid sama näitaja kohta nii koolitustundide, -päevade 
kui ka -kursuste arvu, ning seega ei ole koguarvud võrreldavad. 

5.25. Automaatsed piirikontrolliväravad, mida nimetatakse ka e-väravateks,
suurendavad piiriületuste tõhusust (tavaliselt lennujaamades), võimaldades kontrollida 
suurt hulka reisijaid ilma inimeste sekkumiseta, ning vabastades piirivalveametnikud 
vajaduse korral üksikasjalikumaks kontrolliks. Kuigi e-väravaid läbinud reisijate arv on 
aasta-aastalt suurenenud (2%-lt 2015. aastal 30%-le 2020. aastal), on 2022. aastaks 
seatud sihtväärtuse saavutamine väga ebatõenäoline. 

5.26. Fondi pakutava ELi lisaväärtuse selge element on see, et riigid saavad
kasutada ISF-BV pakutavat rahastamist piirivalvevarustuse ostmiseks ja selle Frontexile 
ühisoperatsioonideks kasutada andmiseks. 2020. aasta programmiaruandes on selle 
rubriigi kulukohustuste summaks märgitud 337 miljonit eurot ja maksete summaks on 
esitatud 141 miljonit eurot. 

13 Eriaruanne nr 20/2019, punkt 23. 

14 COM(2016) 880 final teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) hindamise kohta, 
punktid 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9. 
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Välispiiride ja viisade rahastamisvahend on võimaldanud töötada välja 
integreeritud piirihalduseks vajalikud süsteemid 

5.27. ISF-BV on andnud väga asjakohast tuge nelja15 praeguse IT-
piirihaldussüsteemi – EUROSURi, SIS II, VISi ja Eurodaci – ning veel väljatöötamisel 
olevate EESi ja ETIASe süsteemide arendamiseks, hooldamiseks, laiendamiseks ja 
koostalitlusvõimeks (vt joonis 5.10). 2019. aasta mais võeti vastu neid süsteeme 
ühendav koostalitlusvõime pakett, kuigi projektide lõpuleviimist ei ole oodata enne 
2023. aasta lõppu. 

15 Lisaks ka reisijate isikuandmete register (PNR): politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja 
selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendist (ISF-Police) rahastatav IT-
süsteem, mis on ühendatud Sisejulgeolekufondi piiride tarkvaraga. 
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Joonis 5.10. ELi piirihalduse infosüsteemid 

* PNRi rahastatakse üksnes politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning
kriisiohje rahastamisvahendist (ISF-Police), mida käesolevas peatükis ei käsitleta.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

võimaldab piiril seda ületavate isikute 
kohta infot saada:
- teave kadunud või tagaotsitavate

isikute kohta
- Schengeni ala peamine süsteem
- kasutatakse riiki sisenemisel ja riigist

lahkumisel ning kriminaalmenetluste
käigus

- süsteemi haldab eu-LISA

Olemasolevad süsteemid

lühiajaliseks viibimiseks 
Schengeni alale sisenevate ja 
sealt lahkuvate kolmandate 
riikide kodanike riiki 
sisenemine ja riigist lahkumine

viisanõudest vabastatud 
kolmandate riikide 
kodanikud, kes tulevad 
lühikeseks ajaks

kolmandate riikide 
kodanikud, kes elavad 
ELis, tulevad pikaks 
ajaks või ületavad 
sageli välispiire

Piiril

Enne piiri

- välispiiride valve
- teabevahetuse, olukorrapiltide

ja seirevahendite raamistik
- süsteemi haldab Frontex

- lennureisijate andmed
- avaliku ja erasektori

kasutajad (lennuettevõtjad)
- detsentraliseeritud

süsteem, mida haldavad
riigid

Tuleviku süsteemid

Eurodac

PNR*

Eurosur

võimaldab registreerida 
varjupaigataotlejaid ja ebaseaduslikke 
rändajaid:
- sõrmejälgede andmebaas
- kasutatakse riiki sisenemise ja

riigist lahkumise ning 
kriminaalmenetluste korral

- süsteemi haldab eu-LISA

võimaldab kontrollida viisaomanikke:
- toetab viisade taotlemise

menetlust
- kasutatakse Schengeni viisade

kontrollimiseks
- süsteemi haldab eu-LISA

VIS

SIS

EES

ETIAS

VISi aja-
kohastatud 
versioon
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5.28. Need süsteemid on üliolulised, et võimaldada tuvastada piirikontrollide
käigus selliseid isikuid, kes kujutavad endast julgeolekuohtu, võimaldades samal ajal 
seaduslikel reisijatel sujuvalt piiri ületada. Neis andmebaasides tehakse üha rohkem 
päringuid. Näiteks tehti SIS II-s 2019. aastal 6,7 miljardit päringut (2016. aastal 
4 miljardit päringut)16. Kuigi ebaseaduslikud piiriületused vähenesid 149 000-lt 
2018. aastal 142 000-le 2019. aastal ja seejärel 125 000-le 2020. aastal, on nende 
kolmandate riikide kodanike arv, kellel keelati ELi siseneda, pidevalt suurenenud – 
297 860-lt 2015. aastal 689 065-le 2019. aastal17. See näitab, et piirihaldussüsteemid 
aitavad suurendada piirikontrolli tõhusust. 

5.29. Täheldasime 2019. aastal meie ELi piirikontrolli infosüsteemide auditi18 ajal,
et auditiga hõlmatud riigid eraldasid Sisejulgeolekufondist viiele auditeeritud 
süsteemile 3–29% oma eraldistest. 

5.30. Piirihalduse IT-süsteemidele on eraldatud olulisi rahalisi ja muid vahendeid.
Nende rahastamine on pärinenud mitmest allikast: liikmesriikide eelarved, ISF-BV ja 
ISF-Police’i riiklikud programmid, konkreetsed ELi eelarveread ja ametid. Samas 
puudub põhjalik ülevaade, kui palju on neile seni ELi eelarvest kokku kulutatud, sest 
selle teave selle kohta on killustatud paljude eri perioode hõlmavate dokumentide 
vahel. 

Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi panus 
tõhusasse piirihaldusse sõltub liikmesriikide poolt IT-süsteemidesse 
sisestatavast usaldusväärsest, asjakohasest ja ajakohasest teabest 

5.31. Tõhusa ja tulemusliku viisa- ja piirikontrolli võimaldamiseks on oluline, et
piirikontrollis kasutatavad IT-süsteemid toimiksid nõuetekohaselt ning kasutaksid 
usaldusväärset, asjakohast ja ajakohast teavet. ISF-BV panuse positiivset mõju tõhusale 
piirihaldusele võivad piirata järgmised asjaolud: 

o SIS II on suurim ja enim kasutatav julgeoleku- ja piirihaldussüsteem. See
võimaldab liikmesriikide ametiasutustel sisestada hoiatusteateid üksikisikute ja
esemete kohta ning nendega tutvuda. Kuigi süsteem muudab piirikontrolli

16  2020. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruanded (lk 344) ja EU-lisa SIS II – 
2019. aasta statistika (lk 6). 

17 Allikas: Eurostat. 

18 Eriaruanne nr 20/2019, punkt 46. 
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tõhusamaks (vt punkt 5.28), ohustavad andmete kvaliteediga19 seotud 
probleemid kontrollide tõhusust ja tulemuslikkust20. Lisaks võiksid 
piirivalveametnikud kasutada SIS II-ga veelgi süsteemsemalt21: leidsime ühe 
2019. aastal tehtud küsitluse käigus, et ajapuudus sunnib töötajaid tegema riiki 
sisenemise ja riigist lahkumise otsuseid andmebaasis päringuid esitamata; 

o VIS ühendab kolmandates riikides paiknevaid konsulaate Schengeni riikide kõigi 
välispiiripunktidega ning võimaldab riikidel viisainfot vahetada. 
Piirivalveametnikud saavad kontrollida, kas viisa esitanud isik on selle õigusjärgne 
omanik, kas viisa on ehtne ja kas selle omanik täidab jätkuvalt viisanõudeid. 
Süsteem sisaldab aga ainult lühiajalisi Schengeni viisasid (vt punkt 5.19) ning selles 
puuduvad konsolideeritud andmed kõigi väljastatud ja kontrollitud viisade 
kohta22; 

o EUROSURi 2020. aasta programmiaruanne näitab, et kõik süsteemi eeskirjadega 
nõutavad riiklikud ja piirkondlikud koordineerimiskeskused olid 2014. aasta 
detsembriks loodud. Samas leiti neli aastat hiljem komisjoni hindamise käigus, et 
mitu liikmesriiki ei olnud nõudeid ikka veel täielikult täitnud, ning meie leidsime, 
et riigid ei olnud kõiki nõudeid täielikult ja järjepidevalt rakendanud23. EUROSURi 
tõhusust pärsivad riigid, kes ei teata kõikidest vahejuhtumitest (nende arvu ja liigi 
järgi), ei ajakohasta teavet kiiresti ja/või ei jaga kogu teavet. Seega on riikide 
teatatud vahejuhtumite arvu näitaja tõenäoliselt esitatud tegelikust väiksemana. 
Komisjon on astunud samme selle probleemi kõrvaldamiseks, kehtestades 
liikmesriikidele vahejuhtumitest teatamiseks kohustuslikud nõuded24. 

  

                                                      
19 Samas, punktid 68–72. 

20 COM(2016) 880 final, punkt 4.3.6. 

21 Eriaruanne nr 20/2019, punktid 49–54, 91. 

22 Samas, punkt 91. 

23 Eriaruanne nr 8/2021: „Frontexi toetus välispiiride haldamisele ei ole senini piisavalt tõhus“, 
punkt 29 ja III lisa. 

24 9. aprilli 2021. aasta määrus (EL) 2021/581 Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) 
olukorrapiltide kohta, ELT L 124, 12.4.2021, lk 3. 
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Järeldused 
5.32. ISF-BVst on antud märkimisväärset toetust (seni 1,4 miljardit eurot), et aidata
liikmesriikidel tulla toime integreeritud piirihalduse raamistiku ja ühise viisapoliitika 
loomise ja rakendamisega seotud kulude ja probleemidega ajal, mil rändekriis on 
avaldanud tohutut survet ELi välispiiridele. Ei ole selge, mil määral on programm 
saavutanud oma üldise eesmärgi aidata kaasa turvalisuse kõrge taseme saavutamisele 
ELis, sest näitajat, millega mõõdetakse edusamme selle eesmärgi saavutamisel, 
mõjutavad mitmed välised tegurid (vt punkt 5.17). 

5.33. 2020. aasta lõpuks oli välja makstud vaid 55% riiklike programmide
eraldistest. ISF-BV vahendite kasutusmäärad erinesid liikmesriigiti märkimisväärselt, 
jäädes vahemikku 18–79%. Seega realiseeruvad paljud tulemused tõenäoliselt pärast 
2020. aastat. Tulemusraamistik ei hõlma liidu meetmeid ega erakorralist abi, mis 
moodustavad 19% nii ISF-BV kui ka ISF-Police’i eraldistest (vt punktid 5.11–5.12). 

5.34. Kokku püsib iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ning
programmiaruannetes avaldatud 12-st ISF-BV näitajast kuus 2020. aasta sihtväärtuste 
saavutamise ajakavas. Neist enam kui pooled (seitse) on väljundnäitajad ja mõõdavad 
seega programmi rakendamist. Oma iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitab 
komisjon näitajad, mis näitavad suuri edusamme ISF-BV sihtväärtuste saavutamisel. 
Mitte vähem positiivsed on ka konsulaatide ja piirivalveametnike koolitamise ja 
suutlikkuse suurendamise kohta esitatud andmed. Lisaks märgime, et kuna avaldatud 
tulemusnäitajates koondatakse liikmesriikide esitatud tulemused, annab väikese arvu 
riikide erakordselt hea tulemuslikkus positiivse üldpildi ja optimistliku mulje senistest 
edusammudest (vt punktid 5.10, 5.14–5.16). 

5.35. Seoses ühise viisapoliitika toetamise erieesmärgiga on ISF-BV aidanud
ajakohastada rohkem kui 2620 konsulaati, luues seeläbi turvalisemad ja tõhusamad 
viisataotluste menetlemise keskused. Samuti on rahastu edendanud 
liikmesriikidevahelist konsulaarkoostööd, sealhulgas ühiste viisakeskuste loomist. 
Keskmiselt kolm tundi viisakoolitust tähendab aga seda, et programm ei ole koolituse 
kaudu piisavalt kaasa aidanud liidu õiguse järjepidevale kohaldamisele (vt 
punktid 5.20–5.21). 
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5.36. Integreeritud piirihalduse toetamisel annab programm lisaväärtust,
võimaldades riikidel ajakohastada ja arendada piirivalvetaristut, sealhulgas peamisi 
piirikontrollis kasutatavaid IT-süsteeme. Tõhusa piirivalve tagamiseks peab nendes 
süsteemides sisalduv teave olema aga usaldusväärne, asjakohane ja ajakohane. 
Tõendid näitavad, et andmete kvaliteet on olnud korduv probleem ja et süsteeme 
saaks loomulikult korrapärasemalt kasutada. Piirivalveametnike nõuetekohane 
koolitamine on samuti oluline, et tagada programmi raames rahastatavate uute 
rakenduste ja töövahendite täielik ärakasutamine. Koolitustegevusele seatud 
sihtväärtusi ei ole aga saavutatud ja liikmesriikide esitatud koondandmed ei ole 
võrreldavad (vt punktid 5.23–5.31). 
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Lisad 

5.1 lisa. Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade 
rahastamisvahendi eesmärgid 

Üldeesmärk 

Eesmärk Eesmärgi terviktekst Lühinimetus Esindatud meie 
valimis? 

Üldeesmärk 
nr 1 

Asjaomane üldeesmärk: aidata 
kaasa kõrge julgeolekutaseme 
tagamisele Euroopa Liidus, 
lihtsustades samal ajal 
seaduslikku reisimist 
ühetaolise ja kõrgetasemelise 
välispiirikontrolli ja Schengeni 
viisade tulemusliku 
menetlemise kaudu kooskõlas 
liidu kohustusega järgida 
põhivabadusi ja inimõigusi. 

Tagada liidus 
kõrge 
turvalisuse 
tase 
(üldeesmärk 
nr 1) 

Jah 

Erieesmärgid 

Eesmärk Eesmärgi terviktekst Lühinimetus Esindatud meie 
valimis? 

Erieesmärk 
nr 1 

Toetada ühist viisapoliitikat, et 
hõlbustada seaduslikku 
reisimist, osutada 
viisataotlejatele kvaliteetset 
teenust, tagada kolmandate 
riikide kodanike võrdne 
kohtlemine ja tõkestada 
ebaseaduslikku sisserännet. 

Ühise 
viisapoliitika 
toetamine 
(erieesmärk 
nr 1) 

jah 

Erieesmärk 
nr 2 

Toetada ELi integreeritud 
piirihaldust ja edendada edasist 
ühtlustamist ja standardimist, 
et tagada ühelt poolt 
välispiiride kontrolli kõrge tase 
ja teiselt poolt välispiiride sujuv 
ületamine kooskõlas Schengeni 
acquis'ga, tagades samas 
rahvusvahelise kaitse neile, kes 

Integreeritud 
piirihalduse 
toetamine 
(erieesmärk 
nr 2) 

jah 
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Erieesmärgid 

Eesmärk Eesmärgi terviktekst Lühinimetus Esindatud meie 
valimis? 

seda vajavad, vastavalt 
liikmesriikide võetud 
kohustustele inimõiguste 
valdkonnas, mis hõlmab ka 
mittetagasisaatmise 
põhimõtet. 

ISF-BV tegevuseesmärgid 

Eesmärk Eesmärgi terviktekst Lühinimetus Esindatud meie 
valimis? 

a) 

poliitika väljatöötamise, 
elluviimise ja täitmise tagamise 
edendamine, selleks et tagada 
igasuguse piirikontrolli 
puudumine mis tahes 
kodakondsusega isikute suhtes 
sisepiiride ületamisel ning 
teostada isikute kontrolli ja 
tõhusat seiret välispiiride 
ületamisel; 

jah 

b) 

välispiiridel solidaarsusele ja 
vastutusele tugineva 
integreeritud haldussüsteemi 
järkjärguline rakendamine, 
eelkõige järgmiste 
meetmetega: 
i) välispiiride kontrolli ja
valvesüsteemide ning
liikmesriikide piirivalve-, tolli-,
rände-, varjupaiga- ja
õiguskaitseasutuste vahelise
koostöö tugevdamine
välispiiril, sh merepiiri alal;
ii) riikide territooriumil seoses
välispiiride haldamisega
võetavad meetmed ning
dokumentide turvalisuse,
identiteedi haldamise ning

jah 
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ISF-BV tegevuseesmärgid 

Eesmärk Eesmärgi terviktekst Lühinimetus Esindatud meie 
valimis? 

omandatud tehnilise varustuse 
koostalitlusvõimega seotud 
vajalikud täiendavad meetmed; 
iii) meetmed, mis samuti
aitavad välispiiridel kaasa
isikute liikuvusega seotud
piiriülese kuritegevuse, sh
inimkaubanduse ja inimeste
ebaseadusliku üle piiri
toimetamise tõkestamisele ja
sellevastasele võitlusele.

c) 

ühtse viisa- ja muude 
lühiajaliste elamislubade 
poliitika ning konsulaarkoostöö 
eri vormide väljatöötamise ja 
elluviimise edendamine, et 
tagada parem 
konsulaaresinduste võrk ning 
viisade väljastamise 
ühtlustatud tavad; 

jah 

d) 

IT-süsteemide, nende 
sideinfrastruktuuri ja 
välispiiridel ühtset 
viisapoliitikat, piirikontrolli ning 
piirijärelevalvet toetava 
varustuse paigaldamine ja selle 
kasutamine, järgides täielikult 
isikuandmete kaitset käsitlevat 
õigust; 

jah 

e) 

välispiiridel olukorrast 
informeerituse ning 
liikmesriikide reageerimisvõime 
tugevdamine; 

jah 

f) 

piire ja viisasid reguleeriva liidu 
acquis’ tõhusa ja ühtse 
kohaldamise tagamine, 
sealhulgas Schengeni hindamis- 
ja seiremehhanismi mõjus 
toimimine; 

jah 
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ISF-BV tegevuseesmärgid 

Eesmärk Eesmärgi terviktekst Lühinimetus Esindatud meie 
valimis? 

g) 

liikmesriikide selliste meetmete 
tugevdamine, mis aitavad 
edendada koostööd 
kolmandates riikides 
tegutsevate liikmesriikide vahel 
seoses kolmandate riikide 
kodanike vooga 
liikmesriikidesse, sh 
ebaseadusliku sisserände 
ärahoidmine ja selle 
tõkestamine, ning koostöö 
tugevdamine kolmandate 
riikidega selles valdkonnas 
täielikus kooskõlas liidu 
välistegevuse ja 
humanitaarpoliitika 
eesmärkide ja põhimõtetega. 

jah 

Allikas: määrus (EL) nr 515/2014. 
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6. peatükk 

Globaalne Euroopa 
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6.1 lisa. IPA II eesmärgid  
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Sissejuhatus 

Rubriigi „Globaalne Euroopa“ lühikirjeldus 

6.1. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 4 „Globaalne Euroopa“ hõlmab kõiki 
ELi üldeelarvest rahastatud kulutusi välistegevusele. Poliitika eesmärgid on 

— ELi väärtuste (inimõigused, demokraatia ja õigusriigi põhimõte) edendamine 
väljaspool Euroopa Liitu; 

— võitlus selliste ülemaailmsete probleemidega nagu kliimamuutused ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine; 

— ELi arengukoostöö mõju suurendamist eesmärgiga aidata kaotada vaesus, toetada 
kestlikku arengut ja edendada jõukust; 

— stabiilsuse ja julgeoleku edendamine laienemisprotsessis osalevates ja 
naaberriikides; 

— Euroopa solidaarsuse suurendamine pärast looduslikke ja inimtekkelisi 
katastroofe; 

— kriiside vältimise ja lahendamise parandamine, rahu säilitamine, rahvusvahelise 
julgeoleku tugevdamine ja rahvusvahelise koostöö edendamine; 

— ELi ja vastastikuste huvide edendamine väljaspool liitu. 

6.2. Kõnealuse alamrubriigi perioodi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku 
kavandatud kogukulutused olid 66,3 miljardit eurot, millest 2020. aasta lõpuks oli välja 
makstud 44,2 miljardit eurot (vt joonis 6.1). 
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Joonis 6.1. Globaalne Euroopa: perioodi 2014–2020 kulukohustuste 
alusel tehtud maksed 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

Ulatus ja käsitlusviis 

6.3. 15-st „Globaalse Euroopa“ programmist valisime välja ühe: ühinemiseelse abi II
rahastamisvahendi (IPA II), mis moodustab 12,6% (5,6 miljardit eurot) kõigist 2020. 
aasta lõpuni mitmeaastase finantsraamistiku kõnealuses rubriigis tehtud maksetest. 
Meie eesmärk oli teha kindlaks, kui palju asjakohast tulemuslikkust käsitlevat teavet oli 
olemas, ning hinnata selle teabe põhjal, kui hästi olid ELi kuluprogrammid tegelikult 
toiminud. See on jätk meie 2019. aasta aruandele tulemuslikkuse kohta, milles käsitleti 
arengukoostöö rahastamisvahendit ja Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendit, 
mille maksed moodustasid 2019. aasta lõpu seisuga 44,8% kõigist maksetest. 

6.4. Käesoleva peatüki koostamisel kasutasime Euroopa Komisjoni tulemusalast
teavet, sealhulgas 2020. aasta haldus- ja tulemusaruannet, 2022. aasta eelarveprojekti 
programmiaruandeid ning naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi 
2020. aasta tegevusaruannet, samuti olulisi hindamisi ja muid aruandeid, nagu 
näidatud joonisel 6.2. Meie ülevaade hõlmas ka aastaaruannet ELi välistegevuse 
rahastamisvahendite rakendamise kohta. Selles käsitletakse ELi globaalsete kohustuste 







Globaalne Euroopa 
44,2 
5,8%

Arengukoostöö rahastamisvahend 
(DCI)
10,9 (24,7%)

Humanitaarabi
10,3 (23,3%)

Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend (ENI)
9,8 (22,2%)

Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA)
5,6 (12,6%)

Muud programmid
7,6 (17,2%)

(miljardites eurodes)

766,9 
miljardit eurot

i) osakaal kõigist MFRi rubriikidest ii) jaotus programmide kaupa
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täitmist muuhulgas ELi rahvusvahelise koostöö ja arengu tulemuste ja IPA 
tulemusraamistike näitajate alusel. Kontrollisime, kas komisjoni esitatud teave on 
usutav ja kooskõlas meie leidudega, kuid ei auditeerinud selle usaldusväärsust. 
Käesolevas peatükis ja käesolevas aruandes tervikuna vastab mõiste „tulemus“ 
ametliku arenguabi sõnastikus kasutatud tulemuse mõistele1. 

6.5. Võtsime arvesse ka oma hiljutiste auditite ja ülevaadete tulemusi. Liites
kirjeldatakse üksikasjalikumalt käesoleva peatüki koostamisel kasutatud metoodikat. 

Joonis 6.2. Peamiste hindamiste ja muude aruannete ajakava ning 
hõlmatud ajavahemikud 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1 OECD arenguabikomitee hindamise ja tulemuspõhise juhtimise põhiterminite sõnastik. 

MFR 
2021–2027

MFR 
2014–2020

MFR 
2007–2013

Hõlmatud ajavahemik Avaldamine

2016 2018 202020122008 2010 20262022 20242014

IPA II vahehindamine

SWD kulutuste ülevaate kohta

SWD IPA II vahehindamise kohta

IPA II seire 

Majanduse juhtimine

VKEde konkurentsivõime

SWD VKEde konkurentsivõime 
ja majanduse juhtimise kohta

Mestimine

Õigusriik (naabruspoliitika ja laienemine)

Valdkondlik lähenemisviis

Kodanikuühiskond

Sooline võrdõiguslikkus

Kohalikud omavalitsused

ELi koostöö Serbiaga

SWD IPA III mõjuhindamise kohta
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6.6. Igal ELi kuluprogrammil on mitu üld- või erieesmärki, mis on määratletud selle
asutamisaktis2. IPA II-l on viis eesmärki (üks üld- ja neli erieesmärki), millest käesolevas 
peatükis käsitletakse nelja (vt lisa 6.1). 

IPA II eesmärk ja toimimise alused 

6.7. Ühinemisprotsess põhineb Kopenhaageni kolme kriteeriumikogumi (poliitilised
kriteeriumid, majanduslikud kriteeriumid ning haldus- ja institutsiooniline suutlikkus 
rakendada tõhusalt ELi õigusakte (mida nimetatakse tervikuna acquis’ks))3 täitmisel. 
Kõnealuste kriteeriumide teatavad elemendid, nimelt õigusriik, põhiõigused, 
demokraatlike institutsioonide tugevdamine, avaliku halduse reform ja majanduse 
juhtimine, seatakse esikohale, mida nimetatakse põhimõtteks „põhialused kõigepealt“. 
IPA II on peamine ELi rahastamisallikas viiele kandidaatriigile (Albaania, Montenegro, 
Põhja-Makedoonia, Serbia ja Türgi) ja kahele võimalikule kandidaatriigile (Bosnia ja 
Hertsegoviina ning Kosovo*4) (edaspidi koos „IPA II abisaajariigid“). IPA II, mida 
haldavad naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat ning 
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat, toetab ELi laienemispoliitika 
rakendamist. Joonisel 6.3 on esitatud meie kontseptuaalne ülevaade IPA II-st ja selle 
taustast, tuues välja vajadused, mida see peaks käsitlema, eesmärgid, mida sellega 
soovitakse saavutada, ning eeldatavad väljundid ja tulemused. 

2 Määrus (EL) nr 231/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II). 

3  Eesistujariigi järeldused, Euroopa Ülemkogu kohtumine Kopenhaagenis 21.–22. juunil 
1993. 

4 * Nimetus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo 
iseseisvusdeklaratsiooni kohta. 
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Joonis 6.3. IPA II ülevaade 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda IPA II määruse nr 231/2014, komisjoni programmiaruannete, iga-aastase 
haldus- ja tulemusaruande ning IPA II hindamise (SWD (2017) 463 final)) alusel. 

6.8. IPA-st, mis võeti esmakordselt kasutusele programmitöö perioodil 2007–2013,
toetatakse abisaajaid (vt kaarti joonisel 6.4) nende teel ELi liikmesuse suunas. Sellega 
asendati mitu programmi ja rahastamisvahendit, mida kasutati selleks eesmärgiks 
enne 2007. aastat. IPA II hõlmab ajavahemikku 2014–2020. 

Vajadused
• Rahu, demokraatia ja 

stabiilsus Euroopas

• Laienemisprotsessis osalevate 
riikide ettevalmistamine ELi 
liikmeks saamiseks

Kavandatud tulemid
Mõju
• Laienemisprotsessis 

osalevate riikide vastavus ELi 
väärtustele ning ELi 
eeskirjadele, standarditele, 
poliitikale ja tavadele

• Laienemisprotsessis osalevad 
riigid on poliitiliste ja
majanduslike 
ühinemiskriteeriumide alusel 
ette valmistatud

• Laienemisprotsessis osalevad 
riigid on valmis jõustama ELi 
acquis’d

Tulemused
• Poliitiliste reformide

elluviimine

• Majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne areng

• Acquis’ rakendamine ja 
jõustamine

• Tugevam piirkondlik 
integratsioon ja koostöö

Protsessid
Eelarve täitmise viis
Peamiselt otsene ja kaudne

Osalejad
ELi delegatsioonid, mitu 
komisjoni peadirektoraati, 
Euroopa välisteenistus, Frontex, 
Euroopa Parlament, 
liikmesriikide asutused, 
laienemisprotsessis osalevate 
riikide asutused ja 
kodanikuühiskond

Tegevused
• Mitmeaastase planeerimise

ettevalmistamine –
strateegiadokumendid, 
riiklikud programmid

• Meetmete rakendamine
erinevate 
rakendamismeetodite abil

• Arengu jälgimine ja sellest
teavitamine

Kontekst ja välistegurid
ELi kontekst
• Laienemisstrateegia
• Teised ELi 

rahastamisprogrammid –
IcSP, EIDHR

• Muud asjaomased ELi 
poliitikameetmed peale
rahastamisprogrammide:
poliitiline dialoog

Välistegurid
• Poliitiline ebastabiilsus
• Poliitilise tahte määr,

institutsiooniline vastuseis
reformidele

• Teiste osalejate prioriteedid 
ja meetmed

• COVID-19 pandeemia ja
muud kriisid (ränne, 
üleujutused jne)

Sisendid

• 2014–2020: 12,9 miljardit
eurot

• 2014–2020: 99% 
kulukohustustega kaetud ja 
44% välja makstud 

• Euroopa Komisjoni, Euroopa 
välisteenistuse ja ELi 
delegatsioonide töötajad

Eesmärgid

• ÜE 1: toetada reforme, mis
on vajalikud ELi eeskirjade ja 
väärtustega vastavusse 
viimiseks, et saada ELi
liikmeks

• EE 1: poliitilised reformid

• EE 2: majanduslik, sotsiaalne 
ja territoriaalne areng

• EE 3: Acquis’ga vastavusse 
viimine ja ELi vahendite
haldamine

• EE 4: piirkondlik integratsioon

(vt ka lisa 6.1)

Kavandatud väljundid
• Poliitiliste reformide vallas

rakendatud projektid

• Majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse arengu vallas
rakendatud projektid

• Õigusaktid, mis on vastu
võetud/muudetud kooskõlas
ELi acquis’ga

• Rakendatavad piiriülese
koostöö programmid

• Kasutatud vahendite protsent
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Joonia 6.4. IPA II toetusesaajad 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 

6.9. IPA II aitab abisaajatel vastu võtta ja ellu viia reforme, mis on vajalikud nende
vastavusse viimiseks ELi standardite ja poliitikaga ning liidu acquis’ga. Selle abil 
valmistatakse riike ette ELi ühinemisläbirääkimisteks, mis on jagatud 
35 läbirääkimispeatükiks, mis hõlmavad acquis’ eri valdkondi. Kooskõlas muudetud 
laienemismetoodikaga, mille nõukogu kinnitas 2020. aasta märtsis, koondatakse 
läbirääkimispeatükid edaspidi kuueks teemavaldkonnaks5. 

5 COM(2020) 57 final. 

Montenegro
Kandidaatriik
alates 2010. aastast

Albaania
Kandidaatriik
alates 2014. aastast

Serbia
Kandidaatriik
alates 2012. aastast

Bosnia ja 
Hertsegoviina
Esitas ELi liikmeks 
saamise taotluse 
2016. aasta 
veebruaris

Kosovo
Stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisleping 
Kosovoga jõustus 
aprillis 2016

Põhja-Makedoonia
Kandidaatriik
alates 2005. aastast

Potentsiaalsed 
kandidaatriigid

Kandidaatriigid, kellel ei 
ole käimasolevaid 
ühinemisläbirääkimisi

Kandidaatriigid 
ühinemisläbirääkimistel

Türgi
Kandidaatriik
alates 1999. aastast
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6.10. 2020. aasta lõpuks oli lepingutega kaetud 97% IPA II 2014.–2020. aasta 
eelarvest, peamiselt otsese või kaudse eelarve täitmise raames. Jagatud eelarve 
täitmist, kui rakendusülesanded on delegeeritud ELi liikmesriikidele, kasutatakse 
üksnes piiriülese koostöö programmide puhul ELi riikidega (kuni 4% IPA II eelarvest).  
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IPA II tulemuslikkuse hindamine 
avaldatud tulemusalase teabe põhjal 

Üldised märkused 

6.11. Joonisel 6.5 antakse ülevaade kõigist programmiaruandes käsitletud IPA II 
näitajatest. Üksikasjalikum ülevaade näitajate kaupa on esitatud joonistel 6.6, 6.7 
ja 6.8. 2019. aasta aruandes ELi eelarve tulemuslikkuse kohta6 käsitlesime mõningaid 
üldisi piiravaid asjaolusid nende näitajate tõlgendamisel. Eelkõige on meie hinnang 
selle kohta, kas konkreetne näitaja püsib ajakavas, seotud sellega, kui tõenäoliselt 
saavutab asjaomane näitaja oma sihtväärtuse. Selles hindamises ei arvestata, kas ja kui 
tihedalt on konkreetne näitaja seotud IPA II meetmete ja eesmärkidega, ega seda, kas 
selle näitaja jaoks seatud sihtväärtus on piisavalt ambitsioonikas. Seetõttu on tegemist 
alles esimese sammuga IPA II tulemuslikkuse analüüsimisel. Me ei auditeerinud 
alusandmete usaldusväärsust (küll aga käsitlesime seda 2019. aasta aruandes ELi 
eelarve tulemuslikkuse kohta7). 

Joonis 6.5. Ülevaade kõigist IPA II programmiaruandes käsitletud 
näitajatest 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannete põhjal. 

                                                      
6 2019. aasta aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta, punkt 1.24. 

7 2019. aasta aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta, punktid 1.13–1.23. 

Eesmärk (*) Kokku
Kõik Kõik Kõik

EE1 3 3 3
EE2 11 4 1 3 7 3 4
EE3 3 2 1 1 1 1
EE4 2 2 2

Kokku 19 8 2 2 4 11 3 7 1

Väljund Tulemus Mõju

Ebaselge: andmed puuduvad, on vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

SELGITUS

(*) Täisnimekiri on esitatud l isas 6.1
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Enamik näitajaid ei ole kas ajakavas või on nende saavutamine ebaselge 

6.12. Kuigi IPA II puhul on olemas üldeesmärk (vt lisa 6.1), ei ole 
programmiaruandes toodud mingeid sellega seotud näitajaid. IPA II 
programmiaruandes esitatud 19-st programmi erieesmärkidega seotud näitajast 
enamik (11) on seotud erieesmärgiga nr 2, mis moodustab 40% IPA II eelarvest võetud 
kulukohustustest. Kokku on IPA II näitajatest 58% (11) mõjunäitajad ja 42% (8) 
väljundnäitajad.  

6.13. Programmiaruandes esitatud teabe põhjal leiame, et neljandik näitajatest (5) 
on graafikus ja pooled (9) mitte. Ülejäänud neljandiku puhul (5 näitajat) ei sisalda 
programmiaruanne piisavalt teavet nende edusammude selgeks hindamiseks8. Selle 
põhjuseks on kas see, et vahe-eesmärkide kohta ei ole tulemusi esitatud (3), või see, et 
vahe-eesmärke ei ole püstitatud (2). 

6.14. Kolme valitud erieesmärgiga (erieesmärgid nr 1–3) seotud näitajad (17), mis 
moodustavad kaks kolmandikku IPA II eelarvest, on mõju- (11) ja väljundinäitajad (6). 
Programmiaruandes mainitakse iga näitaja allikat: mõne puhul (7) on olemas selge 
viide aruannetele või veebisaitidele, kus teave on avaldatud, kuid enamik neist (10) 
viitab üksnes andmeid esitavatele asutustele. Seetõttu ei ole alati selge, kuidas on 
toodud arvud välja arvutatud9. Näiteks ei ole selge, kuidas arvutatakse Lääne-Balkani 
riikide keskmist eksporti/importi.  

6.15. Sel aastal esitas komisjon programmiaruandes esimest korda oma hinnangu 
edusammude kohta. Leiame, et see on positiivne samm. Komisjoni analüüs erineb aga 
vahetevahel meie omast. Näiteks leiab komisjon, et kõik kolm erieesmärgi nr 1 näitajat 
näitavad mõõdukat edasiminekut, samas kui kõigi kolme näitaja kohta esitatud 
kvantitatiivsed andmed edasiminekut ei näita (vt ka punktid 6.33–6.35). 

                                                      
8 See puudutab 5. näitajat (seoses Lääne-Balkani riikidega) ja 6. näitajat erieesmärgi nr 2 all 

ning 1. ja 2. näitajat (viimane seoses Lääne-Balkani riikidega) erieesmärgi nr 3 all. 

9 See puudutab 2., 3. ja 4. näitajat (seoses Lääne-Balkani riikidega) erieesmärgi nr 2 all 
ning 2. näitajat (seoses nii Lääne-Balkani riikide kui Türgiga) erieesmärgi nr 3 all. 
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6.16. Programmiaruandes toodud 19 näitajast kuus on esitatud iga-aastases
haldus- ja tulemusaruandes põhilise tulemusnäitajana. Me leiame aga, et iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes esitatud valik ei esinda kogu IPA II tulemuslikkust. Neli 
näitajat on mõjunäitajad ja annavad ettekujutuse pigem IPA II kontekstist, mitte selle 
tulemuslikkusest. Ülejäänud kaks on väljundinäitajad, kuid on seotud piiriülese koostöö 
programmidega, mis ei esinda IPA II kulusid (vt punkt 6.10). Lisaks näitavad kõik valitud 
näitajad edusamme ning kaks näitajat, mis on oma sihtväärtuse saavutanud, on 
mõlemad mõjunäitajad. Ükski põhiline tulemusnäitaja ei kuulu poliitilisi reforme 
käsitleva erieesmärgi nr 1 alla, kuigi see on laienemise keskne element (vt punkt 6.7). 

Valdkondlik lähenemisviis oli strateegiline valik IPA II tulemuslikkuse 
parandamiseks, kuid seda ei olnud võimalik järjepidevalt kohaldada 

6.17.  IPA on ainulaadne vahend ELi liikmesuse ettevalmistamisel, mis on
pikaajaline protsess. Valdkondlik lähenemisviis tähendab ühtse meetmete kogumi 
kindlaksmääramist, et viia läbi reform teatavas valdkonnas, nagu õigusriik, 
kohtusüsteem või avalik haldus, ning viia see vastavusse ELi standarditega. See hõlmab 
konkreetses valdkonnas valitsevate tingimuste, vajalike meetmete ja järjestamise ning 
nende rakendamiseks vajalike osalejate ja vahendite analüüsimist. IPA II puhul tegi 
komisjon strateegilise valiku kohaldada seda lähenemisviisi, et tagada pikaajalisem, 
sidusam ja jätkusuutlikum lähenemisviis, võimaldada suuremat isevastutust, 
hõlbustada rahastajatevahelist koostööd, ära hoida tegevuse kattumine ning 
suurendada tõhusust ja tulemuslikkust10. 

6.18. Esimestel aastatel kogeti valdkondliku lähenemisviisi rakendamisel mõnes
IPA II abisaajariigis mitmesuguseid takistusi, millest peamised olid järgmised: 

o tulemuslikkuse jälgimiseks vajalike riiklike valdkondlike strateegiate ja
tulemuslikkuse hindamise raamistike puudumine11;

o nõrk poliitiline tahe, bürokraatlikud takistused ja vähene haldussuutlikkus12.

10 Muudetud suunav strateegiadokument Türgi kohta (2014–2020), punkt 5. 

11 Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) välishindamine (2014–2017. aasta keskpaik), 
lk iii–iv ja 38–39; muudetud suunav strateegiadokument Bosnia ja Hertsegoviina kohta 
(2014–2020), lk 10, ja muudetud suunav strateegiadokument Kosovo kohta* (2014–2020), 
lk 12. 

12 Valdkondliku lähenemisviisi hindamine IPA II raames, lk 44. 
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6.19. Lisaks parandas valdkondlik lähenemisviis IPA II programmitöö puhul dialoogi 
ELi ja IPA II abisaajate vahel ning IPA II sisemist sidusust13 valdkondades, mis14 

o kaasati lähenemisviisiga „põhialused kõigepealt“ (nt kohtusüsteem), tagades 
seega pideva abivoo;  

o said kasu valdkondlikust eelarvetoetusest või mitmeaastastest programmidest15, 
mida asjakohaselt täiendavad konkreetsed abinõud suutlikkuse 
suurendamiseks16. 

6.20. Valdkondliku lähenemisviisi rakendamine, eelkõige eelarvetoetuse kaudu, on 
parandanud IPA II strateegilist suunamist ja suurendanud keskendumist reformidele. 
Vahehindamise kohaselt oli aga valdkondliku lähenemisviisi rakendamine valdkondade 
ja IPA II toetusesaajate kaupa ebaühtlane17. 

Abisaavates riikides rakendatav kaudne eelarve täitmine mõjutas 
mõnikord negatiivselt tegevuse tõhusust 

6.21. Nagu märgitud punktis 6.10, toimub IPA II eelarve täitmine peamiselt otsese 
ja kaudse eelarve täitmise raames. Otsese eelarve täitmise raames täidab komisjon 
eelarvet otse, kuni IPA II abisaajariikide asjaomased asutused on selleks loa saanud. 
Kaudse eelarve täitmise raames delegeerib komisjon eelarve täitmisega seotud 
ülesanded 

o IPA II abisaajariikidele või nende määratud üksustele (eelarve kaudne täitmine 
abisaava riigiga); või 

o ELi või liikmesriikide asutustele; või 

o rahvusvahelistele organisatsioonidele. 

                                                      
13 Samas, lk 45. 

14 Samas, lk viii. 

15 Samas, lk viii. 

16 Samas, lk 30; SWD(2017) 463 final, lk 11. 

17 SWD(2017) 463 final, lk 3. 
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6.22. Koos abisaajariigiga toimuvat eelarve kaudset täitmist kasutatakse peamiselt
selleks, et valmistada abisaavate riikide ametiasutusi ette 
struktuurifondide/ühtekuuluvusfondide haldamiseks tulevikus. IPA II vahehindamises, 
milles hinnati selle rakendamise esimesi aastaid, jõuti siiski järeldusele, et kuigi eelarve 
kaudne täitmine abisaava riigiga oli parandanud abisaajate isevastutust programmi 
eest, osutus see vähem tõhusaks kui otsene eelarve täitmine18. Tõsiste tõhususega 
seotud probleemide tõttu, mis tulenevad süsteemsetest puudustest ja vähesest 
haldussuutlikkusest, oli komisjon mõnes valdkonnas otsese eelarve täitmise 
taaskehtestanud. Türgis, kus IPA I ja II rahastamine on peamiselt toimunud eelarve 
kaudse täitmise alusel abisaava riigiga, olid kroonilised viivitused põhjustanud üle 
600 miljoni euro suuruse mahajäämuse. Albaanias peatati IPA II hankemenetlused 
eelarve kaudse täitmise raames abisaava riigiga, mis põhjustas hankemenetlustes 
viivitusi19. Selline ebatõhusus mõjutab projektide asjakohasust ja tõhusust20. 

6.23. Ka Serbia ja Montenegro on tunnistatud sobivaks, et rakendada eelarve
kaudset täitmist abisaava riigiga, Kosovo ning Bosnia ja Hertsegoviina aga mitte21. IPA 
II abisaajariigid ei ole aga alati eelarve kaudsest täitmisest abisaava riigiga huvitatud. 
Näiteks õigusriigi valdkonnas eelistasid Serbia ametiasutused otsest eelarve täitmist, 
peamiselt seetõttu, et nad on kogenud ebakõla abisaava riigiga toimuvat eelarve 
kaudset täitmist puudutavate ELi rangete nõuete ja vastutavate asutuste vähese 
haldussuutlikkuse vahel22, mida süvendab veelgi suur tööjõu voolavus23. 

18 „External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017)“, lk iii, 36 ja 39. 

19 SWD(2018) 151 final, lk 83. 

20 „External evaluation of the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014 – mid 
2017)“, lk ii, iii, iv ja 36. 

21 Samas, lk 13. 

22 „IPA II järelevalve-, aruandlus- ja tulemusraamistik”, lk 14; „Thematic Evaluation of EU 
Support for Rule of Law in Neighbourhood Countries and Candidates and Potential 
Candidates of Enlargement (2010–2017)“, punktid 29–30. 

23 „Strategic country-level evaluation of the European Union’s cooperation with Serbia over 
the period 2012–2018“, lk 61–62. 
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IPA II on kriiside leevendamiseks paindlikult reageerinud 

6.24. IPA II aitab leevendada kriise, millel võib olla mõju selle üld- ja
erieesmärkidele, nimelt IPA II abisaajate majanduslikule ja sotsiaalsele arengule. 
Näiteks pärast 2014. aasta üleujutusi Lääne-Balkanil paigutas naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraat IPA II vahendid (127 miljonit eurot) ümber 
üleujutustest taastumise ja üleujutusriski maandamise erimeetmesse24. 

6.25. COVID-19 pandeemiale reageerimiseks paigutati peaaegu 900 miljonit eurot
IPA II vahenditest ümber Lääne-Balkani riikide toetamiseks25. See oli osa 3,3 miljardist 
eurost, mille piirkond sai ka muude ELi vahendite, näiteks makromajandusliku 
finantsabi ja Euroopa Investeerimispanga sooduslaenude kaudu. 

IPA II tulemusi puudutavas teabes on lünki 

6.26. Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat avaldab
üksikasjalikud aastaaruanded iga kandidaatriigi ja potentsiaalse kandidaatriigi olukorra 
ja edusammude kohta läbirääkimiste eri peatükkides ning poliitiliste ja majanduslike 
kriteeriumide täitmisel (vt punkt 6.7). Kuigi need aruanded, mille koostamiseks on 
volitused andnud Euroopa Liidu Nõukogu, täidavad oma eesmärki anda teavet 
laienemisprotsessi kohta, muudaks selle täpsustamine, mil määral on edusammud (või 
nende puudumine) tingitud IPA II-st ja mil määral on need seotud teiste osalejate või 
teguritega, need veelgi informatiivsemaks. 

6.27. Eraldiseisvate projektide seires esines kitsaskohti, millele on tähelepanu
juhitud mitmes välishindamises ja kontrollikoja auditis. Seire keskendus teatud 
juhtudel pigem sisenditele, tegevustele ja protsessidele kui tulemustele ja mõjule26. 
Mõnel meie aruannetes analüüsitud näitajal puudusid lähteväärtused või olid näitajad 
halvasti määratletud27. 

24 C(2014) 9797 final. 

25 Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi 2020. aasta tegevusaruanne, 
lk 17. 

26 „Evaluation of EU support to local authorities in enlargement and neighbourhood regions 
(2010–2018)“, lk 6; „Evaluation of the EU’s external action support to gender equality and 
women’s and girls’ empowerment (2010–2018)“, lk 14; „Thematic evaluation of EU support 
for rule of law in neighbourhood countries and candidates and potential candidates of 
enlargement (2010–2017)“, punktid ix ja 32. 

27 Eriaruande nr 7/2018 punktid VIII ja 39; eriaruande nr 27/2018, punktid IX ja 54. 
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6.28. Komisjon kasutab programmide hindamiseks lepinguliste töövõtjate abi, kes
hindavad programmide tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi 
lisaväärtust. Seesuguse hindamise peamine tulem on talituste töödokument (SWD), 
milles esitatakse hindamise tulemused. Läbivaadatud 11-st järelhindamisest 7 puhul ei 
olnud aga talituste töödokumenti koostatud, mis tähendab, et naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi arvamust välishindajate järelduste kohta ei 
avaldatud. Lisaks täheldasime, et majandusjuhtimise ja VKEde konkurentsivõime 
valdkonna hindamise järeldused kinnitati vastavas talituste töödokumendis, jättes 
tähelepanuta hindamisprotsessi olulised puudused. Andsime 2019. aasta 
tulemuslikkust käsitlevas aruandes teada sarnastest puudustest ka muudes 
sihtvaldkondades. 

6.29. IPA II programmiaruandes on esitatud mõju- ja väljundinäitajad, ilma
tulemusnäitajateta, mis neid kahte omavahel seoks. Tulemusnäitajad on olulised 
selleks, et mõista, kuidas programm on aidanud kaasa eesmärkide saavutamisele. 
Teised komisjoni aruanded, näiteks iga-aastased tegevusaruanded ja ELi välistegevuse 
rahastamisvahendite rakendamise aastaaruanded, sisaldavad täiendavaid näitajaid, 
sealhulgas tulemusnäitajaid, mis võivad anda terviklikuma pildi. Ehkki need näitajad 
esitavad teavet naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi kui terviku, 
samuti kõigi välistegevuse rahastamisvahendite kogusumma kohta, saab mõnes 
näitajas sisalduvat teavet jagada ka rahastamisvahendite kaupa. See tähendab, et 
komisjon võib neid kasutada spetsiaalselt IPA II tulemuslikkuse hindamiseks ja selle 
kohta aru andmiseks. IPA III (rahastamisvahend perioodiks 2021–2027) programmitöö 
osana töötab naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat välja 
maatriksit, mis koondab kõik olemasolevad programminäitajad. 

6.30. Rahaliste vahendite eraldamisest mitmeaastasele projektile kuni tulemuste
ilmnemiseni kulub paratamatult aega. 31. detsembri 2020 seisuga oli 56% perioodi 
2014–2020 mitmeaastases finantsraamistikus IPA II-le eraldatud kogusummast veel 
välja maksmata, mis tähendab, et paljud tulemused ilmnevad tõenäoliselt alles pärast 
2020. aastat. Nagu kõigi välistegevuse rahastamisvahendite puhul, peab komisjon ka 
selle rahastamisvahendi kohta koostama perioodi 2014–2020 lõpliku 
hindamisaruande, mis on osa 31. detsembriks 2024 tehtavast vahehindamisest.  
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Poliitilised reformid 

6.31. Joonisel 6.6 on esitatud ülevaade programmiaruandes esitatud näitajatest,
mis on seotud erieesmärgiga nr 1: poliitilised reformid. 

Selgitus 6.6. Ülevaade poliitiliste reformidega seotud näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannete põhjal. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 0 1 0 0 0

Ei 0 0 3 3

Ebaselge 1 0 0 1 0 0

KOKKU 0 0 3 3

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Sihtväärtus puudub või ei ole selge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Eesmärgi liik

Jah Ei

Eri näitajate üksikasjad

Vahe-eesmärk
14% (2017)

Vahe-eesmärk
38% (2017)

2010

2010

2020

2020

0% (2019)

0% (2019)

Näitaja Edusammud sihtväärtuse saavutamisel 

Laienemisprotsessis osalevate riikide 
valmisolek poliitiliste 

ühinemiskriteeriumide täitmiseks

Kaalutud punktisumma 8 välisallika 
alusel: Lääne-Balkani riigid

Kaalutud punktisumma 8 välisallika 
alusel: Türgi

Mõju

Mõju

Mõju

Sihtväärtus: 
enamiku riikide

mõõdukas valmidus
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Poliitiliste reformide elluviimine on tavaliselt aeglane 

6.32. Poliitilised kriteeriumid on üks kolmest Kopenhaageni kriteeriumide kogumist
(vt punkt 6.7). Need keskenduvad õigusriigile, põhiõigustele ning demokraatlike 
institutsioonide ja avaliku halduse tugevdamisele. 

6.33. Hoolimata mõne abisaajariigi edusammudest poliitiliste kriteeriumide
täitmisel28, on kõik programmiaruandes29 esitatud näitajad, mis puudutavad poliitilisi 
reforme ja on seotud IPA II abisaajariikide valmisolekuga saada ELi liikmeks, võrreldes 
nende lähteolukorraga halvenenud, ja ükski neist ei ole sihtväärtuse saavutamise 
ajakavas. Kuna aga kõik poliitiliste reformide näitajad on mõjunäitajad, ei sõltu nende 
edenemine mitte ainult IPA II toetusest, vaid ka muudest taustateguritest (nt 
asjaomase IPA II abisaajariigi poliitiline tahe), nagu tunnistab komisjon oma 2020. aasta 
teatises ELi laienemispoliitika kohta30. 

6.34. Erieesmärgi nr 1 esimene näitaja puudutab selliste juhtumite arvu, mille
puhul on IPA II abisaajariigid poliitiliste ühinemiskriteeriumide täitmise ettevalmistuste 
algjärgus. 2018. aasta vahe-eesmärgiks seati selle arvu vähenemine. Tegelikult see arv 
aga suurenes, mis tulenes peamiselt Türgi kohtusüsteemi toimimise, avaliku halduse 
reformi ja sõnavabaduse olukorra halvenemisest. See tagasiminek tähendab, et kuigi 
mõned IPA II abisaajariigid on teinud edusamme, ei ole saavutatud eesmärki, et 
enamik neist oleks 2020. aastaks mõõdukal määral ettevalmistusi teinud. 

6.35. Ülejäänud kaks näitajat põhinevad kaheksal välisallikal, mis mõõdavad
peamiselt seda, kuidas kodanikud tajuvad korruptsiooni, ajakirjandusvabadust, 
valitsuse tõhusust, õigusriiki, õigusloome kvaliteeti ning osalemist ja vastutust. Need 
näitavad üldist tagasiminekut kuni 2019. aastani ja hoolimata olukorra paranemisest 
2020. aastal jäävad need allapoole lähtetaset, eelkõige Türgi puhul, ning ei ole selgelt 
sihtväärtuste saavutamise ajakavas. 

6.36. Lisaks on ühest algselt erieesmärgile nr 1 seatud näitajast, mis jälgib
kodanikuühiskonna osalemist reformiprotsessides, loobutud, ehkki IPA II 
järelevalvehinnangus märgiti, et see näitaja võiks anda väga kasulikku teavet 
kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemise kohta IPA II-s. 

28 2020. aasta aastaaruanded. 

29 COM(2021) 300, lk 1164–1165. 

30 COM(2020) 660 final. 
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ELi toetus on olnud tõhusam peamiste reformide edendamisel kui nende 
elluviimise tagamisel 

6.37. IPA toetus on aidanud IPA II abisaajariikidel integreerida inimõiguste ja
demokraatia küsimused oma riiklikesse poliitikaraamistikesse. EL on panustanud 
õiguslikesse ja põhiseaduslikesse reformidesse rahalise toetuse, tehnilise abi ja 
poliitilise dialoogi kaudu31. 

6.38. ELi toetus ja poliitiline dialoog on innustanud paljusid IPA II abisaajariike
järgima rahvusvahelisi inimõiguste konventsioone32. Türgi võõrustas 2011. aastal 
Istanbuli konventsiooni, mille tulemusena sõlmiti leping, millega edendatakse 
üleeuroopalise õigusraamistiku loomist naiste kaitsmiseks igasuguse vägivalla eest ning 
sellise vägivalla ennetamiseks, selle eest vastutusele võtmiseks ja selle lõpetamiseks. 
Sellest ajast alates on kõik IPA II abisaajariigid peale ühe selle ratifitseerinud. Kosovo ei 
ole oma eristaatuse tõttu veel ametlikult konventsioonile alla kirjutanud, kuid on 
võtnud kohustuse kohaldada selle sätteid põhiseaduse muudatuste kaudu. Väärib 
märkimist, et Türgi taganes seejärel ametlikult Istanbuli konventsioonist 2021. aasta 
juulis. 

6.39. Õigusriigi põhimõtte temaatilise hindamise kohaselt nõuavad õigusreformid,
nagu põhiseaduslikud reformid, siiski märkimisväärsel arvul teiseseid õigusakte ja 
määrusi, et neid oleks võimalik rakendada33. Hindamises juhitakse tähelepanu sellele, 
et kuigi EL on tehnilise abi kaudu aidanud kaasa õigusinstitutsioonide reformi 
käsitlevate õigusaktide koostamisele või institutsioonide, sealhulgas parlamentide, 
suutlikkuse suurendamisele, on tulemuste saavutamine sageli aeglane. Hindamise 
kohaselt „on ELi toetus üldiselt tõhusam peamiste reformide edendamisel kui 
rakendamise üksikasjade lõpuleviimisel. Lisaks on ELi sidusrühmad täheldanud, et kuigi 
toetus seadusandlikele reformidele on olnud märkimisväärne, on parlamentaarsetele 
institutsioonidele antud suhteliselt vähe paralleelset toetust reformide (---) 
vastuvõtmiseks“34. 

31 „Thematic evaluation of EU support for rule of law in neighbourhood countries and 
candidates and potential candidates of enlargement (2010–2017)“, lk 40. 

32 Samas, lk 59. 

33 Samas, lk 38. 

34 Samas, lk 38. 
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Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne areng 

6.40. Joonisel 6.7 on esitatud ülevaade programmiaruandes esitatud näitajatest,
mis on seotud erieesmärgiga nr 2: majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne areng. 

Joonis 6.7. Ülevaade majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu 
eesmärgiga seotud näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannete põhjal. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 1 1 0 3 4

Ei 0 0 4 4

Ebaselge 1 3 0 1 0 3

KOKKU 4 0 7 11

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Sihtväärtus puudub või ei ole selge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, vananenud või 
mittetäielikud.Jah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Sihtväärtuse liik

Jah Ei

Sihtväärtus: enamiku 
riikide mõõdukas 

valmidus

Näitaja Edusammud sihtväärtuse saavutamisel 

Valitud näitajate üksikasjad

Vahe-eesmärk
10% (2017)

Vahe-eesmärk
10% (2017)

Vahe-eesmärk
7% (2017)

Vahe-eesmärk
13% (2017)

2013

2013

2013

2013

2023

2023

2023

2023

52% (2020)

100% (2020)

34% (2020)

66% (2020)

Laienemisprotsessis osalevate riikide 
valmisolek majanduslike kriteeriumide 

täitmiseks

Põllumajandus- ja toidutootmissektori 
moderniseerimisprojektidega 

majandusüksused: Lääne-Balkani riigid

Põllumajandus- ja toidutootmissektori 
moderniseerimisprojektidega 

majandusüksused: Türgi

IPA II abisaajariikide füüsilise kapitali 
investeeringud põllumajandus- ja 
toidutootmissektorisse ja maaelu 

arendamisse: Türgi

IPA II abisaajariikide füüsilise kapitali 
investeeringud põllumajandus- ja 
toidutootmissektorisse ja maaelu 
arendamisse: Lääne-Balkani riigid

Mõju

Väljund

Väljund

Väljund

Väljund
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IPA II on põllumajanduslikku toidutööstust ja maaelu arengut toetanud, 
kuid oodatust vähem 

6.41. Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu eesmärgi 11 näitajast on kõik 
peale ühe oma vastavate lähteväärtustega võrreldes edenenud. Vähem kui pooled (4) 
on aga sihtväärtuse saavutamise ajakavas. Need näitajad annavad peamiselt teavet 
majandusliku konteksti kohta, milles IPA II toimib, ning selle kohta, kuidas see 
põllumajanduslikule toidutööstusele ja maaelu arengule kaasa aitab. Puuduvad 
näitajad, mis mõõdaksid konkreetselt IPA II panust sotsiaalsesse ja territoriaalsesse 
arengusse. 

6.42. Enamik 11 näitajast annab teavet IPA II mõju kohta (7). Kolm neist on 
sihtväärtuse saavutamise ajakavas. Ülejäänud aga mitte, mis tuleneb majandusliku 
olukorra halvenemisest. Esimene näitaja jälgib valmisolekut seoses majanduslike 
kriteeriumidega, mis kuuluvad ka põhialuste alla (vt punkt 6.7). See on püsinud 
stabiilsena, kuna Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo ettevalmistused on toimiva 
turumajanduse ja konkurentsivõime seisukohast alles varajases algusjärgus. 

6.43. Ülejäänud näitajad jälgivad IPA II väljundeid (4). Need on seotud 
põllumajandusliku toidutööstuse ja maaelu arenguga, mis on mõlemad IPA II 
abisaajariikide arengu seisukohast olulised valdkonnad, eelkõige Lääne-Balkani riikides. 
Kõik on teinud edusamme, kuid ainult üks neist on oma sihtväärtuse saavutanud. 

Acquis’ga vastavusse viimine ja ELi vahendite haldamine 

6.44. Joonisel 6.8 on esitatud ülevaade programmiaruandes esitatud näitajatest, 
mis on seotud erieesmärgiga nr 3: acquis’ga vastavusse viimine ja ELi vahendite 
haldamine. 
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Joonis 6.8. Ülevaade acquis’ga vastavusse viimise ja ELi vahendite 
haldamisega seotud näitajatest 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannete põhjal. 

Kõigi näitajate kokkuvõte

Ajakavas?

Jah 1 1 0 0 1

Ei 0 0 0 0

Ebaselge 1 1 0 1 1 2

KOKKU 2 0 1 3

Väljund Tulemus Mõju KOKKU

Kvantitatiivne Kvalitatiivne Sihtväärtus puudub või ei ole selge

SELGITUS

Üksikasjalikud andmed ülevaate ja meie metoodika kohta on esitatud liite punktides 15–23.

Ebaselge: andmed puuduvad, on vananenud või 
mittetäielikudJah Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse saavutamise ajakavas (võttes arvesse võimalikke vahe-eesmärke ja seniseid 
edusamme)?

Kas komisjoni hinnang edusammudele vastab üldjoontes meie hinnangule?

Sihtväärtuse liik

Jah Ei

Näitaja Edusammud sihtväärtuse saavutamisel 

Vahe-eesmärk
puudub

Vahe-eesmärk
puudub

2013

2013

2023

2023

68% (2020)

100% (2020)

Eri näitajate üksikasjad

Laienemisprotsessis osalevate riikide 
valmisolek õigusaktide acquis’ga 

vastavusse viimiseks

Majandusüksused, mida ELi 
põllumajandus- ja toidutootmissektori 

standarditega vastavusse viimiseks 
ajakohastatakse: Lääne-Balkani riigid

Majandusüksused, mida ELi 
põllumajandus- ja toidutootmissektori 

standarditega vastavusse viimiseks 
ajakohastatakse: Türgi

Mõju

Väljund

Väljund

Lähte- ja sihtväärtus 
puudub

194



 

 

IPA II abisaajariigid on teinud mõningaid edusamme õigusaktide 
vastavusse viimisel, kuid nende valmisoleku kohta hallata ELi vahendeid 
on saadaval vaid piiratud teavet 

6.45. Üks selle erieesmärgi kolmest näitajast on oma sihtväärtuse saavutanud. 
Ülejäänud kahe puhul ei ole lähte- ja/või sihtväärtuste puudumise tõttu võimalik 
kindlaks teha, kas nad on sihtväärtuse saavutamise ajakavas. 

6.46. Esimene näitaja, mis näitab IPA II abisaajariikide valmisolekut viia oma 
õigusaktid acquis’ga vastavusse, viitab nende peatükkide arvule, mille puhul on 
ettevalmistused varajases algusjärgus. Programmiaruanne ei sisalda selle näitaja vahe-
eesmärki ega sihtväärtust. 2015. aasta lähteväärtus oli 50 peatükki ja kuigi see arv oli 
2017. aastaks peaaegu poole võrra vähenenud, on see alates sellest ajast suurenenud 
30 peatükini (2019. aasta seisuga). See on peamiselt tingitud Bosniast ja 
Hertsegoviinast ning Kosovost, kelle ettevalmistused on vastavalt 14 ja 7 peatüki osas 
alles varajases algusjärgus.  

6.47. Joonisel 6.9 on esitatud komisjoni hinnang selle kohta, kui hästi on IPA II 
abisaajariigid kõigis läbirääkimispeatükkides ette valmistatud, kuigi ametlikud 
ühinemisläbirääkimised on alanud ainult Montenegros, Serbias ja Türgis. 
Ettevalmistuse tase ei sõltu mitte ainult IPA II toetusest, vaid ka mitmetest välistest 
teguritest, eelkõige abisaajariikide endi poliitilisest tahtest. Peatüki üle peetavad 
läbirääkimised võib peatada ka nõukogu või liikmesriik võib need ühepoolselt 
blokeerida. 
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Joonis 6.9. ELi acquis’ peatükkide ettevalmistamise tase 2020. aasta 
seisuga 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni laienemispaketi 2020. aasta aruannete põhjal. 

Albaania

Bosnia ja Hertsegoviina

Kosovo

Montenegro

Serbia

Põhja-
Makedoonia

Türgi*

1. Kaupade vaba liikumine
2. Töötajate vaba liikumine
3. Asutamisõigus ja teenuste osutamise vabadus
4. Kapitali vaba liikumine
5. Riigihanked
6. Äriühinguõigus
7. Intellektuaalomandiõigus
8. Konkurentsipoliitika
9. Finantsteenused
10. Infoühiskond ja meedia
11. Põllumajandus ja maaelu areng
12. Toiduohutus, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika
13. Kalandus
14. Transpordipoliitika
15. Energeetika
16. Maksustamine
17. Majandus- ja rahapoliitika
18. Statistika
19. Sotsiaalpoliitika ja tööhõive
20. Ettevõtlus ja tööstuspoliitika
21. Üleeuroopalised transpordivõrgud
22. Regionaalpoliitika ja struktuurivahendite koordineerimine
23. Kohtusüsteem ja põhiõigused
24. Õigus, vabadus ja turvalisus
25. Teadus- ja uurimistegevus
26. Haridus ja kultuur
27. Keskkond
28. Tarbija- ja tervisekaitse
29. Tolliliit
30. Välissuhted
31. Välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika
32. Finantskontroll
33. Finants- ja eelarvesätted
34. Institutsioonid
35. Muud küsimused

Acquis’ peatükid: 

Hinnang ettevalmistusele: 
Ei hinnatud
Varajane etapp
Varajane etapp/mõningane tase
Mõningane tase

Mõningane tase/mõõdukas
Mõõdukas 
Mõõdukas/hea
Hea
Hästi edenenud

* Nagu on märgitud nõukogu 2018. aasta juuni 
järeldustes laienemise ning stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessi kohta, ei saa praegu kaaluda 
ühegi peatüki avamist ega sulgemist. 
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6.48. Ülejäänud kaks näitajat puudutavad nende majandusüksuste arvu, mida 
Lääne-Balkani riikides ja Türgis ELi põllumajandus- ja toidutootmissektori standarditega 
vastavusse viimiseks ajakohastatakse. Nende näitajate sihtaasta on 2023. 2020. aasta 
tulemuste põhjal on Türgi näitaja oma sihtväärtuse juba saavutanud. Kuna 
edusammude hindamiseks ei ole kehtestatud võrdlusaastat, ei ole selge, kas Lääne-
Balkani riikidele seatud näitaja puhul on võimalik vastav sihtväärtus saavutada. 

6.49. Erieesmärk nr 3 hõlmab ka IPA II abisaajariikide ettevalmistamist Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning 
Ühtekuuluvusfondi haldamiseks. Programmiaruandes ja iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes puuduvad aga näitajad, mis annaksid teavet nende valmisoleku 
kohta kõnealuseid fonde hallata. 
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Järeldused 
6.50. Perioodil 2014–2020 maksti IPA II abisaajariikidele ELi liikmesuse suunas 
liikumise toetamiseks välja 5,6 miljardit eurot. Komisjoni poolt programmiaruandes 
toodud näitajad näitavad IPA II puhul tagasihoidlikke tulemusi: leiame, et neljandik 
näitajatest (5) on sihtväärtuse saavutamise ajakavas, pooled (9) aga mitte. Ülejäänud 
neljandiku (5 näitajat) kohta ei ole saadaval piisavalt teavet, et nende edasiminekut 
täpselt hinnata. IPA II õigusliku aluse kohaselt mõõdab aga enamik näitajaid (11) mõju 
ja seega võivad neid mõjutada välised tegurid, mis ei ole seotud programmi 
tulemuslikkusega. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes on esitatud valik nendest 
näitajatest, mida me ei pea IPA II tegevuse ega tulemuslikkuse suhtes täielikult 
representatiivseks (vt punktid 6.11–6.16). 

6.51. Komisjon tegi strateegilise valiku kasutada IPA II rakendamisel valdkondlikku 
lähenemisviisi. See võimaldas tal kehtestada sidusamad meetmed reformide 
edendamiseks ning dialoogi tihendamiseks ELi ja IPA II abisaajate vahel. Kõik IPA II 
abisaajariigid ei rakendanud seda lähenemisviisi aga järjepidevalt, mis tulenes riiklike 
valdkondlike strateegiate puudumisest, nõrgast poliitilisest tahtest, bürokraatlikest 
takistustest ja mõnel juhul vähesest haldussuutlikkusest. Sellest tulenevalt ei ole 
valdkondliku lähenemisviisi eelised veel täielikult realiseerunud (vt punktid 6.17–6.20). 

6.52. Märkimisväärsete rahaliste ümberpaigutuste kaudu erimeetmetele ja uutele 
projektidele on IPA II reageerinud paindlikult ja kiiresti, et aidata leevendada 
ettenägematute kriiside negatiivset mõju. Siiski on eelarve kaudne täitmine abisaava 
riigiga põhjustanud mõnel juhul viivitusi ja mahajäämust rahaliste vahendite 
kasutamisel, mis on muutnud programmi kulutused vähem tõhusaks kui otsese eelarve 
täitmise puhul. Lisaks piirasid mõned teabelüngad IPA II tulemuslikkust käsitleva 
asjakohase teabe õigeaegset kättesaadavust (vt punktid 6.21–6.30). 

6.53. Hoolimata mõne IPA II abisaajariigi edusammudest, on kõik 
programmiaruandes esitatud näitajad, mis puudutavad poliitilisi reforme, võrreldes 
nende lähteolukorraga halvenenud, ja ükski neist ei ole sihtväärtuse saavutamise 
ajakavas. Aeglase arengu peamine põhjus on teatavatel juhtudel ebapiisav poliitiline 
tahe, kuid on tõendeid ka selle kohta, et ELi toetus on pigem aidanud reforme 
edendada kui nende elluviimist tagada (vt punktid 6.31–6.39). 
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6.54. IPA II aitas kaasa põllumajandusliku toidutööstuse ja maaelu arengu sektorite 
ajakohastamisele. IPA II abisaajariikide majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu 
üldine edenemine on siiski oodatust aeglasem. 11-st selle valdkonna edusamme 
mõõtvast näitajast seitse ei ole sihtväärtuste saavutamise ajakavas või on ebaselge, kas 
nad suudavad oma sihtväärtuse saavutada (vt punktid 6.40–6.43). 

6.55. Üks IPA II eesmärkidest on ka aidata IPA II abisaajariikidel oma õigusaktid 
acquis’ga vastavusse viia. Üldiselt on nad oma õigusaktide vastavusse viimist 
parandanud. Et aga viimane programmiaruanne ei sisalda selle valdkonna edusamme 
mõõtva näitaja sihtväärtust, on raske hinnata, kas vastavusse viimise tempo on piisav. 
Sama kehtib IPA II eesmärgi kohta valmistada abisaajariike ette ELi vahendite 
haldamiseks, mis ei ole seotud ühegi vastava näitajaga (vt punktid 6.44–6.49). 
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Lisad 

6.1 lisa. IPA II eesmärgid 

Üldeesmärk 

Eesmärk Täielik nimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud meie 
valimis 

Üldeesmärk 
nr 1 

Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend (IPA II) 
toetab kandidaatriike ja 
potentsiaalseid kandidaatriike, 
kui nad võtavad vastu ja viivad 
ellu poliitilised, 
institutsioonilised, õigus-, 
haldus-, sotsiaal- ja 
majandusreformid, mida I lisas 
loetletud abisaajariikidelt 
nõutakse, et tagada kooskõla 
liidu väärtustega ning liidu 
õigusnormide, nõuete, poliitika 
ja tavade järkjärguline 
ülevõtmine, pidades silmas 
liiduga ühinemist. IPA II 
edendab sellise toetuse kaudu 
stabiilsust, julgeolekut ja 
heaolu abisaajariikides. 

Liidu liikmesus 
(ÜE1) Jah 

Erieesmärgid 

Eesmärk Täielik nimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud meie 
valimis 

Erieesmärk 
nr 1 Poliitiliste reformide toetamine Poliitilised 

reformid (EE1) Jah 

Erieesmärk 
nr 2 

Majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse arengu toetamine 
aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu eesmärgil 

Majanduslik, 
sotsiaalne ja 
territoriaalne 
areng (EE2) 

Jah 
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Erieesmärgid 

Eesmärk Täielik nimi Lühinimi 
(ja lühend) 

Esindatud meie 
valimis 

Erieesmärk 
nr 3 

IPA II määruse I lisas loetletud 
abisaajate suutlikkuse 
suurendamine, et täita liidu 
liikmesusest tulenevaid 
kohustusi, toetades selleks 
järkjärgulist liidu acquis'ga 
vastavusse viimist ning selle 
vastuvõtmist, rakendamist ja 
jõustamist, sealhulgas liidu 
struktuurifondide, 
ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi haldamise 
ettevalmistamist 

Acquis’ga 
vastavusse 
viimine ja ELi 
vahendite 
haldamine 
(EE3) 

Jah 

Erieesmärk 
nr 4 

Piirkondliku integratsiooni ja 
territoriaalse koostöö 
tugevdamine, hõlmates IPA II 
määruse I lisas loetletud 
abisaajaid, liikmesriike ja 
vajaduse korral Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 232/2014 
reguleerimisalasse kuuluvaid 
kolmandaid riike 

Piirkondlik 
integratsioon 
(EE4) 

Ei 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2022. aasta eelarveprojekti programmiaruannete alusel. 
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7. peatükk 

Soovituste põhjal võetud meetmed 
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Sisukord
Punkt 

Sissejuhatus 7.1.–7.5.

Tähelepanekud 7.6.–7.21.

Kuidas on komisjon meie soovitusi täitnud? 7.7.–7.13. 

Kuidas on teised auditeeritavad meie soovitusi järginud? 7.14.–7.15. 

Kuidas on meie auditeeritavad eelmise aastaga võrreldes 
meie soovitusi järginud? 7.16.–7.17. 

Kui õigeaegselt on auditeeritavad meie soovitusi täitnud? 7.18.–7.20. 

Milline on asjakohaste ja õigeaegsete järelmeetmete 
peamine käivitaja? 7.21. 

Järeldus 7.22.

Lisad 
7.1. lisa. 2017. aasta soovituste täitmise üksikasjalik seis 
aruannete kaupa – Euroopa Komisjon 

7.2. lisa. 2017. aasta soovituste elluviimise üksikasjalik seis 
aruannete kaupa – muud auditeeritavad 
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Sissejuhatus 
7.1. Kontrollime igal aastal, mil määral on meie auditeeritavad meie esitatud 
soovituste põhjal meetmeid võtnud. Soovituste järelkontroll on audititsükli tähtis osa. 
See annab meile tagasisidet selle kohta, kas auditeeritavad on rakendanud soovitatud 
meetmeid ja kas tõstatatud probleemid on lahendatud, ning annab auditeeritavatele 
stiimuli meie soovitusi täita. Samuti on see oluline meie tulevase audititöö 
ülesehitamisel ja kavandamisel ning riskide jälgimisel. 

7.2. Käesoleval aastal analüüsisime 2017. aastal avaldatud 20 eriaruandes (23-st) 
esitatud soovitusi. Eriaruandes nr 6/2017: „ELi vastus rändekriisile: esmase vastuvõtu 
süsteem“, eriaruandes nr 17/2017: „Komisjoni sekkumine Kreeka finantskriisi“ ja 
eriaruandes nr 23/2017: „Ühtne Kriisilahendusnõukogu: keeruka pangandusliiduga 
seotud töö on alanud, kuid pikk tee on veel ees“ esitatud soovitused ei kuulu selle 
ülesande alla, sest nende suhtes võeti või võetakse järelmeetmeid eraldi auditite 
käigus. 

7.3. Kokku uurisime 161 soovituse põhjal võetud meetmeid. Neist 149 olid esitatud 
komisjonile. Ülejäänud 12 soovitust esitati Euroopa välisteenistusele. Nagu varemgi, ei 
uurinud me liikmesriikidele esitatud soovituste täitmist. 2017. aastal esitati 
liikmesriikidele 20 soovitust. 

7.4. Kasutasime järelkontrolli tegemiseks dokumendikontrolle ja auditeeritavatega 
peetud vestlusi. Õiglase ja tasakaalustatud läbivaatamise tagamiseks saatsime oma 
leiud auditeeritavatele ja võtsime nende vastuseid lõplikus analüüsis arvesse. 
Topeltarvestuse välistamiseks on soovitused loetletud auditeeritava juures, kes oli 
soovituse peamine adressaat. 

7.5. Meie töö tulemused kajastavad olukorda 2021. aasta aprilli lõpu seisuga. 
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Tähelepanekud 
7.6. Meie auditeeritavad nõustusid täielikult või osaliselt 150 soovitusega (93%) 
ning ei nõustunud 11 soovitusega (7%), mis pärinesid meie 2017. aastal avaldatud 
eriaruannetest (vt joonis 7.1). 

Joonis 7.1. Meie 2017. aasta eriaruandes esitatud soovitustega 
nõustumine meie auditeeritavate poolt 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Kuidas on komisjon meie soovitusi täitnud? 

7.7. Komisjonile esitati kokku 165 soovitust. Neist kuusteist anti eriaruannetes 
nr 6/2017 ja nr 17/2017, mida käesoleva töö käigus ei käsitletud.  

7.8. Komisjon on 149 soovitusest, mille suhtes on võetud järelmeetmeid, täielikult 
täitnud 100 (67%). Suuremas osas on täidetud veel 17 soovitust (12%). Ülejäänud 
soovitustest on komisjon osaliselt täitnud 14 (9%) ja jätnud üldse täitmata 16 (11%) (vt 
joonis 7.2). Kui auditeeritavad meie soovitusi ei täitnud, oli see enamasti tingitud 
sellest, et nad ei olnud nendega nõus (vt punkt 7.21). Kahel juhul (1%) ei olnud täitmise 
seisu hindamine vajalik, kuna leidsime, et soovitus ei ole enam asjakohane. 

77% 16% 7%

0% 25% 50% 75% 100%

Ei ole
nõus

Osaliselt
nõusNõus
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Joonis 7.2. Komisjonile meie 2017. aasta eriaruandes esitatud soovituste 
täitmine 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

7.9. Soovituste täitmise seisu kirjeldatakse täpsemalt lisas 7.1. Seal kirjeldatakse 
lühidalt ka osaliselt täidetud soovitustega saavutatud positiivseid muutusi ja veel 
kõrvaldamist vajavaid puudusi. 

7.10. Komisjonile esitatud 18 eriaruandest kuues täitis komisjon kõik soovitused 
täielikult või suuremas osas (vt selgitus 7.1). 

67%

12%

9%

11%

1%

0% 25% 50% 75%

Täielikult täidetud

Suuremas osas täidetud

Osaliselt täidetud

Täitmata

Ei ole enam asjakohane
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Selgitus 7.1. 

Eriaruanded, milles kõik komisjonile esitatud soovitused on kas 
täielikult või suuremas osas täidetud 

o Eriaruanne nr 8/2017: „ELi kalanduskontroll: vaja on rohkem jõupingutusi“ 

o Eriaruanne nr 9/2017: „ELi toetus inimkaubandusvastasele võitlusele Lõuna-
ja Kagu-Aasias“ 

o Eriaruanne nr 10/2017: „ELi noorte põllumajandustootjate toetust tuleks 
paremini suunata, et soodustada mõjusat põlvkonnavahetust“ 

o Eriaruanne nr 12/2017: „Joogiveedirektiivi rakendamine: vee kvaliteet ja 
kättesaadavus Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias on paranenud, kuid vajadus 
investeeringute järele on endiselt märkimisväärne“ 

o Eriaruanne nr 16/2017: „Maaelu arengu programmitöö: vähendada tuleks 
keerukust ja pöörata suuremat tähelepanu tulemustele“ 

o Eriaruanne nr 18/2017: „Ühtne Euroopa taevas: kultuur on muutunud, ent 
taevas ei ole veel ühtne“ 

Märkus: Võtmata arvesse kahte soovitust, mille puhul ei olnud täitmise seisu hindamine vajalik, 
kuna leidsime, et soovitus ei ole enam asjakohane. 

7.11. Komisjon jälgib soovituste täitmise taset andmebaasi „Soovitused, meetmed, 
eelarve täitmisele heakskiidu andmine“ abil. Andmebaas sisaldab 62 soovitust meie 
2015. aasta eriaruannetest ja 101 soovitust meie 2016. aasta eriaruannetest, mis olid 
olnud täitmata alates 2018. ja 2019. aasta järelmeetmetest1. Komisjon ei jälgi siiski 
aktiivselt ega säilita oma andmebaasis mis tahes arengut seoses soovitustega, mida ta 
peab täidetuks; isegi kui kontrollikoda leiab, et neid ei ole täielikult ellu viidud. 

7.12. Käesoleval aastal olid nimetatud 163 soovitusest 138 endiselt täitmata ja 
komisjon nendega enam ei tegelenud (vt joonis 7.3). Komisjon ei olnud nõustunud neis 
eriaruannetes esitatud 138 soovitusest 39-ga. Ta oli seisukohal, et ülejäänud 99 
soovitust olid kahe eelmise aasta järelkontrolli ajaks täielikult täidetud, kuigi 
kontrollikoda sellega ei nõustunud. 

1 Vt 2018. aasta aastaaruande punktid 3.72–3.78 ja 2019. aasta aruanne ELi eelarve täitmise 
kohta, punktid 7.11–7.12. 
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Joonis 7.3. 2015. ja 2016. aasta eriaruandes esitatud soovituste 
järelmeetmed, mida komisjon ei ole kontrollikoja kahe eelmise aasta 
järelkontrolli käigus täielikult täitnud

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

7.13. Komisjon on jätkanud 163 soovitusest ülejäänud 25 täitmist, mida ei olnud
täielikult täidetud. Komisjoni andmebaasi kohaselt on komisjon nüüdseks viinud lõpule 
neist 25 soovitusest 12 täitmise. Kohaldades 2015. ja 2016. aasta eriaruannetes 
esitatud täitmata soovituste suhtes võetud järelmeetmeid, jätkame selliste juhtumite 
jälgimist andmebaasis „Soovitused, meetmed, eelarve täitmisele heakskiidu andmine“, 
kuid me ei ole neid üksikasjalikult uurinud. 

Kuidas on teised auditeeritavad meie soovitusi järginud? 

7.14. Muudele auditeeritavatele kui komisjonile esitati kokku 18 soovitust2. Neist
kuus anti eriaruandes 23/2017, mida käesoleva töö käigus ei käsitletud. 

2 Eriaruanne nr 14/2017: „Euroopa Liidu Kohtu kohtuasjade menetlemise tulemuslikkuse 
hindamine“ ei sõnasta soovitusi, vaid „kaalutlusi“, ning ei kuulu seetõttu käesoleva peatüki 
käsitlusalasse. 

Komisjon järelmeetmeid ei võtnud Komisjon võttis järelmeetmeid

Komisjon ei olnud nende 
soovitusega nõus

Komisjoni hinnangul 
osaliselt täidetud

Komisjoni hinnangul 
täielikult täidetud

Komisjoni hinnangul täielikult 
täidetud, kuigi kontrollikoda 

sellega ei nõustunud

99 39

13

12
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7.15. Kõik 12 soovitust, mis olid suunatud muudele auditeeritavatele peale 
komisjoni, on täielikult täidetud. Lisas 7.2 on üksikasjalikult esitatud nende soovituste 
täitmise seis, mis kõik on adresseeritud Euroopa välisteenistusele. 

Kuidas on meie auditeeritavad eelmise aastaga võrreldes meie 
soovitusi järginud? 

7.16. Uurisime 20 2017. aastal avaldatud eriaruande suhtes võetud meetmeid. 
Meie auditeeritavad on 161 soovitusest täielikult täitnud 112 (70%). Suuremas osas on 
täidetud veel 17 soovitust (10%) (vt joonis 7.4). 

7.17. Võrreldes eelmise aastaga suurenes täielikult täidetud soovituste osakaal 
65%-lt 70%-le, samal ajal kui täielikult või suuremas osas täidetud soovituste osakaal 
ning täitmata või ainult osaliselt täidetud soovituste osakaal jäi suhteliselt stabiilseks. 
Soovituste täitmise seisu kirjeldatakse täpsemalt lisas 7.1 ja lisas 7.2. 

Joonis 7.4. Meie auditeeritavatele meie 2017. aasta eriaruandes esitatud 
soovituste täitmine 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Osaliselt täidetud

Suuremas osas 
täidetud Täitmata

Ei ole enam asjakohane

70%

65%

10%

14%

9%

14%

10%

7%

1%

0%

2017

2016

Täielikult täidetud
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Kui õigeaegselt on auditeeritavad meie soovitusi täitnud? 

7.18. Viimastel aastatel oleme oma eriaruannetes järjekindlalt esitanud soovituste 
täitmise tähtajad. Tähtaegu arutatakse auditeeritavaga ja täpsustatakse meie 
eriaruannetes, et tagada nende selgus kõigile asjaosalistele. 

7.19. Käesoleva aasta järelkontrolli käigus oleme esimest korda analüüsinud meie 
auditeeritavate võetud parandusmeetmete õigeaegsust. Kokku rakendati 68% meie 
soovitustest õigeaegselt (vt joonis 7.5). 

Joonis 7.5. Auditeeritavate võetud parandusmeetmete õigeaegsus 

 
Märkus: Arvutusest on välja jäetud soovitused, millel puudub täitmise tähtaeg (17 soovitust), mille 
tähtaeg ei ole veel möödunud (viis soovitust) ja mille puhul soovitused ei ole enam asjakohased (kaks 
soovitust). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

7.20. Joonisel 7.6 on esitatud tähtajad eri täitmistasandite lõikes, mis näitab, et 
suurem täitmise tase on kooskõlas suurema õigeaegsuse tasemega. 

68% 23% 9%

0% 25% 50% 75% 100%

Meetmeid ei 
võeta 

Meetmete 
võtmine viibib Järelmeetmed õigel ajal
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Joonis 7.6. Auditeeritavate võetud parandusmeetmete õigeaegsus 
täitmise taseme kaupa 

 

Märkus: Õigeaegsuse protsentuaalsed väärtused on seotud täitmise vastava tasemega. Arvutuses 
„Täitmise taseme osakaal“ ei võeta arvesse soovitusi, mida ei ole täidetud ja mille puhul ei olnud vaja 
hinnata täitmise seisu, sest soovitus ei ole enam asjakohane. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Milline on asjakohaste ja õigeaegsete järelmeetmete peamine 
käivitaja? 

7.21. Soovitustes kutsutakse üles võtma meetmeid auditi käigus kogutud ja 
analüüsitud tõendusmaterjali põhjal. Hea pidev teabevahetus ning audiitorite ja 
auditeeritavate vastastikune arusaamine auditi järeldustest ja soovitustest aitavad 
tagada, et teatatud puuduste kõrvaldamiseks võetakse asjakohaseid järelmeetmeid. 
Seda näitab asjaolu, et 86% 2017. aasta eriaruandes esitatud soovitustest, millega 
auditeeritavad täielikult või osaliselt nõustusid, täideti täielikult või suuremas osas. 
Seevastu vaid üks 2017. aasta eriaruande üheteistkümnest soovitusest, millega 
auditeeritavad ei nõustunud, täideti täielikult või suuremas osas. Joonisel 7.7 on 
esitatud täitmise tase eri nõustumistasandite lõikes. 

85%

53%

15%

47%
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Täitmise tase Järelmeetmed

Õigel ajal Viivitusega

Täielikult 
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Joonis 7.7. Täitmise tase on kooskõlas auditeeritavate nõustumisega 
auditisoovitustega  

 
Märkus: Täitmise taseme protsentuaalsed väärtused on seotud vastava nõusoleku tasemega. 
Arvutustest on välja jäetud soovitused, mis ei ole enam asjakohased (kaks soovitust). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Nõus Osaliselt nõus Ei ole nõus

Täielikult täidetud 74% 84% 0%

Suuremas osas 
täidetud

12% 4% 9%

Osaliselt täidetud 10% 0% 18%

Täitmata 4% 12% 73%

Nõusoleku tase 

Täitmise tase
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Järeldus 

7.22. Enamik eriaruandes esitatud soovitustest (68%) on õigeaegselt täidetud. 
Eelmise aastaga võrreldes jäi täielikult või suuremas osas täidetud soovituste osakaal 
suhteliselt stabiilseks (80%). Täitmata ning osaliselt või suuremas osas täidetud 
soovituste osas on veel arenguruumi. Meie analüüs näitab, et auditeeritavate 
nõustumine auditisoovitustega aitab tagada, et teatatud puuduste kõrvaldamiseks 
võetakse asjakohaseid järelmeetmeid. 
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Lisad 

Lisa 7.1. 2017. aasta soovituste täitmise üksikasjalik seis aruannete kaupa – Euroopa Komisjon 

Õigeaegsuse tase:  õigeaegselt;  viivitusega;  tähtaega ei ole ületatud;  järelmeetmeid ei võetud;  täitmise tähtaega ei ole määratud;  soovitus ei ole enam 
asjakohane. 

Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 
nr 1/2017: 

„Natura 2000 
võrgustiku täies 
ulatuses 
rakendamiseks 
on vaja 
täiendavaid 
jõupingutusi“ 

1 c) 82 X 

2 d) 83 X 

3 b) 84 

Komisjon ei ole kehtestanud uusi 
horisontaalseid Natura 2000 näitajaid 
kõigi ELi fondide jaoks. Täiendavad 
valdkonnaülesed näitajad oleksid 
kasulikud, et oleks võimalik täpsemalt 
jälgida Natura 2000 aladel ELi fondidest 
saadud tulemusi. 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole 
enam asjakohane 

Eriaruanne 
nr 2/2017 

„Komisjoni 
läbirääkimised 
perioodi 2014–
2020 
ühtekuuluvus-
poliitika 
partnerlus-
lepingute ja 
rakenduskavade 
üle: rahastamine 
on rohkem 
suunatud 
strateegia 
„Euroopa 2020“ 
prioriteetidele, 
kuid 
tulemuslikkuse 
mõõtmise kord 
muutub üha 
keerulisemaks“ 

1 142 X 

2 b) 144 X 

3 151 X 

4 (1. lõik) 151 X 

5 (1. 
taane) 152 X 

5 (2. 
taane) 

152 X 

6 (2. 
taane) 

154 

Komisjon kasutab andmeid iga-aastaste 
tulemusülevaadete ja strateegiliste 
aruannete koostamiseks. Tegemist on 
kõrgetasemeliste dokumentidega, mille 
ulatus on liiga üldine, et keskenduda 
konkreetselt võrdlusuuringute 
kasutamisele, et võimaldada poliitikast 
õppimist perioodil 2014–2020. Soovituslik 
tulemuslikkuse põhjalik võrdlev analüüs 
ja võrdlusuuringute kasutuselevõtmine 
on pooleli. Komisjon jätkab selle 
küsimusega tegelemist pärast perioodi 
2014–2020 lõppu koos järelhindamisega. 

6 (2. 
taane) 154 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult 
Suurema
s osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 
nr 3/2017: 

„ELi abi 
Tuneesiale“ 

1 a) 65 X 

1 b) 65 X 

1 c) 65 X 

2 a) 70 X 

2 b) 70 X 

3 71 

Makromajandusliku finantsabi 
heakskiitmise korda ei ole muudetud ja 
komisjon ei ole teinud ettepanekut seda 
vastavalt soovitusele muuta. Kontrollikoja 
välja toodud puudused püsivad. 

4 73 X 

Eriaruanne 
nr 4/2017: 

„ELi eelarve 
kaitsmine 
õigusnormide 
vastaselt tehtud 
kulude eest: 
komisjon kasutas 
perioodil 2007–
2013 
ühtekuuluvus-
valdkonnas 

1 146 X 

2 147 X 

3 148 

Komisjon esitas meile kolm tabelit, mis 
sisaldasid erinevaid andmeid ennetus- ja 
parandusmeetmete järelevalve kohta, 
ning selgitas, et järelevalvega on seotud 
erinevad tasandid ja vastutavad isikud. Nii 
ennetusmeetmeid kui ka 
finantskorrektsioone hõlmava 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

järjest enam 
ennetus-
meetmeid ja 
finants-
korrektsioone“ 

integreeritud järelevalvesüsteemi 
väljatöötamine ja arendamine muudaks 
selle tõhusamaks. 

4 150 X 

Eriaruanne 
nr 5/2017: 

„Noorte töötus: 
kas ELi poliitika 
on midagi 
muutnud?“ 

1 (1. 
taane) 

164 X 

1 (2. 
taane) 167 X 

2 167 X 

4 (1. lõik) 172 X 

5 (2. lõik) 173 X 

6 175 X 

7 (1. 
taane) 

178 X 

7 (2. 
taane) 178 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 
nr 7/2017: 

„Sertifitseerimis-
asutuste uus roll 
ÜPP kulude 
puhul: positiivne 
samm ühtse 
auditi mudeli 
suunas, kuid 
olulised 
puudused tuleb 
kõrvaldada“ 

1 92 X 

2 94 X 

3 (1. 
taane) 

96 X 

3 (2. 
taane) 96 X 

3 (3. 
taane) 96 X 

4 97 X 

5 (1. 
taane) 99 X 

5 (2. 
taane) 99 X 

6 101 X 

7 (1. 
taane) 103 X 

7 (2. 
taane) 

103 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 
nr 8/2017: 

„ELi 
kalanduskontroll: 
vaja on rohkem 
jõupingutusi“ 

1 b) 96 X 

2 a) 98 X 

2 b) 98 X 

3 d) 99 X 

3 e) 99 X 

3 f) 99 X 

3 g) 99 X 

3 h) 99 X 

4 b) 101 X 

4 e) 101 X 

Eriaruanne 
nr 9/2017: 

„ELi toetus 
inimkaubandus-
vastasele 
võitlusele Lõuna- 
ja Kagu-Aasias“ 

1 (1. 
taane) 

70 X 

1 (2. 
taane) 70 X 

1 (3. 
taane) 70 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

2 (1. 
taane) 72 X 

2 (2. 
taane) 72 X 

2 (3. 
taane) 72 X 

2 (4. 
taane) 72 X 

Eriaruanne 
nr 10/2017: 

„ELi noorte 
põllumajandus-
tootjate toetust 
tuleks paremini 
suunata, et 
soodustada 
mõjusat 
põlvkonna-
vahetust“ 

1 (1. 
taane) 

88 X 

1 (2. 
taane) 88 X 

1 (3. 
taane) 88 X 

3 (1. 
taane) 90 X 

3 (3. 
taane) 90 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 
nr 11/2017: 

„Kesk-Aafrika 
Vabariigi jaoks 
ette nähtud ELi 
Bêkou 
usaldusfond: 
hoolimata 
mõningatest 
puudustest on 
algus olnud 
lootustandev“ 

1 (1. 
taane) 72 X 

1 (2. 
taane) 72 

Komisjon on usaldusfondi loomise 
eeltingimusena kehtestanud põhimõtte 
viia läbi struktureeritud vajaduste 
hindamine, kuid tunnistab, et metoodikat 
ei ole välja töötatud, mida kontrollikoda 
soovitas oma eriaruandes, et tagada 
hilisemate analüüside asjakohasus, et 
näidata usaldusfondi lisaväärtust ja 
eeliseid võrreldes muude vahenditega. 

2 (1. 
taane) 76 X 

2 (2. 
taane) 76 X 

2 (3. 
taane) 

76 X 

2 (4. 
taane) 76 X 

Eriaruanne 
nr 12/2017: 

„Joogivee-
direktiivi 
rakendamine: 
vee kvaliteet ja 
kättesaadavus 

1 111 X 

2 a) 111 X 

2 b) 111 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

Bulgaarias, 
Ungaris ja 
Rumeenias on 
paranenud, kuid 
vajadus 
investeeringute 
järele on endiselt 
märkimisväärne“ 

2 c) 111 X 

2 d) 111 X 

4 113 X 

Eriaruanne 
nr 13/2017: 

„Euroopa ühine 
raudteeliikluse 
juhtimissüsteem: 
kas poliitiline 
otsus muutub ka 
kunagi 
reaalsuseks?“ 

1 90 X 

2 90 X 

3 91 X 

4 a) 91 X 

4 b) 91 X 

4 c) 91 X 

4 d) 91 X 

5 91 X 

6 a) 91 X 

6 b) ii) 91 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

6 b) ii) 91 X 

7 92 X 

8 a) 92 X 

8 b) 92 X 

Eriaruanne 
nr 15/2017: 

„Eeltingimused ja 
tulemusreserv 
ühtekuuluvus-
poliitikas: 
uuenduslikud, 
kuid mitte veel 
tulemuslikud 
instrumendid“ 

1 a) 111 

Puudub dokumenteeritud hinnang 
eeltingimuste asjakohasuse ja kasulikkuse 
kohta ning kattuvuste kõrvaldamise 
kohta. Lisaks, nagu on märgitud 
arvamuses nr 6/2018, ei pruugi mõned 
kavandatud kriteeriumid mõjutada 
asjaomase erieesmärgi tõhusat ja 
tulemuslikku rakendamist.  

1 b) 111 X 

1 c) 111 

Arvamuses nr 6/2018 rõhutatakse, et 
mõned kriteeriumid on mitmeti 
mõistetavad. Eelkõige puuduvad 
strateegiate ja strateegiliste 
poliitikaraamistike väljatöötamisega 
seotud valdkondlikes tingimustes 
üksikasjad selle kohta, kuidas tuleks 
strateegiad kindlaks määrata, millised 
üksused vastutavad nende rakendamise 
eest, millist suutlikkust on vaja nende 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

täitmiseks ja kohaldamiseks ning 
(enamikul juhtudel) kuidas tuleks nende 
üle seiret teha. 

1 d) 111 X 

2 a) 111 

Vastavalt komisjoni ettepanekule 
ühissätete määruse kohta (2021–2027) 
annab vahehindamine liikmesriikidele 
võimaluse teha kokkuvõte riigipõhistest 
soovitustest, sotsiaal-majanduslikust 
olukorrast ja saavutatud vahe-
eesmärkidest ning hinnata ümber oma 
rakenduskavad. Pärast vahehindamist 
rakenduskavadele eraldatavad vahendid 
ületavad 6% tulemusreservist. Nagu on 
märgitud arvamuses nr 6/2018, esineb 
siiski mõningaid vahehindamisega seotud 
puudusi, kuna ei ole selge, kuidas 
tulemuslikkust hinnatakse ja millised on 
selle hindamise tagajärjed. 

2 b) 111 

X 
Arvamuses 
nr 6/2018 

märgitakse, et 
kavandatud 

vahehindamine 
piirdub 

peamiselt 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

väljundnäitajat
e teatatud 

väärtustega, 
mitte 

tulemusnäitajat
ega mis tahes 

kujul, sest 
tulemusnäitajat

e jaoks ei ole 
tulemusraamist

ikus vahe-
eesmärke ette 

nähtud. 

2 c) 111 

X 
Kehtestatud 

vahe-
eesmärkide/sih

tväärtuste 
saavutamata 
jätmise korral 

ei ole ette 
nähtud 

maksete 
peatamist ega 

finantskorrektsi
oone. 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 
nr 16/2017: 

„Maaelu arengu 
programmitöö: 
vähendada tuleks 
keerukust ja 
pöörata 
suuremat 
tähelepanu 
tulemustele“ 

1 a) 100 X 

2 102 X 

3 104 X 

4 (1. lõik) 104 X 

4 (2. lõik) 104 X 

5 104 X 

6 (2. lõik) 109 X 

6 (2. lõik) 109 X 

Eriaruanne 
nr 18/2017: 

„Ühtne Euroopa 
taevas: kultuur 
on muutunud, 
ent taevas ei ole 
veel ühtne“ 

1 78 X 

2 a) 80 X 

2 b) 80 X 

3 81 X 

4 81 X 

5 82 X 

6 a) 83 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

6 b) 83 X 

7 a) 87 X 

7 b) 87 X 

8 87 X 

9 a) 88 X 

9 b) 88 X 

Eriaruanne 
nr 19/2017: 

„Impordi-
protseduurid: 
puudused 
õigusraamistikus 
ja ebatõhus 
rakendamine 
mõjutavad ELi 
finantshuve“ 

1 143 Hoolimata tollimaksu alalaekumise 
arvutamise metoodika väljatöötamiseks 
astutud sammudest ei ole seda 
alalaekumist arvutatud. 

2 145 X 

3 145 X 

4 a) 146 X 

4 b) 146 X 

5 146 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

6 a) 147 Liikmesriikides süsteemide 
ajakohastamise kontrollimiseks tehtud 
kontrollid ei ole veel hõlmanud kõiki riike. 

6 b) 147 Senine töö kogu ELi hõlmavate 
hindamisotsuste väljastamise 
võimaldamiseks on alles algetapis. 
Tulemusi, mida on vaja tulevaste 
õigusaktide vajalikkuse üle otsustamiseks, 
ei ole veel saavutatud. 

7 148 X 

8 a) 149 X 

8 b) 149 X 

8 c) 149 X 

Eriaruanne 
nr 20/2017: 

„ELi rahastatavad 
laenutagamis-
vahendid on 
andnud 
positiivseid 
tulemusi, kuid 
toetusesaajate 
väljavalimist ja 
tegevuse 
kooskõlastamist 

1 a) 109 X 

1 b) 109 
On tehtud jõupingutusi, et koguda 
andmeid halduskulude kohta. Andmete 
kogumine on siiski ebatäiuslik. 

2 a) 112 

Uues vastuvõetud määruses võetakse 
arvesse soovituse konteksti. 
Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide 
kindlaksmääramise ja vastuvõtmise üle 
käivad läbirääkimised. 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

riiklike kavadega 
tuleb parandada“ 

2 b) 112 X 

2 c) 112 X 

3 a) 114 X 

3 b) 114 X 

4 a) 115 X 

4 b) 115 X 

4 c) 115 X 

4 d) 115 X 

Eriaruanne 
nr 21/2017: 

„Rohestamis-
toetus: keerukam 
sissetuleku-
toetuste kava ei 
ole veel 
keskkonnaalaselt 
tulemuslik“ 

1 a) 83 

ÜPP uue määruse ettepanekus palutakse 
kõigil liikmesriikidel koostada oma 
strateegiakavades sekkumisloogika, mis 
põhineb vajaduste hindamisel ja 
prioriteetide analüüsil. Nagu on märgitud 
meie arvamuses nr 7/2018, leiab 
kontrollikoda siiski, et ettepanek ei 
sisalda tõhusa tulemuslikkuse süsteemi 
vajalikke elemente. Ettepanekuga 
antakse vastutus sekkumisliikide tähtsuse 
järjekorda seadmise eest liikmesriikidele 
ning praegu ei ole selge, kuidas komisjon 
hindab liikmesriikide strateegiakavasid, et 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 

Meetmete rakendamise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 
Ei ole enam 
asjakohane 

tagada keskkonna- ja kliimaeesmärkide 
saavutamine. 

1 b) 83 X 

1 c) 83 X 

2 a) (1. 
taane) 83 X 

2 a) (2. 
taane) 

83 X 

2 a) (3. 
taane) 83 X 

2 b) (1. 
taane) 83 X 

2 b) (2. 
taane) 83 X 

2 c) 83 X 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Lisa 7.2. 2017. aasta soovituste elluviimise üksikasjalik seis aruannete kaupa – muud auditeeritavad 

Õigeaegsuse tase:  õigeaegselt;  viivitusega;  tähtaega ei ole ületatud;  järelmeetmeid ei võetud;  täitmise tähtaega ei ole määratud;  soovitus ei ole enam asjakohane. 

Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Aruande 

punkt 

Täitmise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei täidetud Ei ole enam 

asjakohane 

Eriaruanne 
nr 9/2017: 

„ELi toetus 
inimkaubandus-
vastasele 
võitlusele 
Lõuna- ja Kagu-
Aasias“ 

Euroopa välisteenistus (EEAS) 

1 (4. 
taane) 

70 X 

Eriaruanne 
nr 22/2017:

„Valimisvaatlus-
missioonid – 
soovituste 
täitmise 
kontrollimiseks 
on tehtud 
jõupingutusi, 
kuid 
järelevalvet 
tuleb 
parandada“ 

Euroopa välisteenistus (EEAS) 

1 (1. 
taane) 

128 X 

1 (2. 
taane) 

128 X 

2 (1. 
taane) 

128 X 

2 (2. 
taane) 

128 X 

3 (1. 
taane) 

128 X 
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Eriaruanne Aruande 
pealkiri Nr Aruande 

punkt 

Täitmise tase 
Õigeaegsuse 

tase Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei täidetud Ei ole enam 

asjakohane 

3 (2. 
taane) 

128 X 

4 (1. 
taane) 

128 X 

4 (2. 
taane) 

128 X 

5 (1. 
taane) 

128 X 

5 (2. 
taane) 

128 X 

5 (3. 
taane) 

128 X 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Liide 

Auditi käsitlusviis ja metoodika 
1) Meie tulemusauditi metoodika on esitatud meie AWARE-platvormil. Oma

auditites järgime kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelisi standardeid (ISSAI)
tulemusauditite kohta.

1. OSA. 1. peatükk. Tulemusraamistik
2) Igal aastal uurime tulemusraamistiku eri aspekte. Peamine auditiküsimus, mille

me käesoleva aasta aruande jaoks valisime, oli see, kuidas komisjon ja
kaasseadusandjad on kasutanud varasematel mitmeaastase finantsraamistiku
perioodidel saadud kogemusi, et parandada kuluprogrammide ülesehitust ja
tulemuslikkust perioodil 2021–2027.

3) Sellele küsimusele vastust otsides keskendusime kogemustele, mis on
programmide tulemuslikkuse seisukohast olulised, ja analüüsisime, kas

o on olemas protsess, mis võimaldab komisjonil saadud kogemusi oma
seadusandlikes ettepanekutes arvesse võtta;

o komisjoni seadusandlikes ettepanekutes võetakse arvesse hindamistest,
audititest ja mõjuhinnangutest saadud kogemusi;

o Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt vastu võetud sisulised muudatused,
mis võivad mõjutada kavandatud kuluprogrammide tulemuslikkust,
tuginevad mõjuhinnangutele (sealhulgas kaasseadusandjate koostatud
mõjuhinnangutele) või muudele saadud kogemuste allikatele.

4) Meie analüüs põhines seadusandlike menetluste valimil, mis hõlmas perioodi
2021–2027 jaoks kehtestatud 48 kuluprogrammist viit: Euroopa Regionaalarengu
Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond, Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF),
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ning naabruspoliitika,
arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (NDICI). Need viis
programmi moodustavad kokku umbes 60% perioodi kavandatud kulutustest.
Valiku peamised põhjused olid rahaline olulisus ja asjaolu, et me oleme neid
programme käsitlevate komisjoni seadusandlike ettepanekute kohta arvamused
esitanud.
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5) Oma töö raames vaatasime läbi:

a) perioodi 2021–2027 viie valitud kuluprogrammiga seotud mõjuhinnangud;

b) perioodi 2014–2020 asjaomaste kuluprogrammide vahehindamised;

c) perioodi 2007–2013 asjaomaste kuluprogrammide järelhindamised;

d) meie enda auditi- ja ülevaatearuanded, kui see oli asjakohane;

e) komisjoni ettepanekud ja hilisemad muudatused tabelis 1 loetletud
seadusandlike menetluste raames.

Tabel 1. Käsitletud seadusandlikud menetlused 

Seadusandlik menetlus Määrus 

2018/0197/COD ERFi ja Ühtekuuluvusfondi määrus 

2018/0196/COD Ühissätete määrus 

2018/0216/COD ÜPP strateegiakavade määrus* 

2018/0218/COD Ühine turukorraldus* 

2018/0217/COD ÜPP horisontaalmäärus* 

2018/0243/COD Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
rahastamisvahendi määrus 

2018/0132/APP Mitmeaastase finantsraamistiku määrus 
* Seadusandlik ettepanek – määrus ei olnud kontrollikoja audititöö lõpetamise ajaks veel vastu võetud.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

6) Auditi raames pidasime kaugkohtumisi ja vahetasime e-kirju komisjoniga
(peasekretariaat, eelarve peadirektoraat, põllumajanduse ja maaelu arengu
peadirektoraat, regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, rände ja siseasjade
peadirektoraat, rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat ning
õiguskontrollikomitee). Nende kontaktide põhiteema oli komisjoni parema
õigusloome lähenemisviisi raames välja töötatud menetluste ja korra ülesehitus ja
toimimine, et rakendada hindamiste käigus saadud kogemusi ning tagada
hindamiste ja mõjuhinnangute piisav kvaliteet.
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7) Samuti pidasime kaugkohtumisi ja vahetasime e-kirju Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu peasekretariaadi esindajatega. Nende kontaktide peamine eesmärk oli 
mõista, kuidas need kaks institutsiooni (kaasseadusandjad) rakendasid paremat 
õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid seoses 
mõjuhinnangute koostamisega sisuliste muudatuste tegemiseks komisjoni 
seadusandlikes ettepanekutes. 

2. OSA. 2.–6. peatükk. ELi kuluprogrammide tulemuslikkus 
8) 2.–6. peatükis käsitleme ELi programmide tulemusi perioodi 2014–2020 

mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides 1a, 1b, 2, 3 ja 4. Meie eesmärk oli 
kindlaks teha, kui palju asjakohast tulemuslikkust käsitlevat teavet on 
kättesaadav, ning hinnata selle teabe põhjal, kui hästi on ELi kuluprogrammid 
tegelikult tulemusi andnud. 

Meie valim 

9) Perioodi 2014–2020 mitmeaastases finantsraamistikus on 58 kuluprogrammi. 
Oma hinnangu koostamiseks kasutasime valimit, mis koosneb viiest 
kuluprogrammist (vt tabel 2) – üks mitmeaastase finantsraamistiku iga rubriigi 
kohta. Peamine kriteerium programmide väljavalimisel oli rahaline olulisus: 
valisime iga rubriigi suurima või suuruselt teise programmi (eelarve järgi), jättes 
välja need programmid, mida olime käsitlenud 2019. aasta tulemuslikkuse 
aruandes. Kokku moodustavad viis valitud kuluprogrammi 19% kõigist 2020. aasta 
lõpuni mitmeaastase finantsraamistiku2014–2020 kulukohustuste alusel tehtud 
maksetest. Meie 2019. aasta aruandes käsitletud üheksa programmi moodustasid 
74% kõigist 2019. aasta lõpuni tehtud maksetest. 
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Tabel 2. 2.–6. peatükis käsitletud kuluprogrammide valim 

Peatükk Mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriik Valitud kuluprogramm 

2 
1a. Konkurentsivõime 
majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks 

„Erasmus+“ 

3 1b. Majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus Euroopa Sotsiaalfond (ESF) 

4 2. Jätkusuutlik majanduskasv:
loodusvarad

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
(EMKF) 

5 3. Julgeolek ja kodakondsus Sisejulgeolekufondi välispiiride ja 
viisade rahastamisvahend 

6 4. Globaalne Euroopa Ühinemiseelse abi rahastamisvahend 
(IPA II) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

10) Igal kuluprogrammil on üks kuni kakskümmend (üldist ja/või eri-) eesmärki,
millele me viitame vastavalt sellele, kuidas nad on esitatud komisjoni 2022. aasta
eelarveprojekti programmiaruannetes. Kontrollisime kuluprogrammide
tulemuslikkust valitud eesmärkide alusel (vt lisad 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 ja 6.1).
Käsitlesime kõiki üldeesmärke ja olulisuse alusel valitud erieesmärke ning seoseid
üldeesmärgi ja ELi kõrgema tasandi eesmärkidega.

Tulemusalase teabe hindamine 

11) Tuginesime hindamisel komisjoni esitatud tulemusalasele teabele, mis hõlmas
järgmist:

a) 2020. aasta haldus- ja tulemusaruanne;

b) 2022. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruanded;

c) asjaomaste peadirektoraatide 2020. aasta tegevusaruanded;

d) mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ja 2007–2003 programmide
tulemuslikkuse hindamine;

e) mitmesugused programmispetsiifilised tulemusaruanded.

12) Täiendasime seda teavet oma hiljutiste auditite ja ülevaadete käigus tehtud
järeldustega. Kõigi valitud programmieesmärkide kohta meil põhjalikke
hindamistulemusi ei olnud.
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13) Kontrollisime, kas komisjoni tulemuslikkust käsitlev teave on usutav ja kooskõlas
meie leidudega, kuid me ei auditeerinud selle usaldusväärsust.

14) Keskendusime kõige värskemale teabele mitmeaastase finantsraamistiku 2014–
2020 ELi kuluprogrammide viimaste versioonide kohta. Arvestades, et nende
programmide järelhindamised koostatakse alles tükk aega pärast perioodi lõppu
ning et kõigi programmide vahehindamised ei ole kättesaadavad, pidime sageli
viitama eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 programmide
tulemusalasele teabele. Seda tehes võtsime arvesse kahe perioodi vahel
programmide ülesehituses ja rakendamises toimunud muutuste ulatust.

Näitajate analüüs 

15) Tulemuslikkuse hindamise raames analüüsisime teavet, mis pärines 2022. aasta
eelarveprojekti asjaomastes programmiaruannetes esitatud tulemusnäitajatest.
Võrdlesime neid ka eelmiste programmiaruannetega.

16) Mõõtsime meie valimisse kuulunud viie programmi toimimist kokku
114 näitajaga, mida on rohkem kui programmiaruannetes loetletud. Põhjus on
selles, et programmiaruannetes esitatud näitajad koosnevad sageli kahest või
enamast osanäitajast, millest igaühel on eraldi algväärtus, sihtväärtus ja tegelik
saavutatud väärtus. Arvestasime iga sellist osanäitajat eraldi näitajana.

17) Liigitasime kõik näitajad väljund-, tulemus- või mõjunäitajateks, tuginedes
komisjoni parema õigusloome suunistes sätestatud kriteeriumidele. Mõnel juhul
liigitab komisjon samad näitajad erinevalt. Näitajate analüüs hõlmas sihtväärtuste
saavutamisel seni tehtud edusammude arvutamist, milleks kasutasime iga
juhtumi puhul asjakohast algväärtust (vt tabel 3). See oli võimalik ainult siis, kui
algväärtuse, sihtväärtuse ning viimaste tegelike väärtuste kohta olid olemas
kvantifitseeritud andmed.

Tabel 3. Sihtväärtuse saavutamisel tehtud edusammude arvutus 
(algväärtuse põhjal) 

Algväärtus 
Viimane 
tegelik 
väärtus 

Sihtväärtus Arvutus Sihtväärtuse 
saavutamine 

20 40 70 (40–20)/(70–20) 40% 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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18) Lisaks hindasime iga näitaja puhul, kas

o sellel oli selge sihtväärtus (ja kas see oli kvantitatiivne või kvalitatiivne) – vt
punkt (20);

o see oli eesmärgi saavutamiseks graafikus (võttes arvesse kõiki vahe-
eesmärke ja seniseid edusamme) – vt punkt (21);

o komisjoni hinnang tema edusammudele (või graafikus olekule) vastas
üldjoontes kontrollikoja hinnangule – vt punkt (22).

19) Teatud näitajate kohta, mis valiti peamiselt nende seotuse tõttu programmi
põhimeetmete ja -eesmärkidega, esitame oma analüüsi tulemused graafiliselt,
nagu on näidatud joonisel 1.

Joonis 1. Valitud näitajate analüüsi graafik koos laiendatud selgitusega 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Võrdlusaasta ja sihtaasta. 
Edasimineku tempo on plaanipärane, mistõttu

algväärtus = 0% ja sihtväärtus = 100%

2012 2022

Vahe-eesmärk ja aasta, mil see 
tuleks saavutada

Sihtväärtuste saavutamisel 
tehtud edusammud ja aasta, mil 

need saavutati 

Kas komisjoni hinnang 
edusammudele vastab 

üldjoontes meie 
hinnangule?

Jah

Ei

Kas näitaja on sihtväärtuse 
saavutamisel ajakavas 

(võttes arvesse võimalikke 
vahe-eesmärke ja seniseid 

edusamme)?

Jah

Ei

Ebaselge: andmed 
puuduvad, on 
vananenud või 
mittetäielikud

Sihtväärtuse liik

Kvantitatiivne

Kvalitatiivne

Sihtväärtus 
puudub või on 
ebaselge

vahe-
eesmärk: 

90% (2018)

70% (2020)
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20) Tabelis 4 on toodud näiteid kvantitatiivsete, kvalitatiivsete ja ebaselgete
sihtväärtuste kohta. Kui sihtväärtus ei ole kvantitatiivne, ei saa selle
saavutamiseks tehtud edusamme protsentides arvutada. Ilma sihtväärtuseta või
ebaselge sihtväärtusega näitajate puhul on lisaks võimatu kindlaks teha, kas nad
on sihtväärtuse saavutamisel ajakavas.

Tabel 4. Näiteid sihtväärtuste liikidest 

Sihtväärtuse liik Näide 

kvantitatiivne Koolitati 20 000 osalejat 

kvalitatiivne Õigusriigi tugevdamine 

ebaselge 
Sihtväärtus on väljendatud algväärtusest ja tegelikest 
tulemustest erinevate ühikute või määratluste kaudu; neid 
on keeruline omavahel seostada 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

21) Tabelis 5 tuuakse näiteid selle kohta, kuidas me hindasime, kas konkreetne
näitaja püsib sihtväärtuse saavutamisel ajakavas, ning selgitatakse meie
kriteeriume. Me ei kohaldanud neid kriteeriume automaatselt, vaid uurisime
näitajaid ükshaaval, tuginedes kättesaadavale teabele ja kutsealasele otsustusele.

Tabel 5. Näiteid ajakavas püsimise hindamisest 

Programmiaruannetes 
sisalduv teave Meie hinnang Kriteeriumid ja põhjendus 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus (2023): 150 
Vahe-eesmärk (2018): 100 
Viimane väärtus (2018): 90 
Varasemad väärtused 
(2017) 80; (2016): 70 

ei ole ajakavas 

Kriteerium: kui aasta kohta, mille 
kohta meil on uusimad andmed, on 
püstitatud vahe-eesmärk, loetakse 
näitaja ajakavas olevaks, kui vahe-
eesmärk on täidetud. 

Põhjendus: vahe-eesmärk 
saavutamata. 
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Programmiaruannetes 
sisalduv teave Meie hinnang Kriteeriumid ja põhjendus 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus (2023): 150 
Vahe-eesmärk (2019): 100 
Viimane väärtus (2018): 90 
Varasemad väärtused 
(2017) 80; (2016): 70 

ajakavas 

Kriteerium: kui aasta kohta, mille 
kohta meil on uusimad andmed, ei 
ole püstitatud vahe-eesmärki, kuid 
mõne teise aasta kohta on, loetakse 
näitaja ajakavas olevaks, kui senised 
edusammud on olnud selle vahe-
eesmärgiga kooskõlas. 

Põhjendus: võttes arvesse püsivaid 
edusamme sihtväärtuse 
saavutamisel ajavahemikul 2016–
2018, on tõenäoline, et 2019. aasta 
sihtväärtus saavutatakse. 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus (2023): 150 
Vahe-eesmärk: puudub 
Viimane väärtus (2018): 80 
Varasemad väärtused 
(2017) 75; (2016): 70, 
(2015): 60; (2014): 55 

ei ole ajakavas 

Kriteerium: kui vahe-eesmärke ei 
ole, loetakse näitaja ajakavas 
olevaks, kui senine areng on 
üldjoontes olnud kooskõlas 
lineaarse liikumisega algväärtuselt 
sihtväärtuse suunas või kui senised 
tegelikud väärtused näitavad pigem 
eksponentsiaalsemat mustrit, mille 
algus oli aeglasem ja mis järgnevatel 
aastatel kiirenes. 

Põhjendus: sihtväärtus on 
saavutatud 30% ulatuses, mis on 
märkimisväärselt väiksem kui 50% 
suurune lineaarne muutus, mida 
võiks rakendusperioodi keskel 
oodata, ning praegu ei ole näha 
edenemise kiirenemist. 
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Programmiaruannetes 
sisalduv teave Meie hinnang Kriteeriumid ja põhjendus 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus (2023): 150 
Vahe-eesmärk: puudub 
Viimane väärtus (2018): 80 
Varasemad väärtused 
(2017) 63; (2016): 55; 
(2015): 52; (2014): 51 

ajakavas 

Kriteerium: kui vahe-eesmärke ei 
ole, loetakse näitaja ajakavas 
olevaks, kui senine areng on 
üldjoontes olnud kooskõlas 
lineaarse liikumisega algväärtuselt 
sihtväärtuse suunas või kui senised 
tegelikud väärtused näitavad pigem 
eksponentsiaalsemat mustrit, mille 
algus oli aeglasem ja mis järgnevatel 
aastatel kiirenes. 

Põhjendus: sihtväärtus on 
saavutatud 30% ulatuses, mis on 
märkimisväärselt väiksem kui 50% 
suurune lineaarne muutus, mida 
võiks rakendusperioodi keskel 
oodata. Seni registreeritud tegelikud 
väärtused näitavad siiski selget 
kiirenemist, ning kui see jätkub, on 
tõenäoline, et sihtväärtus 
saavutatakse. 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus (2023): 
suurenemine 
Vahe-eesmärk: puudub 
Viimane väärtus (2018): 60 
Varasemad väärtused 
(2017) 56; (2016): 55; 
(2015): 52; (2014): 51 

ajakavas 

Kriteerium: kui sihtväärtus ei ole 
kvantifitseeritud, püsib näitaja 
ajakavas, kui selle saavutamise 
tingimused on seni olnud täidetud 
või tõenäoliselt täidetakse. 

Põhjendus: kvantifitseerimata 
sihtväärtus on „suurenemine“ ja 
kõik seni registreeritud väärtused 
ületavad algväärtust. Seega on 
sihtväärtuse saavutamise 
tingimused täidetud. 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus (2023): 
säilitamine 
Vahe-eesmärk: puudub 
Viimane väärtus (2018): 40 
Varasemad väärtused 
(2017) 46; (2016): 49; 
(2015): 52; (2014): 51 

ei ole ajakavas 

Kriteerium: kui sihtväärtus ei ole 
kvantifitseeritud, loetakse näitaja 
ajakavas olevaks, kui sihtväärtuse 
saavutamise tingimused on täidetud 
või tõenäoliselt täidetakse. 

Põhjendus: eesmärk on vähemalt 
„säilitada“ lähtetase, kuid viimane 
tegelik väärtus on lähtetasemest 
20% väiksem. 
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Programmiaruannetes 
sisalduv teave Meie hinnang Kriteeriumid ja põhjendus 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus (2023): 150 
Vahe-eesmärk: puudub 
Viimane väärtus (2018): 90 ebaselge 

Kriteerium: kui vahe-eesmärke ei 
ole, loetakse näitaja ajakavas 
olevaks, kui senine areng on 
üldjoontes olnud kooskõlas 
lineaarse liikumisega algväärtuselt 
sihtväärtuse suunas või kui senised 
tegelikud väärtused näitavad pigem 
eksponentsiaalsemat mustrit, mille 
algus oli aeglasem ja mis järgnevatel 
aastatel kiirenes. 

Põhjendus: sihtväärtus on 
saavutatud 40% ulatuses, mis on
10 protsendipunkti vähem kui 50% 
suurune lineaarne muutus, mida 
võiks rakendusperioodi keskel 
oodata. Puuduvad muud andmed, 
mis näitaksid, kas edusammud 
sihtväärtuse saavutamisel on olnud 
lineaarsed või eksponentsiaalsemad. 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus: ei ole kindlaks 
määratud 
Vahe-eesmärk: puudub 
Viimane väärtus (2018): 90 

ebaselge 

Põhjendus: kui sihtväärtus puudub, 
ei ole võimalik hinnata, kas näitaja 
on ajakavas. 

Algväärtus (2013): 50 
Sihtväärtus (2023): 150 
Vahe-eesmärk (2019): 100 
Viimane väärtus: andmed 
puuduvad 

ebaselge 

Põhjendus: kui puuduvad andmed 
sihtväärtuse saavutamisel tehtud 
edusammude kohta, ei ole võimalik 
hinnata, kas näitaja on ajakavas. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

22) 2022. aasta eelarveprojekti jaoks koostatud programmiaruannetes hindas
komisjon esimest korda näitajate edenemist sihtväärtuse saavutamisel, liigitades
iga näitaja kas „ ajakavas olevaks“, „mõõdukalt edenevaks“ või „tähelepanu
väärivaks“. Lisaks võeti kasutusele liigitus „andmed puuduvad“ nende näitajate
suhtes, mille kohta tulemusi ei esitatud. Selline liigitamine erineb meie omast. Me
liigitame kõik näitajad kas „ajakavas“ või „ei ole ajakavas“ ning kasutame liigitust
„ebaselge“ näitajate puhul, mille kohta andmed puuduvad, on vananenud või
mittetäielikud, või mille jaoks ei ole seatud selgeid sihtväärtusi. Tabelis 6 on
näidatud juhtumid, mille puhul me leiame, et komisjoni hinnang näitajate
edenemise kohta vastab üldjoontes meie hinnangule „ajakavas“.
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Ei 

Ei 

Tabel 6. Komisjonipoolse edusammude hindamise ühtelangevus meie 
hinnanguga „ajakavas“ 

Kontrollikoja 
hinnang Komisjoni hinnang Kas komisjoni hinnang vastab 

üldjoontes meie hinnangule? 

ajakavas 

On ajakavas 

Mõõdukalt edenev 

Väärib tähelepanu 

Andmed puuduvad 

ei ole 
ajakavas 

On ajakavas 

Mõõdukalt edenev 

Väärib tähelepanu 

Andmed puuduvad 

ebaselge 

On ajakavas 

Mõõdukalt edenev mõnel juhul võib täheldada 
ligikaudset vastavust, kuid 
üldjuhul mitte Väärib tähelepanu 

Andmed puuduvad 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

23) Analüüsisime näitajaid komisjoni andmete põhjal, mida me ei ole auditeerinud.
Küll aga vaatasime läbi komisjoni programmiaruanded ja tegime vajalikud
kohandused. Kaks kõige levinumat kohandust, mida me tegime, olid järgmised:
1) nulltaseme kehtestamine väljundnäitajate (nt rahastatud projektide arv) puhul,
kui programmiaruannetes esitatakse lähtealusena eelmise perioodi
võrdlusnäitaja; 2) aastapõhiste väärtuste ümberarvestamine kumulatiivseteks
väärtusteks selliste näitajate puhul, mis olid olemuselt kumulatiivsed. Meie
hinnang selle kohta, kas näitajad on ajakavas, on seotud meie analüüsiga selle
kohta, kui tõenäoline on, et konkreetne näitaja saavutab oma sihtväärtuse
ettenähtud ajaks. Analüüs ei hõlma näitaja asjakohasust programmi eesmärkide ja
meetmete seisukohast ega sihtväärtuse ambitsioonikuse taset. Näiteks ei pruugi
programmi raames ellu viidavad meetmed näitajat mõjutada või see ei pruugi olla
programmi eesmärgi seisukohast asjakohane ning selle sihtväärtus võib olla
ebapiisav või liiga ambitsioonikas. Sel põhjusel ei kajasta need näitajad iseenesest
tingimata seda, kas programmi eesmärgid saavutati. Programmi tulemuslikkuse

Jah 

Jah 

Jah 

Ei 

Ei 
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3. OSA. 7. peatükk. Soovituste järelkontroll
24) Meie eriaruannete soovituste täitmise kontrollimine on korduv ülesanne.

7. peatükis analüüsime, mil määral on täidetud meie 2017. aastal avaldatud
eriaruannetes esitatud soovitusi. Liigitame soovitused kas täielikult, suuremas
osas, osaliselt või üldse mitte täidetuks.
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Institutsioonide vastused Euroopa 
Kontrollikoja aruandele ELi eelarve 

tulemuslikkuse kohta 2020. aasta lõpu 
seisuga 
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EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE ELi 

EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA – OLUKORD 2020. AASTA LÕPUS 

1. PEATÜKK – TULEMUSRAAMISTIK 

 

SISSEJUHATUS 

1.2 Komisjon tunnustab kontrollikoja tegevust ELi eelarve tulemuslikkuse valdkonnas ning väljendab 

heameelt, et kontrollikoda tunnustas parema õigusloome keskset rolli selle tagamisel, et 

rahastamisprogrammide rakendamisel saadud kogemusi kasutatakse nende ülesehituse ja 

tulemuslikkuse parandamiseks. Aastate jooksul töötas komisjon välja rahvusvaheliselt tunnustatud 

hindamise ja mõjuhinnangu süsteemi, millel oli keskne roll 2021.–2027. aasta mitmeaastast 

tulemusraamistikku käsitlevate ettepanekute ettevalmistamisel.  

Komisjoni ettepanekud on õigusloomeprotsessi esimene samm. Programmi lõplik ülesehitus selgub 

Euroopa Parlamendi ja nõukoguga peetud seadusandlike läbirääkimiste tulemusena. Seetõttu tuleb 

jagatud vastutuse raames tagada, et programmi tulemuslikkuse kohta saadud kogemusi võetakse 

asjakohaselt arvesse. Sellest tulenevalt ning institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes 

sätestatu kohaselt leiab komisjon, et tema ettepanekutesse tehtavate oluliste muudatuste kohta tuleks 

teha mõjuhinnang. 

Komisjon on täielikult pühendunud kõnealuse süsteemi jätkuvale tõhustamisele, sealhulgas ka 

kontrollikoja poolt kindlaks määratud parandamist vajavates valdkondades. Näiteks pakkus komisjon 

välja horisontaalsed sätted hindamiste ajastamise kohta, et aidata tagada tulevaste programmide 

ettevalmistamiseks vajaliku asjaomase teabe õigeaegne kättesaadavus. Hindamised ja mõjuhinnangud 

sõltuvad ka kvaliteetsete andmete saamisest liikmesriikidelt ja toetusesaajatelt. Komisjon võtab 

eesmärgiks tagada, et hindamiste järelmeetmed oleksid asjakohased, et mõjuhinnangute 

kvantitatiivseid aspekte tugevdataks järk-järgult, kui see on teostatav ja proportsionaalne, ning et 

seadusandlike algatuste aluseks olevad tõendid muutuksid järk-järgult kättesaadavamaks, kaasates 

tegevuse edendamiseks Euroopa Parlamenti ja nõukogu. 

Aruande 2.–6. peatükis esitab kontrollikoda oma hinnangu viie valitud rahastamisprogrammi 

tulemuslikkuse kohta 2020. aasta lõpu seisuga. Komisjon leiab, et programmidega panustatakse 

positiivselt ELi prioriteetide ja eesmärkide saavutamisse. Kättesaadavast kvalitatiivsest ja 

kvantitatiivsest tulemuslikkusalasest teabest (2020. aasta lõpu seisuga) nähtub, et hoolimata COVID-

19 pandeemia põhjustatud probleemidest tehakse programmide raames jõudsaid edusamme 

programmiperioodi algul seatud eesmärkide saavutamise suunas. Kuigi 2020. aasta oli mitmeaastase 

finantsraamistiku 2014–2020 viimane aasta, jätkatakse selliste programmide nagu Euroopa 

Sotsiaalfond, Euroopa Merendus- ja Kalandusfond, Sisejulgeolekufond ja ühinemiseelse abi 

rahastamisvahend rakendamist ning need annavad tulemusi ka järgmistel aastatel. Lõplikke järeldusi 

aastaid 2014–2020 hõlmavate programmide tulemuslikkuse kohta saab teha alles pärast programmide 

lõpetamist, lähtudes lõpphindamistest.  

1.3 Komisjoni ettepanekud 2021.–2027. aasta pikaajalise eelarve kohta tehti 2018. aasta teise ja 

kolmanda kvartali vahel, st ühtekuuluvuse valdkonna puhul peaaegu pool aastat varem kui 2011. 

aastal. Komisjon oli täielikult pühendunud erapooletu vahendajana tihedale koostööle Euroopa 

Parlamendi ja nõukoguga, et hõlbustada institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kiiret lõpuleviimist ja 

vähendada viivitusi uute programmide rakendamisel. Olukord oli aga keerukas paralleelselt toimuvate 

Ühendkuningriigi väljaastumisläbirääkimiste ja Euroopa Parlamendi valimiste tõttu, mis järgnesid 

2018. aasta mai ettepanekule. Lisaks esitas komisjon 2020. aasta mais COVID-19 pandeemiale 

reageerimiseks enneolematu taastepaketi, mis sisaldab uuendatud ettepanekuid mitmeaastase 

finantsraamistiku ja ajutise taasterahastu NextGenerationEU kohta. Kõik institutsioonid kiitsid selle 

paketi enne aasta lõppu heaks. Kaasseadusandjad on nüüd kõigis programmides kokkuleppele 

jõudnud.  
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ÜPPga seotud õigusaktide osas jõudsid kaasseadusandjad uue ÜPP suhtes poliitilisele kokkuleppele 

2021. aasta juuni lõpus. Ametlik vastuvõtmine viiakse tõenäoliselt lõpule enne aasta lõppu. 

1.10 Mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 on hindamiste ajastamise suhtes kohaldatud 

horisontaalset lähenemisviisi. Heade hindamistulemuste saamiseks on vaja koguda kolme kuni nelja 

aastat käsitlevad täielikud andmekogumid. Hindamiste ja mõjuhinnangute alusel kvaliteetsete 

ettepanekute koostamiseks peab komisjon tuginema ka liikmesriikidelt ja teiste programmide 

toetusesaajatelt saadud kvaliteetsetele andmetele, mille koostamine võtab aega. Olemasolevate 

vahehindamiste ja varasemate programmide lõpphindamiste alusel kogutud teavet kasutatakse 

edasiste finantsraamistike otsustusprotsessis, kogudes õigeaegselt piisavalt kvaliteetseid andmeid.  

„n+ 3 reegli“ kohta vt komisjoni märkused selgituse 1.5 kohta.   

1.11 ÜPP puhul eelnesid algatusele mitmesugused hindamised, kuid ÜPP ettepanekute 

mõjuhinnangute tegemiseks olid kättesaadavad vaid mõned eelmist mitmeaastast finantsraamistikku 

käsitlevad lõplikud hindamised. Selle põhjuseks on aeg, mis kulub ÜPP rakendamise kohta andmete 

kogumiseks, enne kui saab läbi viia põhjaliku hindamise. Õiguskontrollikomitee arvamus võtab 

arvesse lõpetatud ja põhjalike hindamiste piiratud kättesaadavust. Mõned neist hindamistest olid 

mõjuhinnangu koostamise ajaks lõpule viidud ja nende tulemusi kasutati mõjuhinnangu koostamisel. 

Vastavalt 1. ja 3. lisas märgitule kasutati 2020. aasta järgse ÜPP mõjuhindamist käsitleva aruande osa 

„Saadud kogemused“ puhul vahetulemusi. 

Hindamiste liiga varajase läbiviimisega näiteks juba aasta pärast rakendamise algust, nagu toimiti 

keskkonnasäästlikumaks muutmise hindamise puhul, kaasneb oht, et hindamise tulemused võivad olla 

puudulikud. Selle näite puhul ei oleks komisjon saanud teisiti toimida. 

1.12 Kõigile ühissätete määrusega hõlmatud valdkondlikele seadusandlikele ettepanekutele eelnesid 

mõjuhinnangud, milles analüüsiti vahendite rakendamise põhiaspekte, mis kajastuvad ühissätete 

määruses. Ühissätete määrus tugines nendele mõjuhinnangutele.  

1.13 (Komisjoni ühine vastus punktidele 1.13–1.15). 

Komisjoni hindamiste ja mõjuhinnangutega saab tutvuda EUR-Lexi, komisjoni dokumendiregistri ja 

portaali „Avaldage arvamust!“ kaudu. ELi institutsioonide liikmetel on neile juurdepääs ka 

institutsioonidevaheliste ELi uuringute andmebaasi kaudu. 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestati parlamendi, 

nõukogu ja komisjoni jaoks läbipaistvuse eesmärk, luues õigusloome ühisportaali. See avalik 

veebisait võimaldab üldsusel üksikasjalikult jälgida institutsioonidevaheliste õigusaktide vastuvõtmise 

protsessi. Kolm institutsiooni tegelevad portaali käivitamisega. 

Nagu teatises Parem õigusloome: ühendatud jõududega parema õigusloome poole märgiti, teeb 

komisjon tööd selle nimel, et ühendada omavahel erinevad tagasisideregistrid ja portaalid, nagu EU 

Bookshop, institutsioonidevaheliste ELi uuringute andmebaas, portaal „Avaldage arvamust!“ ja EUR-

Lex.  

1.18 Rahastamisprogrammide puhul analüüsitakse mõjuhinnangutes hindamiste järelmeetmeid ning 

neid võetakse arvesse jätkuprogramme käsitlevates ettepanekutes. Kõik sellised seadusandlikud 

ettepanekud kajastuvad iga-aastastes juhtimiskavades. 2022. aastal sisaldavad juhtimiskavade 

koostamise juhised nõuet lisada hindamistest tulenevad asjakohased järelmeetmed. Samuti palutakse 

talitustel osutada oma juhtimiskavades peamistele parema õigusloomega seotud meetmetele, nagu 

toimivuskontrollid ja olulised hindamised. Aasta peamistele väljunditele keskenduvatesse 

juhtimiskavadesse ei saa lisada väga spetsiifilisi operatiivseid järelmeetmeid, mis osutavad näiteks 

programmi rakendamisele.  

Hindamistest ja järelmeetmetest saadud kogemustele osutatakse ka muudes dokumentides, näiteks 

iga-aastastes tegevusaruannetes.  
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Järelmeetmete tegevuskavasid ei nõuta süstemaatiliselt ning need ei ole parema õigusloome määruse 

alusel kohustuslikud proportsionaalsuse huvides ning selleks, et vältida kattuvat teabe edastamist 

teistele institutsioonidele ja üldsusele.  

1.19 Parema õigusloome suuniste kohaselt peavad mõjuhinnangud olema proportsionaalsed. Kõiki 

variante ei ole võimalik hinnata, eriti kui need ei ole teostatavad. Selle asemel tehakse kindlaks ja 

vaadatakse läbi olemasolevad variandid, et valida välja kõige asjakohasemad. Seda teevad komisjoni 

talitused, võttes arvesse tõendeid ja sidusrühmade panust ning konsulteerides talitustevaheliste 

töörühmadega, mis hõlmavad kõikide asjaomaste komisjoni peadirektoraatide eksperditeadmisi. 

Mõjuhinnanguid kontrollib õiguskontrollikomitee. 

Tabel 1.2. – Mõjuhinnangutes on esitatud erinevaid variante, mis on kvalitatiivselt võrreldavad, 

kuid mille kvantitatiivse analüüs on piiratud. Vt komisjoni vastus punktile 1.19. 

KOMISJON VALMISTAS OMA SEADUSANDLIKUD ETTEPANEKUD ETTE SAADUD 

KOGEMUSI SILMAS PIDADES 

Selgitus 1.1. – Saadud kogemused: erinevad välistegevuse rahastamisvahendid tuleks ühendada 

Enamiku varasemate rahastamisvahendite ühendamine üheks rahastamisvahendiks ja EAFi lisamine 

ELi eelarvesse on olulised sammud lihtsustamise ja sidususe suunas. Välistegevuse 

rahastamisvahendite rakendamise suhtes kohaldatakse ühtseid eeskirju ning ka naabruspiirkonna, 

arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi rakenduseeskirjad on aluseks üksikute 

välisrahastamisvahendite (IPA III, tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahend, ülemeremaade ja -

territooriumide otsus) rakendamisele. 

1.26 Ettepanekus ühiste näitajate pikema loetelu kohta vastas komisjon kontrollikoja poolt osutatud 

kogemuste kohta. Kuna programmide käsutuses on pikem ja põhjalikum näitajate loetelu 

ühtekuuluvuspoliitika sekkumiste kohta aruannete esitamiseks, mida iseloomustavad üsna erisugused 

meetmed, on programmide raames võimalik valida ja kasutada investeeringute jaoks asjakohasemaid 

näitajaid, vähendades seega märkimisväärselt programmispetsiifiliste näitajate kasutamise vajadust. 

Lisaks soovib komisjon juhtida tähelepanu asjaolule, et programmitöö perioodiks 2021–2027 

kavandatud näitajaid analüüsiti üksikasjalikult koos liikmesriikide esindajatega ning neid testiti 

RACER-kriteeriumide alusel (asjakohased, heakskiidetud, usaldusväärsed, lihtsad ja töökindlad).  

Selgitus 1.3. – Saadud kogemused: lähenemisviis, kuidas hinnata ÜPP panust 

kliimameetmetesse, peaks tegelikkust paremini kajastama 

Kliimaküsimuste peavoolustamist käsitlev ELi lähenemisviis ja kliimameetmete jälgimise metoodika 

tuginevad rahvusvahelistele tavadele. Metoodika, mida komisjon kasutab kliimameetmetesse tehtava 

ÜPP panuse arvutamiseks, on usaldusväärne ning see on koostatud läbipaistvalt ja koordineeritult; see 

edastati Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning oli nendega kokku lepitud. Hiljutise poliitilise 

kokkuleppega ÜPP reformi kohta on Euroopa Parlament ja nõukogu täielikult toetanud ÜPP 

kliimaküsimuste peavoolustamise metoodikat ning kaasseadusandjad on ühises 

põllumajanduspoliitikas edasi lükanud kõik edasised kliimameetmete jälgimist puudutavad 

muudatused vähemalt kuni 31. detsembrini 2025. 

Komisjon on seisukohal, et ÜPP vahenditel on olnud pigem märkimisväärne kui piiratud mõju. 

ELi põllumajandus on alates 1990. aastast vähendanud kasvuhoonegaaside heidet 21,4 %, samal ajal 

on põllumajandustootmine kasvanud. 

Komisjon märgib, et ÜPP erieesmärk ei ole kunagi olnud vähendada loomakasvatusest tingitud 

heidet. Heide on püsinud stabiilne, samas kui tootlikkus on suurenenud. Rohkem tuleb ära teha 

põllumajandusliku heite täiendavaks vähendamiseks ja ELi 2030. aasta ambitsioonikate 

kliimaeesmärkide saavutamiseks (mille tulemusena väheneb netoheide 2030. aastaks 55 %). 

Komisjon rõhutab, et ta on kindlalt pühendunud Euroopa rohelises kokkuleppes sätestatud eesmärkide 

ning kliimamuutuste, elurikkuse ja keskkonnahoiu põhielementide saavutamisele. Nende eesmärkide 
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saavutamisel on oluline roll üleminekul kestlikumale põllumajandusele. Uus ÜPP on selle ülemineku 

toetamisel keskse tähtsusega, toetudes tõhustatud tingimuslikkusele (sealhulgas uus maa hea 

põllumajandus- ja keskkonnaseisundi 2. standard turbaalade kaitseks), ökokavadele, millega 

suunatakse vähemalt 25 % otsetoetustest keskkonna- ja kliimavaldkonnale ning 35 % maaelu arengu 

eelarvest samale eesmärgile. 

Seega on uus ÜPP kliimameetmete (nii kliimamuutuste leevendamise kui ka nendega kohanemise) 

osas ambitsioonikam. Sellega kehtestatakse põllumajandustootjatele suuremad kohustused ja 

premeeritakse neid keskkonna- ja kliimameetmetele, sealhulgas süsinikku siduvale põllumajandusele 

ülemineku eest, luues seeläbi maapiirkondades uusi võimalusi ettevõtluseks. 

Selgitus 1.4. – Saadud kogemused: mitmeaastane finantsraamistik peaks olema paindlikum, et 

reageerida paremini muutuvatele oludele 

Nagu on kokku võetud 2018. aasta teatises mitmeaastase finantsraamistiku kohta (COM(2018) 321), 

nähti komisjoni 2018. aasta algses ettepanekus ette mehhanismid, millega tagada: 

 paindlikkus programmide sees ja nende vahel, nt naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise 

koostöö rahastamisvahendi reserv, ülekanded ja osamaksed jagatud eelarve täitmise korras 

hallatavatest vahenditest kaudselt hallatavatesse vahenditesse või InvestEU programmi, 

rahastamispaketi paindlikkus vastavalt institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 18 jne; 

 rubriikide ja eelarveaastate vaheline paindlikkus (nt Euroopa Kontrollikoja nimetatud liidu 

reserv);   

 ning erivahendid, mida kavatseti veelgi suurendada komisjoni 2020. aasta mai majanduse 

taastepaketis (temaatiline ja mittetemaatiline).  

Komisjon pakkus välja ka alusaktide vormi, mis oleks taganud kõigis alusaktides sarnased sätted 

seoses erinevate valdkondlike programmide rakendamisega nii komisjoni talituste kui ka 

toetusesaajate poolt, suurendades seeläbi programmi rakendamise paindlikkust, hõlbustades näiteks 

kaasrahastamise ja ülekannete muutmist, mille lõppeesmärk on saavutada paremaid tulemusi. 

Kaasseadusandjad olid mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 läbirääkimistel sellise vormi vastu. 

Komisjon märgib, et kokkuvõttes ei võetud kõiki ettepanekuid mitmeaastase finantsraamistiku üldises 

kokkuleppes arvesse. Kuigi üldine mitmeaastase finantsraamistiku kokkulepe, sealhulgas 

valdkondlikud õigusaktid, tagab mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 suures osas samasuguse 

paindlikkuse taseme kui mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020, saab nende tasemete sobivust 

koos mõnes uues programmis sisalduva paindlikkusmeetmega hinnata üksnes 2021.–2027. aasta 

programmitöö perioodi käigus ja pärast selle rakendamist, võttes arvesse muutuvaid probleeme ja 

ettenägematuid sündmusi, millega ELi eelarve peab tegelema. 

Selgitus 1.5 – Saadud kogemused: „n+ 3“ reegel tuleks asendada „n+ 2“ reegliga 

Komisjoni ettepanekus ühissätete määruse (2021–2027) kohta nähti ette üleminek n+ 3 reeglilt n+ 2 

reeglile. Nõukogu oli läbirääkimiste käigus kavandatavale mehhanismile siiski kindlalt vastu ja see 

jäeti vastuvõetud tekstist välja.  

Kooskõlas kontrollikoja korduvate soovitustega vähendada järjestikuste programmitöö perioodide 

kattumist jäeti ühissätete määruse (2021–2027) kohaselt rahastamiskõlblikkuse lõppkuupäevaks 31. 

detsember 2029, mille tulemusena kehtestati eelmise aasta kulukohustuste jaoks n+ 2 reegel. 

Lisaks kohaldab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) uue mitmeaastase 

finantsraamistiku 2021–2027 raames ja alates 2023. aastast (koos ÜPP strateegiakavade määruse 

kohaldamisega) n+ 2 reeglit.  

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

1.34 Kõigile ühissätete määrusega hõlmatud valdkondlikele seadusandlikele ettepanekutele eelnesid 

mõjuhinnangud, milles analüüsiti vahendite rakendamise põhiaspekte, mis kajastuvad ühissätete 

määruses. Ühissätete määruse ettepanek tugines nendele mõjuhinnangutele. 
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Mis puudutab 2020. aasta järgset ÜPPd käsitlevaid seadusandlikke ettepanekuid toetavat 

mõjuhinnangut, siis selle 1. lisas on esitatud valik asjakohaseid viiteid, 3. lisas on kokkuvõte 

arvukatest kasutatud hindamistest ja uuringutest ning 9. lisas on esitatud täiemahuline bibliograafia.  

Lõpuleviidud hindamiste puudumise probleemi lahendamiseks korraldas komisjon ulatusliku avaliku 

konsultatsiooni (enne muid mitmeaastase finantsraamistikuga seotud konsultatsioone), mitu seminari 

nii kestlikkuse 3 samba kui ka toiduga seotud küsimuste kohta ning tegi põhjaliku kvantitatiivse 

analüüsi, mida täiendas põhjalik mitmel kriteeriumil põhinev analüüs. 

Soovitus 1.1. 

a) Komisjon on soovitusega nõus.  

Mõjuhinnangutes analüüsitakse poliitikavalikute olulist majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõju. 

See on tõenditel põhineva poliitikakujundamise ja heade seadusandlike ettepanekute väljatöötamise 

seisukohast väga oluline. Kuigi komisjon ei saa praeguses etapis ette näha oma tulevaste ettepanekute 

koostamist 2027. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku raames, analüüsib ta parimat viisi, 

kuidas uurida mõjuhinnangutes mitut programmi hõlmavate õigusaktide sisulisi aspekte.  Analüüsi 

tulemus sõltub järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ülesehitusest ning eelmise mitmeaastase 

finantsraamistiku ettevalmistuste kõige tõhusamast ja proportsionaalsemast korraldusviisist ning 

kogemustest kooskõlas parema õigusloome suunistega. 

b) Komisjon on soovitusega nõus.  

Mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 on hindamiste ajastamise suhtes kohaldatud 

horisontaalset lähenemisviisi. Vahe- ja lõpphindamine viiakse üldiselt läbi neli aastat pärast 

programmide rakendamise algust ja lõppu, et hindamised saaksid tugineda kolme täisaasta andmetele.  

Aastale 2027 järgneva mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistused põhinevad mõjuhinnangutel 

(või eelhindamistel), mis on kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega. Ettevalmistustes 

tuginetakse 2021.–2027. aasta programmide kättesaadavatele vahehindamistele ja 2014.–2020. aasta 

programmide lõpphindamistele, võttes arvesse mitmeaastase finantsraamistiku tsüklit ja sellega 

kaasnevaid probleeme.  

Sellest põhimõttest võidakse teha vältimatuid erandeid. Näiteks üleminekuperioodi tõttu esitavad 

liikmesriigid komisjonile esimesed andmed uue ÜPP rakendamise kohta 2025. aasta veebruaris.  

1.35 Vt komisjoni vastus punktile 1.13. 

Komisjoni hindamiste ja mõjuhinnangutega saab juba tutvuda EUR-Lexi, komisjoni 

dokumendiregistri ja portaali „Avaldage arvamust!“ kaudu. ELi institutsioonide liikmetel on neile 

juurdepääs ka institutsioonidevaheliste ELi uuringute andmebaasi (ja hindamiste) kaudu. Komisjon 

tegeleb nende tagasisideregistrite ja portaalide ühendamisega.  

Soovitus 1.2. Komisjon nõustub selle soovitusega. Õigusloome ühisportaal on 

institutsioonidevaheline algatus ning komisjon on võtnud kohustuse teha koostööd Euroopa 

Parlamendi ja nõukoguga, et edendada õigusloome ühisportaali kasutuselevõttu, nagu on märgitud 

teatises Parem õigusloome: ühendatud jõududega parema õigusloome poole. 

Tähtaeg: 2023. aasta lõpp Rakendamise ajakava sõltub teistest partnerinstitutsioonidest. 

1.36 Hindamise järelmeetmed võivad esineda mitmel kujul, näiteks õigusakti ettepanek ja sellega 

kaasnev mõjuhinnang (või eelhindamine), täiustatud suunised või järelevalve, komisjoni aruanded 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule.  

Rahastamisprogrammide hindamise järeldusi võetakse arvesse mõjuhinnangu analüüsis ja tulevasi 

programme käsitlevate seadusandlike ettepanekute koostamisel. Sellised ettepanekud ja nendega 

kaasnevad mõjuhinnangud on loetletud iga-aastastes juhtimiskavades. Samuti palutakse talitustel 

osutada oma juhtimiskavades peamistele parema õigusloomega seotud meetmetele, nagu 

toimivuskontrollid ja olulised hindamised. Aasta peamistele väljunditele keskenduvates 
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juhtimiskavades ei esitata muid konkreetsemaid operatiivseid järelmeetmeid (nt talitustele mõeldud 

rakendussuunised, IT-uuendused). 

Teave hindamiste peamiste järelmeetmete kohta sisaldub ka teistes aruannetes, näiteks iga-aastastes 

tegevusaruannetes. 

Soovitus 1.3. 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Komisjon nõustub, et hindamistulemuste levitamine ja järelmeetmete kindlakstegemine, kui see on 

asjakohane hindamisjärelduste täiendamiseks, on olulised saadud kogemuste rakendamiseks ja 

hindamistulemuste kasutamiseks. Mõjuhinnangutes analüüsitakse komisjoni talituste 

töödokumentides esitatud rahastamisprogrammide hindamiste järelmeetmeid. Komisjon on 

mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ettevalmistamisel võtnud oma mõjuhinnangutes arvesse 

hindamistest saadud peamisi õppetunde. Tulevased jätkuprogramme käsitlevad ettepanekud ja 

nendega kaasnevad mõjuhinnangud kajastuvad avalikes juhtimiskavades. 

Tähtaeg: 2022. aasta lõpp. Ajakava sõltub mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 vahe- ja 

lõpphindamiste tegemise ajast. 

1.37 Kvantitatiivne teave ja meetodid, nagu statistika ja kulutasuvuse analüüs, täiendavad 

kvalitatiivset teavet, nagu arvamused, sidusrühmade panus ning teadus- ja ekspertide nõuanded, mis 

kõik on võrdselt väärtuslikud, et moodustada mõjuhinnangu jaoks tõendusbaas. Komisjoni 

mõjuhinnangutes on piiratud arvul eranditega esitatud kvantitatiivne analüüs, kui see on teostatav ja 

proportsionaalne.  

Kuigi mõnel juhul, näiteks ÜPP mõjuhinnangu puhul, on tehtud kvantitatiivne analüüs, ei ole mõju 

kvantifitseerimine kõikidel juhtudel võimalik ning tõendeid tuleb koostada kvalitatiivse teabe põhjal, 

mis on võrdselt väärtuslik.  

Soovitus 1.4.  Komisjon on soovitusega nõus. 

Kvantitatiivne teave, sealhulgas kulude-tulude ja kulutasuvuse analüüsid, on koos kvalitatiivsete 

tõenditega mõjuhindamise protsessi oluline tõendite allikas. Mõju saab kvantifitseerida ning kulude-

tulude ja kulutasuvuse analüüse teha siiski ainult kvantitatiivsete andmete põhjal, kui see on teostatav 

ja proportsionaalne, st kui kvaliteetsed ja õigeaegsed andmed on mõistlike kuludega kättesaadavad. 

Komisjon sõltub kvaliteetsetest ja õigeaegsetest andmetest, mis on saadud liikmesriikidelt ja teistelt 

ELi õigusaktide alusel toetusesaajatelt. 

1.1 lisa 2017. aasta aastaaruande 3. peatükis esitatud soovituste põhjal võetud meetmed 

Soovitus 3 c): 

Peamistes tulemusaruannetes sisalduva koondteabe esitavad programmide ja poliitika igapäevase 

juhtimise eest vastutavad talitused. Iga-aastaste tegevusaruannete ja programmide tegevusaruannete 

kehtivate juhiste (mis on esitatud eelarve ringkirjas) ning korrapärase suhtlemisega asjaomastes 

komisjoniülestes võrgustikes on kesktalitused rõhutanud esitatud teabe järjepidevuse ja esitatud teabe 

allika selgelt märkimise tähtsust. Kõik kesktalituste tuvastatud lahknevused märgitakse ära ja neid 

arutatakse talitustega aruannete viimistlemise käigus. 
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EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE ELi 
EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA 2020. AASTA LÕPU SEISUGA 

2. PEATÜKK. KONKURENTSIVÕIME MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE 
TAGAMISEKS 

 

SISSEJUHATUS 

2.1. Programmi „Erasmus+“ tunnustatakse laialdaselt kui tõhusat programmi, mis võimaldab Euroopa 
kodanikele Euroopa lisaväärtust. Komisjon arendab sidusrühmade ees seisvate probleemide 
lahendamiseks pidevalt oma programme ja poliitilisi meetmeid ning võtab selles protsessis arvesse 
kontrollikoja üksikasjalikke tähelepanekuid, mis kujutavad endast väärtuslikku sisendit. 

Üldiselt on oluline märkida, et teatavad peatükis osutatud uuringud lõpetati paar aastat tagasi ja need 
uuringud hõlmavad veelgi varasemaid perioode. 2022. aastal alustab komisjon 2014.–2020. aasta 
programmi lõplikku hindamist ning see aitab paremini kajastada programmis aja jooksul ja nimetatud 
uuringute põhjal tehtud kohandusi. 

Lõpetuseks – kontrollikoda toob esile asjaolu, et programmis „Erasmus+“ osaleb rohkem naisi kui 
mehi. Komisjonil on andmeid, mis näitavad, et see on peamiselt tingitud soolisest jaotusest neis 
õppevaldkondades, milles kaldutakse Erasmus+ programmis osalema, mitte programmi 
meestevastasest kallutatusest, millega tuleks tegeleda. Paljud programmist rahastatavad projektid on 
avatud kõigile osalejatele olenemata nende taustast, ning seda kajastatakse üldiselt programmi 
statistikas. 

PROGRAMMI „ERASMUS+“ TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 

2.9. Tulemusnäitajad on kasulik vahend programmi tulemuslikkuse jälgimiseks. Need võivad näiteks 
anda varakult signaale tulemuslikkuse/rakendamisega seotud probleemidest, millele tuleb tähelepanu 
pöörata. Sageli nõuab programmi tulemuslikkuse hindamine aga enamat kui tulemusnäitajate 
analüüsimist, sest tarvis on haarata ka muud asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. Ükski 
tulemusnäitajate kogum ei saa kajastada kõiki programmi tulemuslikkuse asjakohaseid aspekte. Seega 
ei tähenda asjaolu, et teatava tulemusnäitaja sihtväärtuse saavutamine on (või ei ole) ajakavas, 
tingimata seda, et programmi enda eesmärkide täitmine on (või ei ole) ajakavas. 

Komisjon esitab oma hinnangu näitajatega tehtud edusammude kohta programmiaruannetes. See 
hinnang erineb eri meetodite kasutamise tõttu mõnel juhul kontrollikoja hinnangust, mis on antud 
käesolevas aruandes. 

Nagu on kirjeldatud kontrollikoja eriaruandes nr 22/2018, on 2014.–2020. aasta programmi 
„Erasmus+“ näitajad tihedas kooskõlas HK 2020 poliitikaeesmärkidega. 

Vastuseks näitajate kohta tehtud peamistele tähelepanekutele võib komisjon kinnitada, et näitajad 
vaadatakse uueks programmitöö perioodiks läbi, et lahendada kontrollikoja tuvastatud probleemid. 
Mõnda teoreetilist lahknevust, näiteks „väljundite“ ja „tulemuste“ eristamise küsimuses, tuleb siiski 
käsitleda laiema ja pikemaajalise institutsioonilise arutelu käigus, mille raames arutatakse ELi 
programmidest tuleneva märkimisväärse kasu liigitamise võimalusi. 

2.11. Komisjon leiab, et toetust saavate töötajate arvu kajastavaid näitajaid võib pidada 
tulemusnäitajateks, sest need on oma olemuselt programmi peamine tegevuseesmärk ja neile on 
programmi „Erasmus+“ määruse I lisas osutatud kui kvantitatiivsetele (üldistele) näitajatele. 
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2.12. Komisjoni sõnul on vahehindamise dokumendis märgitud, et „võimalik on suurendada 
ühtlustamist selles osas, mida projektid tegelikult rahastavad, ja ELi tasandi prioriteetide osas“. 
Riiklike büroode tööprogrammid ja programmijuhendi kriteeriumid on järk-järgult tugevdanud seost 
projektide ja ELi tasandi prioriteetide vahel. 

2.15. 2021.–2027. aasta programmi „Erasmus+“ jaoks on komisjon teinud ulatuslikku koostööd 
sidusrühmadega ja asendanud IT-vahendid ühtse moodulsüsteemiga. Ajakohastatud on ka 
programmijuhendit ning alates 2021. aasta projektikonkurssidega rakendatakse järk-järgult 
lihtsustatud rahastamiseeskirju, kasutades eelkõige tulemuspõhiseid ühekordseid makseid. 

2.16. Komisjon rõhutab, et koostoimet käsitlev järeldus 2017. aasta vahehindamises põhines 
programmi „Erasmus+“ algusaastatel. Sellest ajast saadik on komisjon mehhanisme, mille abil ELi 
programmid ühiste eesmärkide saavutamiseks koostööd teevad, märkimisväärselt tugevdanud. Üks 
peamine näide on Euroopa solidaarsuskorpuse loomine. Sellesse protsessi kaasati mitmesuguseid ELi 
programme ning see jätkub mitmeaastases finantsraamistikus ka 2021.–2027. aasta programmitöö 
perioodil, mil võimalik koostoime on täielikult integreeritud programmide õiguslikesse alustesse. 

2.17. Komisjon leiab, et Erasmuse programmis osalenud naiste osakaalu saab suurel määral seletada 
programmi teatavate õppevaldkondade osakaalu ja nendes valdkondades osalejate soolise jaotuse 
koosmõjuga. „Erasmus+“ kõrghariduse liikuvusprogrammis on mehed ülekaalus sellistes 
valdkondades nagu „tehnika, tootmine ja ehitus“ ning „info- ja kommunikatsioonitehnoloogia“. 
Suuruselt ületavad neid valdkondi aga sellised valdkonnad nagu „kunst ja humanitaarteadused“ ning 
„sotsiaalteadused, ajakirjandus ja infolevi“. 

Tulemustele keskenduva ELi eelarve põhimõttele tuginedes püütakse ELi eelarvest rahastada mitut 
eesmärki. „Erasmus+“ projektide veebiandmebaasist leiab 9 243 projekti, mis püüdlevad muude 
eesmärkide hulgas soolise võrdõiguslikkuse poole. Rahalise hinnangu andmine nendele maksetele 
isoleeritult on aga tõenäoliselt meelevaldne ega ole kooskõlas eespool nimetatud põhimõttega, mille 
kohaselt peab iga kulutatud euro täitma mitut eesmärki ja aitama maksimeerida oma väärtust Euroopa 
maksumaksja jaoks. 

Uute ELi 2021.–2027. aasta programmide jaoks mõeldud uute horisontaalsete suunistega võetakse 
kasutusele uus lähenemisviis rahastamise jälgimisele, ning selle raames võetakse arvesse ka soolist 
võrdõiguslikkust. 

2.20. Komisjoni tulemusraamistikus käsitatakse kehtestatud ja saavutatud eesmärke tulemustena, kui 
see on alusprogrammi põhieesmärk. 

2.26. Need näitajad vaadatakse läbi põhinäitajate väljatöötamise protsessis, mis toimub praegu 
koostöös kesktalitustega. 

2.29. Komisjon soovib rõhutada, et strateegiliste koolipartnerluste lisaväärtus seisneb peamiselt 
parimate tavade rahvusvahelises jagamises ning võimendavas mõjus, mida need partnerlused võivad 
kohalikele kogukondadele ja sidusrühmadele avaldada. Innovatsioon on aga täielikult lõimitud 
tulemustesse, mida saavad seejärel kasutada valdkonna teised osalejad. 

Lisaks annavad vahehindamise osana esitatud üksikasjalikud vastused mitmekesisema ja 
nüansirikkama pildi mitmesugustest strateegiliste partnerluste eelistest. Eelkõige on vahehindamises 
järeldatud, et „jagamis-ja õppimistegevusel on selge väärtus ning see võimaldab töötajatel ja 
organisatsioonidel parandada oma tavasid ja meetodeid“. 

2.33. Komisjoni tulemusraamistikus käsitatakse kehtestatud ja saavutatud eesmärke tulemustena, kui 
see on alusprogrammi põhieesmärk. 
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2.36. Komisjon märgib, et see näiliselt väike protsent tuleneb peamiselt noorte vabatahtliku tegevuse 
toetamise nihkest uuema Euroopa solidaarsuskorpuse suunas alates 2018. aastast. 

2.37. Vt komisjoni vastus punktile 2.33. 

 

JÄRELDUSED 

2.41. Komisjon juhib tähelepanu mõjule, mida avaldavad soolisele tasakaalule õppevaldkonnad – seda 
on selgitatud vastuses punktile 2.17. 

2.42. Seoses selles peatükis sisalduvate arvukate viidetega 2017. aasta vahehindamisele on ka oluline 
osutada vahehindamises märgitule:  

„Programmi lõpphindamise käigus hinnatakse ka laiaulatuslike teadmusühenduste ja valdkondlike 
oskuste ühenduste tulemusi, mida programmi „Erasmus+“ raames tutvustati, et edendada 
innovatsiooni kõrghariduses ning kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas. Nimetatud meetmed ei 
olnud vahearuandes hindamiseks piisavalt valmis.“ 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE ELi EELARVE 
TULEMUSLIKKUSE KOHTA – SEIS 2020. AASTA LÕPUS   

3. PEATÜKK „MAJANDUSLIK, SOTSIAALNE JA TERRITORIAALNE 
ÜHTEKUULUVUS“ 

 

SISSEJUHATUS 

3.1 2014.–2020. aasta programmide tulemuslikkusele ja sekkumisloogikale keskendumine, mille 
väljenduseks on põhjalikum aruandlus fondi ühiste näitajate kohta võrreldes programmitöö perioodiga 
2007–2013, on toonud kaasa usaldusväärsemad ja sidusamad tulemusandmed, mis on võrreldavad 
programmide ja riikide vahel ning investeerimismeetmete väljundite ja otseste tulemuste osas. 
Programmide rakendamise aastaaruannetest on saanud oluliselt parem tulemuslikkust käsitleva teabe 
allikas. Saavutused väljundite, tulemuste, ühikukulude ja edukuse määrade osas on tehtud 
kättesaadavaks ühtekuuluvuspoliitika avatud andmete platvormi1 kaudu kõigile kodanikele.  

2019. aasta lõpuks jõudsid Euroopa Sotsiaalfond ja noorte tööhõive algatus (YEI) mõningate oluliste 
tulemusteni. Aastatel 2014–2019 aidati eri projektide kaudu 36,4 miljonit inimest. Neist 4,5 miljonit 
leidis töökoha ja 5,5 miljonit omandas ELi sekkumise tulemusel uue kvalifikatsiooni. Nende hulgas 
oli 2,5 miljonit puuetega inimest, 5,6 miljonit rändajat ja teise riigi taustaga osalejat ning 6,5 miljonit 
ebasoodsas olukorras olevat inimest. ESFi ja noorte tööhõive algatuse rakendamine on veel pooleli ja 
lõpeb 31. detsembril 2023.  

ESFist ja noorte tööhõive algatusest rahastatavad rakenduskavad investeerivad mitmesugustesse 
meetmetesse, mis on kohandatud liikmesriikide ja piirkondade konkreetsetele arenguvajadustele. 
Eesmärkide seadmiseks ja tulemuslikkusest aru andmiseks kasutatavad näitajad on kohandatud 
konkreetsete meetmete tarbeks. Oma kõrgetasemelises tulemuslikkust käsitlevas aruandluses 
keskendub komisjon ühistele näitajatele, mida kasutatakse kõigis programmides, mida esitatakse kõigi 
tegevuste kohta ja mida koondatakse ELi tasandil. Programmipõhised näitajad, mis on võrdselt 
asjakohased fondide tulemuslikkuse hindamiseks riiklikul ja piirkondlikul tasandil, kuid mida ei 
kasutata komisjoni kõrgetasemelises aruandluses, aitavad jälgida konkreetse programmi 
tulemuslikkust. Komisjoni arvates võimaldab kehtestatud järelevalvesüsteem jälgida nii programmide 
tegelikku rakendamist kui ka tulemuslikkust.  

3.7 Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 programmiaruandes määratletud erieesmärgid 
vastavad ühissätete määruse ja ESFi määruse valdkondlikele eesmärkidele. 2014.–2020. aasta ESFi 
raames nimetatakse eri valdkondlike eesmärkide all olevaid alamkategooriaid 
investeerimisprioriteetideks. Ühissätete määruse artikli 2 punkti 34 kohaselt on erieesmärk „tulemus, 
mille saavutamist investeerimisprioriteedid või liidu prioriteedid toetavad konkreetse riigi või 
piirkonna kontekstis tegevuse või meetmete kaudu prioriteedi raames.“ Iga liikmesriik määrab sellised 
erieesmärgid kindlaks programmi iga prioriteedi raames. 

ESFi TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE  

3.12 Vt komisjoni vastus punktile 3.70. 

                                                       
1 https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
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3.19 Nagu on rõhutatud Euroopa Komisjoni vastustes Euroopa Kontrollikoja eriaruandele 
tulemuspõhise rahastamise kohta, viidi tulemuslikkuse hindamine läbi vastavalt õiguslikule alusele, 
hinnates tulemusraamistikus sisalduvaid näitajaid.  

Perioodi 2014–2020 ühissätete määruses nõutakse tõepoolest tulemuslikkuse hindamist, hinnates 
tulemusraamistikus sisalduvaid rakendusetappe ja näitajaid. Ühtekuuluvuspoliitika meetmete 
põhjendused tagavad finants- ja väljundnäitajate ning tulemuste vahel järjestikulise ajalise seose. 
Tulemuslikkuse hindamise ajal oleks olnud liiga vara saada (ja hinnata) ühtekuuluvuspoliitika raames 
rahastatud mitmeaastaste investeeringute tulemusi. 

3.21 Andmete vähesuse probleem on käesoleval programmitöö perioodil paljuski kõrvaldatud, 
eelkõige ühiste tulemusnäitajate ja kõigi näitajate ühiste määratluste kehtestamise abil.  

Komisjon on jätkanud jõupingutusi, et edendada liikmesriikides võrdlevat mõju hindamist (nt 
võrdleva mõju hindamise suuniste ajakohastamine, kogemuste vahetamine). Lõpule on viidud 
peaaegu 100 ESFi ja noorte tööhõive algatuse võrdlevat mõju hindamist, mis hõlmavad enamikku 
liikmesriike ning keskenduvad tööhõivele, sotsiaalsele kaasatusele ja haridusmeetmetele. Nende 
tõendite kohta tehakse süstemaatilisi kokkuvõtteid (metaanalüüs) ja neid kasutatakse järelhindamisel.  

3.23 Euroopa Kontrollikoja mainitud Euroopa Parlamendi aruandes rõhutatakse ka, et 
ühtekuuluvuspoliitika hindamise tase on paranenud. „Üldjuhul nõustuvad informeeritud sidusrühmad, 
et raamistiku suutlikkus avaldada tõendeid ühtekuuluvuspoliitika saavutuste kohta ja täita 
aruandekohustust on ELi tasandil paranenud.“ 

Lisaks on võrdlevate hindamiste osakaal ESFi puhul olnud märkimisväärselt suurem kui ERFi puhul. 

Meetodite kohta leidis hindamise kasutajatugi, et „mitmes mõju hindamises kasutatakse suhteliselt 
arenenud tehnikaid, mille eesmärk on eristada uuritud meetmete mõju muudest teguritest, eelkõige 
võrdlusanalüüsi mõju ulatuse hindamisel ja teooriapõhist hindamist, millega teha kindlaks seosed 
meetmete ja täheldatud tulemuste vahel“. 

Tööhõive peadirektoraat jätkab Teadusuuringute Ühiskeskuse (mõju hindamise uuringute keskus) ja 
hindamise kasutajatoe toetusel hindamissuutlikkuse suurendamist liikmesriikides. 

3.24 Kuigi finantsmäärus on ELi eelarve koostamise, täitmise ja kontrollimise põhimõtete ja 
menetluste peamine lähtekoht, on parema õigusloome suunistes sätestatud põhimõtted, mida Euroopa 
Komisjon järgib uute algatuste ja ettepanekute ettevalmistamisel ning kehtivate õigusaktide 
haldamisel ja hindamisel. Euroopa Komisjon hindab parema õigusloome suuniste kohaselt alati 
sekkumiste tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe, asjakohasuse ja ELi lisaväärtuse kriteeriume. 

3.25 Tulemusnäitajad on kasulik vahend programmi tulemuslikkuse jälgimiseks. Need võivad näiteks 
anda varajasi juhtnööre tulemuslikkuse/rakendamisega seotud probleemide kohta, millega tuleks 
tegeleda. Programmi tulemuslikkuse hindamine nõuab aga sageli enamat kui tulemusnäitajate 
analüüs, et hõlmata muud asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. Ükski tulemusnäitajate 
kogum ei suuda kajastada kõiki programmi tulemuslikkuse asjakohaseid aspekte. Seega ei tähenda 
asjaolu, et tulemusnäitaja sihtväärtuse saavutamine on (või ei ole) ajakavas, tingimata seda, et 
programmi enda eesmärkide täitmine on (või ei ole) ajakavas. 

Komisjon esitab oma hinnangu eesmärgi saavutamisel näitajate osas tehtud edusammude kohta 
programmiaruannetes. See hinnang erineb mõnel juhul kontrollikoja hinnangust, kuna käesolevas 
aruandes kasutati erinevaid meetodeid. 
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3.26 Vt komisjoni vastus punktile 3.71. 

3.29 Vastavalt tööhõive peadirektoraadi iga-aastases tegevusaruandes sätestatule põhineb 
tulemuslikkuse hindamine kuuel näitajal ja hõlmab üldist hinnangut. Füüsilised näitajad (väljundid ja 
tulemused) on vaid üks neist kuuest näitajast. Komisjon leiab, et füüsilised näitajad ei ole piisavad 
programmi tulemuslikkuse hindamiseks ning et arvesse tuleks võtta ka muid aspekte, nagu rahaline 
rakendamine ja haldussuutlikkus. 

3.33 Nimetatud uuringus analüüsiti Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta 
programmitööd ning rõhutati, et riigipõhiseid soovitusi on rakenduskavades sätestatud strateegiliste 
valikute puhul arvesse võetud. Rakenduskavades valitud investeerimisprioriteetide ja erieesmärkide 
analüüs näitab, et riigipõhiseid soovitusi ei ole võetud arvesse mitte ainult strateegilistes valikutes, 
vaid ka seda, et Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid aitavad tegelikult ka kaasa nende 
rakendamisele. Seosed Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ja riigipõhiste soovituste vahel on 
eriti hästi arenenud seoses aktiivse tööturupoliitika ja võrgutööstustega, vähem aga teistes 
poliitikavaldkondades. 

3.40 Üldkokkuvõttes leitakse uuringus, et ESFi ja noorte tööhõive algatuse meetmed on aidanud 
parandada noorte tööalast konkurentsivõimet kogu Euroopas. Selle saavutamiseks on olnud eriti 
olulised mõned elemendid, nagu innovatsioon sihtrühmani jõudmisel, partnerite vaheline 
koordineerimine ja terviklikud lähenemisviisid tööhõivele. Uuringus jõuti järeldusele, et kuigi 
praktikas võttis rakendamise käivitumine veidi aega, edenes rakendamine hästi ja sellel oli tööalasele 
konkurentsivõimele pikaajaline positiivne mõju. 

3.42 COVID-19 kriisi sotsiaal-majandusliku mõju leevendamiseks võttis EL kasutusele vahendid 
liikmesriikide abistamiseks, sealhulgas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide (CRII/CRII+ ja 
REACT-EU) ning TERA raames. Tänu suures osas nendele edukatele meetmetele, millega toetati 
riiklikku tööhõivepoliitikat, leevendati tööhõive vähenemist ja see oli oluliselt väiksem kui mõju 
tööajale. 

3.45 Peaaegu 75 % kõigist ESFi toetatavatest osalejatest olid kas töötud, pikaajalised töötud või 
tööturult eemalejäänud. See näitab, et ESF on tõhus vahend tööturult välja langenud inimeste 
toetamiseks. Kuna aktiivse tööturupoliitika meetmete (valdkondlik eesmärk 8) sihtgrupid on tavaliselt 
töötud, on tööturult eemalejäänute osakaal loomulikult väiksem. Teistes teemavaldkondades on nende 
osakaal oluliselt suurem (68 %), nt hariduses ja koolituses (valdkondlik eesmärk 10), sealhulgas 
näiteks õpilased ja üliõpilased. 

Vt ka kontrollikoja tähelepanekud punktis 3.72.  

3.49. Nagu on rõhutatud noorte tööhõivega seotud ESFi toetuse hindamiseks tehtud uuringus2: 
„Noorte tööhõive algatusel ja ESFil on märkimisväärne Euroopa lisaväärtus. See hõlmab 
kvantitatiivset mõju, toetades sekkumisi, mida ei rahastatud muudest riiklikest või piirkondlikest 
programmidest, ja võimaldades võtta lisameetmeid. Samuti avaldas see olulist mõju, laiendades 
olemasolevate meetmete valikut ja suurendades sihtrühmi või keskendudes rühmadele, kes ei ole 
hõlmatud muude programmidega. Kuigi mõju eeskuju näol oli vähem ilmne, olid noorte tööhõive 
algatuse ja ESFi rahastatud noortemeetmed olulised, et suurendada teadlikkust mittetöötavate või 
haridust ega kutset mitteomandavate noorte olukorrast liikmesriikides. Piiratud arvul juhtudel 

                                                       
2 Euroopa Komisjon, 2020, Noorte tööhõivega seotud ESFi toetuse hindamiseks tehtud uuring, 

lõpparuanne, aprill 2020. 

258



 

ET   ET 
 

 

mõjutasid noorte tööhõive algatus ja Euroopa Sotsiaalfond eeskuju näol fondide raames võetud 
uuenduslikke meetmeid, mis integreeriti noorte tööhõivepoliitikasse.“ 

3.50 Töötajate liikuvus Euroopa Liidus suureneb. Aastatel 2014–2018 suurenes mittekodanike 
osakaal kogutööhõives 7,1 %-lt 8,3 %-le, milles on kindlasti oma osa olnud ESFi toetusel.  

Programmitöö perioodil 2014–2020 on tööjõu liikuvuse meetmed, sealhulgas EURESe tegevus, 
toimunud ESFi 8. temaatilise eesmärgi „kestliku ja kvaliteetse tööhõive edendamine ning tööjõu 
liikuvuse toetamine“ raames. Tööjõu liikuvuse mõõtmisel esineb erilisi piiranguid, näiteks üldise 
määratluse puudumine.  

EURESe määrus (määrus 589/2016) on jätkuvalt peamiseks õiguslikuks aluseks asjakohase teabe 
kogumisel, eelkõige selle artikkel 30, milles nõutakse, et liikmesriigid koguksid teavet tööjõu puudu- 
ja ülejäägi kohta. Euroopa Tööjõuameti loomine (määrus (EL) 2019/1149) võimaldab komisjonil ja 
liikmesriikidel jälgida ja avalikustada tööjõu liikuvuse voogusid ja mustreid liidus Euroopa 
Tööjõuameti aruannete põhjal, kasutades Eurostati statistikat ja kättesaadavaid riiklikke andmeid.  

Komisjon jätkab analüütilist tööd seoses liikuvate töötajate eri kategooriate suundumuste ja 
probleemidega. 

3.54 Komisjon suhtub võitlusse vaesusega äärmiselt tõsiselt. Euroopa majanduse taastekava raames 
käivitatud algatuses REACT-EU tegi komisjon ettepaneku, et Euroopa Sotsiaalfondile eraldatavaid 
lisavahendeid tuleks kasutada eelkõige meetmete jaoks, millega vähendatakse laste vaesust.  

Komisjon esitas ka soovituse, millega luuakse Euroopa lastegarantii, nõukogu kiitis selle heaks 14. 
juunil 2021. See aitab ennetada laste sotsiaalset tõrjutust ja võidelda selle vastu. 

3.55 ESFi järelevalvesüsteem annab ühiste näitajate kaudu universaalset teavet a) fondi kõige 
olulisemate sihtrühmadeni jõudmise kohta ühiste väljundnäitajate kaudu ja b) kõige olulisemate 
tulemuste liikide kohta otseste tulemusnäitajate kaudu.  

ESFi järelevalvesüsteem tagab tasakaalu ELi tasandi teabevajaduste ning liikmesriikide poolt 
tuhandete toimingute ja toetusesaajate kohta kogutud andmete vahel. Andmete kogumisega seotud 
halduskoormuse piiramiseks saadakse hindamiste andmetest tõendeid sihtrühmapõhiste tulemuste 
kohta. 

Raskusi andmete kogumisel ebasoodsas olukorras olevate rühmade kohta võeti arvesse uues määruses 
aastateks 2021–2027. Hõlbustatakse aruandlust nende sihtrühmade kohta (andmeregistrite 
kasutamine, võimalus tugineda teadlikele hinnangutele). Peale selle käsitlevad kaks eraldi ESF+ 
erieesmärki kolmandate riikide kodanikke ja romasid, võimaldades nii neid käsitlevate meetmete 
tulemuste mõõtmist. 

3.58 Aastatel 2021–2027 tagatakse valdkondliku keskendamise nõuetega ulatuslikum keskendumine 
kõige haavatavamatele rühmadele. Kõik liikmesriigid peavad eraldama vähemalt 25 % ESF+ 
vahenditest sotsiaalse kaasatuse meetmetele. 5 % ESF+ vahenditest eraldatakse laste vaesuse vastu 
võitlemiseks liikmesriikides, kus vaesuse ja tõrjutuse ohu määr on üle ELi keskmise, ning 12,5 % 
ESF+ vahenditest noorte tööhõive meetmetele liikmesriikides, kus mittetöötavate või haridust ega 
kutset mitteomandavate noorte määr on üle ELi keskmise. Lisaks peavad kõik liikmesriigid eraldama 
vähemalt 3 % jagatud eelarve täitmist järgiva ESF+ haru vahenditest vaesuse kõige äärmuslikumate 
vormidega tegelemiseks. ESF+ määrusesse on lisatud ka osalejate haavatavaid omadusi kajastavad 
näitajad. 
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Komisjon saatis 2021. aasta juunis kõigile liikmesriikidele kirja, milles kutsus neid üles suurendama 
investeeringuid, mis on suunatud ebasoodsas olukorras olevate rühmade vajaduste täitmisele.  

3.59 Programmide ja projektide ühtekuuluvuspoliitika vahenditest toetamine jätkub programmitöö 
perioodil 2021–2027. Eelkõige romade integreerimise osas tagab komisjon, et kooskõlas romasid 
käsitlevas strateegias sätestatud prioriteetidega on selle valdkonna programmide ja projektide 
toetamiseks olemas rahalised vahendid. 

3.67 2021.–2027. aasta ühissätete määrus aitab edendada vastastikust täiendavust, eelkõige seoses 
programmitöö, rakendamise, järelevalve ja kontrolliga, et võtta paremini arvesse sihtrühmi, temaatilisi 
eraldusjooni ja eelarvevahendite kättesaadavust. Lisaks sisaldab ühissätete määrus nüüd näiteks 
võimalust toetada projekte, mis said mõne teise ELi rahastamisvahendi raames ERFi või ESF+ 
vahenditest kvaliteedimärgise. 

3.68 Alates komisjoni praeguse ametiaja algusest on oskuste, eelkõige digioskuste edendamiseks 
algatatud mitmeid meetmeid, näiteks 2020. aasta oskuste tegevuskava, digiõppe tegevuskava ja 
digikümnendi kaudu ning kasutades lisaks ESF+ile muid rahastamisvahendeid, nagu Erasmus+ ja 
REACT EU. Viimasel ajal kasutavad liikmesriigid komisjoni suuniseid3 järgides digioskustesse 
investeerimiseks ka taaste- ja vastupidavusrahastut ning oma taaste- ja vastupidavuskavasid. 

JÄRELDUSED 

3.70 Komisjon leiab, et väljundid annavad hea ülevaate, kas ESFist tehtav investeering edeneb 
eesmärkide ja oodatud tulemuste saavutamiseks kavakohaselt. Tulemuste saavutamine võtab kauem 
aega ja seetõttu ei lisanud enamik liikmesriike neid 2014.–2020. aasta tulemusraamistikku. 2021.–
2027. aasta programmide vahehindamine erineb eelmise perioodi tulemuslikkuse hindamisest ning 
hõlmab kvalitatiivset ja mitmemõõtmelist hindamist, mille aluseks on mitmesugused tegurid, mis 
määravad programmi tulemuslikkuse 2024. aasta lõpus. 

Vt ka kontrollikoja tähelepanekud punktis 3.12. 

3.71 Kuna liikmesriikide poolt ESFi programmides seatud eesmärkide aluseks olid peamiselt 
konkreetsed näitajad, ei saanud komisjon ELi koondeesmärkide hindamisel nendele tugineda. Selle 
asemel valis komisjon mitu ühist näitajat, mille kohta olid varasemad andmed eelmisest 
programmitöö perioodist. Komisjon märkis siiski juba algusest peale, et neid eesmärke tuleks 
rakendamise käigus kohandada, eelkõige võrreldes eelmise perioodiga tehtud metoodiliste muudatuste 
tõttu (nt kaudsete osalejate väljajätmine). Komisjon seda kõnealusel juhul ei teinud ning eesmärke ei 
kohandanud, et neid oleks lihtsam saavutada. 

Vt ka kontrollikoja tähelepanekud punktis 3.26. 

3.72 Peaaegu 75 % kõigist ESFi toetatavatest osalejatest olid kas töötud, pikaajalised töötud või 
tööturult eemalejäänud. See näitab, et ESF on tõhus vahend tööturult välja langenud inimeste 
toetamiseks. 

Vt ka kontrollikoja tähelepanekud punktis 3.45. 

                                                       
3 Euroopa Komisjoni talituste töödokument „Guidelines to Member States Recovery and Resilience 

Plans – Part 1“ (Suunised liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade kohta), 1. osa, jaanuar 2021 
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3.73 Komisjon suhtub võitlusse vaesusega äärmiselt tõsiselt. Alates ametiaja algusest on komisjon 
võtnud mitmeid poliitikameetmeid ja kasutanud erinevaid rahastamisvõimalusi, et võidelda (laste) 
vaesuse vastu.  

Vt ka komisjoni vastus punktile 3.54. 
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EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE ELi 
EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA – OLUKORD 2020. AASTA LÕPUS 

4. PEATÜKK – LOODUSVARAD 

 

SISSEJUHATUS 

4.1. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) on loodud selleks, et aidata kaluritel rakendada 
jätkusuutlikke kalapüügitavasid ja rannikualade kogukondadel mitmekesistada oma majandust, 
parandades nõnda elukvaliteeti Euroopa rannikualadel. Komisjon analüüsib ja hindab fondi 
tulemuslikkust meetmete tasandil. Fondi panuse ja saavutatud tulemuste uurimine väikeses mahus on 
väga oluline, sest fond on väike, toetatavad tegevused äärmiselt mitmekesised ning sektori majandust 
ja tegevuskeskkonda võivad märkimisväärselt mõjutada paljud tegurid. 

EMKFi neli eesmärki on sätestatud EMKFi määruse artiklis 5. Need ei piirdu ühise 
kalanduspoliitika (ÜKP) rakendamise toetamisega. Kontrollikoda kasutas EMKFi 
programmiaruandes ja iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud tulemusnäitajaid ja teavet, 
mille mõju on laiem, kui on vaja EMKFi tulemuste ja saavutuste hindamiseks. Need mõjutavad üldist 
kalanduspoliitikat laiemalt. EMKF aitab saavutada ÜKP eesmärke (sätestatud ühise kalanduspoliitika 
määruse artiklis 2 ja ühise kalanduspoliitika määruse artiklis 28 seoses ühise kalanduspoliitika 
välismõõtmega), kuid – nagu on märgitud komisjoni vastustes kogu käesolevas aruandes – see on 
vaid üks paljudest vahenditest, mille hulka muu hulgas kuuluvad kaitsemeetmed, teaduslikud 
andmed kalavarude kohta, kontrolli- ja rakendusmeetmed ning palju muud, mis aitavad kaasa 
ÜKP eesmärkide saavutamisele. Lisaks on palju täiendavaid välistegureid, nagu kütusehinnad, 
turunõudlus, ilmastikutingimused, saaste ja kliimamuutused. Kõik need tegurid ja nende suur 
vastastikune mõju määravad selle, kuidas kala püütakse, ning mõjutavad seega ka ÜKP eesmärkide 
saavutamist erineval, kuid üksteisest sõltuval viisil. Seega on võimatu kindlaks teha ja tõendada otsest 
ja ainuomast põhjuslikku seost EMKFi tulemuslikkuse ja ÜKP üldeesmärkide saavutamise vahel.  

EMKF aitab kaasa ÜKP eesmärkide saavutamisele, pakkudes rahalist toetust, mis võib aidata 
teha väikseid muudatusi õiges suunas, näiteks täiendada kaitsepoliitikat. Seetõttu on ebarealistlik 
eeldada, et EMKF üksi saab anda märkimisväärse panuse ÜKP eesmärkide saavutamisse. 

Kõige kasulikum teave ja rakendusandmed on need, mis näitavad, kuidas EMKFi raames tehtud 
väikesed investeeringud väikeses ulatuses mõjuvad. Seetõttu puudutavad need konkreetsele meetmele 
suunatud tegevuste arvu ja sellega seotud investeeringute taset. Seda lähenemisviisi kasutatakse 
EMKFi iga-aastastes rakendusaruannetes, milles võetakse kokku tegevustasandi andmed, mille 
liikmesriigid on esitanud ja mis on avaldatud komisjoni kalandus- ja merendusasjade veebisaidil. 
Komisjon leiab samuti, et need allikad on EMKFi tulemuslikkuse sisulise hindamise seisukohalt 
asjakohased ja täpsed. 

4.6. Kontrollikoda kasutas EMKFi programmiaruandes ning iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
esitatud tulemusnäitajaid ja teavet, mis lähevad kaugemale Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
tulemuste ja saavutuste hindamisest ning hõlmavad laiemat mõju ÜKP tasandil. Komisjon on kogu 
aruandes ja oma vastustes sellistele olukordadele tähelepanu juhtinud. 

Komisjon leiab, et fondi tulemuste analüüsi oleks rikastanud üksikasjalikum teave EMKFi tegevuste 
kohta, nagu tegevuste liigid, üksikasjalikud rahalised toetused ja geograafiline jaotus. Siiski on 
ainuüksi EMKFi panuse sidumine ÜKP üldiste eesmärkide saavutamisega väga küsitav. Komisjon 
leiab, et EMKFi panus poliitikaeesmärkide saavutamisse ulatub kaugemale fondi tulemustest ja 
saavutustest. Lisaks mängivad tähtsamat rolli muud tegurid, nagu ühise kalanduspoliitikat käsitlev 
tegelik seadusandlus ja selle rakendamine, muude poliitikavahendite kasutamine ja välised tegurid, 
nagu kliimamuutuste mõju või reostus.  
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EMKF aitab saavutada ÜKP eesmärke suhteliselt tagasihoidliku rahastamispaketi kaudu. Seitsme 
aasta jooksul, ajavahemikus 2014–20201 on fond ÜKP eesmärkide saavutamiseks eraldanud ligikaudu 
3,5 miljardit eurot, mis on ELi 27 liikmesriikide peale kokku 500 miljonit eurot aastas. Arvestades 
EMKFi suurust, saavad toetatavad sihtotstarbelised investeeringud anda vaid väikese panuse. 
Makrotasandi tulemusnäitajad ei pruugi järjepidevalt näidata EMKFi rolli ühise kalanduspoliitika 
eesmärkide saavutamisel, kuid fond on lahutamatu osa sidusast meetmekogumist, mis toetab poliitika 
eesmärkide saavutamist. 

Fondi tulemuslikkuse hindamiseks kasutab komisjon asjakohast teavet liidu prioriteetide, 
erieesmärkide ja üksikute tegevuste tasandil. Lisaks programmide tegevusaruannetele ning iga-
aastasele haldus- ja tulemusaruandele kasutab komisjon järjepidevalt iga-aastaseid tegevustasandi 
andmeid, mille liikmesriigid on esitanud EMKFi määruse artikli 97 lõike 1 punkti a alusel (Infosysi 
andmed), ja andmeid, mille liikmesriigid on esitanud oma iga-aastastes rakendusaruannetes EMKFi 
määruse artikli 114 alusel.  

EMKF on ainus ühissätete määruse fond, millel on selline üksikasjalik ja põhjalik ühine seire- ja 
hindamissüsteem, mis hõlbustab EMKFi tulemuslikkuse jälgimist tegevuse tasandil süsteemi Infosys 
kaudu. See on vahend, mille abil hinnata EMKFi toetuse mõju toetusesaajatele ning mis annab 
tõendusmaterjali avaliku sektori investeeringute tulemuslikkuse, asjakohasuse ja tõhususe 
parandamiseks. Samuti aitab see parandada läbipaistvust, õppimist ja vastutust, olles seega peamine 
andmeallikas, mida komisjon EMKFi tulemuslikkuse hindamisel arvestab. 

4.7. EMKFist antakse rahalist toetust, et aidata saavutada ühise kalanduspoliitika eesmärke; samas on 
fondil ka muid sama tähtsaid eesmärke. Lisaks, nagu on kirjeldatud punktis 4.6, saavad toetatavad 
sihtotstarbelised investeeringud avaldada ÜKP eesmärkide tasandil tulemustele vaid väikest mõju. 
Neid ei ole võimalik saavutada üheainsa toetusvahendi abil, vaid need on ka erinevate riiklike ja ELi 
poliitikavaldkondade ja vahendite ning konkreetsete riiklike või piirkondlike kontekstide koostoime 
tulemus.  

Komisjon rõhutab muude, paljuski välist laadi tegurite mõju ühise kalanduspoliitika eesmärkidele, 
nagu on kirjeldatud punktis 4.3.  

4.8. Komisjon märgib, et need erieesmärgid vastavad EMKFi määruse artikli 5 kohastele 
eesmärkidele a ja b ning et EMKFi määruse artiklis 6 on valdkondlikud eesmärgid määratletud iga 
liidu prioriteedi all sätestatud elementidena. 

4.10. Komisjon leiab, et see seos lubatud kogupüügiga on ÜKP tulemuslikkuse seisukohalt oluline. Vt 
ka komisjoni vastus punktile 4.6.  

Komisjon rõhutab, et EMKFi määruse artikli 5 eesmärk b on omakorda jagatud kolmeks liidu 
prioriteediks ja selle erieesmärkideks (EMKFi määruse artikkel 6). Eesmärk b ja sellele vastav liidu 
prioriteet nr 3 keskenduvad üksnes kahele erieesmärgile: andmete kogumine ja kontroll. 

Eesmärk b ei keskendu kalavarude kaitse poliitika juhtimisel jätkusuutliku püügitaseme 
saavutamisele. 

Lubatud kogupüügi kehtestamine on kalavarude kaitsemeede, mis on seotud ühise kalanduspoliitika 
tulemuslikkusega. 

EMKFI TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 

4.14. Tulemusnäitajad on kasulik vahend programmi tulemuslikkuse jälgimiseks. Need võivad näiteks 
anda varajasi juhtnööre tulemuslikkuse/rakendamisega seotud probleemide kohta, millega tuleks 
tegeleda. Programmi tulemuslikkuse hindamine nõuab aga sageli enamat kui tulemusnäitajate 
analüüs, et hõlmata muud asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. Ükski tulemusnäitajate 

                                                      
1 EMKFi 2020. aasta rakendusaruanne (https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/system/files/2021-

09/emff-implementation-report-2020_en.pdf) 
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kogum ei suuda kajastada kõiki programmi tulemuslikkuse asjakohaseid aspekte. Seega ei tähenda 
asjaolu, et tulemusnäitaja sihtväärtuse saavutamine on või ei ole ajakavas, tingimata seda, et 
programmi enda eesmärkide täitmine on või ei ole ajakavas.  

Komisjon esitab oma hinnangu eesmärgi saavutamisel näitajate osas tehtud edusammude kohta 
programmiaruannetes. See hinnang erineb mõnel juhul kontrollikoja hinnangust, kuna käesolevas 
aruandes kasutati erinevaid meetodeid. 

4.15. Komisjon leiab, et tema käsutuses olev tulemusalane teave annab täieliku ja täpse pildi. Nagu on 
kirjeldatud punktides 4.1 ja 4.6, märgib komisjon, et joonis 4.4 sisaldab ainult programmiaruandes 
esitatud näitajaid. 

Komisjon leiab, et ühise kalanduspoliitika reformi 2011. aasta mõjuhinnang, millele kontrollikoda 
selles punktis viitab, läheb kaugemale EMKFi tulemuslikkusest ja selle aluseks olev analüüs on 
nüüdseks aegunud.  

4.16. Komisjon usub, et EMKFi tulemuslikkuse analüüs peaks hõlmama tulemusi poliitikaeesmärkide 
tasandil ning põhinema väljunditel, mõjul ja rahalisel osalusel.  

Komisjon tunnistab, et programmi tegevusaruandes ja iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
keskendutakse toetusesaajate ja tegevuste arvule ning et programmiaruandes ja iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes ei esitata sekkumisloogikat, mis näitaks EMKFi panust poliitikaeesmärkide 
saavutamisse. 

4.17. Nagu on märgitud komisjoni vastuses punktile 4.6, tuleb EMKFi toetuse võimalikku mõju ühise 
kalanduspoliitika kõrgetele eesmärkidele pidada minimaalseks. 

4.22. Komisjon on teinud jõupingutusi sektori majanduskasvu parandamiseks, võttes vastu ELi 
vesiviljeluse kestlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise strateegilised suunised aastateks 2021–
2030 (COM(2021) 236 final), eesmärgiga lahendada sektori ees seisvad probleemid, et teha sektori 
kestlikus arengus täiendavaid edusamme. 

4.25. Komisjon märgib, et EMKF on vahend, millest toetatakse ühist kalanduspoliitikat ja kõigi selle 
eesmärkide täitmist, st kalapüügi majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse 
saavutamisele kaasaaitamist. Fondi kohaldamisala raames toetatakse sellest aktiivselt elurikkust ja 
merekeskkonda, samuti kalandussektori põhjustatud kahju leevendamist.  

Komisjon võib esitada aruande EMKFist keskkonnaeesmärkide toetamiseks tehtud kulutuste kohta, 
kuid rõhutab siiski, et keskkonnanäitajaid ei saa muuta ainuüksi EMKFi investeeringute toel (p.m. 
ÜKP eesmärkidega seotud kogu ELi kohta vähem kui 500 miljonit eurot aastas).  

Näiteks võib EMKF toetada uuringuid ja analüüse, mis toetavad peamisi keskkonnateemasid, nagu 
merekaitsealade võrgustiku loomine või hea keskkonnaseisundi saavutamine, kuid merekaitsealade 
võrgustiku suurus või edu hea keskkonnaseisundi saavutamisel liidu vetes ei saa sõltuda üksnes 
EMKFi investeeringutest, vaid sõltub paljudest muudest välisteguritest ja muudest 
poliitikavahenditest riiklikul, ELi ja ülemaailmsel tasandil. EMKFi järelevalve- ja 
hindamisraamistikus saab tõhusalt kirjeldada, kui palju toetust on eraldatud keskkonnateemadele ja 
kui palju projekte on toetatud. 

4.27. Komisjon rõhutab, et see punkt on seotud ühise kalanduspoliitika küsimustega, mis on laiemad. 
EMKF on üks paljudest vahenditest, mis aitab kaasa lossimiskohustuse rakendamisele, näiteks aidates 
kaluritel osta selektiivsemaid püügivahendeid, lisades väärtust varasemale soovimatule püügile ning 
kohandades sadamaid, oksjonihooneid ja varjualuseid lossimise hõlbustamiseks. 2020. aasta lõpuks 
eraldati kõnealustele meetmetele 27 ELi liikmesriigis Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist 
147 miljonit eurot2. 

                                                      
2 EMKFi 2020. aasta rakendusaruanne, september 2021 (https://ec.europa.eu/oceans-and-

fisheries/document/download/68276db8-058c-4766-8368-34681e09993b_en) 
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4.28. Kuigi EMKF aitab kaasa ÜKP rakendamisele, mõjutavad rakendamist ja ÜKP eesmärkide 
saavutamist paljud muud tegurid. Tagasiheite kaotamist ja lossimiskohustuse täieliku täitmise 
tagamist ei ole võimalik saavutada üksnes EMKFi toetuse abil. 

Lisaks viitab programmiaruande näitaja tagasiheite mahule, samas kui EMKFi iga-aastases 
rakendusaruandes viidatakse muutusele soovimatus püügis. Tagasiheite maht viitab tagasiheitele kogu 
sektori ulatuses. Soovimatu püügi vähendamine puudutab igasugust püüki, mis in soovimatu paljudel 
põhjustel, näiteks majanduslikel põhjustel, mitte ainult tagasiheite lõpetamiseks. 

Liikmesriigid on tagasiheite lõpetamisel ja lossimiskohustuse täitmise tagamisel esirinnas. Selleks 
tuleb käsitada prioriteetsena selektiivsete püügitehnikate täiustamist soovimatu saagi võimalikult 
tõhusaks vältimiseks ja vähendamiseks. 

Kuigi see jääb väljapoole EMKFi pädevust, juhib komisjon tähelepanu asjaolule, et ta on teinud mitu 
auditit, et hinnata lossimiskohustuse täitmist ning et selle tulemusel on mõnel juhul algatatud 
rikkumismenetlus. 

4.29. Komisjon rõhutab, et Euroopa Kontrollikoja poolt selles punktis käsitletud küsimused jäävad 
väljapoole EMKFi otseseid tulemusi ja saavutusi. 

4.31. Komisjon rõhutab, et EMKFi panus ÜKP peamise eesmärgi saavutamisse on vaid väike rahaline 
toetus ja üks paljudest eesmärki mõjutavatest teguritest. Kaitse-eesmärk ja maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse tasemel püügi saavutamine on EMKFi tulemustest ja saavutustest laiem teema. 

ÜKP kaitse-eesmärgi saavutamist ja kalapüüki maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel 
mõjutavad palju tõenäolisemalt muud tegurid kui EMKFi toetus, nagu on välja toodud punktis 4.6. 
Nende muude tegurite tõttu on raske seostada neid aspekte EMKFi tulemuslikkusega. 

4.32. Komisjon rõhutab, et EMKFi panus ÜKP peamise eesmärgi saavutamisse on vaid väike rahaline 
toetus ja üks paljudest eesmärki mõjutavatest teguritest. Kaitse-eesmärkide ja maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse saavutamine on EMKFi tulemustest ja saavutustest laiem eesmärk ning seda 
tuleks pigem hinnata ÜKP eesmärkide valguses. 

Komisjon tunnistab oma viga 59 % lähtetaseme kohaldamisel teiste merepiirkondade suhtes, kuna 
seda tuleks kohaldada ainult Atlandi ookeani kirdeosa suhtes. 

4.33. Komisjon leiab, et see punkt ei ole EMKFi tulemuste ja saavutustega seotud. 

Seoses EMKFi panusega ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamisse leiab komisjon, et EMKFi 
väike eelarve üksinda ei saanud otsustavalt mõjutada ÜKP ambitsioonikate jätkusuutlikkuseesmärkide 
saavutamist, sest seda toetavad paljud muud poliitikavahendid ja mõjutavad mitmesugused välised 
tegurid. Vt ka komisjoni vastus punktile 4.6.  

Komisjon märgib, et ta on kasutanud näitajat, mille kohaselt 99 % ELis lossitud kalakogusest on 
jätkusuutlik, kui see on pärit maksimaalse jätkusuutliku saagikuse seisukohast hinnatud kalavarudest 
ja üksnes ELi majandatavast lubatud kogupüügist. Seda arvu kasutatakse järjepidevalt kõigis 
varasemates üldsusele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja tööstusele suunatud teatistes ning 
eelmise aasta iga-aastases teatises kalapüügivõimaluste kohta. 

Fmsy-eesmärkide saavutamise osas tuleb märkida, et kaasseadusandjad leppisid kokku, et Vahemere 
lääneosa mitmeaastase kava eesmärk lükatakse edasi hiljemalt 2025. aastale. 

4.34. Komisjon on seisukohal, et selles punktis käsitletud küsimused jäävad väljapoole EMKFi 
tulemusi ja saavutusi. 

Uusim kättesaadav teave näitab, et üldine kalastussuremus on vähenenud ja stabiliseerunud alla 1,2, 
jõudes 2019. aastal 1 lähedale.  

Vahemere ja Musta mere kalastussuremuse näitaja vähenes 2,2-lt 2020. aastal 2,1-le 2021. aastal. 
Kuigi see ületab jätkusuutlikku taset rohkem kui kaks korda, on olukord veidi paranenud. Lisaks tasub 
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meenutada, et 2019. ja 2020. aastal võetud majandamismeetmete mõju ilmneb järgmise aasta 
andmetes, sest seireandmed hõlmavad ajavahemikku kuni aastani 2018. 

4.35. Komisjon on seisukohal, et selles punktis käsitletud küsimused jäävad väljapoole EMKFi 
tulemusi ja saavutusi. 

Kaitse-eesmärkide saavutamise osas tuleb märkida, et kaasseadusandjad leppisid kokku, et Vahemere 
lääneosa mitmeaastase kava eesmärk lükatakse edasi hiljemalt 2025. aastale. 

Nagu on märgitud punktis 4.34, pärinevad peamised Vahemere ja Musta mere seireandmed 2018. 
aastast. Tasub meenutada, et 2019. ja 2020. aastal võetud majandamismeetmete mõju ilmneb järgmise 
aasta andmetes. 

4.36. Komisjon rõhutab, et selles punktis käsitletud küsimused jäävad väljapoole EMKFi tulemusi ja 
saavutusi. Lisaks on komisjonil pärast hiljutist majandamismeetmete vastuvõtmist ELi ja 
rahvusvahelisel tasandil hea meel teatada esimestest edusammudest Vahemerel, kus kalastussuremuse 
näitaja 2021. aastal vähenes. 

4.40. Komisjon märgib, et kahjuliku toetuse küsimus ei ole seotud EMKFi tulemuslikkusega.  

4.41. Komisjon nõustub, et teaduslike nõuannete kättesaadavus on väga oluline.  

EMKF võib toetada andmekogumist, kuid see ei ole ainus tegur, mis tagab eduka süsteemi andmete 
kogumiseks, teaduslikuks nõustamiseks ja kvootidega seotud otsuste tegemiseks. EMKFi toetus üksi 
ei suuda lahendada teaduslike nõuannetega seotud probleeme. 

4.42. Komisjon leiab, et see punkt ei ole EMKFi tulemuste ja saavutustega seotud. 

4.43. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et ÜKP edu on tihedalt seotud kalanduse kontrollisüsteemi 
tõhususega, kuid on seisukohal, et see punkt ei ole EMKFi tulemuste ja saavutustega seotud. 

Kalanduskontrolli määruse läbivaatamine algatati pärast seda, kui komisjon oli 2015. aastal 
kontrollisüsteemi hinnanud. Euroopa Parlament ja nõukogu peavad seadusandliku ettepaneku üle 
läbirääkimisi. Vahepeal on komisjon jätkanud liikmesriikides kehtivate kontrollieeskirjade täieliku 
rakendamise tagamist sihipäraste uuringute, tegevuskavade, haldusuurimiste, EU Piloti projektide ja 
rikkumismenetluste kaudu ning teinud tihedat koostööd Euroopa Kalanduskontrolli Ametiga. EMKFi 
toetus moodustab vaid väga väikese osa ELi kalanduse kontrollisüsteemi järjepidevast toimimisest. 

4.44. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et kvantitatiivsete näitajate kehtestamine liikmesriikide 
kalanduse kontrollisüsteemide tõhususe mõõtmiseks on äärmiselt keeruline ülesanne. EMKFi 
asjakohane eesmärk on pigem edendada ÜKP rakendamist seoses andmete kogumise ja 
kalanduskontrolliga kui saavutada tõhus kontrollisüsteem üksnes EMKFi toetuse kaudu. 

EMKFi järelhindamisel uuritakse fondi tõhusust ja mõju, sealhulgas seoses kontrolliga. 

JÄRELDUSED 

4.45. Komisjon rõhutab, et EMKFi väikest rahalist panust tuleb vaadelda muude poliitikavahendite ja 
paljude ühist kalanduspoliitikat mõjutavate välistegurite kontekstis, nagu on märgitud vastuses 
punktile 4.6. ÜKP saavutused sõltuvad suuresti nendest muudest vahenditest ja teguritest.  

On võimalik näidata, et EMKF toetab ühise kalanduspoliitika eesmärke sihipäraselt ja järk-järgult. 
EMKFi mõju üksi ei ole piisav, et tulemusnäitajaid ühise kalanduspoliitika tasandil reaalselt 
mõjutada. Komisjon on kasutanud oma käsutuses olevat teavet, et kvantifitseerida seda, kuidas EMKF 
on kaasa aidanud ÜKP eesmärkide saavutamisele, andes teavet EMKFi meetmete toetuseks tehtud 
tegevuste arvu ja rahaeraldiste kohta. EMKFi rakendamise aastaaruannete analüüsimisel hindab 
komisjon, kuidas see aitab kaasa ÜKP eesmärkide saavutamisele. 

Komisjon jälgib EMKFi tulemuslikkust palju üksikasjalikumalt kui üldise mõjuna ÜKP eesmärkidele. 
Komisjon jälgib pidevalt edusamme usaldusväärse finantsjuhtimise tagamisel ja kohtub igal aastal iga 
liikmesriigiga iga-aastasel läbivaatamiskoosolekul, kasutades seda võimalust, et juhtida tähelepanu 
mis tahes ebarahuldavatele arengutele ja algatada parandusmeetmeid.  
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4.46. Komisjon on kasutanud oma käsutuses olevat värskeimat teavet, et kvantifitseerida seda, kuidas 
EMKF aitab kaasa ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamisele, eelkõige sidudes fondist 
toetatavate tegevuste ja rahaeraldiste aastase arvu nende eesmärkidega.  

Komisjon leiab, et täieliku ja täpse ülevaate saamiseks EMKFi usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 
peaks tulemusalane teave hõlmama väljundeid, tulemusi, mõju ja rahalist toetust. 

Siiski on äärmiselt raske siduda EMKFi panust ÜKP üldiste eesmärkide saavutamisega. 

4.47. Komisjon on seisukohal, et programmi tulemuslikkusest täieliku ülevaate ja mõtestatud 
hinnangu andmiseks tuleb programmi tegevusaruandeid ja iga-aastaseid haldus- ja tulemusaruandeid 
täiendada EMKFi järelevalve- ja hindamisraamistikule ainuomaste tegevustasandi andmetega.  

Komisjon nõustub siiski, et EMKFi panust ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamisse saaks 
selgemalt dokumenteerida. Selliste dokumentide puudumine on muutnud EMKFi tulemuslikkuse 
auditeerimise keerulisemaks, sest ootused selle kohta, mida on võimalik EMKFi toetusega ühise 
kalanduspoliitika tasandil saavutada, võivad olla oluliselt ülehinnatud, ilma et võetaks arvesse ühise 
kalanduspoliitika eesmärkide saavutamist mõjutavaid tegureid. Komisjon on seda EMKVFi 
järelevalve käigus saadud õppetundides arvesse võtnud. 

Muude teabeallikate kohta vt meie vastus punktile 4.6.  

4.48. Komisjon leiab, et kontrollikoja hinnang läheb kaugemale EMKFi tulemustest ja saavutustest 
ning hindab pigem ühise kalanduspoliitika tulemuslikkust. 

Kuigi EMKFi investeeringud aitavad saavutada soovitud kaitsestaatust, ei ole reaalne, et see 
suudetaks saavutada ainuüksi nende abil. 

Samuti ei saa EMKF üksi aidata kõrvaldada püügitegevuse negatiivset mõju ökosüsteemile.  

Komisjon viitab oma vastusele punktidele 4.31–4.36. 

4.50. Komisjon rõhutab, et teaduslike nõuannete määr ei ole EMKFi tulemuste ja saavutustega seotud. 
Ainult EMKFi toetusest ei piisa, et tegeleda andmepiirangutega, mis ei tulene üksnes andmete 
puudumisest, vaid ka ebastabiilsetest või aegunud mudelitest, mille põhjuseks on kiiresti muutuvad 
olukorrad. 

4.51. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et EMKF aitab kaasa kalanduse kontrollisüsteemi 
parandamisele, kuid selle tulemuslikkus ei piirdu EMKFi tulemuste ja saavutustega.  

Fondi tõhusust, tulemusi ja mõju, sealhulgas seoses kontrolliga, hinnatakse põhjalikumalt EMKFi 
järelhindamise raames (ühissätete määruse artikkel 57), tuginedes liikmesriikide esitatud teabele. 
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EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE ELi 
EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA 2020. AASTA LÕPU SEISUGA 

5. PEATÜKK „JULGEOLEK JA KODAKONDSUS“ 

 

SISSEJUHATUS 
 
Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi peamine eesmärk on aidata kaasa kõrge 
julgeolekutaseme tagamisele liidus, kaitstes samal ajal vaba liikumist liidus ja hõlbustades 
seaduslikku reisimist. See hõlmab Schengeni viisade tõhusat menetlemist, toetades seega ühist 
viisapoliitikat ning saavutades välispiiride kontrolli ühtse ja kõrge taseme. 
Rändevoogude ja julgeolekuriskide juhtimine kujutab endast probleemi, millega liikmesriigid üksi 
toime tulla ei suuda. Mõnel liikmesriigil lasub tema erilise geograafilise asukoha ja tema hallatava 
liidu välispiiri pikkuse tõttu suur koormus. Sisepiirikontrolli kaotamise tõttu on veelgi olulisem tagada 
välispiiride tõhus kaitse. See nõuab ühismeetmeid liidu välispiiride tõhusaks kontrollimiseks, 
sealhulgas asjakohaste infosüsteemide toetamist: SIS II (Schengeni infosüsteem), VIS 
(viisainfosüsteem), Eurodac (taotlejate identifitseerimine) ja EUROSUR (Euroopa piiride valvamise 
süsteem). Solidaarsuse põhimõte ja vastutuse õiglase jagamise põhimõte (vastutus ei jagata ainult 
liikmesriikide, vaid ka liikmesriikide ja ELi vahel) on seetõttu ühise varjupaiga-, sisserände- ja 
välispiiride haldamise poliitika keskmes. 

ELi välispiiride haldamine ja ELi julgeolek nõuavad liikmesriikidelt märkimisväärseid ressursse ja 
suutlikkust. Täiendatud operatiivkoostöö ja koordineerimine, mis hõlmab vahendite ühiskasutamist 
sellistes valdkondades nagu koolitus ja varustus, loob mastaabisäästu ja sünergia, millega tagatakse 
riigi vahendite tõhusam kasutamine ja tugevdatakse liikmesriikidevahelist solidaarsust, vastastikust 
usaldust ning vastutuse jagamist ELi ühistes poliitikavaldkondades. 

Rakendatud fondi tulemuslikkuse kohta antakse korrapäraselt aru. Kehtivate määruste kohaselt 
peavad liikmesriigid ja komisjon korraldama vahe- ja järelhindamisi. Järelevalveandmetega, mida 
liikmesriigid koguvad ja esitavad komisjonile oma iga-aastastes rakendamisaruannetes, antakse 
ülevaade fondi rakendamisel tehtud edusammudest, samas kui hindamistel keskendutakse toetuse 
mõjule. Sisejulgeolekufondi välispiiride ja viisade rahastamisvahendi (ISF-BV) vahehindamine 
lõpetati 2018. aasta juunis. Kuna määrused võeti vastu hiljem, mis omakorda tähendas seda, et 
programmide rakendamisega alustati hiljem, esitati vahehindamisel üksnes esialgne hinnang ISF-BV 
rakendamise varajase etapi kohta. 2024. aasta juuni lõpuks tehtaval järelhindamisel annab komisjon 
ISF-BV tulemuslikkuse kohta märksa põhjalikuma hinnangu. 
 
SISEJULGEOLEKUFONDI VÄLISPIIRIDE JA VIISADE RAHASTAMISVAHENDI 
TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 
 
5.10. Tulemusnäitajad on kasulik vahend programmi tulemuslikkuse jälgimiseks. Need võivad näiteks 
anda varajast teavet tulemuslikkuse/rakendamisega seotud probleemide kohta, mis võivad vajada 
tähelepanu. Programmi tulemuslikkuse hindamine nõuab aga sageli enamat kui tulemusnäitajate 
analüüsimist, et arvestada muud asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. Ükski 
tulemusnäitajate kogum ei saa kajastada programmi tulemuslikkuse kõiki asjakohaseid aspekte. Seega 
ei tähenda asjaolu, et teatava tulemusnäitaja sihtväärtuse saavutamine on (või ei ole) ajakavas, 
tingimata seda, et programmi enda eesmärkide täitmine on (või ei ole) ajakavas. Komisjon esitab oma 
hinnangu näitajate edusammude kohta programmiaruannetes. See hinnang erineb mõnel juhul 
aruandes esitatud kontrollikoja hinnangust erinevate meetodite kasutamise tõttu. 
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Kuna liikmesriigid jätkavad ISF-BV rakendamist 2022. aasta lõpuni ja tulemusandmete hilinenud 
esitamine on tavapärane, peab mis tahes tulemuslikkuse hindamine selles etapis olema soovituslik 
ning eesmärgi saavutamise tõenäosust tuleb hinnata kahe aasta perspektiivis. 

5.11. Iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne ning programmiaruanne sisaldavad koondandmeid ELi 
tasandil. Liikmesriikide vahendite jaotuse hindamiseks on seega vaja tutvuda liikmesriikide poolt 
raamatupidamise aastaaruandes või iga-aastastes rakendamisaruannetes esitatud andmetega. 

5.13. Teavet programmide säästlikkuse ja tõhususe kohta ei ole tavaliselt võimalik saada igal aastal. 
Need aspektid tulenevad suuresti õigusraamistikust ning neid mõõdetakse pikaajalisemas 
perspektiivis. 
Asjaolu, et paljud näitajad on seotud väljunditega, on sätestatud asjaomases määruses. ISF-BV 
rakendamine jätkub 2022. aasta lõpuni. Liikmesriigid esitavad komisjonile järelhindamise aruanded 
31. detsembriks 2023. 
 
5.14. Komisjon soovib juhtida tähelepanu sellele, et määruses (EL) nr 516/2014 ega selle IV lisas (kus 
on sätestatud ühised näitajad) ei ole need näitajad liigitatud ei väljund- ega tulemusnäitajate alla. 
Seetõttu põhineb väide, et enam kui pool (7 näitajat 12-st) iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
ning programmiaruannetes avaldatud ISF-BV näitajatest on väljundnäitajad, Euroopa Kontrollikoja 
liigitusel, mitte määrusel. 
 
ISF-BV määrus ei nõua aruandlust tegevuseesmärkide saavutamise kohta. Siiski esitavad liikmesriigid 
komisjonile järelhindamise aruanded 31. detsembriks 2023. Komisjon esitab järelhindamise aruande 
Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele 30. juuniks 2024. 
Kooskõlas õigusraamistikuga rakendavad liikmesriigid rahalisi vahendeid ka 2021. ja 2022. aastal. 
Nende meetmetega seotud tulemused saavad loomulikult teoks alles pärast 2020. aastat. 
 
Lisaks soovib komisjon juhtida tähelepanu asjaolule, et mitu liikmesriiki esitavad aruande näitajate 
kohta pärast projektide lõpuleviimist. See võib tekitada vale mulje, et seatud eesmärkide saavutamisel 
ei ole tehtud edusamme, samal ajal kui projektid edenevad, kuid aruanne esitatakse pärast nende 
lõpuleviimist. 
 
5.15. Komisjon leiab, et iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne annab olukorrast tasakaalustatud pildi. 
Nagu metoodikaalases märkuses selgitatud, valitakse näitajad selliste kriteeriumide alusel nagu 
andmete kättesaadavus ja asjakohasus. Eesmärgi saavutamiseks tehtud edusammud ei ole 
kaasamiskriteerium. 
 
Mitu liikmesriiki esitab aruande näitajate kohta, kui projektid on lõpule viidud. See võib tekitada vale 
mulje, et seatud eesmärkide saavutamisel ei ole tehtud edusamme, samal ajal kui projektid edenevad, 
kuid aruanne esitatakse pärast nende lõpuleviimist. 
 
5.16. Liikmesriigid võivad otsustada, millal nad projekte oma mitmeaastaste programmide raames 
rakendavad. See viib paratamatult liikmesriikide erineva tulemuslikkuseni. 

Kolme riigi (Prantsusmaa, Sloveenia, Norra) puhul, kes teatasid konsulaarkoostööalase tegevuse 
erakordsest arengust, tuleb märkida, et enamik liikmesriike ning stabiliseerimis- ja 
assotsiatsiooninõukogu sihtväärtust ei seadnud. 

5.17. Komisjon leiab, et üldiselt on kõik tulemusnäitajad programmi eesmärkide seisukohast 
asjakohased. Sisejulgeolekufondi eesmärk on aidata kaasa selle eesmärgi saavutamisele („aidata 
tagada kõrget julgeolekutaset liidus“), mitte saavutada seda üksi. Näitajad on vahend ELi panuse 
hindamiseks, kuid neist üksi ei piisa. Nagu kontrollikoda märkis, võivad eesmärgi saavutamiseks 
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tehtavaid jõupingutusi mõjutada välised tegurid ning neid tegureid ei saa näitaja abil mõõta. Seda saab 
teha üksnes järelhindamise ajal. 

Programmi tulemuslikkuse hindamisel tuleks näitajate andmeid alati analüüsida koos muu 
kvalitatiivse ja kvantitatiivse teabega 

Sellega seoses on Sisejulgeolekufondi eesmärkide laadi arvestades raske teha prognoose asjakohaste 
välistegurite suure volatiilsuse tõttu, sealhulgas poliitilise olukorra tõttu peamistes ebaseadusliku 
rände transiidi- ja päritoluriikides, Süüria sõjast tingitud rändekriisi ja COVIDi pandeemia arengu 
tõttu. 

5.20. Vahehindamine annab positiivse hinnangu ISF-BV tulemuslikkusele: „Fond on aidanud kaasa 
ELi ühise viisapoliitika tõhusale rakendamisele. See on hõlbustanud seaduslikku reisimist. 
Teabevahetuse ja koolitustega toetati ELi viisapoliitikat käsitleva õigustiku ühetaolist rakendamist. 
Fondil oli oluline roll ühist viisapoliitikat toetavate IT-süsteemide arendamisel“. 
 
Vt ka vastus punktile 5.15. 
 
5.21. Vt vastus punktile 5.10. 
Lisaks märgitakse, et mõni liikmesriik ei ole veel teatanud koolitatud töötajate ja koolitustundide 
arvu, sest nad teevad seda alles siis, kui projekt (projektid) on lõppenud. 
 
5.23. Seoses piirivalveametnike koolitamisega on eu-LISA ja CEPOL komisjoni toetusel juba välja 
töötanud SISi käsitlevad koolituskursused, moodulid ja veebiseminarid (tehniliste, operatiivsete ja 
õiguslike aspektide kohta). Sellised koolitused keskenduvad nüüd konkreetselt ettevalmistustele 
tõhustatud SISi töölerakendamiseks 2022. aasta alguses. Kõik liikmesriigid on välja töötanud riiklikud 
programmid, et valmistada kasutajaid ette tõhustatud SISi töölerakendamiseks. 

5.24. Selle probleemi lahendamiseks võetakse juba meetmeid. 

5.25. Komisjon leiab, et sihtväärtuse saavutamine ei ole tingimata ebatõenäoline. 

5.27. EUROSUR on raamistik teabe vahetamiseks ja koostöö tegemiseks liikmesriikide ja Frontexi 
vahel, et parandada olukorrateadlikkust ja suurendada reageerimisvõimet välispiiridel. 

5.30. ELi infosüsteemide loomine ja haldamine nõudis nii ELilt kui ka Schengeni lepingu 
osalisriikidelt suuri investeeringuid. 
 
Komisjonil ei ole õiguslikku kohustust anda põhjalikult aru üldkulude kohta. 
Uuesti sõnastatud SISi määruse, EESi ja ETIASe arendamise kulud on aga esitatud finantsselgitustes 
(COM(2016)194 EESi kohta, COM(2016)731 ETIASe kohta ning COM(2016)881, 882 ja 883 uuesti 
sõnastatud SISi määruse kohta). 
 
JÄRELDUSED 
 
5.32. ISF-BV tulemuslikkust üksikute liikmesriikide tasandil ja tervikuna mõjutavad loomulikult 
välised tegurid, näiteks poliitilised sündmused. 

Komisjon leiab, et üldiselt on kõik tulemusnäitajad programmi eesmärkide seisukohast asjakohased. 
Programmi tulemuslikkuse hindamisel tuleks näitajate andmeid alati analüüsida koos muu 
kvalitatiivse ja kvantitatiivse teabega 
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Järelhindamise käigus hinnatakse, mil määral on programm saavutanud oma üldise eesmärgi aidata 
kaasa turvalisuse kõrge taseme tagamisele ELis. 

5.33. Komisjon märgib, et väljamakstud 55 % riiklike programmide eraldistest on seotud 2020. aasta 
lõpuga, mis on kaks aastat enne rakendusperioodi lõppu. Seega on tõenäoline, et paljud tulemused 
saavutatakse rakendusperioodi kahel viimasel aastal. 

5.34. Komisjon leiab, et iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatakse arengusuundumused 
tasakaalustatult, kasutades näitajaid, mille kohta on juba olemas usaldusväärne andmekogum (vt 
märkused punktis 5.15). 
 
Kooskõlas õigusraamistikuga rakendavad liikmesriigid rahalisi vahendeid ka 2021. ja 2022. aastal. 
Nende meetmetega seotud tulemused saavad loomulikult teoks alles pärast 2020. aastat. 
 
Lisaks soovib komisjon juhtida tähelepanu asjaolule, et mitu liikmesriiki ei anna aru näitajate kohta, 
mis on seotud pooleliolevate projektidega. Nad ajakohastavad neid näitajaid, kui projektid on lõpule 
viidud. See võib tekitada vale mulje, et seatud eesmärkide saavutamisel ei ole tehtud edusamme, 
samal ajal kui projektid edenevad, kuid aruanne esitatakse pärast nende lõpuleviimist. 
 
5.35. Liikmesriigid ei ole veel täielikult aru andnud koolitustundide arvu kohta, sest nad teevad seda 
alles siis, kui asjaomane(asjaomased) projekt(id) on lõppenud ja rakendamisperiood veel kestab. 
 
Järelduste tegemiseks tuleb arvesse võtta keskmist koolitustundide arvu koos muude elementidega. 
Järelhindamise käigus hinnatakse fondi tegelikku panust ühenduse õigustiku järjepidevasse 
kohaldamisse. 
 
5.36. See järeldus on seotud kontrollikoja 2019. aasta eriaruandes nr 20/2019 esitatud soovitustega, 
mida praegu rakendatakse. 
 
Komisjon on võtnud kõik asjakohased meetmed, et parandada andmekvaliteedi kontrolli vahendeid. 
Mitme ISF-BV meetme kaudu pakutakse koolitusi liikmesriikide tasandil. 
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EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE ELi 
EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA – OLUKORD 2020. AASTA LÕPUS 

6. PEATÜKK. GLOBAALNE EUROOPA 

 

SISSEJUHATUS 

6.1 EL on alates 2007. aastast toetanud ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) raames rahalise ja 
tehnilise abi kaudu laienemispiirkonnas teostatavaid reforme. IPA vahenditega parandatakse 
abisaajate suutlikkust kogu ühinemisprotsessi vältel, mille tulemuseks on piirkonna järkjärguline 
soodne areng. 

Komisjon on pidevalt täiustanud välistegevuse rahastamisvahendite tulemuslikkuse hindamise 
meetodeid nii programmi kui ka sekkumise tasandil ning oma aruandlust tehtud edusammude kohta. 
Rahastamisvahendite tulemuslikkuse mõõtmiseks kasutatakse eri vahendeid, sealhulgas näitajad ja 
tulemuslikkuse hindamine eelarveprojektile lisatud programmiaruannetes, tulemustele suunatud 
järelevalve ja näitajad iga-aastastes aruannetes Euroopa Liidu välistegevuse rahastamisvahendite 
rakendamise kohta ning hindamised projekti/programmi tasandil ja strateegilisel tasandil. 
Eelarveprojekti programmiaruannetega seoses tehakse IPA raames edusamme eesmärkide 
saavutamisel. Seda näiteks äritegevuse lihtsuse näitaja puhul, mille eesmärgid täideti ja mille 
tulemuslikkus vastab prognoosidele. Häid edusamme on tehtud ka teatavates olulistes valdkondades, 
eelkõige põllumajandusega seotud valdkondades, kus on selliste ettevõtjate arv, kes soovivad oma 
tegevust järk-järgult ELi standarditega vastavusse viia, kavakohaselt suurenenud või nende eesmärgid 
on juba saavutatud. Oma kogemustele tuginedes on komisjon astunud täiendavaid samme, et arendada 
oma tulemuslikkuse mõõtmist kõigis IPA toetust saavates valdkondades. IPA II jätkuprogrammi – 
IPA III – puhul on komisjon teinud ettepaneku kasutada uut kogumit mõju- ja tulemus-
/väljundnäitajaid, mis kajastavad täpsemalt tulemuslikkuse hindamist sekkumise põhivaldkondades, et 
sekkumise eesmärke paremini täita. Komisjon avaldab tulemuslikkust käsitleva põhjaliku teabe oma 
iga-aastases aruandes ELi välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise kohta. 

IPA II TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE 

6.11 Tulemuslikkuse näitajad on kasulik vahend programmi tulemuslikkuse jälgimiseks. Need võivad 
näiteks anda varajasi juhtnööre tulemuslikkuse/rakendamisega seotud probleemide kohta, millega 
tuleks tegeleda. Programmi tulemuslikkuse hindamine nõuab aga sageli enamat kui tulemusnäitajate 
analüüs, et hõlmata muud asjakohast kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet. Ükski tulemusnäitajate 
kogum ei suuda kajastada kõiki programmi tulemuslikkuse asjakohaseid aspekte. Seega ei tähenda 
asjaolu, et tulemusnäitaja sihtväärtuse saavutamine on (või ei ole) ajakavas, tingimata seda, et 
programmi enda eesmärkide täitmine on (või ei ole) ajakavas. 

Komisjon esitab oma hinnangu eesmärgi saavutamisel näitajate osas tehtud edusammude kohta 
programmiaruannetes. See hinnang erineb mõnel juhul kontrollikoja hinnangust, kuna käesolevas 
aruandes kasutati erinevaid meetodeid. 

6.12. Komisjon tuletab meelde, et ametliku arenguabi sõnastikus on tulemuste/tulemusnäitajate 
termini määratlus, mida komisjon peab siin kohaldatavaks, järgmine: „Sekkumise tulemuste 
kavandatud või saavutatud lühiajaline ja keskpika perioodi mõju, mis tavaliselt nõuab partnerite 
ühiseid jõupingutusi. Tulemused kajastavad muutusi arengutingimustes, mis toimuvad väljundite 
lõpuleviimise ja mõju saavutamise vahel.“ Komisjon ei kontrolli üksnes edusamme ning seetõttu ei 
pea enamikku näitajaid väljundnäitajateks, vaid pigem tulemusnäitajateks. 

6.13 Iga näitaja osas tehtud edusammud on avaldatud avalikult kättesaadavas IPA II 
programmiaruandes. Komisjon jagas ka oma hinnangut programmiaruannetes esitatud iga näitaja osas 
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tehtud edusammude kohta. Hindamine näitab, kas näitaja on eesmärgi saavutamiseks ajakavas või 
mitte, ning seda, kas võrreldes lähteväärtusega on tehtud edusamme.  

Ambitsioonikate eesmärkide saavutamine ei sõltu ainult komisjonist. On mitmeid väliseid tegureid, 
mille mõju tulemusena seitse aastat tagasi seatud eesmärki täielikult ei saavutatagi. 

6.14 Keskmise ekspordi-/impordinäitaja puhul tegi arvutuse otse Eurostat vastava konkreetse taotluse 
alusel. Kasutatud andmed on avalikult kättesaadavad Eurostati veebisaidil.  

6.20 Vahehindamine viidi läbi rakendusperioodi alguses ning valdkondlik lähenemisviis, mis oli IPA 
II raames kasutusele võetud uuendus, ei olnud veel saanud oma täieliku potentsiaali tõestada. 

6.22 Eelarve kaudne täitmine abisaajariikidega julgustab IPA II abisaajariike võtma vastutuse ELi 
rahalise toetuse rakendamise eest, suurendades samal ajal kohalike omavalitsuste suutlikkust hallata 
ELi rahalisi vahendeid. Eelarve kaudne täitmine abisaajariikidega eeldab programmide rakendamisel 
pikemaid ettevalmistusi, muu hulgas ELi delegatsioonide poolt hankemenetluste käigus tehtud 
kvaliteedikontrollide tõttu. IPA II raames ja tuginedes ka IPA II vahehindamise tulemustele (mis viidi 
läbi programmitöö perioodi alguses), kohaldati eelarve kaudset täitmist abisaajariikidega 
valikulisemalt, eesmärgiga saavutada suurem tasakaal ühelt poolt nõude vahel kasutada seda 
rakendusviisi suutlikkuse suurendamise vahendina ning teisalt vajaduse vahel anda finantsabi 
kiiremini.  

Pärast komisjoni ja Türgi võetud meetmeid on mahajäämus Türgis alates 2018. aastast järk-järgult 
vähenenud. Albaania poolt hankemenetluste peatamine oli lühiajaline, mis kestis vähem kui kaks 
kuud. 

6.27 Komisjon tunnistab, et järelevalve käigus tuvastati kitsaskohti. Need tuvastati üheteistkümnest 
hindamisest nelja puhul. IPA II raames on tehtud asjakohaste mõõdetavate näitajate 
kindlaksmääramiseks märkimisväärseid jõupingutusi. 

Tulemuspõhise järelevalve metoodika abil hinnatakse tulemuste saavutamist (alates väljunditest). 

Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat tugevdab rakenduspartnerite ja 
tegevjuhtide teostatavat järelevalvet. 

Lisaks tulemuspõhisele järelevalvele ja hindamistele jälgivad delegatsioonid projektide rakendamisel 
tehtud edusamme kohapealsete kontrollkäikude kaudu ning seda mõõdetakse põhiliste 
tulemusnäitajate abil. 

6.28 Komisjon hindab nõuetekohaselt kõiki välishindamisi käsitlenud uuringute järeldusi. Parema 
õigusloome raamistikus nähakse ette komisjoni talituste töödokumendid, milles esitatakse eraldiseisva 
dokumendina ametlikult komisjoni seisukohad välishindamiste leidude ja järelduste kohta. Komisjoni 
talituste töödokumente ei koostata kõigi välishindamiste põhjal, kuid see ei tähenda, et 
välishindamiste järeldusi ei hinnataks. 

Täpsemalt koostatakse pärast iga välishindamise avaldamist järelmeetmete kava, milles täpsustatakse, 
kas talitused nõustuvad hinnangus esitatud soovitustega või lükkavad need tagasi. Naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi kogemused, mis hindamisfunktsiooni tegevuse tulemusel 
saadakse, põhinevad peamiselt arvukatel koostatud ja avaldatud tegevus- ja strateegilistel hinnangutel, 
kuigi nende kõigi kohta ei avaldata ametlikku komisjoni talituste töödokumenti. 

Komisjon oli teadlik teatavatest kitsaskohtadest majanduse juhtimise hindamisel ja VKEde 
konkurentsivõime hindamisel ning tegi otsuse selle kohta, mil määral mõjutasid hindamisprotsessi 
kitsaskohad hindamise järeldusi. Hoolimata teadaolevatest kitsaskohtadest leiti, et välishindamise 
järeldused kehtivad. 

6.29 Vt vastus punktile 6.12. 
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6.34 Poliitilist reformiprotsessi on mõjutanud ka COVID-19 pandeemia. 

6.36 Näitaja kasutamisest loobuti ühe aasta pärast, sest selle sõnastus („protsent ühinemisega seotud 
poliitikakujundamise ja reformiprotsessidest, mille puhul kodanikuühiskonnaga tulemuslikult 
konsulteeritakse“) ei olnud IPA kontekstis mõõdetav. Komisjon tagab siiski laienemispoliitika 
protsessi osana kodanikuühiskonna organisatsioonidega korrapärase konsulteerimise ja edendab 
nende osalemist poliitikakujundamise protsessides. 

6.39 Õiguslike ja põhiseaduslike reformide eeltingimuseks on poliitiline tahe. Komisjon teeb Lääne-
Balkani riikidega koostööd poliitilisel ja tehnilisel tasandil ning kaasab selle õnnestumiseks pädevaid 
asutusi. Komisjon annab ka tehnilist abi reformide kavandamise toetamiseks.     

6.41 Komisjon leiab, et neli näitajat on 2023. aasta eesmärgi saavutamise ajakavas ning seitsme 
näitaja osas on saavutanud mõõdukat edu, nagu on märgitud IPA II programmiaruandes[1].  

Puudub kohustus lisada konkreetse eesmärgi alla näitaja, mis mõõdaks kõiki aspekte. Kooskõlas 
asutusesiseste suunistega on komisjon pigem püüdnud  hoida näitajate arvu väiksena.  

6.43 Türgi on seni saavutanud ühe oma eesmärgist ja kuna IPARD II rakendatakse N+3 kava alusel, 
peab komisjon tõenäoliseks, et enamik eesmärke saavutatakse 2023. aasta lõpuks. 

6.46 Hiljutised kogemused näitavad, et reformide ja acquis’ga vastavusse viimise tempo sõltub 
paljudest teguritest ning et tagasilangus mõnel aastal ei aita tulevasi edusamme või nende puudumist 
täpselt prognoosida.  

Bosnial ja Hertsegoviinal ning Kosovol on rohkem peatükke varajases algusjärgus kui teistel riikidel, 
kuna nende stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud jõustusid hiljuti (2015. ja 2016. aastal). 

IPA III raames on liidu acquis´ga vastavusse viimise koondnäitajal selge lähteväärtus, siht ja 
eesmärgid. 

6.48 Edusammude hindamise lähteväärtus on seatud programmitöö perioodi alguses null-tasemele ja 
lõpliku eesmärgi saavutamine on kavandatud 2023. aastasse.   Komisjon peab tõenäoliseks, et 
eesmärk saavutatakse tähtajaks. 

JÄRELDUSED 

6.52 IPA reageering ettenägematutele kriisidele, näiteks finantsreageerimine COVID-19 pandeemiale, 
toimub eelarve otsese või kaudse täitmise kaudu koostöös rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

Võrreldes eelarve otsese täitmisega on eelarve kaudsel täitmisel abisaajariigiga lisaeesmärk 
valmistada riike ette tulevaseks ELi liikmesuseks. Seetõttu leiab komisjon, et eelarve kaudse täitmise 
tulemuslikkuse hindamisel tuleks IPA vahendite haldamisel võtta nõuetekohaselt arvesse töö käigus 
saadud kogemusi ja muid eeliseid abisaajate jaoks.  

6.53 ELi toetus aitab kaasa reformiprotsessile, mida juhivad ametiasutused. Reformide rakendamine 
on riiklike ametiasutuste ülesanne ja nende rakendamise õnnestumine sõltub mitmest tegurist (nt 
poliitiline tahe, riiklik suutlikkus jne), mitte ainult ühinemiseelse abi rahastamisvahendist.  Reformide 
elluviimine on ka pikaajaline protsess. Ka seda on aeglustanud COVID-19 pandeemia. 

                                                            
(COMM joonealune märkus, punkt 6.41) 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/prog
ramme_statement_-_ipa.pdf 
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6.54. Komisjon peab tõenäoliseks, et näitajad jõuavad 2023. aastal eesmärgi saavutamiseks vajalikule 
tasemele. 

6.55 IPA III raames on liidu acquis´ga vastavusse viimise koondnäitajal selge lähteväärtus, siht ja 
eesmärgid. 
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EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE ELi 
EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA – OLUKORD 2020. AASTA LÕPUS 

 7. PEATÜKK – SOOVITUSTE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

 

TÄHELEPANEKUD 

7.11 Komisjoni ühine vastus punktidele 7.11-7.13. 

Komisjon peab kõigi heakskiidetud soovituste järelmeetmeid ja nende soovituste rakendamist 
äärmiselt oluliseks. Ta annab aru nende meetmete rakendamise kohta, mida ta on kohustunud 
rakendama ja mis kuuluvad tema pädevusse. Ei saa aga välistada, et kontrollikoda hindab soovitusi 
osaliselt täidetuks, kuid komisjon leiab, et need on täielikult ellu viidud. Lisaks märgib komisjon, et 
mõnel juhul võib soovituste täielik rakendamine sõltuda ka tegevusest või meetmetest, mis kuuluvad 
muude üksuste pädevusse. 

7.18 Komisjoni ühine vastus punktidele 7.18-7.20. 

Järelmeetmete õigeaegsust tuleb vaadelda koos kontrollikoja soovituste heakskiitmisega. Komisjon on 
täielikult pühendunud kõigi heakskiidetud soovituste rakendamisele kontrollikoja eriaruannetes 
sätestatud aja jooksul. See ei kehti siiski soovituste puhul, millega komisjon ei nõustunud, põhjustel, 
mis on esitatud avaldatud vastustes asjaomase eriaruande kohta. 

Lisaks võib mõnel juhul meetmete keerukuse, õiguslike või poliitikaga seotud arengute, ressursside 
piiratuse, väliste tegurite või vajaduse tõttu kaasata muid institutsioone või üksusi olla järelmeetmete 
võtmiseks vaja rohkem aega, kui algselt eeldati. Asjaolu, et soovitus ei ole esialgu eeldatud tähtajaks 
täielikult rakendatud, ei tähenda, et seda soovitust ei rakendata pärast seda tähtaega. 

7.21 Oma ametlikes vastustes, mis koos kontrollikoja vastavate aruannetega avaldati, põhjendas 
komisjon kõiki juhtumeid, mille puhul ta leidis, et ei saa võtta kohustust konkreetseid soovitusi 
rakendada. Seepärast on mõistetav, et enamikku soovitustest, mida ta esialgu ei saanud heaks kiita, ei 
ole ellu viidud (10 soovitust 11st). 

 

EUROOPA KOMISJONI VASTUSED 7.1 LISALE „2017. AASTA SOOVITUSTE TÄITMISE 
ÜKSIKASJALIK SEIS ARUANNETE KAUPA – EUROOPA KOMISJON“ 

Eriaruanne 1/2017: „Natura 2000 võrgustiku täies ulatuses rakendamiseks on vaja täiendavaid 
jõupingutusi“ 

Vastus 3. soovituse punktile b, punkt 84. Tuletatakse meelde, et on olemas valdkonnaülene Natura 
2000 näitaja, mis on seotud ELi kaasrahastatavate sekkumistega hõlmatud Natura 2000 alade 
pindalaga. Komisjon hakkab hindama programmitöö perioodi 2021–2027 näitajaid siis, kui 
asjaomaseid fonde on piisavalt kasutatud. Kui seda peetakse vajalikuks, võtab komisjon asjakohased 
meetmed pärast 2027. aastat algavaks programmitöö perioodiks, mida võiks teha näiteks järgmise 
põlvkonna reguleerivate vahendite mõju hindamise raames. 

Eriaruanne 2/2017: „Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika 
partnerluslepingute ja rakenduskavade üle: rahastamine on rohkem suunatud strateegia 
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„Euroopa 2020“ prioriteetidele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord muutub üha 
keerulisemaks“ 

Vastus 6. soovitusele (esimene taane), punkt 154. Komisjon leiab, et kogutud andmeid on kasutatud 
tulemuslikkuse hindamiseks kooskõlas õigusnormidega ja nende piires, vastavalt ühissätete määruse 
artiklile 21. 

Õiguslikus aluses, mida komisjon järgib, ei nähta ette Euroopa Kontrollikoja tekstis mainitud 
võrdlevat tulemuslikkuse analüüsi ega võrdlusuuringute kasutuselevõtmist. 

Poliitikast õppimine toimub tavaliselt mõjuhindamiste kaudu, näiteks eelseisev 2014.–2020. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika järelhindamine. Pealegi hõlbustab poliitikast õppimist samuti näitajaid, 
eesmärke ja nende täitmist käsitlevate andmete kättesaadavaks muutmine Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide avatud andmete platvormil. 

Eriaruanne 3/2017: „ELi abi Tuneesiale“ 

Vastus 3. soovitusele, punkt 71. Kuigi makromajandusliku finantsabi heakskiitmise menetlused ei ole 
muutunud ja ei ole tehtud ettepanekut neid vastavalt soovitusele muuta, märgib komisjon, et nõukogu 
ja Euroopa Parlamendi kodukorras on juba ette nähtud kiirendatud menetlus kiireks vastuvõtmiseks, 
nagu seda kasutati 2020. aastal COVID-19 seotud makromajandusliku finantsabi puhul. Komisjon 
teatab ka, et makromajandusliku finantsabi heakskiitmise menetlusi hinnatakse üksikasjalikult osana 
käimasolevast makromajandusliku finantsabi metahindamisest, mis peaks lõpule viidama 2021. aasta 
lõpuks. 

Eriaruanne 4/2017: „ELi eelarve kaitsmine õigusnormide vastaselt tehtud kulude eest: komisjon 
kasutas perioodil 2007–2013 ühtekuuluvusvaldkonnas järjest enam ennetusmeetmeid ja 
finantskorrektsioone“ 

Vastus 3. soovitusele, punkt 148. Ühissätete määruse artikli 145 kohased finantskorrektsioonid ja 
maksete katkestamine/peatamine on täiesti sõltumatud ja erinevad menetlused. Nende koondamine 
ühte vahendisse tekitaks tarbetut halduskeerukust, kuid ei annaks lisaväärtust komisjoni järelevalvele. 

Komisjon kordab, et praegune järelevalvesüsteem on kooskõlas regulatiivsete nõuetega ja annab iga 
menetluse kohta ülevaate juhtumi tasandil. 

Eriaruanne 11/2017: „Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud ELi Bêkou usaldusfond: 
hoolimata mõningatest puudustest on algus olnud lootustandev“ 

Vastus 1. soovitusele (teine taane), punkt 72. Komisjon on need suunised üle vaadanud, et lisada 
finantsmääruses sätestatud ELi usaldusfondide loomise tingimuste üksikasjalikum kirjeldus. 
Komisjon tunnistab, et vajaduste analüüsi tegemiseks ei ole välja töötatud normatiivset metoodikat. 

Hädaolukorra usaldusfondi loomine tuleneb konkreetse riigi kriisiolukorrast. Seda tuleb vajaduste 
hindamisel arvesse võtta. Ühte, kõigile sobivat lähenemisviisi koos eelnevalt kindlaks määratud 
metoodikaga oleks raske rakendada. Kriisidele tuleb reageerida rahvusvaheliselt ja kooskõlastatult. 
Seetõttu on oluline, et ELi vajaduste hindamisel võetaks arvesse muude rahastajate olemasolu ja 
nende reageerimist, et teha selgelt kindlaks ELi lisaväärtus. See on ka riigi-/kriisipõhine ja sõltub 
kohapealsest olukorrast. 

Kuna uute usaldusfondide loomist praegu ei kavandata, leiab komisjon, et selliste vajaduste analüüsi 
metoodika väljatöötamine ei ole praegu vajalik. 
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Eespool esitatut arvesse võttes leiab komisjon, et soovitus on suuremas osas ellu viidud. 

Eriaruanne 13/2017: „Euroopa ühine raudteeliikluse juhtimissüsteem: kas poliitiline otsus 
muutub ka kunagi reaalsuseks?“ 

Vastus 6. soovituse punkti b alapunktile ii, punkt 91. Soovituse rakendamistähtaeg ei ole veel käes ja 
selleks on kavandatud 2023. aasta lõpp. Selle rakendamisel on aga tehtud suuri edusamme. 

Eriaruanne 15/2017: „Eeltingimused ja tulemusreserv ühtekuuluvuspoliitikas: uuenduslikud, 
kuid hetkel veel mittetulemuslikud vahendid“ 

Vastus 1. soovituse punktile b, punkt 111. Komisjon nõustus soovitusega osaliselt ja leiab, et 
heakskiidetud osa on rakendatud.  

2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika õigusaktides kehtestatud eeltingimused toimivad jätkuvalt 
vahendina, mille abil hinnata liikmesriikide valmisolekut rakendada ELi vahendeid, ning neid on 
ühtlustatud, lihtsustatud ja jõulisemaks muudetud, eelkõige nõudes, et neid tuleb jätkuvalt täita kogu 
programmitöö perioodi jooksul. Investeeringutega seotud riigipõhistes soovitustes esitatakse 
asjakohased seosed eeltingimustega ja need aitavad tagada vajaliku järjepidevuse. 

Vastus 2. soovituse punktile a, punkt 111. Vastavalt uue kokkulepitud ühissätete määruse artiklile 18 
võetakse vahekokkuvõtte tegemisel arvesse järgmisi elemente:  

a) 2024. aastal vastu võetud asjaomastes riigipõhistes soovitustes kindlaks tehtud uusi katsumusi; 

b) lõimitud riikliku energia- ja kliimakava rakendamisel tehtud edusamme, kui see on asjakohane; 

c) Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete rakendamisel tehtud edusamme; 

d) asjaomase liikmesriigi või piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda, pöörates erilist tähelepanu 
territoriaalsetele vajadustele, võttes arvesse mis tahes olulist negatiivset rahanduslikku, majanduslikku 
või sotsiaalset arengut; 

e) hiljutiste hindamiste peamisi tulemusi; 

f) vahe-eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme, võttes arvesse programmi rakendamisel tekkinud 
olulisi probleeme;  

g) Õiglase Ülemineku Fondist toetust saavate programmide puhul määruse (EL) 2018/1999 artikli 29 
lõike 1 punkti b kohaselt komisjoni tehtud hindamist. 

Sama sättega nähakse ette vahehindamise etapid ja mõju. 

Vastus 2. soovituse punktile b, punkt 111. Tulemusnäitajate kontseptsioon on muutunud, sest 
programmitöö perioodil 2021–2027 kajastavad need otseseid tulemusi toetusesaajate tasandil, 
erinevalt laiematest tulemustest piirkonna või riigi tasandil, nagu eelmisel programmitöö perioodil. 

Tulemusnäitajad on osa tulemusraamistikust, mis kooskõlas määrusega (EL) 2021/1060 hõlmab kõiki 
programmi väljund- ja tulemusnäitajaid. Arvestades aga, et vahehindamine toimub 2025. aasta 
alguses, mis on liiga vara enamiku tulemuste saavutamiseks, ei ole tulemusnäitajatel vahe-eesmärke 
ning need ei ole vahekokkuvõtte osa. 
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Määruses (EL) nr 2021/1060 on sätestatud, et eesmärgid kehtestatakse ainult väljundnäitajate jaoks 
(artikli 16 lõige 1). See lähenemisviis valiti seetõttu, et tulemusnäitajates kajastuvate tulemuste 
saavutamine võtab tavaliselt kauem aega ja läbivaatamise ajaks ei ole selliseid tulemusi oodata 
(tulemusnäitajate vahe-eesmärgid peaksid enamiku puhul neist võrduma nulliga). 

See on ainus teostatav lähenemisviis, sest nagu eespool selgitatud, kulub tulemuste saavutamiseks 
palju rohkem aega. Varasemad kogemused näitavad siiski, et ühtekuuluvuspoliitika raames 
kaasrahastatavate tegevuste tulemused sõltuvad programmide rahalisest rakendamisest ja väljunditest. 

Vastus 2. soovituse punktile c, punkt 111. Komisjon on valmis rangelt kohaldama maksete peatamisi 
ja finantskorrektsioone käsitlevaid eeskirju. 

Tuleb märkida, et maksete peatamise ja finantskorrektsioonide kasutamine on selgelt reguleeritud 
määruse (EL) 2021/1060 artikli 97 lõikes 1 ja artiklis 104, mis ei hõlma vahe-eesmärkide ja sihtide 
saavutamata jätmist. Maksete peatamisi ja finantskorrektsioone tuleks kasutada tõsiste puuduste 
korral, samal ajal, kui vahe-eesmärkide ja sihtide mittesaavutamine on tingitud raskustest programmi 
rakendamisel ning need ei tohiks käivitada selliseid meetmeid.  

Viimase puhul on määrusega (EL) nr 2021/1060 ette nähtud võimalus paindlikkussummad ümber 
jaotada (50 % 2026. ja 2027. aasta kulukohustustest) kooskõlas artikliga 18 (vahehindamine). 

Samal ajal rõhutab komisjon, et põhieesmärk on aidata liikmesriikidel rakendada fonde 
nõuetekohaselt ja seega vältida ebapiisavat tulemuslikkust. Komisjon jätkab pingutamist selle 
eesmärgi saavutamise nimel, andes juhiseid ja tehnilist oskusteavet ning pakkudes võimalusi 
aruteludeks ja kogemuste vahetamiseks jne. 

Eriaruanne 16/2017: „Maaelu arengu programmitöö: vähendada tuleks keerukust ja pöörata 
suuremat tähelepanu tulemustele“ 

Vastus 1. soovituse punktile a, punkt 100. Komisjon nõustus soovitusega osaliselt. 

Eriaruanne 19/2017: Impordiprotseduurid: puudused õigusraamistikus ja ebatõhus 
rakendamine mõjutavad ELi finantshuve“ 

Vastus 1. soovitusele, punkt 143. Komisjon ei olnud selle soovitusega nõus.  

Nagu on märgitud komisjoni eelmistes märkustes, on komisjon seisukohal, et täiendavate 
tollimaksude kehtestamine ja kogumine liikmesriikidelt komisjoni traditsiooniliste omavahendite 
kontrollitegevuse ja OLAFi juurdluste alusel on kõige usaldusväärsem meetod tollilünkade 
kvantifitseerimiseks. See lähenemisviis hõlmab vale klassifitseerimise ja kirjeldamise erijuhtumeid 
seni kindlaks tehtud ulatuses (nt 2020. aastal päikesepaneelide kaudse tarnimise puhul tuvastatud 
kadude kvantifitseerimine, sealhulgas võetud taastamismeetmed). 

Peale selle töötas komisjon pärast sihtotstarbelisi kontrolle ja uurimisi ning Hiinast pärit 
potentsiaalselt alahinnatud tekstiiltoodete ja jalatsite üksikasjalikku analüüsi välja statistilise meetodi, 
et hinnata traditsiooniliste omavahendite vähenemist seoses selle konkreetse alahindamisega, 
täiendades nii komisjoni hinnangut tollilünga suuruse kohta. 

Seega hindab komisjon juba praegu võimalikku traditsiooniliste omavahendite kadu, ja tagab, et ELi 
finantshuvid oleks sellistel juhtudel nõuetekohaselt kaitstud.  
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Lisaks nendele jõupingutustele võimalike saamata traditsiooniliste omavahendite kvantifitseerimiseks 
ja sissenõudmiseks, töötab komisjon praegu välja ülesannete, rolli, ärimudeli ja ELi ühise 
analüüsivõime positsioneerimise üksikasjalikku kirjeldust, et veelgi suurendada riskijuhtimisstrateegia 
ja tollikontrolli tõhusust ning luua neile lisaväärtust. Proaktiivsed meetmed, nagu kaubavoogude ja 
tollitegevuse tulemuslikkuse jälgimine ning traditsioonilistele omavahenditele keskenduvate riskide 
hindamine, mida toetab sihipärane kontroll asjaomastes liikmesriikides, aitavad kaasa tollilünga 
suuruse edasisele määratlemisele ja selle vähendamisele. 

Vastus 6. soovituse punktile a, punkt 147. Komisjon kontrollis traditsiooniliste omavahendite 
kontrollide raames viies liikmesriigis kohaldatavat siduva tariifiinformatsiooni (STI) 
kontrollistrateegiat. Komisjon olulisi puudusi ei tuvastanud. Lisaks pidi komisjon COVID-19 
pandeemia tõttu lükkama 2020. aastaks kavandatud STI tugikülastused edasi, kuid kavandab nende 
külastuste ajakava ümber. 

Vastus 6. soovituse punktile b, punkt 147. Komisjon ei nõustunud soovitusega ja märkis koos 
eriaruandega avaldatud vastuses, et ta viib läbi uuringut, millesse on kaasatud liikmesriikide eksperdid 
ja ettevõtjate esindajad, eelkõige avaliku konsultatsiooni kaudu, et hinnata huvi siduva tolliväärtuse 
informatsiooniga seotud otsuste süsteemi vastu ja selle teostatavust liidus. Teostatavusuuring ning 
avaliku ja erasektori sidusrühmade reageeringud on siduva tolliväärtuse informatsiooniga seotud 
otsuste suhtes positiivsed. 

Enne lõpliku otsuse tegemist õigusaktide ja IT-süsteemide ettevalmistamise alustamise kohta, et 
toetada siduva tolliväärtuse informatsiooniga seotud otsuste sisseviimist liidu tollialastesse 
õigusaktidesse, teeb komisjon kindlaks, kas ja kuidas on selline sisseviimine kooskõlas komisjoni 
poliitiliste prioriteetidega ja millised oleksid sellega kaasnevad kulud. 

Vastus 8. soovituse punktile a, punkt 149. Finantsriski kriteeriume kohaldatakse kõigi standardsete ja 
lihtsustatud deklaratsioonide suhtes. Liikmesriigid kiitsid finantsriski kriteeriumide otsuse 
rakendamise kontekstis 19. mail 2021 heaks suuniste uue peatüki. Uues peatükis antakse juhiseid selle 
kohta, kuidas kohaldada finantsriski kriteeriume lihtsustatud menetluste suhtes ja kuidas kasutada 
liidu tolliseadustiku rakendusakti uut artikli 234 lõiget 3, mis võimaldab tolliametnikel nõuda, et kaup 
esitatakse tollile teatavatel asjaoludel, et katta uus tuvastatud tõsine finantsrisk. 

Eriaruanne 20/2017: „ELi rahastatavad laenutagamisvahendid on andnud positiivseid tulemusi, 
kuid toetusesaajate väljavalimist ja tegevuse kooskõlastamist riiklike kavadega tuleb 
parandada“ 

Vastus 1. soovituse punktile b, punkt 109. Komisjon juba teeb mõistlikke jõupingutusi selleks, et 
saada teavet halduskulude kohta seaduslikult kättesaadava teabe alusel, ning kavatseb selle nimel oma 
jõupingutusi tõhustada. Siiski võib riikide hallatavate kavade kohta teabe kättesaamine olla keerukas 
ning andmed ei pruugi olla otseselt võrreldavad ja asjakohased. Lisaks kuludele määratakse kindlaks 
sobiv tasustamismäär, võttes arvesse tasude innustavat mõju, nagu on nõutud finantsmääruses. 

Komisjon püüab koguda kättesaadavaid andmeid, olenemata sellest, kui puudulikud ja raskesti 
võrreldavad need on, et saada sobiva tasu suurusjärk. Eelkõige kasutas komisjon ülevaadet 
garantiiasutuste turupõhistest tasudest ning Euroopa Investeerimisfondi poolt üleeuroopalise 
tagatisfondi raames (edasi)garantiitoodete eest võetavatest tasudest. 

Selle meetme eeldatav tähtaeg on püsivalt 2021. aasta detsember. 

Vastus 2. soovituse punktile b, punkt 112. Komisjoni ühine vastus soovituse 2 punktile b ning 
soovituse 3 punktidele a ja b. 
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Komisjon nõustus soovituse 2 punktiga b ja soovituse 3 punktiga b osaliselt. Selleks et EIF saaks 
rakendada InvestEU VKEde komponendi garantiitoodet, mida võib pidada InnovFini VKEde tagatise 
rahastamisvahendi õigusjärglaseks, peab komisjon praegu EIFiga läbirääkimisi täiendavate 
innovatsiooni rahastamiskõlblikkuse kriteeriumide rakendamise üle, mis on suunatud lõplikele 
toetusesaajatele, kes investeerivad valdkondadesse, kus esineb tehnoloogilise või tööstusliku või 
äritegevuse ebaõnnestumise oht, ja peamiselt immateriaalsesse varasse (sealhulgas 
intellektuaalomand), eelkõige juhul, kui finantsvahendaja sisepoliitikas ei omistata sellisele varale 
tagatisväärtust. 

Eriaruanne 21/2017: Rohestamistoetus: keerukam sissetulekutoetuste kava ei ole veel 
keskkonnaalaselt tulemuslik“ 

Vastus 1. soovituse punktile a, punkt 83. Komisjoni ühine vastus soovituse 1 punktile a ja soovituse 2 
punkti a teisele taandele. 

Komisjon nõustus soovituse sisuga ja pidas seda täielikult rakendatuks oma seadusandlike 
ettepanekutega ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kohta aastateks 2021–2027. Seadusandlikes 
ettepanekutes ÜPP kohta kirjeldatakse komisjoni aktiivset osalemist liikmesriikide strateegiakavade 
hindamisel, mille eesmärk on tagada nende tõhusus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel 
käimasolevate läbirääkimiste tõttu lükati ÜPP reformi esialgne kavandatud alguskuupäev edasi 1. 
jaanuarile 2023. 
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Euroopa Kontrollikoda kontrollis ELi eelarvest 
rahastatavate ELi rahastamisprogrammide 
tulemusi, tuginedes komisjoni ja muude 
allikate tulemuslikkuse alasele teabele, 
sealhulgas oma hiljutiste auditite ja 
ülevaadete koostamisel tehtud tööle. Uuriti 
seda, kas ja kuidas on komisjon ja 
kaasseadusandjad kasutanud varasematel 
mitmeaastase finantsraamistiku perioodidel 
(nt hindamistest, mõjuhinnangutest ja 
audititest) saadud kogemusi, et parandada 
kuluprogrammide ülesehitust ja 
tulemuslikkust perioodil 2021–2027.
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