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Üldine sissejuhatus 
0.1. Käesolev aruanne on üks kontrollikoja eelarveaasta 2021 aastaaruande kahest 
osast. Selles käsitletakse ELi eelarvest rahastatavate kuluprogrammide tulemuslikkust 
2021. aasta lõpu seisuga. Teine osa hõlmab ELi raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsust ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

0.2. Jagasime oma aastaaruande sellisel viisil kaheks osaks kaheaastase 
katseprojekti raames, mis algas eelarveaasta 2019 aastaaruandega. Sellel aastal lõpule 
jõudnud projekti peamine põhjus oli pöörata iga-aastases aruandluses suuremat 
tähelepanu ELi eelarvega saavutatud tulemustele. Lisaks võimaldab aastaaruande 
kaheks jagamine meil võtta arvesse 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 käsitleda oma aastaaruandes, mis tavaliselt avaldatakse oktoobri alguses. Pärast 
katseprojekti tulemuste hindamist ja võttes arvesse ELi uute prioriteetide mõju 
käimasolevatele audititele, otsustasime anda tulevikus tulemuslikkuse aspektide kohta 
aru nagu eelnevatel aastatel, st aastaaruande 3. peatükis. Sellegipoolest otsime 
jätkuvalt võimalusi, kuidas võtta oma iga-aastases aruandluses arvesse komisjoni iga-
aastaseid haldus- ja tulemusaruandeid. 

0.3. Käesoleva aasta tulemuslikkuse aruande põhiteema on alljärgneva viie 
horisontaalse poliitilise prioriteedi peavoolustamine ELi eelarves: 

i) võitlus kliimamuutuste vastu; 

ii) bioloogilise mitmekesisuse säilitamine; 

iii) sooline võrdõiguslikkus; 

iv) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kestliku arengu eesmärgid ja 

v) digiüleminek. 

0.4. Oleme nende horisontaalsete prioriteetide kohta juba lõpule viinund mitu 
auditiülesannet ja mitu on veel töös. Käesolev aruanne tugineb võimaluse korral meie 
varasemale audititööle. 
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0.5. Aruandel on kolm osa. 

o 1. peatükis uurime, kas horisontaalsed prioriteedid sisalduvad valitud ELi 
kuluprogrammides. Sellele küsimusele vastamiseks hindasime komisjoni üldist 
lähenemisviisi ja metoodikat ning iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
esitatud teavet horisontaalsete poliitikaprioriteetidega seotud tulemuslikkuse 
kohta. Meie hindamine põhines perioodi 2021–2027 11 kuluprogrammist 
koostatud valimil. Kokku on kuluprogramme 47 ja need moodustavad ligikaudu 
90% perioodi kogueelarvest. 

o 2. peatükis uurime, kas komisjon kasutas asjakohast tulemusraamistikku, et 
mõõta ELi eelarve panust kõnealustesse horisontaalsetesse prioriteetidesse. 
Sellele küsimusele vastamiseks hindasime metoodikat, mida komisjon kasutas 1. 
peatükis käsitletud programmide raames tehtud kulutuste mõõtmiseks, ning 
programmiaruannetes esitatud asjakohast tulemusteavet ja nende mõõtmiseks 
kasutatud näitajaid. 

o 2. peatükis esitatakse ka mõlema peatüki järeldused ja soovitused. 

o 3. peatükis esitatakse meie 2018. aastal avaldatud eriaruannetes esitatud 
auditisoovituste täitmise järelkontrolli tulemused. 

0.6. Lisas antakse ülevaade meie 2018. aasta aastaaruande 3. peatükis esitatud 
soovituse täitmisest. 

0.7. Meie eesmärk on esitada oma tähelepanekud selgelt ja täpselt. Seejuures ei 
õnnestu alati vältida ELi, selle poliitikavaldkondade ja eelarve või raamatupidamise ja 
auditeerimisega seotud termineid. Meie veebisaidil on avaldatud sõnastik, milles on 
esitatud suurema osa terminite definitsioonid ja seletused. Sõnastikus defineeritud 
mõisted on igas peatükis esmakordsel mainimisel kursiivis. 

8

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=61252


  

 

 

 

 

 

 

1. peatükk 

Komisjoni horisontaalsete poliitikaprioriteetide  
integreerimine ELi eelarvesse 

9



 

 

Sisukord 
Punkt 

Sissejuhatus 1.1.–1.7. 

Ulatus ja käsitlusviis 1.8.–1.12. 

Horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimine 
valitud ELi eelarveprogrammidesse 1.13.–1.40. 
Perioodi 2021–2027 mitmeaastases finantsraamistikus on 
olemas raamistik enamiku horisontaalsete 
poliitikaprioriteetide käsitlemiseks 1.14.–1.17. 

Valitud ELi kuluprogrammid hõlmavad meie poolt läbi 
vaadatud horisontaalseid poliitikaprioriteete 1.18.–1.24. 

Komisjon on välja töötanud meetodid mõne horisontaalse 
poliitikaprioriteedi kulutuste jälgimiseks 1.25.–1.40. 

Aruandlus horisontaalsete poliitikaprioriteetide 
saavutamise kohta 1.41.–1.52. 
Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatakse liiga 
positiivsed järeldused eesmärkide integreerimisel tehtud 
edusammude kohta 1.42.–1.44. 

Vähe on teavet selle kohta, kas kulutused aitavad 
samaaegselt oluliselt kaasa mitme prioriteedi saavutamisele 1.45. 

Olemasolevad programmide tulemuslikkuse näitajad võivad 
anda asjakohast teavet horisontaalsete prioriteetide kohta 1.46.–1.48. 

Komisjoni tulemusraamistik ei mõõda veel tulemeid 1.49.–1.51. 

Esitatud teabe komisjonipoolsel kontrollimisel esineb 
probleeme 1.52. 

10



 

 

Lisad 
1.1 lisa. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimine 
mõjuhinnangutesse 

1.2 lisa. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimine 
õigusaktidesse 

1.3 lisa. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide jaoks kindlaks 
määratud kulueesmärgid 
  

11



 

 

Sissejuhatus 
1.1. EL rakendab oma poliitikat kulutustega mitteseotud poliitikavahendite 
(peamiselt määrused) ja kuluprogrammide (nt regionaalpoliitika ja ühine 
põllumajanduspoliitika) kombinatsiooni kaudu. Kulutusi rahastatakse peamiselt ELi 
eelarvest ja Euroopa taasterahastust (NGEU). NGEU on ELi ajutine fond liikmesriikide 
toetamiseks pärast COVID-19 pandeemiat. Eelarves käsitletakse ka ELi üldisi või 
horisontaalseid poliitikaprioriteete. 

1.2. ELi praegune pikaajaline eelarve, mitmeaastane finantsraamistik hõlmab 
seitset aastat (2021–2027) ja selle rahastamiseks eraldatakse 1,2 triljonit eurot. 
Tabelis 1.1 on näidatud, kuidas see mitmeaastane finantsraamistik on jaotatud kuueks 
tegevusrubriigiks ja 47 kuluprogrammiks. 

Tabel 1.1. Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigid 

Perioodi 2021–
2027 eelarve 
(miljardites 

eurodes) 

Programmide 
arv 

Rubriik 1: Ühtne turg, innovatsioon ja 
digiüleminek 169,6 11 

Rubriik 2: Ühtekuuluvus, vastupanuvõime ja 
väärtused (*) 450,4 14 

Rubriik 3: Loodusvarad ja keskkond 419,0 5 

Rubriik 4: Ränne ja piirihaldus 16,9 2 

Rubriik 5: Julgeolek ja kaitse 10,4 4 

Rubriik 6: Naabrus ja maailm 110,9 7 

Erivahendid 14,6 4 

Kokku 1191,8 47 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal (v.a halduskulud). 
(*): Välja arvatud NGEU raames rahastatav taaste- ja vastupidavusrahastu, mille komisjon lisab 
rubriiki 2. 

1.3. Komisjonil on üldine vastutus ELi eelarve haldamise eest. Komisjoni iga-aastane 
haldus- ja tulemusaruanne on iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse peamine teabeallikas. Iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne põhineb iga-
aastastel tegevusaruannetel, eelarveprojektile lisatud programmiaruannetel ja muul 
asjakohasel teabel. 2021. aasta haldus- ja tulemusaruanne on kolmeosaline üksikasjalik 
dokument, mis sisaldab teavet ELi horisontaalsete prioriteetide kohta. 
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1.4. 2020. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes1 loetleti kliima, bioloogiline 
mitmekesisus, sooline võrdõiguslikkus ja kestliku arengu eesmärgid valdkondadena, 
mida tuleb käsitleda ELi üldeelarvele lisatavas aastaaruandes, mille koostab komisjon. 
Komisjon järgib selliseid horisontaalseid poliitikaprioriteete paljudes ELi programmides 
ja vahendites. Seda tava ehk peavoolustamist kirjeldatakse selgituses 1.1. 

Selgitus 1.1 

Mis on peavoolustamine? 

Peavoolustamine tähendab valdkonnaülese küsimuse süstemaatilist 
integreerimist poliitika või programmide kavandamisse, rakendamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse. 
Seda kasutatakse tavaliselt sellistes valdkondades nagu valitsemine, vaesuse 
vähendamine, keskkonnasäästlikkus, kliimamuutused ja sooline võrdõiguslikkus. 

ELi eelarve kontekstis tähendab peavoolustamine konkreetse valdkonnaülese 
prioriteedi integreerimist kõikide eelarveprogrammide kavandamis-, rakendamis- 
ja hindamisetappidesse. See võib hõlmata konkreetse eesmärgi seadmist sellele 
osale programmi eelarvest, mis kulutatakse valdkonnaülese prioriteedi 
toetamiseks, ning selle saavutamisel tehtud edusammude jälgimist. 

Allikas: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD): Mainstreaming cross-cutting issues. 
7 Lessons from DAC Peer Reviews. Mainstreaming cross-cutting issues advancing gender equality and 
environmental sustainability, 2014, ja SWD(2022) 225 final: Komisjoni talituste töödokument. „Climate 
Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 MFF“. 

1.5. Komisjoni eesmärk on integreerida järk-järgult valdkonnaülesed 
poliitikaeesmärgid ELi eelarve kavandamisse ja täitmisse2 ning tagada, et tema 
kuluprogrammides võetakse neid valdkonnaüleseid poliitikaeesmärke arvesse koos 
programmi enda konkreetsete eesmärkidega. 

                                                      
1 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 16. detsembri 

2020. aastal sõlmitud institutsioonidevaheline kokkulepe eelarvedistsipliini kohta, II osa, 
punkt 16. 

2 COM(2021) 366 final: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: ELi eelarve 
tulemusraamistik 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0366


 

 

1.6. ELil on mitu horisontaalset poliitikasuunda, mis on määratletud Euroopa Liidu 
toimimise lepingus (ELi toimimise leping) ja muudes asjakohastes dokumentides. 
Horisontaalsed poliitikasuunad hõlmavad võitlust kliimamuutuste vastu ja bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamist3, soolist võrdõiguslikkust4, ÜRO kestliku arengu eesmärke5 ja 
digiüleminekut6. Horisontaalsete prioriteetide asjakohasus kuluprogrammide jaoks on 
nende olemusest tulenevalt erinev. 

1.7. Joonisel 1.1 on esitatud ülevaade nende prioriteetidega seotud komisjoni 
poliitikadokumentidest. 

  

                                                      
3 ELi toimimise lepingu artiklid 11 ja 191; Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 37. 

4 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 8. 

5 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 208. 

6 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 179. 
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Joonis 1.1. Komisjoni poliitikadokumendid, mis on seotud valitud 
prioriteetidega 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

  

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Strateegia: COM(1996) 0067 final – Naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse teema lisamine 
kõigisse ühenduse meetmetesse ja poliitikatesse 

Strateegia: COM(2000) 0335 final – Soolist 
võrdõiguslikkust käsitleva ühenduse 
raamstrateegia poole (2001–2005) 

Strateegia: COM(2010) 0491 final – Naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse strateegia 2010–2015 

Töödokument: Strateegiline kohustus soolise 
võrdõiguslikkuse edendamiseks (2016–2019) 

Strateegia: COM(2020) 152 final – Võrdõiguslik 
liit: soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–
2025 

Valge raamat: COM(2009) 147 final – 
Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik 

Strateegia: COM(2013) 216 – Kliimamuutustega 
kohanemist käsitlev ELi strateegia 

Strateegia: COM(2021) 82 final – 
Kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise 
Euroopa kujundamine – ELi uus 
kliimamuutustega kohanemise strateegia 

Strateegia: KOM/2011/0244 lõplik – Meie 
elukindlustus, meie looduskapital: ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 
2020 

Strateegia: COM(2020) 380 final – ELi elurikkuse 
strateegia aastani 2030. Toome looduse oma 
ellu tagasi 

Töödokument: SWD(2017) 157 final – 
Digitaalsus arengu heaks: digitehnoloogia ja -
teenuste integreerimine ELi arengupoliitikasse 

Teatis: COM(2019) 640 final – Euroopa roheline 
kokkulepe 

Teatis: COM(2013) 531 – Pärast aastat 2015: 
eesmärgiks ulatuslik ja terviklik lähenemisviis 
vaesuse kaotamise ja säästva arengu 
rahastamisele 

Töödokument: SWD(2020) 400 – ÜRO kestliku 
arengu eesmärkide saavutamine – terviklik 
lähenemisviis 

Kliima 

Bioloogiline 

mitmekesisus 

Sooline 

võrdõiguslikkus 

 

Suunised: Poliitilised suunised järgmisele 
Euroopa Komisjonile aastateks 2019–2024 –3. 
osa: Euroopa digiajastule vastavaks muutmine  

Teatis: COM(2021) 118 final – Digikompass 
2030: Euroopa tee digikümnendil  

Teatis: COM(2016) 739 – Euroopa jätkusuutliku 
tuleviku järgmised sammud. Euroopa tegevus 
jätkusuutlikkuse tagamiseks 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:51996DC0067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52000DC0335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:52010DC0491
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/24968221-eb81-11e5-8a81-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM%3A2020%3A152%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:52009DC0147
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2013)216&lang=et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52011DC0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)157&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2013)531&lang=et
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_staff_working_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)739&lang=et


 

 

Ulatus ja käsitlusviis 
1.8. Sel aastal anname esmakordselt aru ELi horisontaalsetest prioriteetidest 
tervikuna. Meie peamine auditiküsimus oli see, kas komisjon integreeris horisontaalsed 
poliitikaprioriteedid ELi eelarvesse, jälgis kulutuste suurust ja andis tulemustest täpselt 
aru. 1. peatükis hinnatakse, kas 

o horisontaalsed poliitikaprioriteedid on kõigisse auditeerimiseks valitud ELi 
kuluprogrammidesse integreeritud; 

o komisjon annab täpselt aru horisontaalsete poliitikaprioriteetide 
peavoolustamisest iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes. 

1.9. Analüüsisime üldist lähenemisviisi horisontaalsete prioriteetide integreerimist 
valitud kuluprogrammidesse ning iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes viie üldise 
prioriteedi kohta esitatud tulemusteavet. Valisime järgmised horisontaalsed 
prioriteedid (võttes arvesse nende asjakohasust perioodi 2021–2027 mitmeaastase 
finantsraamistiku ning taaste- ja vastupidavusrahastu uute esilekerkivate prioriteetide 
jaoks): 

 

võitlus kliimamuutuste vastu; 

 

bioloogilise mitmekesisuse säilitamine; 

 

sooline võrdõiguslikkus; 

 

ÜRO kestliku arengu eesmärgid;  

 
digiüleminek. 

1.10. Uurisime, kuidas need prioriteedid olid integreeritud 11 kuluprogrammist 
koosnevasse valimisse, mis kokku moodustasid 90% maksetest, mis tehti 2021. aasta 
lõpuni perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku neljas tegevusrubriigis 
(vt tabel 1.2). Me ei hinnanud seda, kuidas horisontaalsed prioriteedid olid 
integreeritud NGEU taaste- ja vastupidavusrahastusse. Täheldasime aga, et lisaks 
kliimamuutuste eesmärgile seatud sihtväärtusele, võeti taaste- ja 
vastupidavusrahastus uue prioriteedina kasutusele digiüleminek ja seati sellele ka 
konkreetne sihtväärtus. 
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Tabel 1.2. Valitud ELi kuluprogrammid 

Mitmeaastase 
finantsraamistiku 

rubriik 

Programm 
Käesolevas aruandes 

kasutatud nimi/akronüüm Täielik nimi 

1. Ühtne turg, 
innovatsioon ja 

digiüleminek 

 

EUROOPA ÜHENDAMISE 
RAHASTU 

DIGITAALVALDKOND 
Euroopa ühendamise rahastu – digiüleminek 

„Digitaalne Euroopa“ Programm „Digitaalne Euroopa“ 
Programm „Euroopa 

horisont“ 
Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa 
horisont”. 

2. Ühtekuuluvus, 
vastupanuvõime ja 

väärtused 

 

ESF+ Euroopa Sotsiaalfond+ 

REGIONAALARENG 
(ERF) Regionaalpoliitika (Euroopa Regionaalarengu Fond) 

3. Loodusvarad ja 
keskkond 

 

ÜPP 
(EAGF ja EAFRD) 

Ühine põllumajanduspoliitika (Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfond ning Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond) 

EMKVF Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 
ÕIGLASE ÜLEMINEKU 

MEHHANISM Õiglase ülemineku mehhanism 

Programm LIFE Keskkonna ja kliimameetmete programm 

6. Naabrus ja maailm 

 

IPA III Ühinemiseelse abi rahastamisvahend 
Naabruspiirkonna, arengu- 
ja rahvusvahelise koostöö 

instrument „Globaalne 
Euroopa“ 

Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
instrument „Globaalne Euroopa“ 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.11. Kasutasime oma auditi kriteeriumidena asjakohaseid ELi õigusakte ning 
komisjoni antud suuniseid ja juhiseid, sealhulgas parema õigusloome suuniseid ja 
töövahendeid. Lisaks kasutasime Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
välja töötatud üldtunnustatud kriteeriume (vt punktid 1.14–1.16, 1.18 ja 1.21). 

1.12. Oleme juba lõpule viinud ulatusliku auditi mõnes küsimuses, mis on seotud 
ELi eelarve horisontaalsete poliitikaprioriteetidega (vt selgitus 1.2 allpool). 
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Selgitus 1.2 

Euroopa Kontrollikoja eriaruanded konkreetsete ELi 
valdkondadevaheliste prioriteetide kohta 
o Eriaruanne 09/2022: „ELi 2014.–2020. aasta eelarve kliimakulutused olid 

deklareeritust väiksemad“. 

o Eriaruanne nr 22/2021: „Jätkusuutlik rahastamine: EL peab rahastuse 
kestlikesse investeeringutesse suunamiseks tegutsema järjepidevamalt“ 

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

o Eriaruanne nr 19/2020: „Euroopa tööstuse digiteerimine: ambitsioonikas 
algatus, mille edu sõltub ELi, liikmesriikide valitsuste ja ettevõtete jätkuvast 
pühendumusest“. 

o Eriaruanne nr 13/2020: „Põllumajandusmaa bioloogiline mitmekesisus: ÜPP 
ei ole aidanud vähenemist peatada“. 

o Ülevaade 01/2020: „ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine“ 

o Ülevaade 07/2019: „Aruanne jätkusuutlikkuse kohta: ülevaade ELi 
institutsioonidest ja asutustest“. 

o Eriaruanne nr 31/2016: „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest 
kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised, kuid ebaõnnestumise oht 
suur“. 

o Eriaruanne nr 17/2013 „ELi kliimameetmete rahastamine välisabi kontekstis“. 
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Horisontaalsete poliitikaprioriteetide 
integreerimine valitud ELi 
eelarveprogrammidesse 
1.13. Valdkonnaüleste poliitikaprioriteetide integreerimine ELi eelarve 
kavandamisse ja täitmisse on oluline element tervikliku ülevaate koostamisel eelarve 
tulemuslikkusest tervikuna. Uurisime, kuidas komisjon integreeris valitud ELi 
eelarveprogrammidesse kliima, bioloogilise mitmekesisuse, soolise võrdõiguslikkuse, 
kestliku arengu eesmärkide ja digiülemineku prioriteedid. 

Perioodi 2021–2027 mitmeaastases finantsraamistikus on 
olemas raamistik enamiku horisontaalsete poliitikaprioriteetide 
käsitlemiseks 

1.14. 2020. aasta detsembris võtsid komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu 
Nõukogu vastu institutsioonidevahelise kokkuleppe, milles sätestatakse perioodi 2021–
2027 mitmeaastase finantsraamistiku rakendamise sätted. Kokkuleppes sätestati, et 
eelarvemenetluste alase koostöö parandamiseks ja eelarve läbipaistvuse tagamiseks 
koostab komisjon aastaaruande, mis sisaldab teavet ELi varade, kohustuste ja 
kulutuste ning järgmiste horisontaalsete poliitikaprioriteetide kohta7. 

o Kliima: kliimaeesmärkide toetamiseks oli vaja kasutada vähemalt 30% ELi eelarve 
ja ELi taasterahastu kogukulutustest. 

o Bioloogiline mitmekesisus: bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide toetamiseks 
oli vaja 2024. aastal 7,5% ning 2026. ja 2027. aastal 10% mitmeaastase 
finantsraamistiku iga-aastastest kulutustest. 

o Sooline võrdõiguslikkus: töötatakse välja meetod soolise võrdõiguslikkusega 
seotud kulutuste mõõtmiseks programmide tasandil ja integreeritakse see 
perioodi 2021–2027 mitmeaastasesse finantsraamistikku. 

o Kestliku arengu eesmärgid: ÜRO kestliku arengu eesmärke võetakse arvesse 
kõigis perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku asjaomastes ELi 
programmides. 

                                                      
7 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe, II osa, punkt 16. 
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1.15. Kliimamuutuste vastu võitlemise eesmärgi saavutamiseks sisaldas kokkulepe 
lisaks kulutuste suurusele seatud üldisele eesmärgile järgmisi põhielemente. 

o Kliimamuutustega kohanemise mehhanism meetmete võtmiseks, kui 
programmipõhiseid kliimakulutuste eesmärke tõenäoliselt ei saavutata. 

o Tõhus meetod kliimaga seotud kulutuste taseme jälgimiseks. 

o Põhimõtte „ära tekita kahju“ rakendamine tagamaks, et ELi eelarvest kulutatud 
raha ei takista ELil saavutada oma kliima- ja keskkonnaeesmärke. 

1.16. 2021. aasta novembris ajakohastas komisjon oma parema õigusloome 
suuniseid ja töövahendeid, milles on sätestatud põhimõtted, mida komisjon järgib uute 
ettepanekute koostamisel. Ajakohastatud parema õigusloome pakett hõlmab kestliku 
arengu eesmärke. Sellega tugevdati põhimõtte „ei kahjusta oluliselt“8 ja põhimõtte 
„vaikimisi digitaalne“ analüüsi ning, Euroopa kliimaseaduse rakendamist. Lisaks 
tugevdati sellega ka soolise võrdõiguslikkuse analüüsi mõjuhinnangutes ja analüüsides. 
Samuti integreeritakse tulevikusuundade strateegiline analüüs poliitika kujundamisse, 
pöörates erilist tähelepanu rohelisele, digitaalsele, geopoliitilisele ja sotsiaal-
majanduslikule poliitikale. 

1.17. Institutsioonidevaheline kokkulepe ei hõlma digiüleminekut kui 
peavoolustamist vajavat prioriteeti (vt punkt 1.38). 

Valitud ELi kuluprogrammid hõlmavad meie poolt läbi vaadatud 
horisontaalseid poliitikaprioriteete 

1.18. OECD märgib9, et poliitika tõhusaks peavoolustamiseks tuleks seada 
eesmärgid ja saavutatavad sihtväärtused ning jälgida nende täitmisel tehtud 
edusamme. Eelarvetsükli kõigis etappides tuleks arvesse võtta peavoolustatud 
poliitikasuundi, muutes erinevate horisontaalsete prioriteetide jaoks oluliste vahendite 
eraldamise võimalikult läbipaistvaks10. Komisjon rõhutas ka OECD keskkonnamarkerite 

                                                      
8 Nagu on määratletud taksonoomiamääruse (määrus (EL) 2020/852) artiklis 17. 

9 OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, ja 
Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 

10 OECD: Toolkit for Mainstreaming and Implementing Gender Equality, 2018, ja Gender and 
the Environment: Building Evidence and Policies to Achieve the SDGs, 2021. 
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olulist rolli kliimaga seotud kulutuste mõõtmisel, kliimaalaste tulemuste hindamisel ja 
eesmärkide seadmisel11. 

1.19. Analüüsisime, kuidas kliima, bioloogilise mitmekesisuse, soolise 
võrdõiguslikkuse, kestliku arengu eesmärkide ja digiülemineku horisontaalsed 
prioriteedid olid integreeritud 11 valitud kuluprogrammi, uurides selleks kolme meie 
hinnangul kõige olulisemat tegurit: 

o mil määral võttis komisjon valitud ELi kuluprogrammide valdkondlike 
ettepanekute koostamisel arvesse nende mõju (vt punkt 1.21); 

o mil määral on prioriteedid integreeritud vastuvõetud õigusaktidesse 
(vt punkt 1.23) ja  

o konkreetsete sihtväärtuste olemasolu (vt punkt 1.24). 

1.20. Joonisel 1.2 on esitatud ülevaade meie analüüsist, mis põhineb eespool 
nimetatud kolme teguri hindamise koondkeskmisel (vt lisa 1.1, lisa 1.2 ja lisa 1.3). 
Leidsime, et prioriteedid olid tõepoolest integreeritud valitud kuluprogrammidesse. 
Siiski esines iga prioriteedi integratsiooniastmes märkimisväärseid erinevusi. Kõige 
vähem oli integreeritud soolise võrdõiguslikkuse prioriteet. 

                                                      
11 OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Co-operation: 

Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 
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Joonis 1.2. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimine valitud 

ELi kuluprogrammidesse 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.21. Komisjoni parema õigusloome tegevuskava alusel tehakse komisjoni

kuluprogrammide ettepanekute mõjuhindamine. Hindasime, kas valitud ELi 
kuluprogrammide mõjuhinnangutes analüüsiti horisontaalseid prioriteete. Leidsime, et 
keskkonnaprioriteedid olid asjakohaselt integreeritud, digiülemineku ja kestliku arengu 
eesmärgid olid osaliselt integreeritud ning soolise võrdõiguslikkuse prioriteet oli kõige 
vähem integreeritud (vt lisa 1.1). 

Kokkuvõte meie kolme auditeeritud valdkonna (mõjuhindamised, õigusaktid ja 
kulutustele seatud sihtväärtused) kohta horisontaalsete prioriteetide integreerimisel

Integreeritud (vahemikus 1,5–2)

Osaliselt integreeritud (vahemikus 0,5–1,5)

Vähesel määral integreeritud (vahemikus 0–0,5)

Kliima

Bioloogiline mitmekesisus

Sooline võrdõiguslikkus

Kestliku arengu eesmärgid

Digiüleminek

„Euroopa horisont“

Euroopa ühendamise rahastu 
digitaalvaldkond

„Digitaalne Euroopa“

Regionaalareng (ERF)

ESF+

ÜPP (EAGF ja EAFRD)

EMKVF 

Programm LIFE

Õiglase ülemineku mehhanism

NDICI – „Globaalne Euroopa“

IPA III

Meie hindepunktide agregeeritud keskmine
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1.22. Iga seadusandlik ettepanek sisaldab üldisi poliitikaeesmärke, konkreetseid 
eesmärke ja näitajaid. Konkreetsetes eesmärkides on üksikasjalikult kindlaks määratud, 
mida poliitikaga soovitakse saavutada12. Näitajad kujutavad endast kvantitatiivset või 
kvalitatiivset näitajat selle kohta, kui lähedal on algatus seatud eesmärgi 
saavutamisele. Näitajad võivad olla seotud algatuse eri etappidega (sisendid, väljundid, 
tulemused ja mõju)13. 

1.23. Kontrollisime, kuidas valitud horisontaalsed prioriteedid kajastusid valitud 
kuluprogramme reguleerivates õigusaktides sätestatud üldiste poliitikaeesmärkides, 
erieesmärkides ja näitajates. Leidsime, et programme käsitlevad õigusaktid hõlmasid 
horisontaalseid prioriteete, kuigi soolise võrdõiguslikkuse prioriteet oli integreeritud 
vähem kui poolte kontrollitud programmide puhul (vt lisa 1.2). Kliimaeesmärgile viidati 
kõige sagedamini. Joonisel 1.3 on esitatud viidete arv valitud prioriteetidele valitud 
õigusaktides. Kuigi kestliku arengu eesmärkidele viidati kõigis programmides, oli see 
kõige vähem mainitud eesmärk. 

Joonis 1.3. Viie prioriteedi mainimine õigusaktides 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda valitud seadusandlike ettepanekute põhjal. 

                                                      
12 Töövahend #11: Mõju hindamise aruande vorm Euroopa Komisjonis:  Parema õigusloome 

vahendid, november 2021. 

13 Samas, töövahend #43: Järelevalvekord ja näitajad. 

439
275471

139

1017

Digiüleminek

Sooline võrdõiguslikkus

Kliima

Kestliku arengu eesmärgid Bioloogiline mitmekesisus
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1.24. Samuti kontrollisime, kas eesmärgid olid sätestatud õigusaktides. Ainult 
kliimaeesmärgil olid sihtväärtused eelarvesummade jaoks ja selle eesmärgi 
saavutamiseks tehtud kulutustele seatud sihtväärtuse saavutamisel tehtud 
edusammude mõõtmiseks (vt lisa 1.3). Bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi jaoks on 
seatud ELi üldeelarvega seotud eesmärk. Tabelis 1.3 on esitatud valitud prioriteetide 
kulutustele seatud eesmärgid. 

Tabel 1.3. Valitud prioriteetide kulutustele seatud eesmärgid 

Horisontaalne 
poliitikaprioriteet 

Perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku 
kulutustele seatud eesmärgid 

Kliima 
 

Bioloogiline 
mitmekesisus 

Jah 
Kliima valdkonnas on üldeesmärk, et ELi eelarvest eraldataks 
perioodiks 2021–2027 kliimakulutustele 30%. Bioloogilise 
mitmekesisuse osas on seatud eesmärgiks 7,5% ELi üldeelarvest 
2024. aastal ning 10% 2026. ja 2027. aastal. 

Sooline 
võrdõiguslikkus 

Digiüleminek 
Kestliku arengu 

eesmärgid 

Ei 
ELi 2021.–2027. aasta eelarves ei ole soolise võrdõiguslikkuse, 
digiülemineku või kestliku arengu prioriteetidega seotud kulutuste 
jaoks üldist eesmärki. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

Komisjon on välja töötanud meetodid mõne horisontaalse 
poliitikaprioriteedi kulutuste jälgimiseks 

1.25. Komisjon jälgib kulutusi mitme programmi raames, et teha kindlaks ja anda 
aru, kui palju kulutatakse horisontaalsetele poliitikaprioriteetidele (vt selgitus 1.3). 

Selgitus 1.3 

Mis on kulutuste jälgimine? 

Kulutuste jälgimine on süsteem, mille abil mõõdetakse ELi eri kuluprogrammide 
panust konkreetsesse poliitikaprioriteeti. Jälgimine eeldab üksikasjalikku ülevaadet 
sellest, kuidas konkreetsed meetmed aitavad kaasa teatava poliitikaprioriteedi 
saavutamisele; need meetmed tuleb kindlaks määrata viisil, mis võimaldab 
asjaomaseid rahalisi vahendeid arvesse võtta või jälgida ja seejärel koondada kogu 
ELi eelarve tasandil, et seirata edusamme. 

Allikas: COM(2021) 366 final: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: ELi eelarve 
tulemusraamistik 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus 
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1.26. Tabelis 1.4 on näidatud, kuidas komisjon jälgib horisontaalsete 
poliitikaeesmärkidega seotud kulutusi. 

Tabel 1.4. Kulutuste jälgimise metoodika valitud prioriteetide puhul 

Horisontaalne 
poliitikaprioriteet Kulutuste jälgimise metoodika olemas 

Kliima 

Jah 
Kliimatoetus saadakse otse komisjoni raamatupidamissüsteemist 
ja selle annab eelarve peadirektoraat (DG BUDG). Komisjonil on 
käsil oma raamatupidamissüsteemi väljavahetamine. 

Bioloogiline 
mitmekesisus 

 
Sooline 

võrdõiguslikkus 

Jah 
Iga peadirektoraat teeb oma arvutused ning eelarve 
peadirektoraat vaatab läbi kõigi programmide jaoks esitatud 
sisendite järjepidevuse. 

Digiüleminek 
 

Kestliku arengu 
eesmärgid: 

Ei 
Puuduvad nõuded ja kesksed suunised digiülemineku või kestliku 
arengu eesmärkide prioriteetidele tehtavate kulutuste 
jälgimiseks kogu ELi eelarves. Mõned peadirektoraadid jälgivad 
siiski eriprogrammide kulutusi, mis aitavad kaasa eesmärkide 
saavutamisele; näiteks teadusuuringute ja innovatsiooni 
peadirektoraat (DG RTD) (digiülemineku eesmärgi jaoks) ja 
rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat (DG INTPA) 
(digiülemineku ja kestliku arengu eesmärkide puhul).  

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
Märkus: komisjon jälgib ka kulutusi, mis on seotud puhta õhu ja rände horisontaalsete prioriteetidega. 

Kliima 

1.27. Mitmeaastases finantsraamistikus 2014-2020 kasutas komisjon 
kliimaeesmärkide saavutamisele kaasa aitavate kulutuste kvantifitseerimiseks 
konkreetseid koefitsiente, mis põhinevad OECD metoodikal (nn Rio markerid) 
(vt punktid 1.28 ja 1.31): 

o 100%: tegevuselt oodatakse olulist (otsest või kaudset) panust kliimamuutuste 
leevendamise või nendega kohanemise eesmärkide saavutamisse kooskõlas ELi 
kliimaeesmärkidega; 

25



 

 

o 40%: tegevuselt oodatakse mittemarginaalset positiivset (otsest või kaudset) 
panust kliimamuutuste leevendamise või nendega kohanemise eesmärkide 
saavutamisse; 

o 0%: eeldatakse, et tegevusel on kliimaeesmärkidele neutraalne mõju. 

1.28. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 puhul ajakohastas komisjon 
kliimaga seotud kulutuste jälgimise metoodikat14. ELi kliimakoefitsiendid säilitavad 
OECD Rio markerite kasutatava süsteemi, kuid hõlmavad eeldatavat mõju kliimale. 
Kavandatud metoodikaalased muudatused hõlmavad järgmist: 

o nõue, et tegevusega ei kahjusta oluliselt ELi keskkonnaeesmärke; 

o üleminek mõjupõhisele kulutuste jälgimisele, mis põhineb konkreetsete tegevuste 
loetelul (tegevuspõhine jälgimine); 

o vähendada ohtu, et sarnaseid projekte liigitatakse erinevalt sõltuvalt asjaomase 
programmi eesmärkidest; 

o kliimamärgistuse lisamine komisjoni ametlikesse raamatupidamis- ja 
aruandlussüsteemidesse; 

o seose loomine ELi rohelise kokkuleppega (nt ELi taksonoomia). 

1.29. Kuigi me loeme neid arenguid positiivseks, väljendasime 2022. aasta alguses 
muret15 2021.–2027. aasta kliimaalase aruandluse usaldusväärsuse pärast ja 
märkisime, et enamik aastatel 2014–2020 kindlaks tehtud probleeme on endiselt 
lahendamata. Leidsime, et aruandluses esitatud kulutused ei olnud alati 
kliimameetmete seisukohast asjakohased. Meie üldine hinnang oli, et komisjon 
ülehindas põllumajanduse rahastamise põhikomponentide kliimaalast panust. Ühise 
põllumajanduspoliitika puhul kavatseb komisjon 2026. aastal ajakohastada oma 
kliimamuutustega seotud kulutuste jälgimise metoodikat16. 

                                                      
14 SWD(2022) 225 final: komisjoni talituste töödokument. Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021-2027 MFF. 

15 Eriaruanne 09/2022: „ELi 2014.–2020. aasta eelarve kliimakulutused olid deklareeritust 
väiksemad“. 

16 SWD(2022) 225 final: komisjoni talituste töödokument. Climate Mainstreaming 
Architecture in the 2021-2027 MFF. 
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Bioloogiline mitmekesisus 

1.30. Oma aruandes 2020. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse 
põhjal võetud meetmete kohta17 märkis komisjon, et on teinud edusamme bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutuse jälgimise metoodika kehtestamisel, mida ta kasutab 
2024., 2026. ja 2027. aasta eelarvetega seotud kulukohustuste täitmise jälgimiseks. 

1.31. 2021. aasta iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes kasutas komisjon 
praeguse mitmeaastase finantsraamistiku perioodi bioloogilise mitmekesisusega 
seotud kulutuste arvutamiseks suuresti sama metoodikat, mida ta kasutas perioodil 
2014–2020. Komisjon kasutab koefitsiente 0%, 40% ja 100%, mis põhinevad OECD Rio 
markeritel. 2020. aastal teatasime18, et komisjoni kriteeriumid nende koefitsientide 
kohta olid vähem konservatiivsed kui OECD omad. Näiteks kasutab komisjon 
koefitsienti 40%, kui ELi toetus edendab bioloogilist mitmekesisust mõõdukalt, samas 
kui OECD kasutab sama koefitsienti nende meetmete kulutustele, mille puhul 
bioloogiline mitmekesisus on oluline, kuid mitte peamine eesmärk. 

1.32. 2022. aasta juunis avaldas komisjon oma uue bioloogilise mitmekesisusega 
seotud kulutuste jälgimise metoodika. Seda uut metoodikat ei kohaldata ÜPP suhtes, 
mille jaoks on uus metoodika alles väljatöötamisel19. 

Sooline võrdõiguslikkus 

1.33. Soolise võrdõiguslikkusega seotud kulutuste jälgimiseks on olemas 
standardid. OECD arenguabikomitee on välja töötanud soolise võrdõiguslikkuse 
näitajad, et jälgida seonduvaid kulutusi ja miinimumkriteeriume, et anda neile üks 
kolmest kasutatavast skoorist (0, 1 ja 2). Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut 
(EIGE) on välja töötanud töövahendi, mille abil jälgida, kui palju ELi fondide vahendeid 
on eraldatud soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks. EIGE vahendiga töötati välja kolm 
võimalikku koefitsienti (100%, 40% ja 0%), mis on sarnased kliima ja bioloogilise 
mitmekesisuse meetodite puhul kasutatavatega. EIGE viitab ka 0%-le*, mida 
kasutatakse projektide puhul, mida tuleb enne nende koefitsiendi suuruse 

                                                      
17 COM(2022) 331 final. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2020. aasta 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta. 

18 Eriaruanne 13/2020: „Põllumajandusmaa bioloogiline mitmekesisus: ÜPP ei ole aidanud 
vähenemist peatada“. 

19 Euroopa Komisjon: „Biodiversity tracking methodology for each programme 2021-2027“.  
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kindaksmääramist täiendavalt analüüsida. Ühissätete määruses20 on soolise 
võrdõiguslikkuse hindamiseks ette nähtud kolm koodi, mille puhul kasutatakse samu 
koefitsiente nagu EIGE vahendi puhul. 

1.34. Komisjon on koostanud soolise võrdõiguslikkusega seotud kulutuste
mõõtmiseks katsemetoodika, mille puhul kasutatakse eespool nimetatud OECD ja EIGE 
vahendeid. Katsemetoodikas kasutatakse skoore, mida tuleb kohaldada eelarvest 
rahastatavate sekkumiste puhul. Need skoorid näitavad, kui suurel määral on ELi 
eelarvest rahastatav sekkumine suunatud soolisele võrdõiguslikkusele. Kasutatud 
lähenemisviis sarnaneb varasema kliimaseire metoodikaga, mitte eeldataval mõjul 
põhineva täiustatud lähenemisviisiga (vt punkt 1.28). 

1.35. Komisjon annab järgmised skoorid:

o Skoor 2: sekkumised, mille peamine eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse
parandamine.

o Skoor 1: sekkumised, mille puhul sooline võrdõiguslikkus on oluline ja tahtlik
eesmärk, kuid mitte sekkumise peamine põhjus.

o Skoor 0: mittesihipärased sekkumised, mis ei aita märkimisväärselt kaasa soolise
võrdõiguslikkuse saavutamisele.

o Skoor 0*: sekkumised, mis võivad mõjutada soolist võrdõiguslikkust, kuid mille
puhul komisjonil ei ole praegu võimalik seda mõju hinnata. Komisjon ajakohastab
skoori 0*, muutes selle vastavalt vajadusele 0-ks, 1-ks või 2-ks, kui saadakse
piisavalt teavet.

1.36. Hindamiskriteeriumid, mida komisjon nende skooride andmiseks kasutab, ei
vasta OECD soolise võrdõiguslikkuse näitajate21 puhul kasutatavate skooride 
määramise miinimumkriteeriumidele ega Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 
välja töötatud töövahendi miinimumnõuetele, et jälgida ELi vahenditest soolisele 
võrdõiguslikkusele eraldatud ressursse22. Eelkõige nõuaksid OECD ja EIGE 

20 Määruse (EL) 2021/1060 I lisa tabel 7; 01, „sooline võrdõiguslikkus kui eesmärk“ (koefitsient 
100%), 02, „soolise aspekti arvestamine“ (koefitsient 40%) või 03, „sooneutraalne“ 
(koefitsient 0%). 

21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 
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miinimumkriteeriumina soopõhiseid eesmärke või soo põhjal liigitatud näitajaid, kuid 
komisjon ei lisa neid oma katsemetoodikasse. 

1.37. Erinevalt EIGE töövahendist ja ühissätete määrusest ei sisalda komisjoni 
katsemetoodika koefitsiente. Lisaks ei võeta selles arvesse võimalikku negatiivset 
mõju: hinnatakse küll seda, kas sekkumised vähendavad soolist ebavõrdsust, kuid ei 
võeta arvesse ohtu, et need võivad seda suurendada. 

Digiüleminek 

1.38. Institutsioonidevaheline kokkulepe ei sisalda nõuet jälgida digiülemineku 
prioriteedi kogukulutusi (vt punkt 1.14) ja komisjon seda ka ei tee. OECD23 on 
seisukohal, et horisontaalsete prioriteetide vertikaalsetesse poliitikameetmetesse 
integreerimisel tehtud edusamme tuleks jälgida. Lisaks tuleks seada nendega seotud 
tulemuseesmärgid (vt punkt 1.18). 

Kestliku arengu eesmärgid 

1.39. Eelarve peadirektoraat palus oma 2022. ja 2023. aasta eelarve projekti 
ringkirjas teistel peadirektoraatidel teha kindlaks, kuidas kestliku arengu eesmärgid on 
seotud kuluprogrammidega, kirjeldades, kuidas programmide meetmed aitasid kaasa 
kestliku arengu eesmärkide saavutamisele, esitades vähemalt ühe illustreeriva näidet 
(vt punkt 2.52). Samuti pidid peadirektoraadid tegema kindlaks, millised 
programminäitajad olid kestliku arengu eesmärkide seisukohast asjakohased 
(vt punkt 1.47). 

1.40. 2020. aastal teatas komisjon24, et uurib võimalust töötada ELi eelarve jaoks 
välja kestliku arengu eesmärkide kulutuste jälgimise metoodika. Sellist metoodikat ei 
ole veel kehtestatud. Valdkonnaüleseid näitajaid käsitlev komisjoni katseprojekt ei 
hõlma kestliku arengu eesmärke (vt punkt 1.50). 

                                                      
23 OECD: Mainstreaming cross-cutting issues, 7 Lessons from DAC Peer Reviews, ja 

Strengthening climate resilience. Guidance for Governments & Development Co-operation. 
24 SWD(2020) 400 final: komisjoni talituste töödokument. Delivering on the UN’s Sustainable 

Development Goals – A comprehensive approach. 
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Aruandlus horisontaalsete 
poliitikaprioriteetide saavutamise 
kohta 
1.41. Horisontaalsete prioriteetidega seotud kuluprogrammide kulutuste jälgimine 
on tulemusaruannete süsteemi oluline element (punkt 1.18). Selliste kulutustega 
saavutatud väljundite ja tulemuste väljaselgitamine on täiendav ja keerulisem samm. 
Uurisime, kuidas komisjon need tulemused kindlaks tegi ja nende aru andis. 

Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatakse liiga 
positiivsed järeldused eesmärkide integreerimisel tehtud 
edusammude kohta 

1.42. Komisjon annab ELi eelarve haldamise kohta aru iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes (vt punkt 1.3). Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, mis sisaldab 
programmide tulemuslikkuse ülevaadet ja programmiaruandeid, esitatakse 
valdkondlikes õigusaktides sätestatud kuluprogrammide eesmärgid. Dokumendid 
hõlmavad ka erinevaid valdkondadevahelisi eesmärke eraldi osades, sealhulgas lisas, 
milles esitatakse kokkuvõte 2021. aasta horisontaalsetest prioriteetidest. 

1.43. Iga-aastase haldus- ja tulemusaruande I köites leidsime juhtumeid, kus 
esitatud järeldused olid liiga positiivsed: 

o komisjon teatas, et ELi peamised üldised poliitikaeesmärgid on täielikult 
integreeritud ELi eelarveprogrammidesse. Leidsime siiski olulisi erinevusi kliima ja 
bioloogilise mitmekesisuse vahel võrreldes soolise võrdõiguslikkusega 
(vt joonis 1.2); 

o komisjon teatas, et kliimakulutuste jälgimise metoodikat on ajakohastatud ja see 
on sätestatud järjepidevalt kõigis peamistes alusaktides. Siiski esitas komisjon 
olulisel määral ligikaudseid andmeid, mida ta ei selgitanud täielikult 
(vt punkt 2.24); 

o komisjon teatas, et bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste jälgimiseks 
kasutatud metoodikat on suures osas ajakohastatud sarnaselt kliimakulutuste 
jälgimise metoodikale. Uut metoodikat ei saanud veel aga kasutada ÜPP puhul 
(vt punkt 1.32); 
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o komisjon teatas, et suurem osa ELi eelarvest võib aidata kaasa soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisele. Märgime, et ainult 11 programmi 47-st 
deklareeris skooride 2 ja 1 all soolise võrdõiguslikkuse edendamisega seotud 
summad, mis moodustasid 2021. aasta lõpuks 12 miljardit eurot ehk 5% 
kulukohustustest (vt punktid 2.39–2.43). 

1.44. Iga-aastase haldus- ja tulemusaruande lisas, milles käsitletakse 
horisontaalseid prioriteete, leidsime järgmist: 

o kliima puhul arvutas komisjon, et ELi eelarvest rahastati kliimaga seotud sekkumisi 
2021. aastal ligikaudu 138 miljardi euro ulatuses ehk 32% ulatuses kogueelarvest. 
Komisjon ajakohastas eelmise mitmeaastase finantsraamistiku kliimaga seotud 
maksete arvutusi ja teatas, et aastatel 2014–2020 oli EL kulutanud kliimaga 
seotud meetmetele 221 miljardit eurot ehk 20,6% oma mitmeaastasest 
kogueelarvest. Ühes hiljutises auditis jõudsime järeldusele, et komisjon oli 
kliimakulutused vähemalt 72 miljardi euro võrra tegelikust suuremaks hinnanud25. 
Kooskõlas kontrollikoja varasemate aruannete järeldustega leidsime ülehindamist 
ka 2021. aasta arvutustes (vt punkt 2.15); 

o soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas selgitas komisjon oma katsemetoodikat 
soolise võrdõiguslikkusega seotud kulutuste mõõtmiseks ja tutvustas nende 
jaotust programmide vahel sekkumistele antud maksimaalse skoori alusel. Iga-
aastases haldus- ja tulemusaruandes andis komisjon ESF+ programmile skoori 1, 
kuigi selle panus soolisse võrdõiguslikkusesse oli 0 eurot. Programmiaruandes anti 
sellele programmile aga skoor 0*. 

                                                      
25 Eriaruanne 09/2022: „ELi 2014.–2020. aasta eelarve kliimakulutused olid deklareeritust 

väiksemad“. 
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Vähe on teavet selle kohta, kas kulutused aitavad samaaegselt 
oluliselt kaasa mitme prioriteedi saavutamisele 

1.45. Tulemuslikkuse ülevaated sisaldavad osa, mis sisaldab arvutusi kliima, 
bioloogilise mitmekesisuse ja soolise võrdõiguslikkusega seotud panuse kohta. 
Koondasime selle teabe mitmeaastase finantsraamistiku iga rubriigi kohta. 
Peavoolustamisele on omane, et programmid toetavad üheaegselt mitut prioriteeti. 
Komisjon märgib26, et valdkonnaülestele poliitikaprioriteetidele tehtud kulutuste 
topeltarvestamise vältimiseks ei saa kasutatud raha lihtsalt eri eesmärkide lõikes kokku 
liita. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ei selgitatud kliima, bioloogilise 
mitmekesisuse ja soolise võrdõiguslikkuse koostoimet. 2. peatükis toome näiteid 
prioriteetidevahelisest koostoimest. Joonisel 1.4 on näidatud, kui suur on ELi 2021. 
aasta eelarvest valitud horisontaalsetele poliitikavaldkondadele eraldatud vahendite 
potentsiaalne panus võrreldes mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa 
kasutada olevate rahaliste vahendite kogusummaga. 

  

                                                      
26 SWD(2022) 225 final: komisjoni talituste töödokument. Climate Mainstreaming 

Architecture in the 2021-2027 MFF. 
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Joonis 1.4. ELi 2021. aasta eelarve potentsiaalne panus valitud 
horisontaalsetesse prioriteetidesse 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal. 
* Panus soolisse võrdõiguslikkusesse (rubriik 2) sisaldab ka NGEU laene (154 miljardit eurot). 
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Olemasolevad programmide tulemuslikkuse näitajad võivad 
anda asjakohast teavet horisontaalsete prioriteetide kohta 

1.46. Oma 2021. aasta teatises ELi eelarve tulemusraamistiku kohta märkis 
komisjon27, et tema eesmärk on kasutada kogu ELi eelarve asjakohast teavet, et 
koostada terviklik ülevaade eelarve tulemuslikkusest, ning et ta püüab saada parema 
ülevaate sellest, kuidas saavad ELi programmid aidata kõige tulemuslikumalt kaasa 
valdkonnaüleste poliitikaeesmärkide saavutamisele. 

1.47. Eelarve peadirektoraadi suunised teistele komisjoni talitustele 2022. ja 
2023. aasta eelarveprojekti koostamiseks sisaldasid juhiseid programmide 
tulemuslikkuse näitajate sidumiseks horisontaalsete prioriteetidega: kliima, 
bioloogiline mitmekesisus, puhas õhk, sooküsimused, rände valdkond, digiüleminek, 
noorsooküsimused ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). Talitused 
võiksid kirjeldada ka antud näitajate panust 17 kestliku arengu eesmärgi saavutamisse. 

1.48. Uurisime neid näitajate liigitusi 2022. ja 2023. aasta valitud kuluprogrammide 
puhul (vt joonis 1.5). Kokkuvõttes leidsime, et komisjoni talitused liigitasid näitajad 
järjepidevalt ja täpselt. Kõik programmid sisaldasid mõningaid valitud horisontaalsete 
prioriteetidega seotud näitajaid. Analüüsisime, kui mitu meie valitud programmide 
tulemuslikkuse ülevaates esitatud näitajat olid seotud horisontaalsete prioriteetidega. 
Leidsime, et see oli nii neist peaaegu poolte puhul (47%, 35 programmi 75-st). 
Komisjon töötab tulemite mõõtmiseks mõeldud katseprojekti kallal, et agregeerida 
horisontaalsete prioriteetidega seotud näitajad ning kasutada neid tulemite 
mõõtmiseks ja nende kohta aru andmiseks (vt punktid 1.50 ja 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: ELi eelarve 

tulemusraamistik 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus 
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Joonis 1.5. Valitud ELi programmide horisontaalsete prioriteetidega 
seotud näitajad 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

Komisjoni tulemusraamistik ei mõõda veel tulemeid  

1.49. Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus koostas 2016. ja 2017. aastal mitu 
aruannet horisontaalsete poliitikaprioriteetide tulemusnäitajate väljatöötamise kohta, 
käsitledes selliseid küsimusi nagu programmi koond- ja valdkonnaülesed näitajad. 
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IPA III: 34

Programm LIFE: 28

NDICI – Globaalne Euroopa: 21

Regionaalareng: 44

Õiglase ülemineku 
mehhanism: 74

Euroopa ühendamise 
rahastu digitaalvaldkond: 16

Näitajad prioriteetide kaupa

Kliima: 37

Bioloogiline mitmekesisus: 24

Digiüleminek: 31

Sooline võrdõiguslikkus: 31
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1.50. 2019. aastal käivitas komisjon katseprojekti28, et töötada välja 
kontseptuaalne raamistik, mille eesmärk oli mõõta eri programmide koondtulemeid 
töökohtade, kliima ja digiülemineku valdkonnas. Selles töös osalemiseks võttis 
komisjon 2021. aastal tööle eksperte. 2023. aasta eelarveprojekti koostamisel märkis 
komisjon29, et ta tegeleb kliimamuutuste leevendamise valdkonnaülese näitaja 
väljatöötamsiega, et hinnata ELi eelarvest rahastatavate eri sekkumiste kogumõju. 
Komisjon viitas sellele katseprojektile ka oma aruandes 2020. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta30. 

1.51. Oleme nõus, et horisontaalsete prioriteetide jaoks tulemusraamistiku 
väljatöötamine on keerukas, kuid leiame, et praegused edusammud ei ole piisavad. 
Komisjon ei hinda veel mõõdetud kulutuste tulemeid. Näiteks viitas OECD31 Soome 
välisministeeriumi näitele32, kes oli koostanud suunised oma valdkonnaüleste 
poliitikaeesmärkide mõõtmiseks (vt selgitus 1.4). 

Selgitus 1.4 

Koondnäitajate kasutamine valdkonnaüleste eesmärkide seireks 

Soome välisministeerium avaldas 2020. aastal suunised Soome arengu- ja 
koostööpoliitika valdkonnaüleste eesmärkide kohta.  

Soome arengupoliitika üldisi tulemusi jälgitakse erinevate arengukoostöö 
instrumentide ühiste koondnäitajate abil. See võimaldab tulemuste kohta 
põhjalikku aruandlust, milles on ühendatud eri programmide ja erinevate 
koostöövormide andmed. 

                                                      
28 Tulemusnäitajaid käsitlev kuues seminar. Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku 

toimimise ettevalmistamine – tulemuslikkuse põhinäitajad iga-aastaseks aruandluseks, 
25. september 2019. 

29 COM(2022) 400: Euroopa Liidu 2023. aasta üldeelarve projekt. Töödokumendi I osa. 
Programmide tegevuskulude aruanded. 

30 COM(2022) 331 final. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2020. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuse järelmeetmete kohta. 

31 OECD: Integrating Environmental and Climate Action into Development Cooperation. 
Reporting on DAC Members’ High-Level Meeting Commitments, 2021. 

32 Soome välisministeerium: Theories of Change and Aggregate Indicators for Finland’s 
Development Policy 2020. 
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https://um.fi/current-affairs/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomen-kehityspolitiikan-tuloskartat-ja-indikaattorit-2020


 

 

Esitatud teabe komisjonipoolsel kontrollimisel esineb 
probleeme 

1.52. Eelarve peadirektoraadis on spetsiaalne meeskond, kes tegeleb 
horisontaalsete prioriteetidega ja kontrollib komisjoni talituste esitatud teabe 
järjepidevust. Meie töö kinnitas, et see kontroll on parandanud peadirektoraatide 
esitatud teabe kvaliteeti. Sellegipoolest tuvastas komisjon 7. juunil 2022 avaldatud iga-
aastases haldus- ja tulemusaruandes mitu kodeerimisviga ning tegi seejärel parandusi 
(vt punkt 2.14). 
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Lisad 

1.1 lisa. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimine 
mõjuhinnangutesse 

Kriteeriumid Antud skoor 
Mõjuhinnangus ei ole kindlaks tehtud kuluprogrammis sisalduvat 
horisontaalset prioriteeti ning ei ole hinnatud sellega seotud mõju 
ja riske/võimalusi. 

0 – 
piiratud 

integratsioon 
Mõjuhinnangus on kindlaks tehtud horisontaalne prioriteet, kuid 
sellega seotud mõjude ja riskide/võimaluste hindamine on 
ebamäärane või puudub. 

1 – 
osaliselt 

integreeritud 

Mõjuhinnangus on kindlaks tehtud horisontaalne prioriteet ning 
sellega seotud mõjude ja riskide/võimaluste üksikasjalik hindamine 
(kvalitatiivne/kvantitatiivne hindamine). 

2 –
integreeritud 

 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

„Euroopa horisont“

Euroopa ühendamise rahastu 
digitaalvaldkond

„Digitaalne Euroopa“

Regionaalareng (ERF)

ESF+

ÜPP (EAGF ja EAFRD)

EMKVF 

Programm LIFE

Õiglase ülemineku mehhanism

NDICI – „Globaalne Euroopa“

IPA III

Kliimamuutused

Bioloogiline mitmekesisus

Sooline võrdõiguslikkus

Kestliku arengu eesmärgid

Digiüleminek

Integreeritud

Osaliselt integreeritud

Vähesel määral integreeritud
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1.2 lisa. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimine 
õigusaktidesse 

Kriteeriumid Antud punktisumma 

Horisontaalsele prioriteedile ei ole õigusaktides viidatud 0 – 
piiratud integratsioon 

Horisontaalsele prioriteedile viidatakse õigusaktides kas 
põhjendustes või programmide eesmärkide või põhimõtete 
hulgas. 

1 – 
osaliselt integreeritud 

Horisontaalsele prioriteedile osutatakse õigusaktides kas 
põhjendustes või programmide eesmärkide või põhimõtete 
hulgas ning prioriteediga on seotud näitajad. 

2 – 
integreeritud 

 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

  

Integreeritud

Osaliselt integreeritud

Vähesel määral integreeritud

Kliimamuutused

Bioloogiline mitmekesisus

Sooline võrdõiguslikkus

Kestliku arengu eesmärgid

Digiüleminek

„Euroopa horisont“

Euroopa ühendamise rahastu 
digitaalvaldkond

„Digitaalne Euroopa“

Regionaalareng (ERF)

ESF+

ÜPP (EAGF ja EAFRD)

EMKVF 

Programm LIFE

Õiglase ülemineku mehhanism

NDICI – „Globaalne Euroopa“

IPA III
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1.3 lisa. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide jaoks kindlaks 
määratud kulueesmärgid 

Kriteeriumid Antud skoor 
Kuluprogrammil ei ole horisontaalse prioriteedi jaoks kulutustele 
seatud eesmärke ega sihtotstarbelist rahastamispaketti 

0 – 
piiratud 

integratsioon 
Kuluprogrammil ei ole kulutustele seatud eesmärke, kuid 
horisontaalse poliitikaprioriteedi jaoks on olemas sihtotstarbeline 
rahastamispakett 

1 – 
osaliselt 

integreeritud 

Kuluprogrammil on horisontaalse poliitikaprioriteedi jaoks 
kulutustele seatud eesmärgid või panustab terve programm 
horisontaalse poliitikaprioriteedi saavutamisse sihtotstarbeliste 
rahastamispakettide abil 

2 – 
integreeritud 

 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Integreeritud

Osaliselt integreeritud

Vähesel määral integreeritud

Kliimamuutused

Bioloogiline mitmekesisus

Sooline võrdõiguslikkus

Kestliku arengu eesmärgid

Digiüleminek

„Euroopa horisont“

Euroopa ühendamise rahastu 
digitaalvaldkond

„Digitaalne Euroopa“

Regionaalareng (ERF)

ESF+

ÜPP (EAGF ja EAFRD)

EMKVF 

Programm LIFE

Õiglase ülemineku mehhanism

NDICI – „Globaalne Euroopa“

IPA III
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2. peatükk 

Komisjoni horisontaalsete  
poliitikaprioriteetide tulemusraamistik 

41



 

 

Sisukord 
Punkt 

Sissejuhatus 2.1.–2.3. 

Ulatus ja käsitlusviis 2.4.–2.6. 

Kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse prioriteedid on 
tulemusraamistikku integreeritud 2.7.–2.28. 
Kontrollikoja hiljutiste auditite käigus leiti, et ELi eelarve 
panus kliimasse ja bioloogilisse mitmekesisusse on 
ülehinnatud 2.9.–2.12. 

Esitatud arvudes on puudusi, mis tuleb komisjoni uue 
metoodika abil veel kõrvaldada 2.13.–2.20. 

Komisjon jälgib kulutuste mahtu, kuid esitatud andmed on 
suuresti hinnangulised 2.21.–2.28. 

Edusamme on tehtud soolise võrdõiguslikkuse 
lisamisel tulemusraamistikku 2.29.–2.46. 
Kontrollikoja auditite käigus on leitud puudusi soolõimes 2.31.–2.32. 

Puudused komisjoni esimeses hinnangus ELi eelarve üldise 
panuse kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamisse 2.33.–2.43. 

Puuduvad kulutuste suurusele seatud sihtväärtused ja 
soolise võrdõiguslikkuse näitajaid on vähe 2.44.–2.46. 

Vähe on teavet ELi programmide edusammude kohta 
kestliku arengu eesmärkide saavutamisel 2.47.–2.55. 
Kontrollikoja varasema töö käigus on täheldatud, et 
komisjon ei esita teavet eelarve panuse kohta kestliku 
arengu eesmärkide saavutamisse 2.49.–2.51. 

Komisjon on hakanud andma aru ELi kuluprogrammide ja 
kestliku arengu eesmärkide vaheliste seoste kohta 2.52.–2.55. 
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Uueks prioriteediks on digiüleminek 2.56.–2.61. 
Komisjon on esitanud teavet konkreetsete programmide 
panuse kohta digiüleminekusse 2.58.–2.61. 

Järeldused ja soovitused 2.62.–2.68. 

Lisad 
2.1 lisa. Kliima, bioloogilise mitmekesisuse, soolise 
võrdõiguslikkuse, kestliku arengu eesmärkide ja 
digiülemineku tulemusraamistiku hindamiseks kasutatavad 
auditikriteeriumid 

2.2 lisa. Panus kliimaeesmärkide saavutamisse 2021. aastal, 
eelmise aasta hinnang ja alusaktides sätestatud 
sihtväärtused 

2.3 lisa. Panus kliimaeesmärkidesse 2021. aastal (% kõigist 
kulukohustustest) 

2.4 lisa. Panus bioloogilise mitmekesisuse saavutamisse 
2021. aastal ja tulevikuprognoosid (miljardites eurodes) 

2.5 lisa. Panus soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide 
saavutamisse 2021. aastal vastavalt punktiskoorile 
(miljardites eurodes) 
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Sissejuhatus 
2.1. Komisjoni iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne põhineb mitmel aruandel, 
sealhulgas mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 47 ELi kuluprogrammi 
eelarveprojektidele lisatud programmiaruannetel. Programmiaruandes esitatakse iga 
programmi kohta põhjalik teave kulukohustustega seotud ja juba kasutatud summade 
ning eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude kohta. Samuti antakse neis teavet 
programmide panuse kohta ELi horisontaalsete prioriteetide saavutamisse. 

2.2. Komisjoni sisejuhistes oma peadirektoraatidele eelarve koostamise kohta 
(nn eelarve ringkirjas1) nõuti, et nad esitaksid hinnangud aastate 2021–2027 kliima-, 
bioloogilise mitmekesisuse ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamiseks 
tehtavate kulutuste kohta ning näited asjakohastest peamistest saavutustest. 

2.3. Kirjutasime 2020. aastal, et programmiaruannetes ja iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes esitati teavet ELi kuluprogrammide panuse kohta valdkonnaülestesse 
eesmärkidesse (nt kliimameetmete ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas). Samas 
täheldasime, et neis oli vähe teavet nende panuse kohta soolise võrdõiguslikkuse ja 
ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisse2. 

  

                                                      
1 2023. aasta eelarve ringkiri. Alalised juhised, 15. detsember 2021. 

2 2019. aasta aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta. 
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Ulatus ja käsitlusviis 
2.4. Käesolevas peatükis hindame, kas komisjon kasutas asjakohast 
tulemusraamistikku, et mõõta ELi eelarvest antavat toetust 1. peatükis (vt punktid 
1.9–1.10) käsitletud programmide3 valdkonnaülestele prioriteetidele4. 

2.5. Lisaks oma varasema audititöö tulemustele tuginemisele hindasime, kas 
komisjon oli õigesti rakendanud asjakohaseid metoodikaid, et jälgida perioodi  
2021–2027 valitud prioriteetide kulutusi. Hindasime ka seda, kas 
programmiaruannetes esitatud komisjoni aruandlus valitud kuluprogrammide panuse 
kohta horisontaalsete poliitikaprioriteetide toetamisse oli täpne. Keskendusime 2020. 
ja 2021. aasta haldus- ja tulemusaruandele. 

2.6. Nagu ka 1. peatüki puhul, põhinesid meie auditikriteeriumid asjakohastel ELi 
õigusaktidel ja kohustustel ning komisjoni antud suunistel ja juhistel. Samuti 
kasutasime OECD väljatöötatud üldtunnustatud kriteeriume (vt punkt 1.11 ja lisa 2.1). 

  

                                                      
3 Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkond, Programm „Digitaalne Euroopa“, Programm 

„Euroopa horisont“, ESF+, regionaalareng, ÜPP, EMKF, õiglase ülemineku mehhanism, 
Programm LIFE, IPA III, naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument 
„Globaalne Euroopa“. 

4 Kliima, bioloogiline mitmekesisus, sooline võrdõiguslikkus, kestliku arengu eesmärgid ja 
digivaldkond. 
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Kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
prioriteedid on tulemusraamistikku 
integreeritud 
2.7. Käesolevas osas keskendume sellele, kas komisjon kasutas asjakohast 
tulemusraamistikku, et mõõta ELi eelarve panust kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkide saavutamisse. Joonisel 2.1 esitatakse meie kasutatud kriteeriumid ja 
üldine hinnang. 

Joonis 2.1. Kliima ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonna 
tulemusraamistik 

Kliima Üldine hinnang: 
Bioloogiline 

mitmekesisus 

 
 

 
Kokkuvõttes leidsime, et kliima ja bioloogiline 

mitmekesisus on integreeritud komisjoni 
tulemusraamistikku 

  

Komponent Hinnang Kriteeriumid 

Poliitiline 
pühendumus 
kõrgeimal tasandil 

 
Prioriteedi kohta on institutsioonidevaheline kokkulepe ja 
institutsioonid teevad selles valdkonnas koostööd ka 
eelarveküsimustes. 

Mõõdetavad 
eesmärgid ja näitajad  Paljudel programmidel on seda prioriteeti puudutavad eesmärgid 

ja näitajad. 
Kõrgetasemelised 
tulemieesmärgid  Kulutustele seatud eesmärgid on sätestatud määruses või on 

eesmärgiks seatud kindel protsent iga-aastastest kulutustest. 
Seiremetoodika  Komisjon töötas välja metoodika asjaomaste kulutuste mõõtmiseks 

programmide tasandil. 
Vastutus aruandluse 
kaudu  

Komisjon esitas iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, 
programmide tulemuslikkuse ülevaadetes ja programmiaruannetes 
täpse ja usaldusväärse teabe. 

 

 Täidetud 

 Osaliselt täidetud 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
Märkus: meie hindamiskriteeriume selgitatakse täpsemalt lisas 2.1. 

2.8. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 institutsioonidevaheline kokkulepe 
hõlmab nii kliima- kui ka bioloogilise mitmekesisuse prioriteete, mis sisalduvad 
eesmärkide, näitajate ja kulutustele seatud eesmärkide kaudu paljudes programmides. 
Hindasime komisjoni välja töötatud metoodikaid, millega mõõdetakse programmide 
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asjaomaseid kulutusi. Järgnevad punktid näitavad, et komisjoni esitatud kulutustes on 
mõningaid ebatäpsusi. 

Kontrollikoja hiljutiste auditite käigus leiti, et ELi eelarve panus 
kliimasse ja bioloogilisse mitmekesisusse on ülehinnatud 

2.9. Meie viimases kliimaküsimuste peavoolustamist vaatlevas auditis5 leiti, et 
komisjoni esitatud kulutuste maht mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kohta 
oli tegelikust suurem, sest mitte kõik loetletud kulutused ei puudutanud 
kliimameetmeid. Kirjutasime, et kliimakulutuste mahu kindlaksmääramiseks kasutatud 
koefitsiendid ei olnud alati realistlikud ja arvesse ei võetud ka võimalikku negatiivset 
mõju. 

2.10. 2021. aasta juunis teatas komisjon, et EL kulutas 20,1% oma 2014.–2020. 
aasta eelarvest ehk 216 miljardit eurot kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja selleks 
seatud 20% suuruse kulutuste sihi saavutamiseks6. Leidsime, et mõnel juhul puudusid 
tõendid, mis tõendaksid ELi kulutuste panust kliimaeesmärkide saavutamisse, samal 
ajal kui teistel juhtudel oli see panus ülehinnatud. Meie analüüs näitas, et komisjon 
esitas ligikaudu 72 miljardit eurot põhjendamatult kliimakulutustena. 2022. aasta 
juunis märkis komisjon, et „viimane kättesaadav teave näitab, et aastatel 2014–2020 
eraldas EL kliimaga seotud meetmetele 221 miljardit eurot ehk 20,6% oma 
mitmeaastasest kogueelarvest“7. 

2.11. Komisjon tugineb oma aruandluses üldiselt kavandatud või kulukohustustega 
seotud summadele. Kirjutasime 2019. aastal, et sellistel juhtudel esitatakse summad 
tegelikust suuremana, kuna need sisaldavad ka kasutamata või välja maksmata 
vahendeid (see tuleneb nt viivitustest projektide elluviimisel, hilinenud maksetest või 

                                                      
5 Eriaruanne 09/2022: „ELi 2014.–2020. aasta eelarve kliimakulutused olid deklareeritust 

väiksemad“. 

6 Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraat: ELi eelarve 2020. aasta haldus- ja 
tulemusaruanne, I köide, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2021. 

7 Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraat: ELi eelarve 2021. aasta haldus- ja 
tulemusaruanne, I köide, Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2022. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_ET.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36754994-ce4a-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36754994-ce4a-11eb-ac72-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/44eeff28-ede5-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-264631114
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/44eeff28-ede5-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-264631114


 

 

projektide ebaküpsusest)8. Märkisime ühes oma 2018. aasta aruandes eelkirjeldatud 
asjaolude mõju perioodil 2007–2013, kui eelarves iga neljas euro jäi investeerimata9. 

2.12. Bioloogilise mitmekesisuse peavoolustamise kontekstis10 kirjutasime 2020. 
aastal, et komisjon on bioloogilisele mitmekesisusele tehtud kulutusi üle hinnanud. 
Nagu ka kliimakulutuste puhul ei mõõda ega arvesta komisjon maha nende kavade 
raames tehtud kulutusi, millel võib olla negatiivne mõju põllumajandusmaa 
bioloogilisele mitmekesisusele. 

Esitatud arvudes on puudusi, mis tuleb komisjoni uue 
metoodika abil veel kõrvaldada 

2.13. Komisjon teatas, et 2021. aastal toetati ELi eelarvest kliimaga seotud 
meetmeid ligikaudu 138 miljardi euroga ja bioloogilise mitmekesisusega seotud 
meetmeid ligikaudu 18 miljardi euroga. Joonisel 2.2 on näidatud meie valitud ELi 
kuluprogrammide panus mõlemasse prioriteeti (vt lisa 2.2 ja lisa 2.4). Kokku 
panustasid need 29,2 miljardit eurot kliimaeesmärkidesse ja 11,9 miljardit eurot 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisse. 

                                                      
8 Eriaruanne 19/2019: „INEA tegevus on kasu toonud, kuid Euroopa ühendamise rahastu 

puudustega tuleb tegeleda“, punkt IV. 

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

10 Eriaruanne 13/2020: „Põllumajandusmaa bioloogiline mitmekesisus: ÜPP ei ole aidanud 
vähenemist peatada“, punktid 33, 34 ja 35. 
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Joonis 2.2. Auditeeritud programmide panus kliima ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud eesmärkide saavutamisse 2021. aastal 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 

2.14. Kõige rohkem ELi eelarvevahendeid panustati nii kliima- kui ka bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärkide saavutamisse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kaudu. 
Pärast 2021. aasta iga-aastase haldus- ja tulemusaruande avaldamist 7. juunil 2022 
avastas komisjon vigu horisontaalsete prioriteetide kohta esitatud summades 
(sealhulgas kliimaeesmärkide saavutamiseks kasutatud ÜPP vahendite 8,8 miljardi euro 
võrra tegelikust suuremana esitamine, mille põhjuseks oli tehniline viga). Komisjon 
avaldas 11. juulil 2022 parandatud iga-aastase haldus- ja tulemusaruande11, mille 
kohaselt kasutati 2021. aastal kliimaeesmärkide saavutamiseks 17,2 miljardit eurot ja 
bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamiseks 9,9 miljardit eurot ÜPP 
vahendeid. 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: Iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne, II köide, lisad pärast 

paranduse vastuvõtmist 11. juulil 2022 ja loetelu parandustest, mis tehti 11. juulil 2022 
programmide tulemuslikkuse ülevaate veebisaidil pärast iga-aastase haldus- ja 
tulemusaruande vastuvõtmist 7. juunil 2022.  

2021. aasta kulukohustused

Kahe prioriteediga 
seotud

2021. aasta 
kulukohustused

Kliimamuutused 
29,2

(miljardites eurodes)

Bioloogiline 
mitmekesisus 

11,9

Euroopa ühendamise
rahastu digitaalvaldkond: 4,5

„Digitaalne Euroopa“: 1,2

EMKVF: 0,1

ESF+: 0,1

Programm „Euroopa horisont“: 13,6

IPA III: 1,6

Programm LIFE: 0,7

NDICI – „Globaalne 
Euroopa“: 10,8

Regionaalareng: 0,3

Õiglase ülemineku mehhanism: 0,01

ÜPP: 57,4
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2.15. Meie eriaruandes 09/2022 leiti, et 2014.–2020. aasta kliimakulutused ei 
olnud nii suured, kui komisjon teatas12. Märgime, et komisjon on praeguse 
mitmeaastase finantsraamistiku jaoks ajakohastanud oma kliimaga seotud kulutuste 
mõõtmise metoodikat (vt punkt 1.28). Pärast 2014.–2020. aasta ÜPP eeskirjade 
kehtivusaja pikendamist 2022. aastani13 ei kasutanud komisjon 2021. aasta ÜPP 
kulutuste kohta mitte seda uut, vaid hoopis varasemat metoodikat. Kasutades sama 
metoodikat, mida kasutasime eriaruandes 09/2022, leidsime, et komisjoni 
deklareeritud summa (17,2 miljardit eurot) on tegelikust 8,9 miljardit eurot suurem. 

2.16. Kirjutasime aastal 2020, et viis, kuidas komisjon mõõdab ÜPP bioloogilise 
mitmekesisusega seotud kulutusi, ei ole usaldusväärne14. Alusandmete puudumise 
tõttu ei ole meil aga võimalik arvutada summat, mille võrra see on esitatud tegelikust 
suuremana (nagu me tegime seda kliimakulutuste puhul). 

2.17. Nii kliimameetmetesse kui ka bioloogilisse mitmekesisusse panustavate 
meetmete vahel on selge koostoime (vt punkt 1.45). See on nende peavoolustamise 
lahutamatu osa. Komisjon esitab aga eraldi andmed ÜPP panuse kohta igasse 
prioriteeti eraldi ning ei too eraldi välja programmide selliseid kulutusi, mis on seotud 
rohkem kui ühe prioriteediga. Joonisel 2.3 näidatakse, et ÜPP 27,1 miljardist eurost, 
millega toetatakse kliimat ja bioloogilist mitmekesisust, on 5,6 miljardi eurot seotud 
mõlema prioriteediga. 

                                                      
12 Eriaruanne 09/2022: „ELi 2014.–2020. aasta eelarve kliimakulutused olid deklareeritust 

väiksemad“, punktid 26–28. 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2220, millega 
kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal 

14 Eriaruanne 13/2020: „Põllumajandusmaa bioloogiline mitmekesisus: ÜPP ei ole aidanud 
vähenemist peatada“, punkt 76. 
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Joonis 2.3. ÜPP kulutused, millega panustatakse nii kliima- kui ka 
bioloogilise mitmekesisuse prioriteetidesse* 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda programmide tegevusaruannete ning põllumajanduse ja maaelu arengu 
peadirektoraadi (DG AGRI) andmete põhjal. 
* Programmide kulutused, millega panustatakse 100% ühte prioriteeti, kuid samas ka nt 40% või 100% 
mõnda muusse prioriteeti. 

2.18. Institutsioonidevahelises kokkuleppes15 nõutakse, et komisjon võtaks 
mitmeaastase finantsraamistiku iga-aastastest kulutustest bioloogilise mitmekesisuse 
eesmärkide saavutamiseks kasutatavate vahendite arvutamisel arvesse 
kliimaeesmärkide ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide kattuvust. Sarnased sätted 
on lisatud programmi LIFE16, naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö 
instrumendi „Globaalne Euroopa“17 programmidesse ning ühissätete määruse18 
rakendusalasse kuuluvatesse programmidesse. Komisjon ei käsitlenud kliima- ja 

                                                      
15 16. detsembri 2020. aastal sõlmitud institutsioonidevaheline kokkulepe, II osa, 

punkti 16 alapunkt e. 

16 Määrus (EL) 2021/783. 

17 Määrus (EL) 2021/947. 

18 Määrus (EL) 2021/1060. 

1,0

4,6

EAGF

EAFRD

Kliimamuutused
17,2

Bioloogiline mitmekesisus
9,9

ÜPP 2021. aasta panus
kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse

eesmärkidesse

21,5

(miljardites eurodes)

ÜPP 2021. aasta panus kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkidesse  

5,6 miljardi euroga 
panustatakse 

mõlemasse prioriteeti

27,1

7,1

5,3

10,1

4,6

11,6

5,6

4,3
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bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide kattuvusi ei programmiaruannetes ega 2021. 
aasta haldus- ja tulemusaruandes. 

2.19. Naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne 
Euroopa“ ja IPA III programmiaruannete kohaselt panustati neist bioloogilisse 
mitmekesisusse vastavalt 529 ja 33 miljonit eurot. Leidsime, et nendest summadest 
294 miljonit eurot (56%) ja 9,6 miljonit eurot (29%) aitasid kaasa ka kliimaeesmärkide 
saavutamisele. Programmi „Euroopa horisont“ erinevad meetmed panustavad 
mitmesse prioriteeti. Näiteks aitavad kaks meedet19 100% kaasa kliimaeesmärkide 
täitmisele, panustades samal ajal ka bioloogilisse mitmekesisusesse ja muudesse 
prioriteetidesse. Komisjon neid kattuvusi eraldi ei käsitle. 

2.20. Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne 
Euroopa“ on hea näide kliimameetmete valdkonnaülese panuse mõõtmisest ja 
sellealasest aruandlusest. Instrumendi 2021. aasta eelarveprojektile lisatud 
programmiaruandes esitatakse summad, millega aidati kaasa kohanemisele, 
leevendamisele ja mõlemale korraga. Komisjon andis meile teada, et Teadusuuringute 
Ühiskeskus püüab osana ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia rakendamise 
jälgimise näitajate väljatöötamisest hinnata, kui suur on selline kattuvus mitmeaastase 
finantsraamistiku bioloogilise mitmekesisuse ja kliimakulutuste puhul. 

Komisjon jälgib kulutuste mahtu, kuid esitatud andmed on 
suuresti hinnangulised  

2.21. Poliitikavaldkondades, kus peamine eesmärk on kliimaeesmärkide 
saavutamine, on teatavaid kuluprogramme reguleerivates alusaktides sätestatud 
konkreetsed sihtväärtused nende eesmärkide saavutamiseks (vt punkt 1.24). Komisjon 
jälgib programmiaruannetes20 üksikasjalikult iga programmi (sealhulgas selliste 

                                                      
19 (1) Teemavaldkond nr 5. Sekkumisvaldkond nr 1 – kliimateadus ja -lahendused: 100% 

kliimameetmed; 36,40% bioloogiline mitmekesisus; 5,10% puhas õhk; 8,03% digivaldkond. 
(2) Teemavaldkond nr 6. Sekkumisvaldkond nr 5 – maa, ookeanid ja vesi kliimameetmete 
heaks: 100% kliimameetmed; 38,40% bioloogiline mitmekesisus; 25,50% puhas õhk; 11,40% 
digivaldkond. 

20 COM(2022) 400: Euroopa Liidu 2023. aasta üldeelarve projekt. Töödokumendi I osa. 
Programmide tegevuskulude aruanded. 

52

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/wd_i_final_web_v2_kvao22003enn.pdf


 

 

erieesmärkideta programmide) iga-aastast panust ning esitab koondandmed 
eelarveprojekti eelarvestuses21. 

2.22. 2022. aasta juunis teatas komisjon, et ELi eelarve täitmine on graafikus, et 
saavutada üldine eesmärk ELi eelarve ja NGEU kombineeritud kulutuste osakaalu 
kohta, millega toetatakse aastatel 2021–2027 kliimameetmeid (30%), ning ka 
kuluprogrammide konkreetsed eesmärgid.  

2.23. Komisjon ei esita programmiaruannetes ega iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes teavet tegelike kliimakulutuste kohta. Kliimaseire metoodika 
põhineb eelhindamisel, mille alusel määratakse eelarvelistele kulukohustustele nn ELi 
kliimakoefitsiendid. Selleks et hinnata oma edusamme üldise 30% eesmärgi 
saavutamisel ajavahemikuks 2021–2027, prognoosis komisjon iga kuluprogrammi 
panust kliimameetmetesse kuni 2027. aastani. Meie hinnangul moodustab meie 
uuritud programmide panus (aastatel 2021–2027) 32% nende kombineeritud eelarvest 
(vt lisa 2.2). Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku alguses oli 2021. aastal samade 
programmide kliimaeesmärkide saavutamisele kaasa aitavate kulukohustuste osakaal 
samuti 32%, mis tähendab, et kokkuvõttes ollakse ajakavas, et saavutada 
ajavahemikuks 2021–2027 seatud eesmärk – 30% (vt lisa 2.3). 

2.24. 2021. aasta juunis hindas komisjon 2022. aasta eelarveprojektis iga 
programmi osa kliimaeesmärkide saavutamisse 2021. aastal. Valitud programmide 
hinnanguliseks kogupanuseks saadi 48,2 miljardit eurot. 2022. aasta juunis muutis 
komisjon 2023. aasta eelarveprojektis oma 2021. aasta kohta koostatud prognoose, 
mistõttu vähenes valitud programmide kogupanus 29,2 miljardi euroni (vt lisa 2.2). 
Kahe aasta vaheline erinevus (39% vähenemine) näitab, et komisjoni prognoosides 
sisalduvad andmed on märkimisväärsel määral ligikaudsed. Komisjon teatas, et ta 
ajakohastab oma seniste kulutuste andmeid ja tulevaste kulutuste prognoose nii pea, 
kui andmed on kättesaadavad22. 

2.25. Komisjoni prognoosid ELi eelarve poolt järgnevatel aastatel kliimaeesmärkide 
saavutamiseks antava panuse kohta põhineb kõige ajakohasemal teabel, mis on iga 
programmi kohta kättesaadav. Selle tulemuseks on täpsemad prognoosid komisjoni 
poolt otsese eelarve täitmise raames hallatavate programmide kohta (nt programm 
„Euroopa horisont“ ja naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument 

                                                      
21 SEC(2022) 250 dokumendis COM(2022) 400: Euroopa Komisjoni esialgne eelarvestus 

eelarveaastaks 2023, juuni 2022. 

22 Samas. 
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„Globaalne Euroopa“), mis põhinevad vastuvõetud töökavadel. Leidsime, et heaks 
näiteks selliste prognooside kohta on programm „Euroopa horisont“. DG RTD hindas 
programmi kliimaalast panust aastateks 2023–2024, tuginedes oma töökava 
kliimaalase panuse eelhindamisele ja kulutuste jälgimise metaandmetele (2022. aasta 
aprilli lõpu seisuga). Selle põhjal tehti kindlaks risk, et aastatel 2023–2024 ei saavuta 
programm „Euroopa Horisont 2020“ talle seatud kliimakulutuste osakaalu eesmärki 
(35%). 

Kliima ja bioloogilise mitmekesisusega seotud näitajad 

2.26. 2023. aasta eelarveprojektile lisatud programmide tegevusaruannetes anti 
aru perioodi 2021–2027 programmide rahalise rakendamise ja tulemuslikkuse kohta. 
Paljude programmide rakendamine on alles algusjärgus ja tulemusi veel ei ole.  
2021.–2027. aasta programme reguleerivates alusaktides on kindlaks määratud nende 
eesmärgid ning näitajad nende saavutamisel tehtud edusammude mõõtmiseks ja 
jälgimiseks. Komisjon on kindlaks teinud riskid ja piirangud nende näitajate andmete 
kasutamisel ja tõlgendamisel. 

2.27. Nagu on selgitatud 1. peatükis (vt punkt 1.48), sisaldasid kontrollitud 
programmid mõningaid valitud horisontaalsete poliitikaprioriteetidega seotud 
näitajaid, ning komisjon töötab katseprojekti kallal, mille eesmärk on agregeerida 
horisontaalsete prioriteetidega seotud näitajad. Tabelis 2.1 esitatakse näiteid eri 
programmide kliimameetmete alastest näitajatest ning tabelis 2.2 näiteid 
programmide bioloogilist mitmekesisust puudutavatest näitajatest. 

2.28. Leidsime, et regionaalpoliitika programmiaruandes selgitati selgelt seost 
programmi tulemuslikkuse ja selle panuse vahel kliimaeesmärkide saavutamisse. Selles 
on sõnaselgelt nimetatud programmi kümmet näitajat23, mis on asjakohased 
kliimameetmete seisukohast. Tuginedes mõõdukale või tugevale suundumusele 
saavutada 2023. aastaks seatud eesmärgid, jõutakse selles järeldusele, et: „üldiselt 
võib kliimaga seotud näitajate tulemuslikkust pidada rahuldavaks“. 

                                                      
23 Erieesmärkide 4, 5 ja 7 jaoks kasutatavad näitajad. 
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Tabel 2.1. Näide eri programmide kliimameetmete alastest näitajatest 

ELi kuluprogramm Näitaja nimi Näitaja liik 
Andmete 
mõõtmise 
sagedus 

Õiglase ülemineku 
mehhanism 

Kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks toetust saanud 
ettevõtjad 

Väljund Aastapõhine 

REGIONAALARENG 
(ERF) Täiendavalt toodetud taastuvenergia Tulemus 

Esimesed 
andmed 

2026 

Programm LIFE Elanikkond, kes muutub kliimamuutuste 
kahjulikust mõjust vähem haavatavaks Mõju Aastapõhine 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda programmiaruannete põhjal. 

Tabel 2.2. Näide eri programmide bioloogilise mitmekesisuse alastest 
näitajatest  

ELi 
kuluprogramm Näitaja nimi Näitaja liik 

Andmete 
mõõtmise 
sagedus 

Programm LIFE 

Projektide arv, sealhulgas strateegilised 
loodusprojektid, rakenduskava, 
strateegiad või kavad looduse ja 
bioloogilise mitmekesisuse 
peavoolustamiseks 

Väljund Aastapõhine 

EMKVF 

Meetmed, mis aitavad kaasa hea 
keskkonnaseisundi saavutamisele, 
sealhulgas looduse taastamisele, 
säilitamisele, ökosüsteemide kaitsele, 
bioloogilisele mitmekesisusele, loomade 
tervisele ja heaolule 

Tulemus Aastapõhine 

Naabruspoliitika, 
arengu- ja 
rahvusvahelise 
koostöö 
instrument 
„Globaalne 
Euroopa“ 

ELi toetuse abil kaitstud ja/või kestlikult 
majandatud mere-, maismaa- ja 
mageveeökosüsteemide ala. 

Tulemus Aastapõhine 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda programmiaruannete põhjal. 
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Edusamme on tehtud soolise 
võrdõiguslikkuse lisamisel 
tulemusraamistikku 
2.29. Käesolevas osas keskendume sellele, kas komisjon kasutas asjakohast 
tulemusraamistikku, et mõõta ELi eelarve panust soolise võrdõiguslikkuse 
saavutamisse. Joonisel 2.4 esitatakse meie kasutatud kriteeriumid ja üldine hinnang. 

Joonis 2.4. Soolise võrdõiguslikkuse tulemusraamistik 

Sooline võrdõiguslikkus Üldine hinnang: 

 
 

Kokkuvõttes leidsime, et soolise võrdõiguslikkuse teema on 
integreeritud vaid vähesel määral ja tulemusraamistik ei ole 

täielik. 

Hinnang tulemuslikkuse iga komponendi kohta  

Komponent Hinnang Kriteeriumid 

Poliitiline pühendumus 
kõrgeimal tasandil  Prioriteedi kohta on institutsioonidevaheline kokkulepe ja institutsioonid 

teevad selles valdkonnas koostööd ka eelarveküsimustes. 
Mõõdetavad eesmärgid 
ja näitajad  Paljudel programmidel on seda prioriteeti puudutavad eesmärgid ja 

näitajad. 
Kõrgetasemelised 
tulemieesmärgid  Kulutustele seatud eesmärgid on sätestatud määruses või on eesmärgiks 

seatud kindel protsent iga-aastastest kulutustest. 
Seiremetoodika  Komisjon on töötanud välja metoodika asjaomaste kulutuste mõõtmiseks 

programmide tasandil. 
Vastutus aruandluse 
kaudu  

Komisjon esitas iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, programmide 
tulemuslikkuse ülevaadetes ja programmiaruannetes täpse ja 
usaldusväärse teabe. 

 

 Täidetud 

 Osaliselt täidetud 

 Täitmata 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
Märkus: meie hindamiskriteeriume selgitatakse täpsemalt lisas 2.1. 

2.30. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 institutsioonidevaheline 
kokkulepe hõlmab soolist võrdõiguslikkust ja komisjon koostas sellealaste kulutuste 
mõõtmiseks katsemetoodika. Kulutuste jaoks sihtnäitajat ei seatud ja komisjon ei ole 
veel kindlaks teinud, kas märkimisväärne arv programme mõjutab soolist 
võrdõiguslikkust. Järgmised punktid näitavad, et metoodika ülesehituses ja esitatud 
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teabe täpsuses on puudusi. Samuti nähtub, et kuigi mõnes programmis kasutatakse 
sooliselt eristatud näitajaid (s.t näitajad sugude kaupa), ei kasutata neid ei 
aruandluseks ega seireks. 

Kontrollikoja auditite käigus on leitud puudusi soolõimes 

2.31. Leidsime oma soolõimet käsitlenud auditis24, et ELi eelarvetsüklis ei võetud 
soolist võrdõiguslikkust piisavalt arvesse. Komisjon pööras vähe tähelepanu ELi 
poliitikavaldkondade ja programmide soolisele analüüsile ning kasutas vähe sooliselt 
eristatud andmeid ja näitajaid. Lisaks esitas komisjon programmiaruannetes ja iga-
aastases haldus- ja tulemusaruandes vähe teavet ELi eelarve üldise mõju kohta 
soolisele võrdõiguslikkusele. 

2.32. Leidsime, et puudub ühine süsteem ELi eelarvest finantsraamistikuks  
2014–2020 soolise võrdõiguslikkuse jaoks eraldatud vahendite ja nende kasutamise 
jälgimiseks. Peadirektoraadid kasutasid oma programmidest soolise võrdõiguslikkuse 
edendamiseks antava panuse hindamiseks eri meetodeid. Seetõttu ei olnud võimalik 
arvutada kogu ELi eelarve panust, mistõttu ei saanud eelarve peadirektoraat (DG 
BUDG) koostada usaldusväärset hinnangut ELi eelarve kogupanuse kohta soolise 
võrdõiguslikkuse edendamisse. 

Puudused komisjoni esimeses hinnangus ELi eelarve üldise 
panuse kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamisse 

2.33. 2020.–2025. aasta soolise võrdõiguslikkuse strateegias25 võtab komisjon 
kohustuse kaaluda mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 soolise 
võrdõiguslikkusega seotud kulutuste mõõtmist programmide tasandil. 2020. aasta 
novembris leppisid komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament kokku, et komisjon peaks 
mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 töötama välja meetodi asjakohaste 
kulutuste mõõtmiseks iga programmi tasandil26. 

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

25 COM(2020) 152 final: Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Võrdõiguslik liit: soolise 
võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025. 

26 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe. 
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2.34. 2021. aasta oktoobris kutsus nõukogu27 komisjoni üles töötama välja 
usaldusväärse süsteemi soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks eraldatud ja kasutatud 
vahendite jälgimiseks ning esitama igal aastal aruande seonduvate tulemuste kohta, et 
parandada aruandekohustust ja eelarve läbipaistvust. Nõukogu kutsus komisjoni üles 
tagama usaldusväärse teabe kättesaadavuse mitmeaastases finantsraamistikus  
2021–2027 programmide tasandil soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks eraldatud ja 
selleks kasutatud vahendite kohta. 

2.35. Komisjon on välja töötanud katsemetoodika soolise võrdõiguslikkusega 
seotud kulutuste jälgimiseks mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027. Komisjon 
katsetas seda metoodikat kõigis ELi kuluprogrammides 2023. aasta eelarveprojekti 
koostamisel. 2023. aasta eelarveprojektile lisatud programmiaruannetes esitas 
komisjon iga programmi kohta tabeli, milles on esitatud programmi panus soolisesse 
võrdõiguslikkusse 2021. aastal. Kõigi programmide aasta kulukohustuste kogusumma 
liigitati vastavalt uuele hindamissüsteemile (vt punkt 1.35). Regionaalpoliitika 
programmiaruandes esitatud arvud põhinesid „aasta täidetud kulukohustustel“. ESF+ 
programmiaruanne põhineb aga näitajal „programmiperioodil 2021–2027 vastu 
võetud, prognoositud või kavandatud iga-aastased kulutused“. Programmi „Euroopa 
horisont“ puhul märgiti programmiaruandes, et veel on vaja välja töötada metoodika 
soolisele võrdõiguslikkusele kaasa aitavate meetmete jälgimiseks.  

2.36. 2021. aasta aruandes esitatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisse 
panustatud summade puhul õnnestus meil konkreetsete programmide 
kulukohustustega seostada kolm kontrollitud programmi 11-st28. Lisaks tegi komisjon 
iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes peale selle avaldamist parandusi, sealhulgas 
soolise võrdõiguslikkuse seisukohast olulistes arvudes29. 

2.37. Joonisel 2.5 antakse ülevaade 2021. aasta eelarve panusest soolisesse 
võrdõiguslikkusse tervikuna ning komisjoni kasutatud kriteeriumidest. 

                                                      
27 Euroopa Ülemkogu järeldused (12829/21). Soolõime ELi eelarves (kontrollikoja eriaruanne 

10/2021), 15. oktoober 2021. 

28 Euroopa ühendamise rahastu, regionaalpoliitika ja EMKF. 

29 Loetelu parandustest, mis tehti 20. juulil 2022 programmide tulemuslikkuse ülevaate 
veebisaidil pärast iga-aastase haldus- ja tulemusaruande paranduste vastuvõtmist 11. juulil 
2022. 
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Joonis 2.5. ELi eelarve ja programmid, mis edendavad soolist 
võrdõiguslikkust 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes 2023. aasta eelarveprojektis esitatud komisjoni teabele. 

2.38. 2023. aasta eelarveprojekt ja iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne ei 
sisaldanud konsolideeritud teavet soolist võrdõiguslikkust edendavate summade 
kohta. Me ei õnnestunud seostada komisjoni esitatud skoore30 iga programmi kohta 
esitatud konkreetse teabega. 

2.39. Komisjon teatas 2023. aasta eelarveprojektis, et 95% kuluprogrammidest 
edendas võrdõiguslikkust (skoorid 1 ja 2) või edendas seda potentsiaalselt (skoor 0*). 
Komisjon järeldas, et praegu kättesaadava teabe põhjal puudub vähem kui 5%-l 
programmidest mõju soolisele võrdõiguslikkusele. 

                                                      
30 Skoor 2: 5 programmi; skoor 1: 6 programmi; skoor 0: 7 programmi; skoor 0*: 

30 programmi. 
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2.40. Komisjon arvutas programmide eelarvelised summad kokku ja andis neile
skooriks 2, 1 või 0*. Komisjoni metoodika kohaselt tähendab aga skoor 0*, et 
programmi panus soolise võrdõiguslikkuse edendamisse on ebaselge ja seda tuleb 
uuesti hinnata. 

2.41. OECD31 soovitab jätta programmid hindamata, kui nende panus soolisesse
võrdõiguslikkusse on ebaselge. See aitab vältida segadust selliste meetmete vahel, mis 
ei edenda soolist võrdõiguslikkust (skoor 0), ja nende vahel, mille panus ei ole teada 
(skoor 0*). Leiame, et skoori 0* (3332 programmi) komisjonipoolne ulatuslik 
kasutamine ei anna selget teavet. 

2.42. Vaatasime läbi 2023. aasta eelarveprojekti programmiaruannete punktis 6.4
(„Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“) esitatud teabe. Leidsime, et 47 programmist 
23 puhul ei olnud skoore piisavalt põhjendatud. Kolme programmi kohta ei esitatud 
mingit põhjendust. Veel 20 programmi puhul olid esitatud põhjendused nõrgad ja 
üldsõnalised. Neist 23-st programmist 15 puhul puudusid üksikasjad nende panuse 
kohta kestliku arengu eesmärgi nr 5 (sooline võrdõiguslikkus) saavutamisse. 

2.43. Lisas 2.5 esitatakse 11 valitud programmi panus soolise võrdõiguslikkuse
edendamisse skooride kaupa. Neist programmidest kaheksa hindasid 2021. aastal oma 
kõiki kulukohustusi skooriga 0* ning ülejäänud kasutasid mitu skoori (2, 1, 0 ja 0*). 
Leidsime, et: 

o kaheksast programmist, mille puhul kasutati ainult skoori 0*, selgitasid kolm33

skoori määramise põhjuseid ja ainult üks34 andis panuse kestliku arengu eesmärgi
nr 5 (sooline võrdõiguslikkus) saavutamisse;

o kahes välistegevuse programmis järgiti OECD metoodikat ega kasutatud skoori 0*.

31 OECD: Arenguabikomitee soolise võrdõiguslikkuse poliitikamarkeri määratlus ja 
soovituslikud miinimumkriteeriumid, detsember 2016. 

32 11 programmis kasutati ka muid skoore ja 22 programmi puhul ainult skoori 0*. 

33 Programm „Digitaalne Euroopa“, regionaalpoliitika ja ESF+. 

34 Programm LIFE. 

60

https://www.oecd.org/dac/gender-development/Minimum-recommended-criteria-for-DAC-gender-marker.pdf
https://www.oecd.org/dac/gender-development/Minimum-recommended-criteria-for-DAC-gender-marker.pdf


 

 

Puuduvad kulutuste suurusele seatud sihtväärtused ja soolise 
võrdõiguslikkuse näitajaid on vähe 

2.44. Mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 on kliima- ja bioloogilise 
mitmekesisuse meetmete kulutustele seatud konkreetsed sihtväärtused, kuid soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas sarnased sihtväärtused puuduvad. 

Soopõhised näitajad 

2.45. Nagu on selgitatud 1. peatükis (vt punkt 1.48), sisaldasid kontrollitud 
programmid mõningaid valitud horisontaalsete poliitikaprioriteetidega seotud 
näitajaid. Tabelis 2.3 tuuakse näiteid eri programmide soolise võrdõiguslikkuse alastest 
näitajatest. 

Tabel 2.3. Näide eri programmide soolise võrdõiguslikkuse alastest 
näitajatest 

ELi kuluprogramm Näitaja nimi Näitaja 
liik 

Andmete 
mõõtmise 
sagedus 

REGIONAALARENG (ERF) Uute või ajakohastatud lapsehoiu- ja 
haridusasutuste mahutavus Väljund Aastapõhine 

ESF+ Töötud, sealhulgas pikaajalised 
töötud, osalejad Väljund Aastapõhine 

Naabruspoliitika, arengu- 
ja rahvusvahelise 
koostöö instrument 
„Globaalne Euroopa“ 

Soolist võrdõiguslikkust ja naiste 
mõjuvõimu suurendamist edendava 
ELi rahastatud koostöö osa. 

Sisend Aastapõhine 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda programmiaruannete põhjal. 

2.46. Sootundlikud näitajad võivad osutada kvantitatiivsetele näitajatele, mis 
põhinevad sooliselt eristatud statistilistel andmetel35. Leidsime, et kuigi mõne fondi 
jaoks kehtivad õiguslikud nõuded registreerida isikuandmeid soo alusel36, ei sisaldanud 
programmiaruanded sooliselt eristatud teavet näitajate ja neile seatud sihtväärtuste 
kohta. 

                                                      
35 OECD: arenguabi komitee soolise võrdõiguslikkuse võrgustik. 

36 Näiteks tuleb ESF+ näitajad, sealhulgas „töötud, sealhulgas pikaajalised töötud, osalejad“, 
tuleb jagada naiste, meeste ja mittebinaarsete isikute kaupa vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määruse (EL) 2021/1057 (millega luuakse Euroopa 
Sotsiaalfond+ (ESF+) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1296/2013) I lisale. 
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Vähe on teavet ELi programmide 
edusammude kohta kestliku arengu 
eesmärkide saavutamisel 
2.47. Käesolevas osas keskendume sellele, kas komisjon kasutas asjakohast
tulemusraamistikku, et mõõta ELi eelarve panust kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisse. Joonisel 2.6 esitatakse meie kasutatud kriteeriumid ja üldine hinnang. 

Joonis 2.6. Kestliku arengu eesmärkide tulemusraamistik 

Kestliku arengu eesmärgid Üldine hinnang: 


Kokkuvõttes leidsime, et kestliku arengu eesmärgid on 

integreeritud vaid vähesel määral ja tulemusraamistik ei ole 
täielik. 

Hinnang tulemuslikkuse iga komponendi kohta 

Komponent Hinnang Kriteeriumid 

Poliitiline pühendumus 
kõrgeimal tasandil  Prioriteedi kohta on institutsioonidevaheline kokkulepe ja institutsioonid 

teevad selles valdkonnas koostööd ka eelarveküsimustes.

Mõõdetavad eesmärgid 
ja näitajad  Paljudel programmidel on seda prioriteeti puudutavad eesmärgid ja 

näitajad.

Kõrgetasemelised 
tulemieesmärgid  Kulutustele seatud eesmärgid on sätestatud määruses või on eesmärgiks 

seatud kindel protsent iga-aastastest kulutustest.

Seiremetoodika  Komisjon on töötanud välja metoodika asjaomaste kulutuste mõõtmiseks 
programmide tasandil.

Vastutus aruandluse 
kaudu 

Komisjon esitas iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, programmide 
tulemuslikkuse ülevaadetes ja programmiaruannetes täpse ja 
usaldusväärse teabe.

 Täidetud 

 Osaliselt täidetud 

 Täitmata 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
Märkus: meie hindamiskriteeriume selgitatakse täpsemalt lisas 2.1. 
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2.48. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 institutsioonidevaheline 
kokkulepe hõlmab kestliku arengu eesmärke ning mitmel programmil on selle 
prioriteediga seotud eesmärgid ja näitajad. See ei sisaldanud kulutustele seatud 
sihtväärtust ja komisjon ei ole välja töötanud metoodikat iga programmi asjaomaste 
kulutuste mõõtmiseks. Järgnevates lõikudes näidatakse, et esitatud teabes on 
mõningaid ebatäpsusi. 

Kontrollikoja varasema töö käigus on täheldatud, et komisjon ei 
esita teavet eelarve panuse kohta kestliku arengu eesmärkide 
saavutamisse 

2.49. Kirjutasime oma 2019. aasta jätkusuutlikkuse alast aruandlust kajastavas 
ülevaates37, et alates 2017. aastast esitati programmide tegevusaruannetes 
üldkirjeldus (ilma summadeta) selle kohta, kuidas aruandes käsitletav programm aitab 
täita kestliku arengu eesmärke. Komisjoni 2018. aastal antud hinnangul aitab pea iga 
programm täita üht või mitut kestliku arengu eesmärki. 

2.50. Möönsime oma ülevaates, et jätkusuutlikkuse integreerimine komisjoni 
tulemuslikkuse alasesse aruandlusse oli keeruline ülesanne. Samas aga rõhutasime, et 
see võib aidata komisjonil tulemusnäitajaid ühtlustada ja konkreetseid programmilisi ja 
poliitikaalaseid eesmärke kõrgetasemeliste üldiste eesmärkidega paremini 
kooskõlastada. 

2.51. Ülevaates rõhutati ka vajadust luua terviklik aruandlusraamistik, mis hõlmaks 
näitajaid kliimameetmete tegelike kulude ja nende tulemuste jälgimiseks. Jõudsime 
järeldusele, et need näitajad võivad olla vajalikud, et hinnata kliimameetmeid 
puudutavate kestliku arengu eesmärkide täitmisel tehtud edusamme. 

                                                      
37 Ülevaade 07/2019 – „Aruanne jätkusuutlikkuse kohta: ülevaade ELi institutsioonidest ja 

asutustest“. 
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Komisjon on hakanud andma aru ELi kuluprogrammide ja 
kestliku arengu eesmärkide vaheliste seoste kohta 

2.52. Komisjoni 2023. aasta eelarvet käsitleva ringkirjaga tehti peadirektoraatidele 
ülesandeks loetleda kestliku arengu eesmärgid, millesse nende vastavad programmid 
panustavad, ning esitada illustreerivaid näiteid. 2023. aasta eelarveprojektis jõudis 
komisjon järeldusele, et 2021. aastal panustas 41 programmi vähemalt ühe kestliku 
arengu eesmärgi saavutamisse. Komisjon täpsustas kestliku arengu eesmärke, mille 
saavutamisele iga ELi programm kaasa aitab, ning tõi näiteid nende panuse kohta. 

2.53. Vaatasime läbi programmiaruannete punktis 6.5 („Toetus kestliku arengu 
eesmärkidesse“) esitatud üldise teabe ja leidsime, et enamik programme aitas 2021. 
aastal kaasa vähemalt ühe kestliku arengu eesmärgi saavutamisele. Konkreetseid 
kestliku arengu eesmärke puudutas kolmandik programmidest (vt joonis 2.7). 

Joonis 2.7. Programmiaruannetes kestliku arengu eesmärkide kohta 
esitatud teave 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 
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2.54. See, mil määral esitati programmiaruannetes teavet kestliku arengu 
eesmärkidesse panustamise kohta, varieerus märkimisväärselt. 11 valitud programmi 
puhul leidsime, et (vt joonis 2.8): 

o kaheksas programmis esitati finantsteavet vähemalt ühe kestliku arengu eesmärgi 
kohta 17-st; 

o ESF+, naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne 
Euroopa“ ja regionaalpoliitika olid kolm programmi, mille kohta anti kõige 
üksikasjalikumat finantsteavet; 

o naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne 
Euroopa“ ning programm „Euroopa horisont“ olid ainsad kaks programmi, mis 
hõlmasid kõiki 17 kestliku arengu eesmärki. 
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Joonis 2.8. Vähesed programmid esitavad üksikasjalikku finantsteavet 
kestliku arengu eesmärkide kohta 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 
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Kestliku arengu eesmärke puudutavad näitajad 

2.55. Nagu on selgitatud 1. peatükis (vt punkt 1.48), sisaldasid kontrollitud 
programmid mõningaid valitud horisontaalsete poliitikaprioriteetidega seotud 
näitajaid. Tabelis 2.4 tuuakse näiteid eri programmide kestliku arengu eesmärke 
puudutavatest näitajatest. 

Tabel 2.4. Näide eri programmide kestliku arengu eesmärke 
puudutavatest näitajatest  

ELi 
kuluprogramm Näitaja nimi Näitaja liik 

Andmete 
mõõtmise 
sagedus 

Naabruspoliitika, 
arengu- ja 
rahvusvahelise 
koostöö 
instrument 
„Globaalne 
Euroopa“ 

Haridust, sealhulgas a) põhiharidust ja 
b) keskharidust omandavate õpilaste 
arv ning nende isikute arv, kes on 
saanud kasu ELi toetatavast 
institutsioonide või töökohapõhisest 
kutseharidusest ja -õppest / oskuste 
arendamisega seotud meetmetest. 

Väljund Aastapõhine 

IPA III Energiamahukus mõõdetuna 
primaarenergia ja SKP vahelise suhtena Tulemus Aastapõhine 

IPA III 20–64aastaste inimeste tööhõive määr Mõju Aastapõhine 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda programmiaruannete põhjal. 
Märkus: Need kolm näitajat on asjakohased vastavalt kestliku arengu eesmärkide nr 4 („kvaliteetne 
haridus“), nr 7 („taskukohane ja puhas energia“) ja nr 8 („inimväärne töö ja majanduskasv“) puhul. 
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Uueks prioriteediks on digiüleminek 
2.56. Käesolevas osas keskendume sellele, kas komisjon kasutas asjakohast 
tulemusraamistikku, et mõõta ELi eelarve panust digiüleminekusse. Joonisel 2.9 
esitatakse meie kasutatud kriteeriumid ja üldine hinnang. 

Joonis 2.9. Digiülemineku tulemusraamistik 

Digiüleminek Üldine hinnang: 

 
 

Kokkuvõttes leidsime, et digiüleminek on integreeritud vaid 
vähesel määral ja tulemusraamistik ei ole endiselt välja 

arendatud. 

Hinnang tulemuslikkuse iga komponendi kohta  

Komponent Hinnang Kriteeriumid 

Poliitiline pühendumus 
kõrgeimal tasandil  Prioriteedi kohta on institutsioonidevaheline kokkulepe ja institutsioonid 

teevad selles valdkonnas koostööd ka eelarveküsimustes. 
Mõõdetavad eesmärgid 
ja näitajad  Paljudel programmidel on seda prioriteeti puudutavad eesmärgid ja 

näitajad. 
Kõrgetasemelised 
tulemieesmärgid  Kulutustele seatud eesmärgid on sätestatud määruses või on eesmärgiks 

seatud kindel protsent iga-aastastest kulutustest. 
Seiremetoodika  Komisjon on töötanud välja metoodika asjaomaste kulutuste mõõtmiseks 

programmide tasandil. 
Vastutus aruandluse 
kaudu  

Komisjon esitas iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, programmide 
tulemuslikkuse ülevaadetes ja programmiaruannetes täpse ja 
usaldusväärse teabe. 

 

 Täidetud 

 Osaliselt täidetud 

 Täitmata 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
Märkus: meie hindamiskriteeriume selgitatakse täpsemalt lisas 2.1. 
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2.57. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 institutsioonidevaheline 
kokkulepe ei hõlma digiüleminekut. Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevates 
õigusaktides ja institutsioonidevahelises kokkuleppes ei ole seatud kulutustele 
sihtväärtusi ega nõutud, et komisjon tehtud kulutusi jälgiks. NGEUga nähakse taaste- ja 
vastupidavusrahastu uue prioriteedina ette digiüleminek. Täpsemalt sisaldab see 
kriteeriumi, et vähemalt 20% iga liikmesriigi taaste- ja vastupidavusrahastu 
hinnangulistest kogukulutustest peaks panustama digiüleminekusse38. 

Komisjon on esitanud teavet konkreetsete programmide 
panuse kohta digiüleminekusse 

2.58. Kuna institutsioonidevaheline kokkulepe ei hõlmanud digiüleminekut kui 
peavoolustamist vajavat prioriteeti, ei andnud komisjon selle kohta aru iga 
programmiaruande osas, milles kajastatakse programmi panust horisontaalsete 
prioriteetide saavutamisse. 

2.59. Teave digiülemineku kohta esitati aga nende programmide kohta, millel olid 
asjakohased üld- või erieesmärgid. Näiteks kirjeldati programmi „Digitaalne Euroopa“ 
saavutusi nii programmiaruandes kui ka iga-aastase haldus- ja tulemusaruande II 
köites. 

Digiüleminekut puudutavad näitajad 

2.60. Nagu on selgitatud 1. peatükis (vt punkt 1.48), sisaldasid kontrollitud 
programmid mõningaid valitud horisontaalsete poliitikaprioriteetidega seotud 
näitajaid. Tabelis 2.5 tuuakse näiteid eri programmide digiüleminekut puudutavatest 
näitajatest. 

                                                      
38 Eriaruanne 21/2022: „Riiklike taaste- ja vastupidavuskavade hindamine komisjoni poolt – 

üldiselt asjakohane, ent rakendamisega on endiselt seotud riske“. 
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Tabel 2.5. Näide eri programmide digiüleminekut puudutavatest 
näitajatest 

ELi kuluprogramm Näitaja nimi Näitaja liik 
Andmete 
mõõtmise 
sagedus 

Euroopa 
ühendamise 
rahastu 
digitaalvaldkond 

Uued ülisuure läbilaskevõimega 
internetiühendused sotsiaal-
majanduslikele keskustele ja 
ülikvaliteetsed internetiühendused 
kohalikele kogukondadele 

Tulemus Aastapõhine 

REGIONAALARENG 
(ERF) 

Lisandunud elamud ja ettevõtted, kus on 
tellitud lairibaühendus väga suure 
läbilaskevõimega võrku 

Tulemus 
Esimesed 
andmed 

2026 
„Digitaalne 
Euroopa“ Suure digimahukuse näitajaga ettevõtjad Mõju Aastapõhine 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda programmiaruannete põhjal. 

2.61. Raamistikul „Globaalne Euroopa“ (endine ELi tulemuste raamistik) on mitu 
selle prioriteediga seotud näitajat. Neid ei lisatud aga naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi „Globaalne Euroopa“ tulemusraamistikku, 
kuna raamistik käivitati alles hilisemas etapis.  
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Järeldused ja soovitused 
2.62. 1. peatüki analüüsi põhjal leidsime, et kliima, bioloogilise mitmekesisuse, 
soolise võrdõiguslikkuse, kestliku arengu eesmärkide ja digiülemineku prioriteedid olid 
tõepoolest kaasatud valitud kuluprogrammidesse. Kaasamise ulatus on aga 
prioriteediti väga erinev ning sooline võrdõiguslikkus on kõige vähem integreeritud 
prioriteet (vt punkt 1.20). 

2.63. Komisjon jälgib kliima-, bioloogilise mitmekesisuse ja soolise võrdõiguslikkuse 
eesmärkide saavutamiseks tehtud kulutusi. Komisjon koostas soolise võrdõiguslikkuse 
kulutuste mõõtmiseks katsemetoodika, mis ei ole nii hästi välja arendatud nagu kliima 
ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste arvutamise metoodika (vt punktid 
1.25–1.37). 

2.64. Ainult kliimaeesmärgil on konkreetsed sihtväärtused nii selle kohta, milline 
osa eelarvest tuleb eesmärgile kulutada, kui ka kulueesmärgi saavutamisel tehtud 
edusammude mõõtmiseks (vt punkt 1.24). 

2.65. 2019. aastal alustas komisjon katseprojektiga kontseptuaalse raamistiku 
väljatöötamiseks , et mõõta eri programmide koondtulemusi töökohtade, kliima ja 
digiülemineku valdkonnas. Tunnistame, et horisontaalsete prioriteetide jaoks 
tulemusraamistiku väljatöötamine on keerukas ülesanne, kuid samas leiame, et 
praegused edusammud ei ole piisavad (vt punktid 1.50–1.51). 

1. soovitus. Horisontaalsed poliitikaprioriteedid tuleb 
tulemusraamistikku paremini integreerida 

Võttes arvesse oma lähenemisviisi maksumust ja teostatavust, peaks komisjon 
parandama horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimist tulemusraamistikku 
järgmiselt: 

a) analüüsima oma katseprojekti (mis käsitles tulemusnäitajaid, millega mõõdetakse 
eelarvekulutuste mõju horisontaalsetele prioriteetidele) tulemusi ja võtma 
asjakohaseid meetmeid; 

b) täiustama soolise võrdõiguslikkuse kulutuste jälgimise metoodikat, tugevdama ELi 
soomõõdikutena kasutatavate skooride andmise miinimumnõudeid ning lisama 
oma tulevastes õigusaktide ettepanekutes programmidesse ka soolise 
võrdõiguslikkuse aspektid; 
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c) analüüsima ja otsustama, kas ja kuidas mõõta digiülemineku ja kestliku arengu 
eesmärkide toetamiseks tehtavaid kulutusi. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2027. aastale järgneva mitmeaastase finantsraamistiku 
ettevalmistamiseks 

2.66. DG BUDG annab teistele peadirektoraatidele igal aastal eelarveprojekti 
ettevalmistamiseks juhiseid (eelarve ringkiri). Komisjon avastas 7. juunil 2022 
avaldatud iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes mitu kodeerimisviga. Mõned neist 
olid märkimisväärsed ja komisjon tegi aruandes seejärel parandusi (vt punktid 1.52 ja 
2.14). Lisaks leiame, et esitati olulisel määral ligikaudseid väärtusi (vt punkt 2.24), mida 
komisjon piisavalt ei selgitanud. 

2.67. Peavoolustamisele on omane, et programmid toetavad üheaegselt mitut 
prioriteeti. Eri prioriteetide vahel võib tekkida mitut liiki koostoimet. Iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes ei selgitatud sellist koostoimet, eelkõige kliima ja 
bioloogilise mitmekesisuse vahel (vt punkt 1.45 ja punktid 2.17–2.19). 

2.68. Kokkuvõttes kasutas komisjon asjakohast tulemusraamistikku, et mõõta ELi 
eelarve panust kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisse. 
Tulemusraamistik eelarvest soolisesse võrdõiguslikkusse antud panuse mõõtmiseks on 
paranenud, kuid sellel on piiranguid, ning raamistikud eelarve panuse mõõtmiseks 
kestliku arengu eesmärkidesse ja digiüleminekusse tuleb alles välja töötada 
(vt punktid 2.8, 2.30, 2.48 ja 2.57). 

2. soovitus. Parandada iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
ning programmiaruannetes horisontaalsete 
poliitikaprioriteetide kohta esitatavat aruandlust 

Selleks et parandada integreeritud finants- ja vastutusaruannete paketis nii üksikute 
programmide kui ka ELi eelarve kui terviku horisontaalsete poliitikaprioriteetide kohta 
esitatud teabe usaldusväärsust, peaks komisjon: 

a) esitama iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes horisontaalsete 
poliitikaprioriteetide kohta nii suurel määral kui võimalik täpse finants- ja 
mittefinantsteabe; 

b) andma nii iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes kui ka programmiaruannetes 
aru nende kulutuste kasutamise kohta, mis toetavad mitut horisontaalset 
poliitikaprioriteeti (et paremini esile tuua selliste poliitikavaldkondade koostoimet 
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ja töötada välja oma tulevane uus raamatupidamissüsteem kulutuste suuruse 
mõõtmiseks); 

c) andma iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes aru eelarve kõigist asjakohastest 
kulutustest, millel on positiivne mõju soolisele võrdõiguslikkusele. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2023. aasta haldus- ja tulemusaruande koostamise ajaks 
(v.a tulevane uus raamatupidamissüsteem, mis tuleks kasutusele võtta uue 
mitmeaastase finantsraamistiku alguseks) 
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Lisad 

2.1 lisa. Kliima, bioloogilise mitmekesisuse, soolise võrdõiguslikkuse, kestliku arengu eesmärkide ja 
digiülemineku tulemusraamistiku hindamiseks kasutatavad auditikriteeriumid 

Tulemuslikkuse komponent Kriteeriumid Hinnang tulemuslikkuse komponendile 

Poliitiline pühendumus kõrgeimal 
tasandil 

Prioriteeti ei ole integreeritud institutsioonidevahelisse kokkuleppesse ja 
institutsioonid teevad selles valdkonnas koostööd eelarveküsimustes. 

Täitmata 

Prioriteeti ei ole integreeritud institutsioonidevahelisse kokkuleppesse ja 
institutsioonid teevad selles valdkonnas koostööd eelarveküsimustes. 

Täidetud 

Mõõdetavad eesmärgid ja näitajad 

Seda prioriteeti puudutavad eesmärgid ja näitajad on vaid vähestel 
programmidel. 

Täitmata 

Seda prioriteeti puudutavad eesmärgid ja näitajad on vaid mõnel programmil. Osaliselt täidetud 

Seda prioriteeti puudutavad eesmärgid ja näitajad on paljudel programmidel. Täidetud 

Kõrgetasemelised tulemieesmärgid 

Kulutustele seatud sihtväärtused ei ole sätestatud määruses ning puudub 
eesmärk kulutada teatav protsent iga-aastastest kulutustest. 

Täitmata 

Kulutustele seatud eesmärgid on sätestatud määruses või on eesmärgiks seatud 
kindel protsent iga-aastastest kulutustest. 

Täidetud 

Seiremetoodika 

Komisjon ei ole töötanud välja metoodikat asjaomaste kulutuste mõõtmiseks 
programmide tasandil. 

Täitmata 

Komisjon on töötanud välja metoodika asjaomaste kulutuste mõõtmiseks 
programmide tasandil. 

Täidetud 
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Tulemuslikkuse komponent Kriteeriumid Hinnang tulemuslikkuse komponendile 

Vastutus aruandluse kaudu 

Komisjon esitas iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, tulemuslikkuse 
ülevaates ja programmiaruannetes täpse ja usaldusväärse teabe mõne üksiku 
programmi horisontaalse prioriteedi kohta. 

Täitmata 

Komisjon esitas iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, tulemuslikkuse 
ülevaates ja programmiaruannetes täpse ja usaldusväärse teabe mõne 
programmi horisontaalse prioriteedi kohta. 

Osaliselt täidetud 

Komisjon esitas iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, tulemuslikkuse 
ülevaates ja programmiaruannetes täpse ja usaldusväärse teabe kõigi 
programmide horisontaalse prioriteedi kohta. 

 

Täidetud 

Üldine hindamine 

Täidetud on alla poole tulemuslikkuse komponentidest. 0 – Täitmata 

Täidetud umbes pool tulemuslikkuse komponentidest.  1 – Osaliselt täidetud 

Täidetud on enam kui pool tulemuslikkuse komponentidest. 2 – Täidetud 
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2.2 lisa. Panus kliimaeesmärkide saavutamisse 2021. aastal, eelmise aasta hinnang ja alusaktides 
sätestatud sihtväärtused 

Programm  

Kliima 2021 
(eelarveprojekt 

2022) 
(miljardites 

eurodes) 

Kliima 2021 
(eelarveprojekt 

2023) 
(miljardites 

eurodes) 

Kliima 
(hinnanguline 
kogusumma 
2021–2027 
(miljardites 

eurodes) 

Eelarve kokku  
2021–2027 
(miljardites 

eurodes) 

Hinnanguline %  
2021–2027 

Alusaktides 
seatud 

sihtväärtused 

Programm „Euroopa 
horisont“ 5 000 4 750 32 226 92 972 35% 35% 
Euroopa ühendamise 
rahastu 
digitaalvaldkond 4 284 4 194 20 944 33 109 63% 60% 
Programm „Digitaalne 
Euroopa“ 0 36 36 6 608 1% – 
REGIONAALARENG 17 474 37 80 425 293 525 27% (1): 
ESF+ 1 075 0 6 450 118 122 5% – 
ÜPP 15 900 17 212 144 321 386 333 37% 40% 
EMKVF 109 48 1 025 6 073 17% – 
Programm LIFE 446 375 2 979 5 457 55% 61% 
Õiglase ülemineku 
mehhanism 0 9 20 045 20 097 100% 100% 
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Programm  

Kliima 2021 
(eelarveprojekt 

2022) 
(miljardites 

eurodes) 

Kliima 2021 
(eelarveprojekt 

2023) 
(miljardites 

eurodes) 

Kliima 
(hinnanguline 
kogusumma 
2021–2027 
(miljardites 

eurodes) 

Eelarve kokku  
2021–2027 
(miljardites 

eurodes) 

Hinnanguline %  
2021–2027 

Alusaktides 
seatud 

sihtväärtused 

Naabruspoliitika, 
arengu- ja 
rahvusvahelise 
koostöö instrument 
„Globaalne Euroopa“ 3 618 2 037 27 879 79 756 35% 30% 
IPA III 297 509 3 848 14 780 26% 18% 
KOKKU 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32%  

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal.  
(1): ERF 30% ja Ühtekuuluvusfond (ÜF) 37%. 
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2.3 lisa. Panus kliimaeesmärkidesse 2021. aastal (% kõigist kulukohustustest)  

Programm 

Kliimaga seotud 
kulukohustused kokku – 

eelarve ja NGEU 
(miljardites eurodes) 

2021. aasta 
kulukohustused kokku 
(miljardites eurodes) 

Kliimaga seotud kulutuste 
saavutamise % (2021) 

Alusaktis sätestatud 
sihtarv 

Programm 
„Euroopa horisont“ 4 750 13 586 35% 35% 
Euroopa ühendamise rahastu 
digitaalvaldkond 4 194 4 510 93% 60% 
Programm  
„Digitaalne Euroopa“ 36 1 160 3% – 
REGIONAALARENG 37 261 14% (1): 
ESF+ 0 146 0% – 
ÜPP 17 212 57 389 30% 40% 
EMKVF 48 107 45% – 
Programm LIFE 375 740 51% 61% 
Õiglase ülemineku mehhanism 9 10 97% 100% 
Naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö 
instrument  
„Globaalne Euroopa“ 2 037 10 834 19% 30% 
IPA III 509 1 572 32% 18% 
KOKKU 29 208 90 313 32%  

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal.  
(1): ERF 30% ja ÜF 37%. 
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2.4 lisa. Panus bioloogilise mitmekesisuse saavutamisse 2021. aastal ja tulevikuprognoosid  
(miljardites eurodes) 

Programm 
Bioloogiline 

mitmekesisus 
2021 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Kokku  
2021–2027 

Programm „Euroopa 
horisont“ 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
Euroopa ühendamise 
rahastu digitaalvaldkond 0 0 0 0 0 0 0 0 
Programm „Digitaalne 
Euroopa“ 0 0 0 0 0 0 0 0 
REGIONAALARENG 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
ESF+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÜPP 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
EMKVF 17 129 129 129 129 129 129 791 
Programm LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
Õiglase ülemineku 
mehhanism 0 0 0 0 0 0 0 0 
Naabruspoliitika, arengu- 
ja rahvusvahelise 
koostöö instrument 
„Globaalne Euroopa“ 529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 
IPA III 33 84 94 96 96 97 102 602 
KOKKU 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 
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2.5 lisa. Panus soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamisse 2021. aastal vastavalt punktiskoorile 
(miljardites eurodes) 

Programm 

Soolise 
võrdõiguslikkuse  

skoor 2 

Soolise 
võrdõiguslikkuse  

skoor 1 

Soolise 
võrdõiguslikkuse  

skoor 0 

Soolise 
võrdõiguslikkuse  

skoor 0* 

Sooline 
võrdõiguslikkus 2021. 

aastal kokku 
Programm „Euroopa 
horisont“ 37,7 160,0 0,0 11 195,5 11 393,2 
Euroopa ühendamise 
rahastu 
digitaalvaldkond 0,0 0,0 0,0 4510,1 4510,1 
Programm „Digitaalne 
Euroopa“ 0,0 0,0 0,0 1 130,0 1 130,0 
REGIONAALARENG 0,0 0,0 0,0 260,8 260,8 
ESF+ 0,0 0,0 0,0 143,1 143,1 
ÜPP 0,0 0,0 0,0 55 032,2 55 032,2 
EMKVF 0,0 0,0 0,0 106,5 106,5 
Programm LIFE 0,0 0,0 0,0 738,7 738,7 
Õiglase ülemineku 
mehhanism 0,0 0,0 0,0 3,9 3,9 
Naabruspoliitika, 
arengu- ja 
rahvusvahelise 
koostöö instrument 
„Globaalne Euroopa“ 200,0 8453,0 2180,0 0,0 10 833,0 
IPA III 42,8 498,4 1025,1 0,0 1566,3 
KOKKU 280,5 9111,4 3205,1 73 121,8 85 717,8 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal. 
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3. peatükk 

Soovituste põhjal võetud meetmed 
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Sisukord 
Punkt 

Sissejuhatus 3.1.–3.4. 

Tähelepanekud 3.5.–3.21. 
Nende soovituste osakaal, millega auditeeritavad täielikult 
nõustusid, suurenes 3.5.–3.6. 

Täielikult või suuremas osas täidetud soovituste osakaal on 
veidi vähenenud 3.7.–3.8. 

75% Euroopa Komisjonile esitatud soovitustest on täielikult 
või suuremas osas täidetud 3.9.–3.15. 

70% teistele auditeeritavatele esitatud soovitustest on 
täielikult või suuremas osas täidetud 3.16.–3.18. 

Tähtajaks täidetud soovituste osakaalu vähenemine 3.19.–3.20. 

Täitmise määr on kooskõlas auditeeritavate nõusolekuga 
auditisoovitustega 3.21. 

Järeldus 3.22. 

Lisad 
3.1 lisa. 2018. aasta soovituste täitmise üksikasjalik seis 
aruannete kaupa – Euroopa Komisjon 

3.2 lisa. 2018. aasta soovituste täitmise üksikasjalik seis 
aruannete kaupa – muud auditeeritavad 

3.3 lisa. Eriaruanded, milles kõik komisjonile esitatud 
soovitused on kas täielikult või suuremas osas täidetud 
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Sissejuhatus 
3.1. Kontrollime igal aastal, mil määral on meie auditeeritavad meie esitatud 
soovituste põhjal kolme aasta vältel 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. 

3.2. Käesoleval aastal analüüsisime 2018. aastal avaldatud 35 eriaruandest 30-s 
antud soovitusi. Viies eriaruandes1 esitatud soovitused jäävad käesolevast analüüsist 
välja, sest oleme nende täitmist käsitlenud eraldi auditite käigus või teeme seda 
tulevikus. 

3.3. Kokku uurisime 325 soovituse põhjal võetud meetmeid. Neist 255 olid esitatud 
Euroopa Komisjonile. Ülejäänud 70 soovitust olid suunatud Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Liidu Kohtule, Euroopa Keskpangale, Euroopa 
välisteenistusele ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvele. Nagu 
varemgi, ei uurinud me üksnes liikmesriikidele esitatud soovituste täitmist. 

3.4. 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 all, kellele 
soovitus peamiselt adresseeriti (v.a eriaruanne  34/2018, kus soovitused olid 
adresseeritud kõigile viiele auditeeritud institutsioonile). Meie töö tulemused 
kajastavad olukorda 2022. aasta mai alguse seisuga. 

                                                      
1 Eriaruanne 22/2018: „Programmi „Erasmus+“ raames toimuv liikuvus: miljonid osalejad ja 

mitmekülgne Euroopa lisaväärtus, tulemuslikkuse mõõtmist tuleb aga veelgi parandada“, 
eriaruanne 27/2018: „Türgi pagulasrahastu: kasulik abi, kuid vajab kulutõhususe 
suurendamiseks täiustamist“, eriaruanne 28/2018: „Enamik programmi „Horisont 2020“ 
kaasatud lihtsustamismeetmetest on küll toetusesaajate elu lihtsamaks teinud, kuid 
paranemiseks on veel ruumi “, eriaruanne 30/2018: „ELi reisijatel on palju õigusi, kuid 
reisijatel tuleb nende eest siiski võidelda“ ja eriaruanne 32/2018: „ELi hädaolukorra 
usaldusfond Aafrika jaoks: paindlik, kuid piisavalt fookustamata“. 
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Tähelepanekud 

Nende soovituste osakaal, millega auditeeritavad täielikult 
nõustusid, suurenes 

3.5. Neist 325 soovitusest, mille täitmist me kontrollisime, nõustusid auditeeritavad 
täielikult või osaliselt 300 soovitusega (92%) ja ei nõustunud 25 soovitusega (8%) 
(vt joonis 3.1). 

3.6. Võrreldes eelmise aastaga suurenes nende soovituste osakaal, millega täielikult 
nõustuti, 77%-lt 83%-le, samal ajal kui nende soovituste osakaal kokku, millega 
nõustuti täielikult või osaliselt, jäi suhteliselt stabiilseks. 

Joonis 3.1. Meie 2018. ja 2017. aasta eriaruannetes esitatud 
soovitustega nõustumine auditeeritavate poolt 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Täielikult või suuremas osas täidetud soovituste osakaal on 
veidi vähenenud 

3.7. Meie järelkontrolli ajaks ei olnud 325 soovitusest 16 täitmise tähtaeg veel 
saabunud. Ülejäänud 309 soovitusest on auditeeritavad täielikult täitnud 184 (60%). 
Suuremas osas on täidetud veel 45 soovitust (15%) (vt joonis 3.2). 

3.8. Võrreldes eelmise aastaga vähenes täielikult täidetud soovituste osakaal 70%-lt 
60%-le, suuremas osas täidetud soovituste osakaal suurenes aga 10%-lt 15%-le. Nende 
soovituste osakaal, mida täideti ainult osaliselt või üldse mitte, jäi suhteliselt 
stabiilseks. Soovituste täitmise seisu kirjeldatakse täpsemalt lisas 3.1 ja lisas 3.2. 
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Joonis 3.2. Meie 2018. ja 2017. aasta eriaruannetes esitatud soovituste 
täitmine auditeeritavate poolt 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

75% Euroopa Komisjonile esitatud soovitustest on täielikult või 
suuremas osas täidetud 

3.9. Komisjonile esitati kokku 321 soovitust. Neist 66 pärinesid viiest eriaruandest
(22/2018, 27/2018, 28/2018, 30/2018 ja 32/2018), mida käsitletakse eraldi 
järelkontrollis ja seetõttu käesolevas aruandes ei kajastata (vt punkt 3.2). 

3.10. Meie järelkontrolli ajaks ei olnud käsitletud 255 soovitusest 16 täitmise
tähtaeg veel saabunud. Ülejäänud 239 soovitusest on komisjon täielikult täitnud 148 
(62%) ja suuremas osas 32 (13%). Ülejäänud soovitustest on komisjon osaliselt täitnud 
28 (12%) ja täitmata jätnud 27 (11%) (vt joonis 3.3). Kui auditeeritavad meie soovitusi 
ei täitnud, oli see enamasti tingitud sellest, et nad ei olnud nendega nõus 
(vt punkt 3.21). Neljal juhul (2%) ei olnud täitmise seisu hindamine vajalik, kuna 
leidsime, et soovitus ei ole enam asjakohane. 
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Joonis 3.3. Meie 2018. aasta eriaruandes komisjonile esitatud soovituste 
täitmine 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

3.11. Soovituste täitmise seisu kirjeldatakse täpsemalt lisas 3.1. Seal kirjeldatakse 
lühidalt ka osaliselt täidetud soovitustega saavutatud positiivseid muutusi ja veel 
kõrvaldamist vajavaid puudusi. 

3.12. 28 eriaruandest 13 puhul, mis sisaldavad komisjonile esitatud soovitusi 
(vt lisa 3.3), täitis komisjon kõik soovitused täielikult või suuremas osas. 

3.13. Komisjonil on mõnikord kontrollikojast erinev seisukoht küsimuses, kas ja mil 
määral on soovitusi täidetud. Kui komisjon leiab, et soovitus on täielikult täidetud, 
lõpetab ta tavaliselt selle käsitlemise, isegi kui meie hindame täitmise taset teisiti. 

3.14. Hindasime 101 soovitust meie 2016. aasta eriaruannetest ja 47 soovitust 
meie 2017. aasta eriaruannetest, mis olid 2019. ja 2020. aasta järelkontrolli põhjal 
täitmata2. Käesoleval aastal olid neist 148 soovitusest 132 endiselt täitmata ja 
komisjon nendega enam ei tegelenud (vt joonis 3.4). Komisjon ei olnud nõustunud neis 
eriaruannetes esitatud 132 soovitusest 36-ga. Ta oli seisukohal, et ülejäänud 96 
soovitust olid kahe eelmise aasta järelkontrolli ajaks täielikult täidetud, kuigi meie 
sellega ei nõustunud. 

                                                      
2 Vt 2019. aasta aruanne ELi eelarve täitmise kohta, punktid 7.11–7.12, ja 2020. aasta 

aruanne ELi eelarve täitmise kohta, punktid 7.11–7.13. 
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Joonis 3.4. Nende 2016. ja 2017. aasta eriaruannetes esitatud soovituste 
käsitlemine, mida komisjon ei ole meie kahe eelmise aasta järelkontrolli 
käigus täielikult täitnud 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

3.15. Komisjon on jätkanud täielikult täitmata 148 soovitusest ülejäänud 16-ga 
tegelemist. Komisjoni hinnangul on ta nüüdseks lõpule viinud neist 16 soovitusest 9 
täitmise. Kohaldades 2016. ja 2017. aasta eriaruannetes esitatud täitmata soovituste 
suhtes võetud järelmeetmeid, jätkame selliste juhtumite jälgimist, analüüsides 
komisjoni andmeid, kuid me ei ole neid üksikasjalikult uurinud. 

70% teistele auditeeritavatele esitatud soovitustest on 
täielikult või suuremas osas täidetud 

3.16. Eriaruanded 02/2018, 14/2018, 15/2018, 29/2018 ja 34/2018 sisaldasid 
kokku 70 soovitust, mis olid suunatud teistele auditeeritavatele kui Euroopa Komisjon 
(Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Liidu Kohus, Euroopa Keskpank, 
Euroopa välisteenistus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve). 

3.17. Kõnealused auditeeritavad on neile esitatud soovitustest täielikult täitnud 36 
(51%). Suuremas osas on täidetud 13 soovitust (19%) (vt joonis 3.5). Ülejäänud 
soovitustest on nad osaliselt täitnud seitse (10%) ja jätnud täitmata kaks (3%). 
Mõlemal juhul ei olnud auditeeritav meie soovitusega nõus. Kolmel juhul (4%) ei olnud 
meil võimalik järeldusi teha (nt kuna ei olnud uusi projekte, mida hinnata) ja üheksal 

Komisjon ei ole järelmeetmeid võtnud Komisjon on järelmeetmeid 
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juhul (13%) ei olnud täitmise seisu vaja hinnata, kuna me leidsime, et soovitus ei ole 
enam asjakohane. 

Joonis 3.5. Meie 2018. aasta eriaruannetes muudele auditeeritavatele 
kui komisjon esitatud soovituste täitmine 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

3.18. Lisas 3.2 on esitatud üksikasjalik ülevaade nende soovituste täitmise seisust, 
mis on suunatud muudele auditeeritavatele kui komisjon. Samuti kirjeldatakse lühidalt 
tehtud edusamme ja puudusi, mis on osaliselt täidetud soovituste puhul püsima 
jäänud. 

Tähtajaks täidetud soovituste osakaalu vähenemine 

3.19. Viimastel aastatel oleme oma eriaruannetes järjekindlalt esitanud soovituste 
täitmise tähtajad. Tähtajad arutatakse läbi ja lepitakse kokku auditeeritavaga ning 
esitatakse meie eriaruannetes, tagamaks, et kõik asjaosalised on neist teadlikud. 

3.20. Võrreldes eelmise aastaga vähenes tähtajaks täidetud soovituste osakaal 
68%-lt 60%-le, samal ajal kui soovituste hilinenud täitmise ja soovituste täitmata 
jätmise osakaal suurenes (vt joonis 3.6). Seda muutust võib seletada asjaoluga, et 
võrreldes eelmise aastaga suurenes täielikult täitmata soovituste osakaal. 
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Joonis 3.6. Auditeeritavate poolt 2018. ja 2017. aasta eriaruannete 
soovituste täitmiseks võetud meetmete õigeaegsus 

 
Märkus: arvutusest on välja jäetud tähtajatud soovitused (2017. aastal 17 juhtumit), sellised soovitused, 
mille täitmise tähtaeg ei ole veel käes (2017. aastal viis juhtumit ja 2018. aastal 16 juhtumit), soovitused, 
mille suhtes me ei saanud otsust teha (2018. aastal kolm juhtumit) või mis ei ole enam asjakohased 
(2017. aastal kaks juhtumit ja 2018. aastal 13 juhtumit). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Täitmise määr on kooskõlas auditeeritavate nõusolekuga 
auditisoovitustega 

3.21. Meie analüüs näitab, et 84% 2018. aasta eriaruandes esitatud soovitustest, 
millega auditeeritavad täielikult või osaliselt nõustusid, täideti täielikult või suuremas 
osas. Seevastu vaid viis (20%) 2018. aasta eriaruannete 25 soovitusest, millega 
auditeeritavad ei nõustunud, täideti täielikult või suuremas osas. Joonisel 3.7 on 
esitatud soovituste täitmise määr vastavalt nendega nõustumise määrale, mis näitab, 
et soovituste täitmise määr on kooskõlas nendega auditeeritavate poolt nõustumise 
määraga. 
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Joonis 3.7. Soovituste täitmise määr vastavalt nendega auditeeritavate 
poolt nõustumise määrale  

 
Märkus: täitmise määra protsentuaalne väärtus vastab nõusoleku vastavale määrale. Arvutusest on välja 
jäetud 16 soovitust, mille täitmise tähtaeg ei ole veel käes, kolm soovitust, mille puhul me ei saanud 
otsust teha, ja 13 soovitust, mis ei ole enam asjakohased. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Nõus Osaliselt nõus Ei ole nõus
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Järeldus 
3.22. Meie analüüs näitab, et kuigi 2018. aasta eriaruannete soovitustega 
nõustumise määr oli eelmise aastaga võrreldes suurenenud 77%-lt 83%-le, vähenes 
täielikult või suuremas osas täidetud soovituste osakaal 80%-lt 75%-le. Samuti vähenes 
tähtajaks täidetud soovituste osakaal eelmise aasta 68%-lt käesoleval aastal 60%-le. 

91



 

 

Lisad 

3.1 lisa. 2018. aasta soovituste täitmise üksikasjalik seis aruannete kaupa – Euroopa Komisjon 

Nõustumise määr:  nõus;  osaliselt nõus;  ei ole nõus.  

Tähtajaks täitmise määr:  tähtajaks;  hilinemisega;  tähtaeg ei ole veel käes;  meetmeid ei ole võetud;  tähtaja täitmist ei ole kontrollitud. 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 01/2018:  
„Ühisabi Euroopa 
piirkondade 
projektide 
toetamiseks 
(JASPERS) – abi tuleb 
hakata paremini 
suunama“ 

1 a) 122  x       

1 b) 122  x       

1 c) 122  x       

1 d) 122  x       

1 e) 122   x      

2 a) 124  x       

2 b) 124  x       

3 a) 130   x      
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

3 b) 130  x       

4 a) 133    Ajavahemikuks 2021–2027 avaldas 
komisjon haldussuutlikkuse suurendamise 
tegevuskavad, milles nägi ette JASPERSi 
potentsiaalse (nõudluspõhise) rolli 
liikmesriikide abistamiseks nende puuduste 
kõrvaldamisel projektide ettevalmistamise 
ja hindamise valdkonnas. Komisjoni 
tehnilise abi strateegia ei hõlmanud 
JASPERSi suutlikkuse suurendamise 
meetmeid (eelkõige neid, mida pakuvad 
võrgustiku platvorm ja pädevuskeskuste 
talitus, mis peaksid täiendama tema 
standardseid nõustamisteenuseid), et 
tegeleda juhtumitega, kus liikmesriikide 
haldussuutlikkus ei olnud piisav. 

    

4 b) 133   x      

5 a) 138    Vahehindamise ajal (augustis 2021) oli töö 
JASPERSi 2021. aasta järgse 
järelevalvesüsteemi parandamiseks veel 
pooleli. Komisjon ei ole veel kasutusele 
võtnud kõiki teenuseid hõlmavat terviklikku 
süsteemi JASPERSi pikaajaliste ja 
lühiajaliste eesmärkide täitmise jälgimiseks. 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

5 b) 138 Komisjon on esitanud JASPERSi 
vahehindamise. Selle sisu vastab osaliselt 
kontrollikoja soovitusele. Komisjon ei ole 
veel taganud, et JASPERSi praegused ja 
tulevased hindamised oleksid piisavalt 
põhjalikud, ega saa seetõttu teha järeldusi 
selle kohta, kas JASPERS on saavutanud 
oma peamised eesmärgid. Järelevalve 
parandamiseks on käimas töö uue InvestEU 
nõustamiskeskuse pädevuses. 

5 c) 138 2017. aastal võttis JASPERS kasutusele uue 
põhilise tulemusnäitaja: „Kaalutud 
keskmised tulemused eksperdi kohta“. See 
tulemusnäitaja on aga ebapiisav JASPERSi 
tõhususe ja tulemuslikkuse parandamiseks 
ning eeskätt selle tagamiseks, et JASPERSi 
kõikide ülesannetega seotud abi tegelike 
kulude üle tehakse usaldusväärset 
järelevalvet ja et neid võrreldakse JASPERSi 
väljundite ja tulemustega. Ka JASPERSi 
vahehindamise praegune ulatus ei anna 
sellist kindlust. Komisjon ja JASPERS 
jätkavad tööd, et InvestEU kava järgiks 
põhilisi tulemusnäitajaid. 

5 d) 138 x 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 03/2018: 
„Makromajandusliku 
tasakaalustamatuse 
menetluse audit“ 

1 i) 101     x    

1 ii) 101     x    

1 iii) 101     x    

1 iv) 101     x    

2 i) 104  x       

2 ii) 104     x    

2 iii) 104     x    

2 iv) 104     x    

3 i) 107  x       

3 ii) 107  x       

4 108  x       

5 i) 110  x       

5 ii) 110  x       

6 i) 111   x      
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

6 ii) 111 x 

Eriaruanne 04/2018: 
„ELi abi Myanmarile/
Birmale“ 

1 (1. 
taane) 

63 x 

1 (2. 
taane) 

63 x 

1 (3. 
taane) 

63 Muutunud poliitilise olukorra tõttu pidi 
komisjon muutma oma tegevust 
Myanmaris. Seosepõhise 
reageerimismehhanismi kaudu tegeleb 
komisjon nüüd pikaleveninud kriiside tõttu 
enamiku riigi osadega. Komisjon ei esitanud 
tõendeid selle kohta, et ta oleks järjestanud 
riigi piirkonnad prioriteetide kaupa, 
lähtudes kõige pakilisematest vajadustest 
ja teiste rahastajate antavast toetusest. 

2 (1. 
taane) 

64 x 

2 (2. 
taane) 

64 x 

3 65 x 

4 66 x 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

5 (1. 
taane) 

68 x 

5 (2. 
taane) 

68 x 

6 (1. 
taane) 

69 x 

6 (2. 
taane) 

69 x 

Eriaruanne 05/2018: 
„Taastuvenergia 
kestliku maaelu 
arengu edendajana: 
märkimisväärne 
koostoime-
potentsiaal, mis on 
enamjaolt jäetud 
siiski kasutamata“ 

1 85 x 

2 86 x 

3 88 x 

4 91 x 

5 93 x 

1 a) 67 x 

1 b) 67 x 

2 67 Komisjon (eelkõige vastloodud Euroopa 
Tööjõuamet) kasutab senisest enam 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 06/2018:  
„Töötajate vaba 
liikumine – 
põhivabadus on 
tagatud, kuid 
töötajate liikuvusele 
tuleks kasuks ELi 
vahendite parem 
suunamine“ 

liikmesriikides kättesaadavaid andmeid. 
See võimaldab tal tuvastada 
diskrimineerimise juhtumeid või valdkondi. 
Euroopa Tööjõuametil ei ole siiski veel 
võimalik anda süstemaatilist ülevaadet 
vaba liikumisega seotud diskrimineerimise 
valdkondadest või sellest, kuidas need 
liikmesriigiti erinevad. 

3 67  x       

4 67  x       

5 a) 67  x       

5 b) 67  x       

Eriaruanne 07/2018:  
„ELi ühinemiseelne 
abi Türgile: siiani on 
sellega saavutatud 
vaid piiratud määral 
tulemusi“ 

1 60  x       

2 61  x       

3 a) 63  x       

3 b) 63  x       

3 c) 63  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

3 d) 63  x       

4 64  x       

5 65  x       

Eriaruanne 08/2018:  
„ELi toetus 
ettevõtete tootlikele 
investeeringutele – 
vajatakse suuremat 
rõhku kestvusele“ 

1 b) 100      x   

4 104      x   

5 a) 105  x       

Eriaruanne 09/2018:  
„Avaliku ja 
erasektori partnerlus 
ELis: palju puudusi ja 
vähe kasu“ 

1 78  x       

3 b) 84       x  

4 b) 90     x    

5 a) 92     x    

5 c) 92  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 10/2018:  
„Põllumajandustootj
ate põhitoetuskava – 
liigutakse õiges 
suunas, kuid mõju 
toetuse 
lihtsustamisele, 

1 75  x       

2 a) 77     x    

2 b) 77  x       

2 c) 77  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

suunamisele ja 
tasemete 
ühtlustamisele on 
piiratud“ 

3 85    Komisjon tegi mõjuhinnangu, et analüüsida 
põhitoetuskava toetuse andmise mudeli 
muudatusi. Hinnang ei hõlmanud täielikult 
kõiki tegureid, mis mõjutavad 
põllumajanduslike majapidamiste 
sissetulekut, nagu nägi ette meie soovitus. 
Seda puudust rõhutati juba kontrollikoja 
arvamuses 7/2018. Uue toetuste andmise 
mudeli kohaselt peavad ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) 
strateegiakavad põhinema iga 
liikmesriigi/piirkonna konkreetsete 
vajaduste hindamisel, selgetel eesmärkidel 
ja kvantifitseeritud sihtidel. Jääb 
ebaselgeks, kas komisjonil oli ÜPP 
strateegiakavade hindamisel võimalik 
siduda kavandatud meetmed asjakohaste 
tegevuseesmärkide ja põhitoetuskava 
toetuse tulemuslikkuse mõõtmise 
lähtetasemetega. 

    

Eriaruanne 11/2018:  
„Maaelu arengu 
projektide uued 
rahastamis-
võimalused: 

1 77  x       

2 78  x       

3 (1. 
taane) 

80  x       

101

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

lihtsamad, kuid 
mitte tulemustele 
suunatud“ 

3 (2. 
taane) 

80  x       

4 82  x       

Eriaruanne 12/2018:  
„Lairibaühendus ELi 
liikmesriikides: 
edusammudest 
hoolimata ei suudeta 
täita kõiki strateegia 
„Euroopa 2020“ 
eesmärke“ 

1 87  x       

3 87   x      

5 87   x      

6 87  x       

7 87   x      

8 87   x      

Eriaruanne 13/2018:  
„Terrorismi 
põhjustava 
radikaliseerumise 
vastane võitlus: 
komisjon käsitles 
liikmesriikide 
vajadusi, kuid 
koordineerimine ja 

1 a) 40  x       

1 b) 40  x       

2 a) 40  x       

2 b) 40  x       

2 c) 40  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

hindamine oli 
teataval määral 
puudulik“ 

2 d) 40  x       

2 e) 40  x       

3 a) 42    Komisjon on nüüd kindlaks määranud 
eesmärgid, näitajad ja vahendid, mille abil 
mõõta oma poliitiliste eesmärkide 
saavutamise edukust ja kulutõhusust. Siiski 
ei ole komisjon avaldanud ühtegi aruannet, 
milles ta hindaks oma poliitilisi eesmärke 
selle raamistiku alusel. Aruandluses on 
kasutatud piiratud arvu eespool nimetatud 
näitajaid, mis ei võimalda hinnata 
radikaliseerumisvastase poliitika üldist 
tõhusust ja kulutõhusust tervikuna. 

    

3 b) 42  x       

3 c) 42  x       

3 d) 42    Kuigi komisjon palub taotlejatel oma 
projekte hinnata, ei nõua ta, et nad 
näitaksid, kuidas nad oma tõhusust 
mõõdavad. Selle tagajärjel esitatakse 
jätkuvalt projekte, mis sisaldavad samu 
puudusi, millele on osutatud eriaruandes. 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 14/2018: 
„ELi keemia-, 
bioloogia-, 
radioloogia- ja 
tuumavaldkonna 
tippkeskused: 
tulemusi on vaja 
parandada“ 

1 a) 65 x 

1 b) 65 x 

1 c) 65 x 

2 67 x 

4 69 x 

5 a) 70 x 

5 b) 70 x 

6 a) 71 x 

6 b) 71 x 

Eriaruanne 15/2018: 
„Nigeri ja Mali 
sisejulgeoleku-
jõudude 
tugevdamine: 
edusammud on 
napid ja aeglased“ 

1 (2. 
taane) 

64 x 

1 (3. 
taane) 

64 x 

3 (2. 
taane) 

66 x 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 16/2018:  
„ELi õigusaktide 
järelhindamine: hästi 
toimiv, kuid 
mittetäielik 
süsteem“ 

1 a)  87    Komisjon on teinud edusamme 
järelevalveklauslite koostamise suuniste 
andmisel. Peamisi täiustusi oli kaks: (a) 
vahendi väljaandmine (ja ajakohastamine), 
milles viidatakse sõnaselgelt 
läbivaatamisklauslitele ja asjakohasele 
terminoloogiale, ning b) komisjoni 
ettepanek kaasseadusandjatele töötada 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe raames toimuva 
korrapärase dialoogi kaudu välja ühised 
määratlused ja teha kindlaks parimad 
tavad. Siiski ei ole veel tehtud 
märkimisväärseid edusamme 
institutsioonidevahelise käsiraamatu 
koostamiseks. 

    

1 b) 87     x    

2 a) 92   x      

2 b) 92     x    

2 c) 92  x       

3 92  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

4 a) 95   x      

4 b) 95  x       

5 96  x       

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

1 90   x      

2 a) 90  x       

2 b) 90   x      

3 a) 90  x       

3 b) 90  x       

3 c) 90  x       

4 90    Komisjon on teinud algatusi liikmesriikide 
haldussuutlikkuse parandamiseks. 
Rakenduskavade hindamisel peavad 
ametnikud nüüd uurima sekkumisloogika 
usaldusväärsust, näitajate ja eesmärkide 
seadmist ning muid tulemuslikkusega 
seotud aspekte. Tulemustele 
keskendumine ei ole siiski veel piisav. Nagu 
märgitud meie eriaruandes 24/2021, 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

põhines tulemusreservi vabastamine 
aastatel 2014–2020 peamiselt sellel, kuidas 
liikmesriigid on saavutanud oma kulu- ja 
väljundieesmärgid; vähem kui 1%-l 
juhtudest tugineti saavutatud tulemustele. 
Lisaks muudeti enne tulemuslikkuse 
hindamist paljusid vahe-eesmärke, mille 
tõttu vabastatud tulemusreservi osa 
suurenes (56% asemel 82%). 

Eriaruanne 18/2018:  
„Kas stabiilsuse ja 
kasvu pakti 
ennetusliku osa 
peamine eesmärk on 
täidetud?“ 

1 a) 137     x    

1 b) 137     x    

1 c) 137    Komisjoni läbivaatamise käigus käsitletakse 
vajalike kohanduste maatriksi tõhususe 
teatavaid aspekte, nagu on ette nähtud 
2016. aasta stabiilsuse ja kasvu pakti 
paindlikkuse küsimuses ühiselt kokku 
lepitud seisukohas. Läbivaatamine ei anna 
aga üksikasjalikku hinnangut kolmes 
olulises küsimuses: a) vaatlusaluse aasta ja 
kahe eelneva aasta lubatud kõrvalekallete 
kumulatiivne mõju iga-aastases hinnangus; 
b) erinevused maatriksi nõuetest tuleneva 
võla vähendamise tempo ja võlareeglist 
tuleneva tempo vahel; c) konkreetsemad 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

parameetrid (või selgus) eelarve 
kohandamiseks suure võlakoormusega 
riikides tavatingimustes (> 0,5%) ja 
tavalisest paremates tingimustes (>=0,75% 
või >=1%) proportsionaalselt iga riigi 
võlatasemega. 

2 a) 141     x    

2 b) 141     x    

2 c) 141  x       

3 142     x    

4 a) 143   x      

4 b) 143  x       

4 c) 143  x       

4 d) 143  x       

5 a) 145     x    

5 b) 145     x    
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

5 c) 145     x    

6 a) 146  x       

6 b) 146  x       

Eriaruanne 19/2018:  
„Euroopa 
kiirraudteevõrk: 
ebaühtlane kooslus, 
millest ei moodustu 
tervikut“ 

1 (1. 
taane) 

106  x       

1 (2. 
taane) 

106  x       

2 (1. 
taane) 

106  x       

2 (2. 
taane) 

106     x    

2 (3. 
taane) 

106      x   

2 (4. 
taane) 

106  x       

2 (5. 
taane) 

106     x    

2 (6. 
taane) 

106  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

3 (1. 
taane) 

106  x       

3 (2. 
taane) 

106  x       

3 (3. 
taane) 

106  x       

4 (1. 
taane) 

106  x       

4 (2. 
taane) 

106  x       

4 (3. 
taane) 

106  x       

4 (4. 
taane) 

106    Komisjon on astunud samme, et võtta 
kiirrongiteenuste jaoks kasutusele eraldi 
täpsuse mõõtmise meede, ning jätkuvad 
konsultatsioonid liikmesriikidega. Komisjoni 
rakendusmäärust (EL) 2015/1100 ei ole aga 
veel läbi vaadatud, et kehtestada eraldi 
kohustus anda aru kiirraudtee toimingute 
täpsuse kohta (standardse 
aruandlusraamistiku ja metoodikaga). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32015R1100


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

4 (5. 
taane) 

106  x       

Eriaruanne 20/2018:  
„Aafrika rahu ja 
julgeoleku struktuur: 
ELi toetus tuleb 
ümber suunata“ 

1 (1. 
taane) 

63  x       

1 (2. 
taane) 

63  x       

1 
(viimane 

lause) 

63  x       

2 (1. 
taane) 

64  x       

2 (2. 
taane) 

64   x      

2 (3. 
taane) 

64  x       

2 (4. 
taane) 

64  x       

2 b) 83  x       

3 a) 83  x       
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 21/2018:  
„ERFi ja ESFi 
projektide valik ja 
seire perioodil 2014–
2020 on endiselt 
peamiselt 
väljunditele 
suunatud“ 

3 b) 83  x       

Eriaruanne 23/2018:  
„Õhusaaste: meie 
tervis pole ikka veel 
piisavalt kaitstud“ 

1 a) 89  x       

1 b) 89  x       

1 c) 89  x       

2 a) 90    Komisjon tegi mõjuhinnangu, valmistades 
ette ELi piirnormide ja sihtväärtuste 
ajakohastamist kooskõlas WHO uusimate 
suunistega. Seadusandlik ettepanek on 
kavas esitada 2022. aasta teisel poolel. 

    

2 b) 90    Komisjon tegi mõjuhinnangu, korraldas 
sidusrühmade kohtumisi ja kogus 
tagasisidet poliitikaalaste 
sekkumismeetmete kohta, et valmistada 
ette õhukvaliteedi kavade täiustamist. Kuna 
komisjon on selle soovitusega vaid osaliselt 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

nõustunud, ei ole ta rakendanud ühtegi 
konkreetset lisavahendit, et muuta 
õhukvaliteedi kavad rohkem tulemustele 
suunatuks. Seadusandlik ettepanek on 
kavas esitada 2022. aasta teisel poolel. 

2 c) 90    Komisjon tegi mõjuhinnangu ja korraldas 
sidusrühmade kohtumisi, et valmistada 
ette õhukvaliteedi kavade täiustamist. 
Lisateabe saamiseks vt märkused 2. 
soovituse punkti a kohta. 

    

2 d) 90    Komisjon tegi mõjuhinnangu ja korraldas 
sidusrühmade kohtumisi, et valmistada 
ette vaatluspunktide arvu kohandamist, kus 
see on vajalik. Lisateabe saamiseks vt 
märkused 2. soovituse punkti a kohta. 

    

2 e) 90    Komisjon tegi mõjuhinnangu ja korraldas 
sidusrühmade kohtumisi, et parandada 
seda, kuidas liikmesriigid valideeritud ja 
reaalajas andmeid esitavad. Lisateabe 
saamiseks vt märkused 2. soovituse punkti 
a kohta. 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

2 f) 90    Komisjon on alustanud ettevalmistusi 
selliste sätete kehtestamiseks, millega 
tagatakse kodanike juurdepääs 
õiguskaitsele. Komisjon tegi mõjuhinnangu 
ning korraldas avaliku konsultatsiooni ja 
sidusrühmade kohtumisi, kus esitas 
ettevalmistava analüüsi. Lisateabe 
saamiseks vt märkused 2. soovituse punkti 
a kohta. 

    

3 a) 92   x      

3 b) 92  x       

4 a) 93     x    

4 b) 93  x       

4 c) 93  x       
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

4 d) 93    Komisjon on käsitlenud saadud kaebusi, 
kasutamata selleks spetsiaalselt 
väljatöötatud vahendit. Ta töötab praegu 
liikmesriikide pädevate asutuste jaoks välja 
veebipõhist juhenddokumenti. Endiselt on 
pooleli spetsiaalse vahendi väljatöötamine, 
mille abil kodanikud saaksid teatada 
õhukvaliteedi rikkumistest ja anda 
komisjonile tagasisidet küsimustes, mis on 
seotud liikmesriikide õhukvaliteedi 
parandamise meetmetega.  

    

4 e) 93  x       
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

4 f) 93    Komisjon on palunud liikmesriikidel 
ühtlustada oma lähenemisviisi 
õhukvaliteedi indeksitele välisõhu 
kvaliteedi eksperdirühma kaudu. Komisjoni 
poolt (koostöös Euroopa 
Keskkonnaametiga) õhukvaliteedi andmete 
mobiilirakenduse (mis sisaldab ka ameti 
õhukvaliteedi indeksit) käivitamine annab 
ühtlustamiseks täiendava stiimuli. Mitmel 
juhul on liikmesriigid selle alusel asunud 
viima oma riiklikke õhukvaliteedi indekseid 
vastavusse Euroopa õhukvaliteedi 
indeksiga. Mitmel muul juhul on 
liikmesriigid aga oma õhukvaliteedi 
indeksite täielikust ühtlustamisest 
keeldunud. 

    

Eriaruanne 24/2018:  
„Tööstuslikud 
süsinikdioksiidi 
kogumise ja 
säilitamise ning 
uuendusliku 
taastuvenergia-
tehnoloogia 

1 116   x      

2 a) 119  x       

2 b) 119  x       

2 c) 119  x       

2 d) 119       x  
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

näidisprojektid ELis: 
viimase kümne 
aastaga ei ole 
saavutatud oodatud 
edasiminekut“ 

2 e) 119 x 

2 f) 119 x 

3 a) 121 x 

3 b) 121 x 

4 a) 126 x 

4 b) 126 x 

5 a) 127 x 

5 b) 127 x 

5 c) 127 x 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 25/2018:  
„Üleujutuste 
direktiiv: riski 
hindamisel tehti 
edusamme, kuid 
kavandamist ja 
rakendamist tuleb 
parandada“ 

1 102    2019. aasta oktoobris korraldas üleujutuste 
töörühm koos liikmesriikidega seminari, et 
kindlaks teha ja jagada heade tavade 
näiteid seoses üleujutusriski maandamise 
kavade eesmärkide seadmisega. 2021. 
aasta septembris avaldas komisjon 
ülevaate liikmesriikide üleujutusriski 
maandamise tavadest. 2024. aastal 
kavatseb komisjon esitada aruande 
liikmesriikide üleujutusriski maandamise 
kavade teise vooru ja veemajanduskavade 
kolmanda vooru hindamise kohta. See on 
seotud üleujutuste direktiivi 
rakendamisaruande avaldamisega, mis 
tuleb esitada samaks kuupäevaks 
(üleujutuste direktiivi artikli 16 kohaselt). 
Liikmesriigid pidid need kavad esitama 
2022. aasta märtsiks. 

    

2 a) 103    Komisjon on loonud liikmesriikidega 
töörühma, et arutada veepoliitika 
raamdirektiivi ja üleujutuste direktiivi 
rakendamiseks vajalike meetmete 
kuluarvestust ja rahastamist. Komisjon on 
kavandanud ka mitmeid seminare, et 
suurendada liikmesriikide suutlikkust 
selliseid meetmeid rakendada. Komisjon on 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

säilitanud soovituse suhtes oma esialgse 
seisukoha, nimelt kavatseb ta esitada 
aruande üleujutusriski maandamise kavade 
teise vooru ja veemajanduskavade 
kolmanda vooru hindamise kohta 2024. 
aastal, mitte soovituse täitmise tähtajaks 
2022. aasta märtsis. Lisateabe saamiseks vt 
märkused 1. soovituse kohta. 

2 b) 103    Maailmapanga korraldatud ja komisjoni 
toetatud 2021. aasta uuring katastroofide 
ennetamise ja nendeks valmisoleku 
majanduslike aspektide kohta („Investment 
in Disaster Risk Management in Europe 
Makes Economic Sense“) kinnitas vajadust 
viia läbi rahvusvaheliste vesikondade 
põhjalik hindamine, et teha piiriüleseid 
investeeringuid, nagu me soovitasime. 
Komisjon on säilitanud soovituse suhtes 
oma esialgse seisukoha, nimelt kavatseb ta 
esitada aruande üleujutusriski maandamise 
kavade teise vooru ja veemajanduskavade 
kolmanda vooru hindamise kohta 2024. 
aastal, mitte soovituse täitmise tähtajaks 
2022. aasta märtsis. Lisateabe saamiseks vt 
märkused 1. soovituse kohta. 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

3 106    Struktuurifondide perioodi 2021–2027 
kehtiva määruse kohaselt peaksid 
rahastatavad projektid tagama parima 
suhte toetuse summa, teostatavate 
tegevuste ja eesmärkide saavutamise 
vahel. Meie soovitasime kasutada kulude-
tulude analüüsi. Komisjon on JASPERSi 
toetusel avaldanud suunised lihtsustatud 
kulude-tulude analüüsi kohta. Liikmesriigid 
võivad siiski kasutada muid meetodeid, mis 
võivad olla lihtsamad, kuid on vähem 
asjakohased ja objektiivsed ning annaksid 
seega väiksema kindluse üleujutusriski 
maandamise kavade kohaste 
üleujutusmeetmete prioriseerimise kohta. 

    

4 107   x      

5 108   x      

6 A) 112    Kliimamuutustega kohanemist käsitlevas 
uues ELi strateegias (COM(2021) 82) on 
komisjon korranud oma üldist kohustust 
aidata parandada kliimamuutustega 
kohanemise alaseid teadmisi ja 
modelleerimist. Selleks et aidata 
liikmesriikidel kavandada paremaid 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

meetmeid, avaldas komisjon 2021. aasta 
septembris aruande „Current Practice in 
Flood Risk Management in the European 
Union“ ning 2021. aasta oktoobris 
korraldas üleujutuste töörühm (mis 
koosnes liikmesriikide määratud 
ekspertidest ja komisjoni ametnikest) 
sellega seotud teemadel seminari. 
Komisjonil on aega kuni 22. detsembrini 
2024, et anda aru oma kontrollidest 
liikmesriikide edusammude kohta andmete 
kogumisel ja modelleerimisel. See on 
seotud üleujutuste direktiivi järgmise 
rakendamisaruandega, mis tuleb esitada 
samaks kuupäevaks (üleujutuste direktiivi 
artikli 16 kohaselt). 

6 B) a) 112    Komisjon on julgustanud liikmesriike 
hindama ja modelleerima kliimamuutuste 
mõju üleujutustele, tuginedes teatavatele 
uuringutele ja teadustöö tulemustele. 
Komisjonil on meie soovitatud kontrollide 
kohta aru andmiseks aega 22. detsembrini 
2024. See on seotud veepoliitika 
raamdirektiivi ja üleujutuste direktiivi 
rakendamisaruannetega, mis tuleb esitada 
samaks kuupäevaks. 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

6 B) b) 112     x    

6 B) c) 112     x    

7 a) 113    Komisjon on hakanud julgustama 
liikmesriike kavandama meetmeid, mille 
eesmärk on suurendada üleujutusriski 
kindlustuskatet ja suurendada üldsuse 
teadlikkust sellise kindlustuskatte eelistest 
(vt „Kliimamuutuste mõju vastase 
kindlustuskaitse lõhe ületamine“, 
SWD(2021) 123). Komisjon ei ole veel 
kontrollinud, kas liikmesriigid on 
kavandanud asjakohaseid meetmeid, et 
suurendada üldsuse teadlikkust 
kindlustuskaitse kasulikkusest üleujutusriski 
puhul. 

    

7 b) 113    Komisjon on korraldanud liikmesriikidega 
seminari kindlustuse ja üleujutuste teemal 
ning on kestlikule majandusele ülemineku 
rahastamise strateegia (COM(2021) 390) 
raames kavandanud asjakohaste meetmete 
võtmist. Komisjon ei ole veel kontrollinud, 
kas liikmesriigid on võtnud asjakohaseid 
meetmeid, et suurendada 
üleujutuskindlustuse katvust. 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

8 a) 115    Komisjon kontrollis, kas üleujutusriski 
maandamise kavade esimeses voorus 
esitati teavet ruumilise planeerimise kohta 
ja leidis, et selline teave oli väga piiratud. 
2020. aastal korraldas komisjon koos 
liikmesriikidega seminari ruumilise 
planeerimise ja üleujutuste teemal. 
Komisjon on jäänud oma esialgse seisukoha 
juurde, et ta ei täida seda soovitust, millega 
ta ei nõustunud, kuna peab maakasutuse 
planeerimist riigi pädevusse kuuluvaks. 

    

8 b) 115  x       

Eriaruanne 26/2018:  
„Mitmed viivitused 
tolli IT-süsteemide 
rakendamisel: mis 
läks valesti?“ 

1 a) 50   x      

1 b) 50   x      

2 a) 50  x       

2 b) 50  x       

3 a) 50   x      

3 b) 50  x       

4 50  x       
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

5 a) 50  x       

5 b) 50   x      

Eriaruanne 31/2018:  
„Loomade heaolu 
ELis: kuidas 
vähendada lõhet 
ambitsioonikate 
eesmärkide ja 
tegeliku 
rakendamise vahel“ 

1 a) 100  x       

1 b) 100    Komisjon on välja töötanud standardvormi, 
mida liikmesriigid peavad komisjonile 
esitatavates aastaaruannetes kasutama. 
Komisjon kavatseb kasutada liikmesriikide 
esitatud tulemusi, et kindlaks määrata 
loomade heaolu lähte- ja sihtnäitajad 
põllumajandusettevõtetes. Ta ei ole veel 
kindlaks määranud lähte- ja sihtnäitajaid, et 
mõõta ja võrrelda liikmesriikide nõuetele 
vastavuse taset ülejäänud 
riskivaldkondades. 

    

1 c) 100    Loomade kaitset ja heaolu käsitleva ELi 
strateegia (2012–2015) kohta avaldatud 
hinnangu järelduste käsitlemiseks on 
komisjon kavandanud mitmeid 
järelmeetmeid: loomade heaolu käsitlevate 
ELi õigusaktide toimivuskontrolli 
tegevuskava, avalik konsultatsioon 
loomade heaolu käsitlevate ELi õigusaktide 
läbivaatamise kohta ja loomade heaolu 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

märgistus. Alates 2022. aasta algusest 
töötas komisjon loomade heaolu 
käsitlevate ELi õigusaktide toimivuskontrolli 
tegevuskava kallal. 

2 a) 102  x       

2 b) 102  x       

3 a) 103     x    

3 b) 103  x       

4 a) 104    Liikmesriigid pidid esitama oma ÜPP 
strateegiakavad 31. detsembriks 2021. Nad 
saavad maksta põllumajandustootjatele 
meetmete eest, mis ületavad loomade 
heaolu miinimumnõudeid. Sigade sabade 
lõikamine on tunnistatud probleemiks, 
millega tuleb tegeleda poliitilisel tasandil, 
et saavutada loomade heaolu eeskirjade 
järgimine strateegia „Talust taldrikule“ 
kaudu. Riiklikke strateegiakavasid ei ole 
veel heaks kiidetud. Komisjon ei ole veel 
vastu võtnud delegeeritud õigusakti 
strateegiakavade määruse täiendamiseks 
seoses loomade heaoluga. Maaelu arengu 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

programmide ja sarnaseid loomade 
heaoluga seotud kohustusi hõlmavate 
erakavade võimalik kattumine on endiselt 
ebaselge. 

4 b) 104  x       

4 c) 104  x       

Eriaruanne 33/2018:  
„Kõrbestumine ELis: 
kasvav oht, mille 
tõkestamiseks tuleb 
rohkem tegutseda“ 

1 a) 74    Komisjon on võtnud meetmeid näitajate 
kindlakstegemiseks ja olemasolevate 
teadmiste koondamiseks, kuid ei ole veel 
kehtestanud metoodikat kõrbestumise ja 
mulla degradeerumise ulatuse hindamiseks 
ELis. 

    

1 b) 74    Komisjon on astunud samme (nt ELi 
mullavaatluskeskuse loomine) 
kõrbestumist ja mulla degradeerumist 
käsitleva teabe süstemaatiliseks 
kogumiseks ja vahetamiseks, kuid ei ole 
veel avaldanud andmeid selgel ja 
kasutajasõbralikul viisil. 

    

2 76  x       

3 a) 78    Komisjon on rahastanud üht uuringut ja 
käsitlenud mulla degradeerumise 
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

neutraalsuse probleemi oma uues 
mullastrateegias, kuid ei ole veel 
selgitanud, kuidas EL kavatseb saavutada 
2030. aastaks mulla degradeerumise 
neutraalsuse. 

3 b) 78  x       

3 c) 78      x   

Eriaruanne 34/2018:  
„ELi institutsioonide 
kontoriruumide 
haldamine – on häid 
tavasid, kuid ka 
mitmesuguseid 
puudusi“ 

1 
(esimen
e lõik) 

93    Komisjon on mitmes dokumendis välja 
toonud mõned oma kinnisvarastrateegia 
peamised põhimõtted. Mõned neist on aga 
aegunud või ei kata kogu komisjoni 
portfelli. Komisjon ei ole veel 
ajakohastanud ega vormistanud oma 
peamisi otsustuspõhimõtteid üldises 
kinnisvarastrateegias, mis hõlmaks kogu 
tema portfelli. 

    

1 (teine 
lõik) 

93  x       

2 i) 94       x  

2 ii) 94       x  

3 97  x       

127

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_ET.pdf


 

 

Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

4 98  x       

5 a) 101  x       

5 b) 101    Institutsioonid on kokku leppinud ühises 
mõõtekoodis ELi institutsioonide kõigi 
peamiste asukohtade jaoks (Brüssel, 
Luxembourg ja Strasbourg). See on oluline 
samm pindala käsitlevate andmete 
võrreldavuse parandamise suunas. 
Institutsioonid ei ole veel kokku leppinud 
ühistes kulunäitajates ning praegu ei jaga 
nad institutsioonidevahelistes foorumites 
omavahel pindala- ega kulunäitajaid. 
Hooneid käsitlevates iga-aastastes 
töödokumentides esitatud andmed ei 
võimalda pindala- või kulunäitajaid 
arvutada ega võrrelda. 

    

5 c) 101   x      

Eriaruanne 35/2018:  
„Valitsusväliste 
organisatsioonide 
rakendatavate ELi 
vahendite 

1 a) 66   x      

1 b) 66   x      

2 a) 69  x       
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Aruande number 
ja pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumi
se määr 

Täitmise määr 

Tähtajaks 
täitmise 

määr Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole 

täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

läbipaistvuse 
tagamine nõuab 
suuremaid 
pingutusi“ 

2 b) 69  x       

3 a) 71  x       

3 b) 71  x       

3 c) 71  x       

4 a) 74  x       

4 b) 74  x       

4 c) 74  x       

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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3.2 lisa. 2018. aasta soovituste täitmise üksikasjalik seis aruannete kaupa – muud auditeeritavad 

Nõustumise määr:  nõus;  osaliselt nõus;  ei ole nõus.  

Tähtajaks täitmise määr:  tähtajaks;  hilinemisega;  tähtaeg ei ole veel käes;  meetmeid ei ole võetud;  tähtaja täitmist ei ole kontrollitud. 

Aruande number ja 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumise 

määr 

Täitmise määr 

Õigeaegsuse 
tase 

Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 02/2018:  
„EKP tehtava 
pankade 
kriisijuhtimise 
toimimise tõhusus“ 

Euroopa Keskpank (EKP) 

1 a) 123 
 

x      
 

1 b) 123 
 

x      
 

2 a) 124 
 

x      
 

2 b) 124 
 

x      
 

3 a) 125 
 

 x     
 

3 b) 125 
 

 x     
 

3 c) 125 
 

x      
 

4 126 
 

 x     
 

5 a) 127 
 

x      
 

5 b) 127 
 

  EKP asutas 2019. aasta lõpus sõltumatu kohapealsete 
kontrollide peadirektoraadi, mis on positiivne samm. Kuigi 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_02/SR_SSM2_ET.pdf


Aruande number ja 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumise 

määr 

Täitmise määr 

Õigeaegsuse 
tase 

Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

hiljuti on korraldatud värbamiskampaaniaid vabade 
töökohtade täitmiseks, on selle kohapealne suutlikkus 
endiselt ebapiisav, et lahendada vara kvaliteediga seotud 
probleeme ja neid põhjalikult käsitleda. Kohapealsed 
kontrollid ei ole piisavalt hõlmanud nende pankade varade 
üldist kvaliteeti, kelle järelevalvealase läbivaatamise ja 
hindamise protsessi (SREP) punktisumma on 4. EKP 
käsutuses olevad kohapealsed ressursid (oskused, 
geograafiline katvus, kättesaadavus ajas) on piiratud ning 
ei võimalda toime tulla ettenägematute olukordadega. 
Viimastel aastatel on varade kvaliteeti põhjalikult 
analüüsitud peamiselt siis, kui pangad ühinevad ühtse 
järelevalvemehhanismiga. Kontrollide raames on aga harva 
põhjalikult uuritud halveneva finantsseisundiga pankade 
varade üldist kvaliteeti või nende kohustuste asjakohasust 
(vastavalt pankade finantsseisundi taastamise ja 
kriisilahenduse direktiivi artikli 27 lõike 1 punktile h ning 
Euroopa Pangandusjärelevalve suunistele varajase 
sekkumise meetmete kasutamise käivitajate kohta, punkt 
11). Selle asemel on kohapealsete kontrollide käigus 
korrapäraselt hinnatud teatavaid krediidiriski ja/või valitud 
portfellide krediidikvaliteedi aspekte. 

5 c) 127 x 

6 a) 128 x 

6 b) 128 x 

7 129 x 

8 130 x 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex%3A32014L0059
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1151520/9d796302-bbea-4869-bd2c-642d3d817966/EBA-GL-2015-03_EN%20Guidelines%20on%20early%20intervention%20measures.pdf?retry=1


 

 

Aruande number ja 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumise 

määr 

Täitmise määr 

Õigeaegsuse 
tase 

Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

Eriaruanne 14/2018:  
„ELi keemia-, 
bioloogia-, 
radioloogia- ja 
tuumavaldkonna 
tippkeskused: 
tulemusi on vaja 
parandada“ 

Euroopa Liidu välisteenistus 

3 a) 68 
 

x      
 

3 b) 68 
 

x      
 

Eriaruanne 15/2018:  
„Nigeri ja Mali 
sisejulgeoleku-
jõudude 
tugevdamine: 
edusammud on napid 
ja aeglased“ 

Euroopa Liidu välisteenistus 

1 (1. 
taane) 

64 
 

x      
 

2 65 
 

  ELi suutlikkuse suurendamise missioonil Nigeris on 
õnnestunud vabade töökohtade täitmist kiirendada. 
Puuduvad tõendid selle kohta, et ELi suutlikkuse 
suurendamise missioon Malis oleks proovinud leida 
uuenduslikke lahendusi vabade töökohtade täitmiseks. 

   
 

3 (1. 
taane) 

66 
 

x      
 

4 67 
 

x      
 

5 69 
 

 x     
 

Eriaruanne 29/2018:  
„Euroopa Kindlustus- 
ja Tööandja-
pensionide 
Järelevalve (EIOPA) 
on aidanud oluliselt 

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 

1 a) 93 
 

x      
 

1 b) 93 
 

  Vastastikuseid eksperdihinnanguid käsitlevatest 
aruannetest ei nähtu, et igaüks neist oleks keskendunud 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_ET.pdf


 

 

Aruande number ja 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumise 

määr 

Täitmise määr 

Õigeaegsuse 
tase 

Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

kaasa 
kindlustussektori 
järelevalvele ja 
stabiilsusele, kuid 
lahendamata on veel 
mitmeid tõsiseid 
probleeme“ 

ühele järelevalvealase ühtsuse küsimusele. Vastastikuseid 
eksperdihinnanguid ei viidud lõpule ühe aasta jooksul, 
kuigi selles osas on tehtud märkimisväärseid edusamme. 

1 c) 93 
 

x      
 

2 a) 96 
 

x      
 

2 b) 96 
 

x      
 

3 a) 97 
 

 x     
 

3 b) 97 
 

 x     
 

4 a) 99 
 

x      
 

4 b) 99 
 

x      
 

5 100 
 

x      
 

6 101 
 

 x     
 

7 a) 102 
 

x      
 

7 b) 102 
 

x      
 

7 c) 102 
 

    x  
 

8 a) 105 
 

x      
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Aruande number ja 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumise 

määr 

Täitmise määr 

Õigeaegsuse 
tase 

Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

8 b) 105 
 

x      
 

8 c) 105 
 

x      
 

Eriaruanne 34/2018:  
„ELi institutsioonide 
kontoriruumide 
haldamine – on häid 
tavasid, kuid ka 
mitmesuguseid 
puudusi“ 

Euroopa Parlament (EP) 

1 
(esimene 

lõik) 

93 
 

x      
 

1 (teine 
lõik) 

93 
 

 x     
 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

3 97 
 

x      
 

4 98 
 

    x  
 

5 a) 101 
 

x      
 

5 b) 101 
 

  Institutsioonid on kokku leppinud ühises mõõtekoodis ELi 
institutsioonide kõigi peamiste asukohtade jaoks (Brüssel, 
Luxembourg ja Strasbourg). See on oluline samm pindala 
käsitlevate andmete võrreldavuse parandamise suunas. 
Institutsioonid ei ole veel kokku leppinud ühistes 
kulunäitajates ning praegu ei jaga nad 
institutsioonidevahelistes foorumites omavahel pindala- 
ega kulunäitajaid. Hooneid käsitlevates iga-aastastes 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_34/SR_EU_OFFICES_ET.pdf


 

 

Aruande number ja 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumise 

määr 

Täitmise määr 

Õigeaegsuse 
tase 

Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

töödokumentides esitatud andmed ei võimalda pindala- 
või kulunäitajaid arvutada ega võrrelda. 

5 c) 101 
 

 x     
 

Euroopa Liidu Nõukogu (nõukogu) 

1 (1. 
taane) 

93 
 

 x     
 

1 (2. 
taane) 

93 
 

x      
 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

3 97 
 

    x  
 

4 98 
 

x      
 

5 a) 101 
 

  Nõukogu on töötanud uue ruumide haldamise süsteemi 
kallal, milles määratletakse uued näitajad. See ei ole aga 
veel valmis. 

   
 

5 b) 101 
 

  Institutsioonid on kokku leppinud ühises mõõtekoodis ELi 
institutsioonide kõigi peamiste asukohtade jaoks (Brüssel, 
Luxembourg ja Strasbourg). See on oluline samm pindala 
käsitlevate andmete võrreldavuse parandamise suunas. 
Institutsioonid ei ole veel kokku leppinud ühistes 
kulunäitajates ning praegu ei jaga nad 
institutsioonidevahelistes foorumites omavahel pindala- 
ega kulunäitajaid. Hooneid käsitlevates iga-aastastes 

   
 

135



 

 

Aruande number ja 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumise 

määr 

Täitmise määr 

Õigeaegsuse 
tase 

Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

töödokumentides esitatud andmed ei võimalda pindala- 
või kulunäitajaid arvutada ega võrrelda. 

5 c) 101 
 

 x     
 

Euroopa Liidu Kohus 

1 
(esimene 

lõik) 

93 
 

 x     
 

1 (teine 
lõik) 

93 
 

x      
 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

3 97 
 

x      
 

4 98 
 

x      
 

5 a) 101 
 

     x 
 

5 b) 101 
 

  Institutsioonid on kokku leppinud ühises mõõtekoodis ELi 
institutsioonide kõigi peamiste asukohtade jaoks (Brüssel, 
Luxembourg ja Strasbourg). See on oluline samm pindala 
käsitlevate andmete võrreldavuse parandamise suunas. 
Institutsioonid ei ole veel kokku leppinud ühistes 
kulunäitajates ning praegu ei jaga nad 
institutsioonidevahelistes foorumites omavahel pindala- 
ega kulunäitajaid. Hooneid käsitlevates iga-aastastes 
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Aruande number ja 
pealkiri Nr Eriaruande 

punkt 
Nõustumise 

määr 

Täitmise määr 

Õigeaegsuse 
tase 

Täielikult Suuremas 
osas Osaliselt Ei ole täidetud 

Ei ole 
võimalik 
järeldusi 

teha 

Ei ole enam 
asjakohane 

töödokumentides esitatud andmed ei võimalda pindala- 
või kulunäitajaid arvutada ega võrrelda. 

5 c) 101 
 

x      
 

Euroopa Keskpank (EKP) 

1 
(esimene 

lõik) 

93 
 

x      
 

1 (teine 
lõik) 

93 
 

x      
 

2 i) 94 
 

     x 
 

2 ii) 94 
 

     x 
 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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3.3 lisa. Eriaruanded, milles kõik komisjonile esitatud 
soovitused on kas täielikult või suuremas osas täidetud 

o Eriaruanne 05/2018: „Taastuvenergia kestliku maaelu arengu edendajana: 
märkimisväärne koostoimepotentsiaal, mis on enamjaolt jäetud siiski 
kasutamata“ 

o Eriaruanne 07/2018: „ELi ühinemiseelne abi Türgile: siiani on sellega saavutatud 
vaid piiratud määral tulemusi“ 

o Eriaruanne 08/2018: „ELi toetus ettevõtete tootlikele investeeringutele – 
vajatakse suuremat rõhku kestvusele“ 

o Eriaruanne 11/2018: „Maaelu arengu projektide uued rahastamisvõimalused: 
lihtsamad, kuid mitte tulemustele suunatud“ 

o Eriaruanne 12/2018: „Lairibaühendus ELi liikmesriikides: edusammudest 
hoolimata ei suudeta täita kõiki strateegia „Euroopa 2020“ eesmärke“ 

o Eriaruanne 14/2018: „ELi keemia-, bioloogia-, radioloogia- ja tuumavaldkonna 
tippkeskused: tulemusi on vaja parandada“ 

o Eriaruanne 15/2018: „Nigeri ja Mali sisejulgeolekujõudude tugevdamine: 
edusammud on napid ja aeglased“ 

o Eriaruanne 20/2018: „Aafrika rahu ja julgeoleku struktuur: ELi toetus tuleb ümber 
suunata“ 

o Eriaruanne 21/2018: „ERFi ja ESFi projektide valik ja seire perioodil 2014–2020 on 
endiselt peamiselt väljunditele suunatud“ 

o Eriaruanne 23/2018: „Õhusaaste: meie tervis pole ikka veel piisavalt kaitstud“ 

o Eriaruanne 24/2018: „Tööstuslikud süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning 
uuendusliku taastuvenergiatehnoloogia näidisprojektid ELis: viimase kümne 
aastaga ei ole saavutatud oodatud edasiminekut“ 

o Eriaruanne 26/2018: „Mitmed viivitused tolli IT-süsteemide rakendamisel: mis 
läks valesti?“ 

o Eriaruanne 35/2018: „Valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate ELi 
vahendite läbipaistvuse tagamine nõuab suuremaid pingutusi“ 

Märkus: eespool esitatud loetelust on välja jäetud neli soovitust, mille täitmise seisu polnud vaja 
hinnata, kuna need ei olnud enam asjakohased, ja 16 soovitust, mille täitmise tähtaeg ei olnud 
järelkontrolli tegemise ajaks veel saabunud. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_26/SR_CUSTOMS_IT_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_35/SR_NGO_FUNDING_ET.pdf


Lisa 

2018. aasta aastaaruande 3. peatükis esitatud soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2018 

Soovitus 3.1. Komisjon peaks oma programmide 
tegevusaruannetesse lisama näitajad, mis: 
 

a) annavad parema sisendite, väljundite, tulemuste ja mõju 
vahelise tasakaalu kaudu asjakohasemat teavet ELi 
rahastamisprogrammide saavutuste kohta. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

X 

2018 

Soovitus 3.1. Komisjon peaks oma programmide 
tegevusaruannetesse lisama näitajad, mis: 
b) on selgelt seotud meetmetega, mida rahastatakse ELi
rahastamisprogrammidest. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

X 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52019TA1008%2801%29


Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2018 

Soovitus 3.1. Komisjon peaks oma programmide 
tegevusaruannetesse lisama näitajad, mis: 
c) kajastavad pigem ELi rahastamisprogrammide saavutusi kui
komisjoni ja muude neid rakendavate asutuste tulemuslikkust. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

X 

2018 

Soovitus 3.1. Komisjon peaks oma programmide 
tegevusaruannetesse lisama näitajad, mis: 
d) hõlmavad programmide eesmärke.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

X 

2018 

Soovitus 3.2. Et arvutada lähtetasemest eesmärgi saavutamise 
suunas tehtud edusamme, peaks komisjon esitama 
tulemuslikkuse hindamise raamistikud kõigi programmide 
jaoks, millel on allpool loetletud tulemuslikkuse näitajate 
tunnused. Kui komisjon leiab, et see ei ole mõne näitaja puhul 
oluline, peaks ta selgitama oma valikut programmide 
tegevusaruannetes. 
a) kvantitatiivsed lähtetasemed, milles määratakse kindlaks
lähtetaseme aasta.

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

X 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2018 

Soovitus 3.2. Et arvutada lähtetasemest eesmärgi saavutamise 
suunas tehtud edusamme, peaks komisjon esitama 
tulemuslikkuse hindamise raamistikud kõigi programmide 
jaoks, millel on allpool loetletud tulemuslikkuse näitajate 
tunnused. Kui komisjon leiab, et see ei ole mõne näitaja puhul 
oluline, peaks ta selgitama oma valikut programmide 
tegevusaruannetes. 

b) kvantitatiivsed vahe-eesmärgid. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

  X    

2018 

Soovitus 3.2. Et arvutada lähtetasemest eesmärgi saavutamise 
suunas tehtud edusamme, peaks komisjon esitama 
tulemuslikkuse hindamise raamistikud kõigi programmide 
jaoks, millel on allpool loetletud tulemuslikkuse näitajate 
tunnused. Kui komisjon leiab, et see ei ole mõne näitaja puhul 
oluline, peaks ta selgitama oma valikut programmide 
tegevusaruannetes. 

c) kvantitatiivsed eesmärgid, milles määratakse kindlaks 
eesmärgi saavutamise aasta. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

  X    
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2018 

Soovitus 3.2. Et arvutada lähtetasemest eesmärgi saavutamise 
suunas tehtud edusamme, peaks komisjon esitama 
tulemuslikkuse hindamise raamistikud kõigi programmide 
jaoks, millel on allpool loetletud tulemuslikkuse näitajate 
tunnused. Kui komisjon leiab, et see ei ole mõne näitaja puhul 
oluline, peaks ta selgitama oma valikut programmide 
tegevusaruannetes. 

d) nõutava kvaliteediga andmed, et eesmärgi suunas võrreldes 
lähtetasemega tehtud edusamme oleks võimalik hõlpsasti 
arvutada. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

     X 

2018 

Soovitus 3.3. Komisjon peaks püüdma saada õigeaegselt teavet 
kõigi tulemuslikkuse näitajate kohta, näiteks võttes kasutusele 
uued internetiplatvormidel asuvad aruandlusvahendid. 

Elluviimise tähtaeg: projekti käivitamine 2021. aastal. 

X      

2018 

Soovitus 3.4. Komisjon peaks kavandatud eesmärke 
dokumenteerima, et eelarvepädevad institutsioonid saaksid 
hinnata nende nõudlikkust. See eeldab eesmärkide esitamist 
kõikide rahastamisprogrammide näitajate kohta. 

Soovituse täitmise tähtaeg: 2022. aastal, 2023. aasta 
eelarveprojekti jaoks programmiaruannete koostamise ajaks. 

  X    
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täidetud 

Täitmata Ei ole 
asjakohane 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas Osaliselt 

2018 

Soovitus 3.5. Komisjon peaks programmide tulemuslikkuse 
ülevaadet veelgi täiustama, eelkõige järgnevalt: 
a) arvutama ühe meetodi abil alates lähtetasemest eesmärgi 
saavutamise suunas tehtud edusammud. Kui komisjon leiab, et 
see ei ole mõne näitaja puhul teostatav, peaks ta selgitama 
oma lähenemisviisi tulemuslikkuse ülevaates; 

Soovituse täitmise tähtaeg: Programmide tulemuslikkuse 
ülevaate 2021. aasta versioon. 

X      

2018 

Soovitus 3.5. Komisjon peaks programmide tulemuslikkuse 
ülevaadet veelgi täiustama, eelkõige järgnevalt: 
b) selgitama põhimõtteid, mida kasutati iga programmi jaoks 
tulemuslikkuse näitajate valimisel. 

Soovituse täitmise tähtaeg: Programmide tulemuslikkuse 
ülevaate 2021. aasta versioon. 

X      
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

ARUANDELE ELi EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA 

2021. AASTA LÕPU SEISUGA  

„1. PEATÜKK. KOMISJONI HORISONTAALSETE 

POLIITIKAPRIORITEETIDE LISAMINE ELi EELARVESSE“ 

SISSEJUHATUS KOMISJONI VASTUSTELE 

Komisjon tunneb heameelt selle üle, et kontrollikoja 2021. aasta aruandes eelarve tulemuslikkuse 
kohta keskendutakse poliitika peavoolustamisele. 

Peavoolustamine on äärmiselt oluline vahend, mille abil komisjon täidab horisontaalseid eesmärke, 
nagu kliimamuutuste vastu võitlemine või sooliselt võrdõiguslikuma ühiskonna saavutamine, 
suunates oma kuluprogrammid kindlalt konkreetsete ELi eesmärkide täitmisele asjaomastes 
poliitikavaldkondades. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 puhul on peavoolustamist 
arutatud kaasseadusandjatega ja sellest tulenev kokkulepe on esitatud institutsioonidevahelises 
kokkuleppes. Komisjon juhindub sellest mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 rakendamisel. 

Nagu kontrollikoja aruandes märgitud (punkt 1.14), kohustab institutsioonidevaheline kokkulepe 
komisjoni tagama eri valdkondades eri määral peavoolustamise. Lisaks poliitilistele kaalutlustele 
kajastavad need erisused ka ressursside ja infosüsteemidega seotud piiranguid. Kui mõne 
prioriteedi, näiteks kliima ja bioloogilise mitmekesisuse puhul on olemas teatavad sõnaselged 
kohustused sisendite kulude jälgimiseks, siis üheski valdkonnas ei laiene kohustused tulemuste 
mõõtmisele (vastupidiselt sisenditele). 

Peale institutsioonidevahelise kokkuleppe avaldas komisjon 2021. aasta juuni teatises „ELi eelarve 
tulemusraamistik“ (COM(2021) 366, kättesaadav aadressil https://europa.eu/!8DF8RG) oma 
eesmärgid seoses eelarve tulemusraamistiku, sealhulgas peavoolustatavate prioriteetidega. 
Nimetatud teatis loob aluse ambitsioonikale tööprogrammile, mis hõlmab katseprojekte kõikide ELi 
eelarvest rahastatavate sekkumiste kaudu konkreetsetes valdkondades saadud koondtulemuste 
mõõtmiseks. Töö selles valdkonnas on praegu pooleli. Kuigi komisjon on jätkuvalt täielikult 
pühendunud, on edusamme selles valdkonnas aeglustanud mitmeaastase finantsraamistiku 
vastuvõtmise ajal ja pärast seda aset leidnud enneolematud kriisid ja šokid, mis on nõudnud 
komisjoni täielikku tähelepanu. Asjaolusid ja neist tulenevaid piiranguid arvesse võttes on komisjon 
keskendunud sellele, et tagada oma õiguslike kohustuste täitmine. 

Metoodilisest seisukohast ei pea mis tahes ELi kuluprogrammi tulemusraamistik hõlmama 
horisontaalsete prioriteetidega (vastupidiselt programmispetsiifilistele prioriteetidele) otseselt 
seotud erieesmärke ega näitajaid. Igal juhul kehtestatakse nii erieesmärkide kui ka põhiliste 
tulemusnäitajate lõplik kogum iga üksiku ELi kuluprogrammi alusaktis kaasseadusandjatega 
peetavate läbirääkimiste tulemusel. Samuti on komisjon püüdnud mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kavandamisel vähendada erieesmärkide ja põhiliste 
tulemusnäitajate arvu ning need omavahel tihedalt siduda, muu hulgas vastusena kontrollikoja 
sellekohasele soovitusele (kontrollikoja 2017. eelarveaastat käsitlevate aastaaruannete 
3. soovitus). Selle põhjal ei eelda komisjon, et põhilised tulemusnäitajad hõlmaksid igakülgselt
horisontaalseid prioriteete või veelgi vähem kestliku arengu eesmärke.
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Sellega seoses on mitmesuguste kuluprogrammide mõju kohta aru andmiseks vaja järgida hoolikat 
lähenemisviisi kättesaadava teabe koondamiseks. 

Mõnes punktis (näiteks punktid 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11 ja 2.12) on kontrollikoda osutanud 
oma teatavate eelmiste aruannete järeldustele. Komisjoni vastused kõnealustele järeldustele 
asjaomastes aruannetes kehtivad jätkuvalt. 

HORISONTAALSETE POLIITIKAPRIORITEETIDE 
INTEGREERIMINE VALITUD ELi EELARVEPROGRAMMIDESSE 

Horisontaalsete poliitikaprioriteetide käsitlemise raamistik perioodi 2021–2027 

mitmeaastases finantsraamistikus 

1.17. Nagu kontrollikoda tunnistab, ei kohusta institutsioonidevaheline kokkulepe komisjoni

jälgima kogu ELi kulude kaudu tehtavat panust digipöördesse. Sel põhjusel sellist jälgimist praegu 
ei toimu. 

Meetodid mõne horisontaalse poliitikaprioriteedi kulutuste jälgimiseks 

Kliima 

1.29. Komisjon püüab pidevalt mõõta ühise põllumajanduspoliitika panust võimalikult

usaldusväärselt ja teaduspõhiselt, võttes samal ajal arvesse asjaolu, et metoodika rakendamine 
peab olema lihtne ja vältida tuleb põhjendamatut halduskoormust. Komisjon nõustub muutma 
määruse (EL) 2021/2115 artikli 100 lõikes 2 osutatud kaalutegureid, kui selline muutmine on 
põhjendatud keskkonna- ja kliimaeesmärkide kulude täpsema jälgimise tagamiseks. 

1.31. Komisjon ajakohastas oma metoodikat bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutuste

jälgimiseks kooskõlas 2022. aasta mais avaldatud uuringuga ja kohaldas seda 2021. aasta haldus- 
ja tulemusaruande / 2023. aasta eelarveprojekti raames kogu ELi eelarve suhtes. 

Sooline võrdõiguslikkus 

1.36. Komisjon otsustas teadlikult lisada oma soolise võrdõiguslikkusega seotud kulutuste

jälgimise metoodikasse sekkumised/meetmed ka selliste programmide alusel, mille alusaktid ei 
pruugi sisaldada konkreetselt soolist võrdõiguslikkust käsitlevaid eesmärke ja/või nõudeid esitada 
andmeid soo põhjal liigitatud näitajate kohta. Seda põhjusel, et ühelt poolt on mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 alusaktid juba vastu võetud (seega on ette nähtud see, mil määral 
need sisaldavad soopõhiseid eesmärke või andmetega seotud nõudeid) ja teiselt poolt on 
programmides piisavalt põhjendatud nende tegelikku panust kohapeal, olenemata sellest, kas 
nende alusakt sisaldab näitajaid. 

1.37. Komisjon esitab oma avalikul veebisaidil kogu vajaliku teabe, mille põhjal huvitatud

sidusrühmad saavad koostada ELi eelarvest soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks tehtava 
nominaalse panuse ühe (kaalutud) koondväärtuse. Nii EIGE töövahendi kui ka ühissätete määruse 
alusel koefitsiendi määramine on kunstlik, kujutades endast vaid metoodilist eeldust, ning on 
üldtunnustatult üks viis (ligikaudselt) hinnata kõnealuse sekkumise tegelikku summat, mis on 
reaalselt pühendatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. 
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Kestliku arengu eesmärgid 

1.39. Kooskõlas mitmeaastasele finantsraamistikule 2021–2027 lisatud institutsioonidevahelise

kokkuleppega kohustus komisjon võtma kestliku arengu eesmärke arvesse kõikides asjakohastes 
programmides (vt punkt 1.14 eespool). Komisjon tõendas, et ta täidab seda kohustust, esitades 
oma aruannetes näiteid selle kohta, kuidas asjaomaste programmidega vastavaid kestliku arengu 
eesmärke edendatakse. 

ARUANDLUS HORISONTAALSETE POLIITIKAPRIORITEETIDE 
SAAVUTAMISE KOHTA 

1.41. Komisjon kordab, et ta on võtnud ülesande anda aru institutsioonidevahelises kokkuleppes

kehtestatud kohustustest seoses horisontaalsete prioriteetidega, mida ta peab – küll eri määral – 
peavoolustama. Praegu ei laiene ükski kohustus asjaomaste tulemuste mõõtmisele, veelgi vähem 
nende saavutamisele. Komisjon on siiski kindlalt seisukohal, et peavoolustatud valdkondades 
eelarvest rahastatavate mitmesuguste sekkumiste koondtulemuste mõõtmine on oluline. 

Sel eesmärgil on ta käivitanud katseprojekti, et koostada vajalikud metoodikad, võttes arvesse 
asjaomaseid piiranguid. Komisjon on alati rõhutanud, et rohkemate eesmärkide täitmine kui need, 
mille suhtes ta on kohustuse võtnud, sõltub haldusressursside piiratusest. Selles valdkonnas 
tehtavaid edusamme on kahjulikult mõjutanud ka see, et komisjon peab tulema toime 
mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmise ajal või pärast seda aset leidnud enneolematute 
kriiside ja šokkidega. 

Eesmärkide integreerimisel tehtud edusammudest aru andmine iga-aastases 

haldus- ja tulemusaruandes 

1.43. Esimene taane. Käesolevas aruandes osutatud horisontaalsete prioriteetide komisjonipoolse

peavoolustamise kavandatud ulatused on erinevad. Iga-aastase haldus- ja tulemusaruande 
kohaselt on peamiste üldiste poliitikaeesmärkide ELi eelarveprogrammidesse integreerimise ulatus 
täielikult kooskõlas komisjoni kavade/kohustustega. 

Teine taane. Nagu on selgitatud näiteks komisjoni vastustes perioodi 2014–2020 mitmeaastase 
finantsraamistiku kliimakulutusi käsitlevale kontrollikoja eriaruandele, kajastab komisjoni hinnang 
jooksva aasta, aga ka eelnevate ja tulevaste aastate puhul ELi eelarvest kliimamuutustega 
võitlemiseks antava panuse kohta parimat asjaomasel ajal kättesaadavat teavet. Komisjon on 
võtnud kohustuse oma hinnanguid uue teabe kättesaadavaks saamisel ajakohastada ja esitada 
läbipaistvalt kogu teave, millel tema hinnangud põhinevad. 

Kolmas taane. Mis puudutab punkti 1.43 kolmandas taandes esitatud kontrollikoja väidet, siis 
märgib komisjon, et bioloogilise mitmekesisuse kulutuste jälgimise metoodika ajakohastamise 
ulatust kirjeldades kasutas komisjon väljendit „suures osas“, osutamaks konkreetselt sellele, et 
ajakohastamine hõlmas enamikku, kuid mitte kõiki programme. 

Neljas taane. Eelmistes aruannetes on kontrollikoda teinud etteheiteid seoses väitega, et ELi 
eelarve on suuresti sooneutraalne. Metoodika katseline rakendamine on aga näidanud, et suurem 
osa ELi eelarvest võib aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. See ei ole vastuolus 
kontrollikoja väitega, et teadaolevalt aitab soolise võrdõiguslikkuse edendamisele kaasa ligikaudu 
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4 % ELi eelarvest. Komisjon väidab üheselt, et meetmed, millele on määratud skoor „0*“, võivad 
võrdõiguslikkuse edendamist toetada, kuid see ei ole mingil juhul tagatud, ning selleks, et teha 
kindlaks nende panuse ulatus (ja isegi märgid sellest, et see panus lõppkokkuvõttes antakse), on 
vaja lisaanalüüsi ja -andmeid. Tuleb meelde tuletada, et metoodika on uus ning seda kohaldati 
esimest korda ja üksnes katseliselt, seega on sel palju arenguruumi. 

1.44. Esimene taane. Vt komisjoni vastus punktile 2.15.

Teine taane. Komisjon määras iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ESF+-i programmile 
skoori „1“, tunnustades asjaolu, et sooline võrdõiguslikkus oli jagatud eelarve täitmist järgiva haru 
kavandamisel oluline eesmärk. Täpsemalt on soolõime üks ESF+-i horisontaalne põhimõte. Seda 
tuleb võtta arvesse kõikide ESF+-i programmide ettevalmistamises, rakendamises, järelevalves ja 
hindamises. Peale selle on liikmesriikidel ESF+-i jagatud eelarve täitmise raames kohustus 
kavandada sihtotstarbelisi meetmeid, et suurendada naiste jätkusuutlikku osalemist tööhõives ja 
tööalast edukust, ning kõikide ESF+-i valikukriteeriumide ja menetlustega tuleb tagada sooline 
võrdõiguslikkus. Samuti liigitatakse ESF+-i alusel kõik isikuandmed ja näitajad soo põhjal. 

Mis puudutab komisjoni tegelikke soolise võrdõiguslikkuse seisukohast asjakohaseid kohustusi 
2021. aastal, millest on teatatud programmiaruandes, siis anti neile skoor „0“ põhjusel, et 
rakendamine ei olnud alanud ja ühtki liikmesriikide programmi ei olnud vastu võetud. 

Teave selle kohta, kas kulutused aitavad samal ajal kaasa mitme prioriteedi 

saavutamisele 

1.45. Komisjon kordab, et (negatiivse varjundiga) topeltarvestamise asemel on asjakohane

osutada sünergiatele alati, kui üks meede aitab täita rohkem kui ühte eesmärki. 

Tulemuste mõõtmine 

1.50. Vt komisjoni vastus punktile 2.48.

1.51. Mis puudutab peavoolustamist, siis on komisjon seadnud eesmärgiks minna mitmeaastase

finantsraamistiku 2021–2027 jooksul kaugemale institutsioonidevahelises kokkuleppes sätestatud 
kohustustest. Sellega seoses tehtavad edusammud sõltuvad kasutatavatest ressurssidest. Mitu 
mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmise ajal ja pärast seda toimunud ettenägematut 
sündmust on nõudnud komisjoni igakülgset reageerimist, sealhulgas eelarve täitmise 
ümbersuunamist. 

Ilma et see seaks kahtluse alla Soome näite paikapidavuse, leiab komisjon, et sarnaste elementide 
võrdlemisel tuleb võtta arvesse kõiki ELi eelarvest toetatavaid meetmeid, võrrelduna nende 
meetmetega, mida toetatakse Soome arengupoliitika alusel. Komisjon on kehtestanud ühised 
näitajad konkreetsete poliitikavaldkondade, näiteks ühtekuuluvuspoliitika või taaste- ja 
vastupidavusrahastu jaoks. Ülesanne seisneb selles, et koostada ühetaolised näitajad, mida saab 
kohaldada kõikide ELi eelarvest rahastatavate meetmete suhtes. 

Esitatud teabe kontrollimine komisjoni poolt 

1.52. Komisjon on igati pühendunud sellele, et esitada oma aruannetes tulemuslikkuse kohta

kvaliteetset teavet. See kohustus tähendab ka seda, et vigade tuvastamise korral parandab 
komisjon need läbipaistvalt. 
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1.1 lisa. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide integreerimine 

mõjuhinnangutesse 

Komisjon ei käsitanud mõjuhinnangus bioloogilist mitmekesisust programmi „Digitaalne Euroopa“ 
olulise horisontaalse prioriteedina. Mõjuhinnangu leheküljel 65 on mainitud võimalust, et programm 
„Digitaalne Euroopa“ võib saavutada sünergia programmiga LIFE. 

1.3 lisa. Horisontaalsete poliitikaprioriteetide jaoks kindlaks 

määratud kulueesmärgid 

Vastavalt 2. peatüki 2.2 lisale ei sisalda programmi „Digitaalne Euroopa“ õiguslik alus kliimaalast 
kulueesmärki. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

ARUANDELE ELi EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA 

2021. AASTA LÕPU SEISUGA  

„2. PEATÜKK. KOMISJONI HORISONTAALSETE 

POLIITIKAPRIORITEETIDE TULEMUSRAAMISTIK“ 

SISSEJUHATUS
2.3. Oma aruandluses eelarve täitmise kohta püüab komisjon saavutada tasakaalu terviklikkuse

ja täpsuse vahel, et aruanded oleksid kasulikud ja kasutajasõbralikud. Esitatava teabe liigi ja selle 
üksikasjalikkuse taseme üle otsustamisel tugineb komisjon kokkuleppele, mis saavutati 
kaasseadusandjatega 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes 
eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta. See tähendab, et 
kõikide valdkonnaüleste küsimuste kohta ei anta aru ühtemoodi. 

Siiski sisaldab 2021. aasta haldus- ja tulemusaruanne üksikasjalikku teavet soolisse 
võrdõiguslikusse antud panuse jälgimise uue katselise metoodika kohta. Panus ÜRO kestliku arengu 
eesmärkidesse määratakse kindlaks konkreetseid illustratiivseid näiteid käsitlevate aruannete 
kaudu.

KLIIMA- JA BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE PRIORITEETIDE 
TULEMUSRAAMISTIKKU INTEGREERIMINE 

ELi eelarve panus kliimasse ja bioloogilisse mitmekesisusse 

2.9–2.12. Mis puudutab kliimakulutusi käsitlevaid aruandeid, siis osutab komisjon oma

vastustele kontrollikoja eriaruandele 09/2022 ELi 2014.–2020. aasta eelarve kliimakulutuste kohta. 

Bioloogilise mitmekesisusega seoses avaldas komisjon 2022. aasta juunis uue laiaulatuslikul 
välisuuringul1 põhineva bioloogilise mitmekesisuse kulutuste jälgimise metoodika,2 et tagada 
usaldusväärne jälgimine ning kõrvaldada varasema jälgimismetoodika alusel tehtud järelhindamise 
käigus kindlakstehtud puudused ja täita konkreetsed soovitused1,2. Uue metoodika kohaselt ei 
jälgita kulutusi, mis võivad bioloogilist mitmekesisust kahjustada, sest mitmeaastases 
finantsraamistikus 2021–2027 järgitavas lähenemisviisis keskendutakse kahju mittetekitamise 
põhimõtte kasutusevõtule kõikides ELi fondides ja programmides. 

Aruandlus ELi eelarve panuse kohta kliimasse ja bioloogilisse mitmekesisusse 

2.14. Komisjon on igati pühendunud sellele, et esitada oma aruannetes tulemuslikkuse kohta

kvaliteetset teavet, ning on jätkanud esitatava teabe usaldusväärsuse ja kvaliteedi parandamist. 
See kohustus tähendab ka seda, et vigade tuvastamise korral annab komisjon neist läbipaistvalt 
aru. 

1 https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1

2  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf
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Kõnealune parandus puudutab ainult II köidet (1. ja 4. lisa). Komisjon on veendunud, et nüüd, mil 
need vead on parandatud, on iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud kõige ajakohasem 
ja täpsem teave. 

2.15. Komisjon märgib, et kliimameetmeid jälgiti ka perioodil 2014–2020 ja seda on juba

käsitletud kontrollikoja eriaruandes 09/2022. Komisjon osutab ka oma vastustele 
eriaruandele 31/2016. 

Järjepidevuse tagamiseks kohaldab komisjon sama metoodikat ka käesoleval üleminekuperioodil. 
Uue ÜPP rakendamine algab 1. jaanuaril 2023 ning perioodi 2023–2027 kliimameetmetega seotud 
kulude jälgimise metoodikat kohaldatakse kooskõlas määruse (EL) 2021/2115 artikli 100 sätetele. 

2.16. Komisjon osutab oma vastustele kontrollikoja eriaruandele 13/2020.

2.18. 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe3 kohaselt peab komisjon

kattuvusi arvesse võtma, mida ta regulaarselt ka teeb. Näiteks ei jäta komisjon meedet, mille puhul 
on kindlaks tehtud, et see toetab kliimamuutuste vastu võitlemist, välja nende meetmete kogumist, 
mille (võimalikku) panust bioloogilise mitmekesisuse taastamisele ta hindab, konkreetselt sel 
põhjusel, et komisjoni arvamuse kohaselt võib kahe eesmärgi taotlemine luua sünergiaid. 

Selliste kattuvuste täpse ulatuse kohta aru andmine (mida institutsioonidevahelise kokkuleppega ei 
nõuta) on tehniliselt keeruline ega ole praeguste süsteemide alusel teostatav, sest tulenevalt 
erinevatest mehhanismidest ja IT-süsteemidest on eri horisontaalsete prioriteetide jälgimise 
üksikasjalikkuse tase erinev. 

2.19. Nagu on nõutud institutsioonidevahelise kokkuleppega, võttis komisjon arvesse kõiki

kattuvusi, millele kontrollikoda on punktis 2.19 osutanud. 

Kulutuste jälgimine ja aruandluses hinnangute kasutamine 

2.23–2.24. Nagu on selgitatud vastustes eriaruandele kliimakulutuste kohta aastatel 2014–

2020, siis tähendab asjaolu, et ELi eelarve sisaldab oma laadilt mitmeaastaseid ja väga erineval 
viisil rakendatavaid meetmeid, seda, et ainus võimalus esitada ELi eelarvest kliimamuutustega 
võitlemiseks antava panuse iga-aastane reaalajas hinnang on koondada kulutsükli eri etappides 
olevad kulutused. Sel põhjusel ajakohastab komisjon regulaarselt ka varasemaid andmeid, võttes 
arvesse võimalikku uut kättesaadavat teavet. 

2.25. Lähtudes kindlakstehtud riskist, et 2023.–2024. aasta kliimakulutuste 35 % osakaalu

eesmärki ei saavutata, suurendasid programmitöös osalevad üksused 2022. aasta sügiseks 
teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi tööprogrammis investeeringuid 
kliimameetmetesse. Lõpliku eelhinnangu kohaselt on see näitaja 35,6 % (35 %st eesmärgist 
ligikaudu 170 miljonit eurot rohkem). 

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE LISAMINE 
TULEMUSRAAMISTIKKU 

Soolõime 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=ET. 
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2.31. Komisjon märgib, et kontrollikoja osutatud auditis soolõime kohta ELi eelarves

(eriaruanne 10/20214), mis avaldati 2021. aasta mais, käsitleti peamiselt mitmeaastase 
finantsraamistiku 2014–2020 ülesehitust. 

ELi eelarve panus soolise võrdõiguslikkuse edendamisse 

2.35. ESF+-i puhul tunnistab komisjon, et punktis 2.35 osutatud tekst esitati tehnilise vea tõttu

(tehnilistel põhjustel sisestati see viide tabeli all käsitsi ja kahel asjaomasel juhul ei ajakohastatud 
seda nõuetekohaselt). Üks ja ainus viide kõnealuse tabeli all peaks olema sõnastatud järgmiselt: 
„Konsolideeritud teave aasta täidetud kulukohustuste kohta (programmide lõikes tulemuste kaupa 
kokku (miljonites eurodes))“. 

Mis puudutab punktis 2.35 esitatud viidet programmi „Euroopa horisont“ programmiaruande kohta, 
siis soovib komisjon selgitada, et see osutab vajadusele arendada välja spetsiaalselt programmi 
„Euroopa horisont“ käsitlev sihtotstarbeline süsteem programmi meetmete ja eraldatud eelarve 
esiletõstmiseks, et nende kohta saaks aru anda vastselt koostatud komisjoni metoodika alusel, 
mille põhjal toimub kogu aruandlus punkti 6.4 alusel. 

2.36. Soolise võrdõiguslikkuse kohta teatatud summad on seotud iga programmi raames

rakendatud iga-aastaste kulukohustustega (programmide lõikes tulemuste kaupa kokku miljonites 
eurodes). Tulemus(t)e raames esitatud kulukohustuste kogusummad, mida on programmi puhul 
võimalik kasutada, võrduvad kulukohustuste summaga 2021. aasta vastuvõetud eelarve täitmise 
alusel. Metoodika seisukohast ei esitata teavet REACT-EU alusel soolise võrdõiguslikkuse 
edendamisse panustatud summade kohta. 

Soolise võrdõiguslikkuse seisukohast asjakohaseid arvandmeid ajakohastati piiratud arvul juhtudel, 
et võtta arvesse vastutavatelt peadirektoraatidelt saadud ajakohasemat teavet. 

2.38. Teave soolist võrdõiguslikkust edendavate summade kohta oli kõikide individuaalsete

programmide puhul läbipaistvalt kättesaadav. Komisjon tunnistab, et ei 2023. aasta 
eelarveprojektis ega iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ole veel esitatud konsolideeritud 
teavet soolist võrdõiguslikkust edendavate summade kohta (skoorid 1 ja 2). Komisjon tagab, et 
konsolideeritud teave on kättesaadav juba 2024. aasta eelarveprojekti raames. 

Mis puudutab iga programmi kohta antud maksimaalsete skooride loetelu, siis tegi komisjon 
kindlaks, et see erinevus tuleneb järgmisest. 

Skoor „1“. ESF+-i arvessevõtmine skoori „1“ puhul (jagatud eelarve täitmist järgiv haru). See tuleneb 
asjaolust, et skoor antakse rangelt programmi kavandamise/tulemusraamistiku, mitte 2021. aasta 
kulukohustuste summa põhjal (ESF+-i jagatud eelarve täitmist järgiva haru puhul on see summa 
programmitöö/rakendamise puudumise tõttu 0 eurot). Arvestades ESF+-i määruse hilist 
vastuvõtmist (juunis 2021) ja asjaolu, et liikmesriikide ametiasutused pidasid esmatähtsaks muid 
COVID-19 puhanguga võitlemisele suunatud õigusakte (REACT-EU, taaste- ja vastupidavusrahastu 
ning koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus (CRII) ja koroonaviirusele reageerimise 
investeerimisalgatus+ (CRII+)), lükkus ESF+-i jagatud eelarve täitmisega hõlmatud programmide 
vastuvõtmine 2022. aastasse ning eraldiste 2021. aasta osa kavandati ümber. Selle tulemusel 
2021. aastal kulusid ESF+-i jagatud eelarve täitmist järgiva haru alusel vastu ei võetud, hinnatud 
ega kavandatud. Seepärast ajakohastatakse programmiaruandes sisalduvate summade tabelit 
pärast kõikide ESF+-i programmide vastuvõtmist. 

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_ET.pdf. 
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Skoor „0*“. Euroopa Kaitsefondi puhul hinnati punktisumma konservatiivselt ümber skooriks „0“ 
(algselt skoorilt „0*“). Seega on 2023. aasta eelarveprojektis 29 programmi, mille skoor on „0*“. 

2.40. Arvutades kokku summasid, mille skoorid on „0*“, „1“ ja „2“, osutab komisjon konkreetselt

programmidele, mis soolist võrdõiguslikkus toetavad (skoorid „1“ ja/või „2“) või potentsiaalselt 
toetavad (skoor „0*“). See vastab eri skooride määratlusele. Kõnealuse summade koondamise 
eesmärk on rõhutada ELi eelarve potentsiaalset tähtsust soolise võrdõiguslikkuse tagamisel ja 
vajadust eelarvet praeguse mitmeaastase finantsraamistiku alusel sel eesmärgil võimaluse korral 
veelgi ulatuslikumalt kasutada. 

2.41. Komisjon on otsustanud kasutada skoori „0*“ eesmärgiga hoida tähelepanu meetmetel, mis

võivad soolist võrdõiguslikkust toetada, et suunata eelarve rakendamist võimalikult suures ulatuses 
võimalikult paljudele soolist võrdõiguslikkust tegelikult edendavatele tulemustele. Selle keskmise 
skoori „0*“ kasutamise on ette näinud ka Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE). 
Komisjon on väga selgelt öelnud, et selle skoori saab edaspidi muuta skooriks „1“ või „2“ üksnes 
toetavate analüüside/andmete olemasolu korral. 

2.42. Kõikides programmides on antud skoore põhjendatud alapunkti „Peamised saavutused ja

tulemused“ alusel, mis sisaldab ülevaadet programmi asjakohasusest erialakirjanduse põhjal ja 
vajaduse korral sellest, kuidas on soolist võrdõiguslikkust kajastatud programmi õiguslikus aluses / 
tulemusraamistikus / töökavas. Ainus erand on õiglase ülemineku mehhanismi programmiaruanne 
ja osaliselt ka programmi „EL tervise heaks“ aruanne, milles on selgitatud ainult ühte kõnealusest 
kahest skoorist. Juhul, kui anti ainult skoor „0*“, ei pruugi programmiaruandes olla seda skoori 
selgitatud (näiteks innovatsioonifondi puhul). See on kooskõlas metoodikaga, mille kohaselt tuleb 
põhjendada skoore „0“, „1“ ja „2“. 

2.43. Esimene taane. Mis puudutab panust kestliku arengu eesmärki nr 5 (sooline

võrdõiguslikkus), siis tuletab komisjon meelde, et programmidel, millele on antud skooriks „0*“, on 
soolisele võrdõiguslikkusele tõenäoline, ent mitte veel ilmne mõju. Mõistetavalt on olukorras, kus 
enamik programme ei ole veel jõudnud kavandamis- või rakendamisetappi, väga väheste 
programmide puhul olemas konkreetsed illustreerivad näited nende panuse kohta kestliku arengu 
eesmärki nr 5, nagu on nõutud eelarve ringkirjas. 

Vt ka komisjoni vastus punktile 2.42. 

Kulutuste sihtväärtused ja soolise võrdõiguslikkuse näitajad 

2.44. Selles valdkonnas ei ole kulutustele sihtväärtuste seadmine isegi kõige arenenumates OECD

riikides levinud tava, sest selliste sihtväärtustega kaasnevad nii eelised kui ka piirangud (vt OECD 
väljaanne sootundliku eelarvestamise kohta OECD riikides, https://www.oecd.org/gender/Gender-
Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46. ESF+-i määruse hilise vastuvõtmise tõttu (juunis 2021) ja kuna liikmesriikide

ametiasutused pidasid esmatähtsaks muid COVID-19 puhanguga võitlemisele suunatud õigusakte, 
lükati ESF+-i jagatud eelarve täitmisega hõlmatud programmide vastuvõtmine edasi 
2022. aastasse. Selle tagajärjel ei olnud rakendamine 2022. aasta programmiaruande koostamise 
ajal veel alanud. 

Sooliselt eristatud andmed esitatakse komisjoni aruannetes pärast kõikide ESF+-i programmide 
vastuvõtmist kogu nende rakendamisaja jooksul. 
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TEAVE ELi PROGRAMMIDE EDUSAMMUDE KOHTA KESTLIKU 
ARENGU EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEL 

2.48. Komisjon täidab oma institutsioonidevahelisest kokkuleppest tulenevaid kohustusi seoses

kestliku arengu eesmärkidega, esitades igal aastal aruande eelarveprojektile lisatud komisjoni 
talituste I töödokumendis ELi eelarve panuse kohta kestliku arengu eesmärkide saavutamisse. 
Selleks antakse horisontaalseid meetmeid käsitlevas jaos ülevaade ELi eelarve kooskõlast kestliku 
arengu eesmärkidega ning esitatakse individuaalseid programmiaruandeid käsitlevas 
sihtotstarbelises jaos kestliku arengu eesmärgid, millesse iga programmiga panustatakse, 
sealhulgas kõnealust panust illustreerivad näited. 

Teabe esitamine eelarve panuse kohta kestliku arengu eesmärkide saavutamisse 

2.51. Seoses kestliku arengu eesmärkidega üldiselt vt komisjoni vastus punktile 2.48.

Mis puudutab kliimameetmeid käsitlevaid kestliku arengu eesmärke, siis on komisjonil oma 
aruandlusraamistik, mida ta peab usaldusväärseks, samuti kavatseb komisjon investeerida selle 
tõhustamisse seoses mõjust teatamisega, muu hulgas aruandlusnõuete kontekstis, mida komisjon 
on kohustunud täitma roheliste võlakirjade emiteerimisel taasterahastu „NextGenerationEU“ 
raames. 

DIGIÜLEMINEK

2.59. Programmi „Digitaalne Euroopa“ käsitlev aruandlus ei hõlma teavet digiülemineku kohta

mitte peavoolustamise tulemusel, vaid kuna tegemist on programmi erieesmärgiga. 

2.60. Vt komisjoni vastus punktidele 1.1 ja 1.48.

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

2.62. Ajakohastatud parema õigusloome raamistikuga kehtestati alates 2021. aastast nõue viia

mõjuhinnangute raames läbi sooline analüüs. 

2.63. Komisjon tunnistab, et soolise võrdõiguslikkuse kulutuste jälgimise metoodika on uus ja

seda on rakendatud ainult katseliselt enne kaasseadusandjatega institutsioonidevahelises 
kokkuleppes kokku lepitud tähtaega. Seega on võimalusi selle parandamiseks ja selle nimel tehakse 
jõupingutusi. 

1. soovitus. Horisontaalsed poliitikaprioriteedid tuleb 

tulemusraamistikku paremini integreerida

a) Komisjon nõustub selle soovitusega.

Komisjon kavatseb anda aru oma rohe- ja digipöörde ning töökohtade valdkonnas läbiviidavate 
katseprojektide tulemuste kohta niipea, kui metoodiline töö on lõpule viidud, ning võtab nende 
tulemuste suhtes vastavalt vajadusele järelmeetmeid. 
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b) Komisjon nõustub selle soovitusega osaliselt.

Komisjon töötab selle nimel, et täiustada metoodikat ja integreerida sooline võrdõiguslikkus 
praeguste programmide kavandamisse. Komisjon ei saa võtta kohustusi seoses tulevaste 
seadusandlike algatuste sisuga. 

c) Komisjon nõustub selle soovitusega.

2.66. Komisjon on igati pühendunud sellele, et esitada oma aruannetes tulemuslikkuse kohta

kvaliteetset teavet. See kohustus tähendab ka seda, et vigade tuvastamise korral parandab 
komisjon need läbipaistvalt. 

Nagu on selgitatud punktis 2.23, ajakohastab komisjon regulaarselt oma hinnanguid 
kliimakulutuste kohta, võttes arvesse kogu uut kättesaadavat teavet. Iga-aastast reaalajas 
hinnangut ei ole võimalik esitada, sest see nõuaks kulutsükli eri etappides olevate kulutuste 
koondamist. 

2. soovitus. Parandada iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ning

programmiaruannetes horisontaalsete poliitikaprioriteetide kohta

esitatavat aruandlust

a) Komisjon nõustub selle soovitusega.

b) Komisjon nõustub selle soovitusega.

c) Komisjon nõustub selle soovitusega.
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

ARUANDELE ELi EELARVE TÄITMISE KOHTA – SEIS 2021. 

AASTA LÕPUS  

3. PEATÜKK. SOOVITUSTE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

TÄHELEPANEKUD 

Punktid 3.8., 3.9. ja lisa 3.1. Komisjon märgib, et soovituste arv, mille puhul on vaja

järelmeetmeid, on märkimisväärselt suurenenud – 149-lt 2017. aastal 255-le 2018. aastal. Seda 
tuleb vaadelda selliste komisjonile esitatavate eriaruannete arvu suurenemise kontekstis, millele on 
lisatud soovitused. Nende koguarv suurenes 20-lt 2017. aastal 33-le 2018. aastal. See muudab 
nende täitmise ja järelevalve keerukamaks. Eelkõige sisaldas kõigist 2018. aastal avaldatud 
eriaruannetest kuus aruannet 15 või enam soovitust (st soovitusi ja nende alasoovitusi) (nt 
eriaruanne nr 01/2018: „Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks (JASPERS) – abi tuleb 
hakata paremini suunama“, eriaruanne nr 03/2018: „Makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse audit“ ja eriaruanne nr 19/2018 „Euroopa kiirraudteevõrk: ebaühtlane kooslus, millest ei 
moodustu tervikut“). Komisjonile esitatud soovituste keskmine arv on stabiilselt olnud 9–
10 soovitust aruande kohta. 

Komisjon märgib, et 28 soovituse puhul, mida kontrollikoda ei lugenud täidetuks, on komisjon 
seisukohal, et neist neli on alates 23. maist 2022 täielikult täidetud ning esialgu ei nõustunud 
komisjon 16 soovitusega ja nõustus osaliselt kahe soovitusega põhjustel, mis on esitatud vastavate 
eriaruannete kohta avaldatud vastustes.  

Samuti ei nõustunud komisjon viie soovitusega 68 soovitusest, mille juures oli märge 
„hilinemisega“. Kontrollikoja hinnangul on neist viiest soovitusest üks täielikult täidetud, kaks suures 
osas täidetud ja kaks teatud osas täidetud. See tähendab seda, et komisjon võttis meetmeid 
olenemata asjaolust, et soovitusega ei nõustutud. Peale selle nõustuti 13 soovitusega esialgu 
üksnes osaliselt. 

3.13.–3.15. Komisjon peab ülimalt oluliseks kõikide selliste soovituste põhjal võetud

meetmeid, millega ta nõustus, ja nende soovituste täitmist. Kuigi järelevalvesüsteemi tõttu 
lõppevad seirevõimalused, kui komisjon leiab, et konkreetset soovitust tuleb täita, ei piira see 
asjaolu, et komisjon võib jätkata meetmete võtmist käimasolevate algatuste korral, millega tuleb 
pidevalt tegeleda (nt eriaruande SR 07/2020: „Ühtekuuluvuspoliitika rakendamine“ 3. soovitus, 
eriaruande SR 04/2017 „ELi eelarve kaitsmine õigusnormide vastaselt tehtud kulude eest“ 
4. soovitus, eriaruande SR 02/2017 „Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 
ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingute ja rakenduskavade üle“ 2. soovituse alapunkt b ja 
5. soovitus). Sellised meetmed ei kajastu komisjoni andmebaasis. Peale selle ei saa välistada
juhtumeid, mille puhul kontrollikoda peab soovitusi osaliselt täidetuks, samal ajal kui komisjon
leiab, et need on täielikult täidetud.
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3.20. Järelmeetmete täitmise määra ja 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 esmalt ei nõustunud, põhjustel, mis on esitatud avaldatud vastustes asjakohase 
eriaruande kohta.

Lisaks võivad mõnel juhul järelmeetmed nende meetmete keerukuse, õiguslike või poliitikaga 
seotud arengusuundumuste, vahendite piiratuse või väliste tegurite tõttu, nagu näiteks COVID-
19 pandeemia ja sellele enneolematule kriisile reageerimiseks võetud meetmed, mis nõudsid 
paljude meetmete prioriteetide muutmist, nõuda rohkem aega, kui esialgu eeldati. Asjaolu, et 
soovitus ei ole esialgseks täitmistähtajaks täielikult täidetud, ei tähenda seda, et selleks tähtajaks 
ei ole meetmeid võetud või et asjakohast soovitust pärast seda tähtaega täielikult ei täideta. 

JÄRELDUS 

3.22. Komisjon viitab oma vastusele punktile 3.8. ja eelkõige sellele, et seoses 2018. aastal

avaldatud eriaruannetega on soovituste arv, mille põhjal on vaja meetmeid võtta, varasemate 
aastatega võrreldes märkimisväärselt suurenenud, mis muudab nende täitmise ja järelevalve 
keerukamaks. 

EUROOPA KOMISJONI VASTUSED 3.1 LISALE „2018. AASTA 

SOOVITUSTE TÄITMISE ÜKSIKASJALIK SEIS ARUANNETE 

KAUPA – EUROOPA KOMISJON“ 

Eriaruanne 1/2018: „Ühisabi Euroopa piirkondade projektide toetamiseks 

(JASPERS) – abi tuleb hakata paremini suunama“ 

Vastus 4. soovituse alapunktile a, punkt 133. Komisjoni tehnilise abi strateegia eesmärk on 
piiritleda kõik tehnilise abi meetmed, keskendumata konkreetselt suutlikkuse suurendamise 
koordineerimisele. Kuid selleks, et veelgi selgitada JASPERSi rolli tehnilise suutlikkuse suurendamise 
valdkonnas, koostab JASPERS teadmussiirde strateegia. Tagatakse kooskõla komisjoni 
poliitikasuundadega haldussuutlikkuse suurendamise valdkonnas ning kõik tehnilise suutlikkuse 
suurendamisega seotud ülesanded lisatakse JASPERSi riiklikesse tööprogrammidesse. See 
võimaldab siduda kindlaks tehtud ja kokkulepitud tehnilise abi vajadused ühtekuuluvuspoliitika, 
õiglase ülemineku fondi ja Euroopa ühendamise rahastu poliitiliste eesmärkidega igas liikmesriigis. 

Vastus 5. soovituse alapunktile a, punkt 138. JASPERS on lõimitud InvestEU nõustamiskeskusega ja 
selle järelevalvenõuetega vastavusse viimine jätkub. 

Vastus 5. soovituse alapunktile b, punkt 138. JASPERS koostab järelevalve- ja aruandlusnõuete 
dokumendi, mille eesmärk on muu hulgas luua raamistik, mis tagab tulevaste hindamiste piisava 
põhjalikkuse. 

Vastus 5. soovituse alapunktile c, punkt 138. Andmed iga JASPERSi ülesande hinnangulise eelarve 
kohta koondatakse põhilise tulemusnäitaja „Vastuvõetud ja toetatud nõustamisülesannete arv, 
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suurus, liik ja jaotus“ alla. Samuti jälgitakse finants- ja haldusraamistiku lepingu määrade alusel 
lõpule viidud ülesannete tegelikku otsekulu. Lisaks kulude seirele jälgitakse ka inimressursi 
kasutamise intensiivsust, et koguda andmeid tõhususe ja tulemuslikkuse hindamiseks. 

Vastus 5. soovituse alapunktile d, punkt 138. Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Komisjoni 
vahelises finants- ja haldusraamistiku lepingus on väljendatud, et tulevase koostöö ühtlustamiseks, 
süstematiseerimiseks ja hõlbustamiseks ning seni omandatud kogemuste põhjal tundub olevat 
asjakohane ja lihtsustamise eesmärgiga kooskõlas, et liit ja pank lepivad finantsmäärust käsitlevas 
raamlepingus vastavalt oma aluslepingust tulenevatele rollidele kokku põhimõtetes, 
tüüptingimustes, tingimustes ja menetlustes, mille alusel liit ja pank teevad koostööd panga 
hallatavate rahastamisvahendite väljatöötamisel, kasutuselevõtul, rakendamisel ja haldamisel ning 
mida liit toetab rahaliselt liidu eelarvest ja/või Euroopa Arengufondist. Selles kontekstis sisaldab 
finants- ja haldusraamistiku lepingu VIII loend personali standardmäärasid, mida komisjon 
kohaldas nagu kõiki teisi finants- ja haldusraamistiku lepingu asjakohaseid artikleid. Finants- ja 
haldusraamistiku lepingu VIII loend sisaldab ka järgmist: punktides 1 ja 2 nimetatud määrasid 
kohaldatakse rakenduskokkulepete suhtes ilma täiendavate tegelike põhikulude või personali tööaja 
määratluse ja hindamismeetodi järelkontrollita. 

Eriaruanne 3/2018: „Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse audit“ 

Vastus 1. soovituse alapunktile i, punkt 101. Komisjon püüdis seda soovitust täita juba 2022. aasta 
mais kevadpaketi raames. Pakett avaldati 23. mail 2022 ja komisjon tegi muudatused, mis 
võimaldasid tal soovitust täita, valides makromajanduslikku tasakaalustamatuse menetlusse 
puutuvad riigipõhised soovitused, mis toimivad paljude riigipõhiste soovituste jaoks ettenähtud 
ajavahemiku jooksul. Kuigi majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise soovituste põhjal võetud 
meetmetes peetakse selle soovituse täitmist keskseks, on komisjon seisukohal, et see soovitus on 
juba täielikult täidetud. 

Vastus 1. soovituse alapunktile ii, punkt 101. Komisjon püüdis seda soovitust täita juba 2022. aasta 
mais kevadpaketi raames. Pakett avaldati 23. mail 2022 ja komisjon tegi muudatusi, mis 
võimaldasid tal soovitust täita, selgitades riigipõhise soovituse õigusdokumendi põhjendustes 
paremini makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlusega seotud riigipõhiste soovituste 
põhjendusi ja rõhutades, et riiklike taaste- ja vastupidavuskavade rakendamine peaks aitama 
suurendada SKP kasvu, mis iseenesest aitab omakorda kaasa tasakaalustamatuse vähendamisele. 
Kuigi majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise soovituste põhjal võetud meetmetes peetakse 
selle soovituse täitmist keskseks, on komisjon seisukohal, et see soovitus on juba täielikult täidetud. 

Vastus 1. soovituse alapunktile iii, punkt 101. Komisjon püüdis seda soovitust täita juba 
2022. aasta mais kevadpaketi raames. Pakett avaldati 23. mail 2022 ja komisjon tegi muudatusi, 
mis võimaldasid tal soovitust täita, pöörates põhjalikes analüüsides rohkem tähelepanu poliitiliste 
reaktsioonide analüüsimisele ja allesjäänud poliitikalünkadele tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks 
ning sidudes selle tasakaalustamatuste arenguga. Riigipõhiste soovituste täielikku eel- või 
järelhindamist takistavad põhjused, mis on loetletud kontrollikoja esialgses aruandes sisalduvas 
komisjoni vastuses. Kuigi majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise soovituste põhjal võetud 
meetmetes peetakse selle soovituse täitmist keskseks, on komisjon seisukohal, et see soovitus on 
juba täielikult täidetud. 

Vastus 1. soovituse alapunktile iv, punkt 101. Komisjon püüdis seda soovitust täita juba 
2022. aasta mais kevadpaketi raames. Pakett avaldati 23. mail 2022 ja komisjon tegi muudatused, 
mis võimaldasid tal soovitust täita, valides makromajanduslikku tasakaalustamatuse menetlusse 
puutuvad riigipõhised soovitused, mis toimivad paljude riigipõhiste soovituste jaoks ettenähtud 
ajavahemiku jooksul. Kuigi majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise soovituste põhjal võetud 
meetmetes peetakse selle soovituse täitmist keskseks, on komisjon seisukohal, et see soovitus on 
juba täielikult täidetud. 
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Vastus 2. soovituse alapunktile i, punkt 104. Nagu on märgitud komisjoni vastuses auditiaruandele 
(punkt 97), tuleks makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse rakendamise muutmisel 
(välja arvatud 3. soovituse alapunkt ii, 4., 5. ja 6. soovitus) võtta arvesse makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse läbivaatamist. Kuue paketi läbivaatamise soovituste põhjal võetud 
meetmed viibisid COVID-19 kriisi tõttu, kuna oli vaja keskenduda kriisiga seotud vahetutele 
probleemidele, mistõttu tuli pikendada erinevate soovituste täitmistähtaega. Komisjon püüdis seda 
soovitust täita 2022. aasta mais kevadpaketi raames. Pakett avaldati 23. mail 2022 ja komisjon 
tegi muudatused, mis võimaldasid soovitust täita, tagades, et põhjaliku analüüsi hindamine 
kajastaks selgelt tasakaalustamatuse kriitilisust.  

Vastus 2. soovituse alapunktile iii, punkt 104. Ülemäärase tasakaalustamatuse menetluse 
rakendamine on majanduse juhtimise raamistiku käimasoleva läbivaatamise põhielement, kuid 
läbivaatamise lõpuleviimise aeg on endiselt teadmata. Seetõttu tuleb soovituse eeldatavat 
täitmistähtaega selle asjaolu arvessevõtmiseks pikendada 2023. aasta juulini. 

Eriaruanne 4/2018: „ELi abi Myanmarile/Birmale“ 

Vastus 1. soovitusele (kolmas taane), punkt 71. Vajaduste prioriteedid määratakse vastavalt 
piirkondade ja riikide erinevatele vajadustele ning kooskõlastatult teiste rahastajatega ja nende 
toetusega piirkonna ja riigi tasandil; need prioriteedid vaadatakse regulaarselt kogu 
täitmisprotsessi vältel läbi. Võttes arvesse esilekerkivaid vajadusi ja erinevat rahastajate toetust, ei 
ole alati võimalik prioriteetseid sekkumisi enne programmi elluviimise algust täielikult kindlaks 
määrata. Selle asemel on piirkondade/riikide ja pikaleveninud kriisiolukordade prioriteetide 
seadmise protsess integreeritud seosepõhisesse reageerimismehhanismi (Nexus Response 
Mechanism – NRM). Koordineerimine teiste rahastajate ja partneritega on samuti pidev protsess 
kogu programmi elluviimise vältel. Selle lähenemisviisi eesmärk on säilitada paindlik seosepõhine 
reageerimismehhanism, mis suudab kriisiolukordadele ja Myanmari elanike esilekerkivatele 
vajadustele õigel ajal reageerida, sealhulgas hindamiste ja analüüside kaudu. Koostööpartnerite 
rühma –mis on ÜRO juhitud koordineerimisorgan peamiste rahastajate ja arengupartnerite jaoks – 
aktiivse liikmena tagab komisjon Myanmarile ja selle elanikele antava ELi toetuse koordineerimise 
ja prioriteetide seadmise. 

Eriaruanne 6/2018: „Töötajate vaba liikumine – põhivabadus on tagatud, kuid 

töötajate liikuvusele tuleks kasuks ELi vahendite parem suunamine“ 

Vastus 2. soovitusele, punkt 67. Komisjon jätkab tihedat koostööd Euroopa Tööjõuameti, ekspertide 
ja riikliku tasandi sidusrühmadega, et koguda asjakohaseid andmeid valdkondade kohta, kus võib 
esineda liikuvate töötajate diskrimineerimist. Asjakohaste andmete kogumise tagavad ka SOLVITi 
aruanded, CHAPi kaudu esitatavad kaebused ja õigusekspertide võrgustiku (MoveS) koostatavad eri 
liikmesriikide aruanded. Komisjon jälgib neid valdkondi tähelepanelikult ka töötajate vaba liikumise 
nõuandekomitee ja töötajate vaba liikumise organisatsioonide kaudu. 

Eriaruanne 10/2018: „Põllumajandustootjate põhitoetuskava – liigutakse õiges 

suunas, kuid mõju toetuse lihtsustamisele, suunamisele ja tasemete 

ühtlustamisele on piiratud“ 

Vastus 3. soovitusele, punkt 85. Komisjon leiab, et soovitus on viidud ellu õigel ajal ja sel määral, 
mil ta sellega nõustus. 

Liikmesriigid esitavad oma vajaduste hindamise (sealhulgas ühise põllumajanduspoliitika õiglase 
sissetuleku eesmärgi saavutamiseks) ja sekkumisstrateegia oma ÜPP strateegiakavadesse, nagu 
on otsustanud kaasseadusandjad. Samuti seadsid nad eesmärgid toetuste ümberjagamiseks 
väiksematele põllumajandustootjatele ja abi vajavatele piirkondadele. Ühise põllumajanduspoliitika 
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tulemuslikkust enim abi vajavatele põllumajandustootjatele antava toetuse suurendamisel 
hinnatakse poliitika hindamise teel, mille käigus analüüsitakse muu hulgas põllumajandustootjate 
sissetulekute ja toetuste jaotamisega seotud suundumusi võrreldes reformieelse olukorraga. 

Mis puudutab liikmesriikide ÜPP strateegiakavasid, siis 18. detsembril 2020 esitas komisjon igale 
liikmesriigile soovitused, mis põhinevad nende põllumajandussektori ja maapiirkondade analüüsil. 
Need soovitused on seotud ühise põllumajanduspoliitika üheksa erieesmärgiga keskkonna-, 
sotsiaal- ja majandusprobleemide lahendamiseks ning valdkonnaülese teadmiste ja innovatsiooni 
eesmärgiga. 

Lisaks hakkas komisjon 31. märtsil 2022 saatma esialgseid tähelepanekuid sisaldavaid kirju ELi 
liikmesriikide esitatud kavandatavate ÜPP strateegiakavade kohta. Need kirjad saadeti kõikidele 
liikmesriikidele ja nende kaudu soovitakse teada saada, kuidas ELi liikmesriigid oma vajadused 
kindlaks määrasid, millised tõendid võeti aluseks, sekkumisi, mida need kavatsevad rakendada, ja 
seatud eesmärke.  

Kirjades käsitletakse põhiküsimusi, mis on seotud kava terviklusega – selle strateegiline fookus, 
panus ühise põllumajanduspoliitika üldeesmärkide saavutamisse, ning need sisaldavad 
üksikasjalikke tähelepanekuid vastavalt ühise põllumajanduspoliitika kümnele erieesmärgile, 
vahendeid ja muid kavandatava kava elemente, mis nõuavad rohkem selgitamist, täiendamist või 
kohandamist, enne kui komisjon saab need heaks kiita. 

Komisjon tegeleb praegu vastuste hindamisega ja alustab põhjalikku arutelu liikmesriikidega. 
Esimesed ÜPP strateegiakavad kiideti heaks 2022. aasta augustis. Nõukogu ja parlamendi vastu 
võetud õigusraamistik tagab liikmesriikidele paindlikkuse oma ümberjaotamisvajadustega 
tegelemiseks. Heakskiidetud ÜPP strateegiakavadesse tehakse üldiselt üksikuid täiustusi, kuid need 
toovad kaasa reaalse kasu võrreldes hetkeolukorraga. Selline täiustamine saavutatakse 
mitmesuguste vahendite ja mehhanismide koosmõjul: ümberjaotav toetus, vähendamise 
mehhanism, piirmäärade rakendamine, toetusõiguste lähendamine ning mõnikord 
tootmiskohustusega seotud toetus ja ökokavad. 

Asjakohased lingid: 

ÜPP strateegiakavadega seotud soovitused 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-

plans_en#recommendations). 

Ülevaade ÜPP strateegiakavadest – komisjoni tähelepanekud 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Tähelepanekud ÜPP strateegiakavade kohta 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_en) 

Eriaruanne 13/2018: „Terrorismi põhjustava radikaliseerumise vastane võitlus: 

komisjon käsitles liikmesriikide vajadusi, kuid koordineerimine ja hindamine oli 

teataval määral puudulik“ 

Vastus 3. soovituse alapunktile a, punkt 42. Komisjon leiab, et soovitus on täielikult täidetud. 
Kontrollikoda palus komisjonil teha vajalikud konsultatsioonid ja uuringud, et määrata kindlaks 
eesmärgid ja näitajad, mille abil hinnata selle edukust ja kulutõhusust poliitiliste eesmärkide 
saavutamisel, mis on seotud liikmesriikide aitamisega võitluses radikaliseerumise vastu. Komisjon 
käivitas konkreetse uuringu ning määras kindlaks eesmärgid, näitajad ja vahendid, et mõõta oma 
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poliitiliste eesmärkide saavutamise edukust ja kulutõhusust, mis oli ka soovituse aluseks. Võttes 
arvesse ajakava, pidas komisjon soovitusega silmas protsessi, mille tulemusena jõutakse 
radikaliseerumise ennetamise poliitika igakülgse hindamiseni. Seetõttu leiab komisjon, et ta täitis 
selle soovituse, kuna viis oma lühi- ja keskpika perioodi eesmärgid täielikult ellu. Pikaajalises 
perspektiivis on komisjonil käimas näitajate integreerimine järgmistesse iga-aastastesse 
eduaruannetesse. 

Vastus 3. soovituse alapunktile d, punkt 42. Komisjon ei nõustu kontrollikoja hinnanguga, et 
soovitust täidetakse üksnes teatud osas. Komisjon on taganud radikaliseerumise ja 
vastupropaganda kampaaniate valdkonnas rahastatavate liidu meetmete tõhususe, hinnates 
rangelt taotluste sekkumispõhimõtteid (sealhulgas üld- ja erieesmärgid, metoodika, näitajad 
(baastase, eesmärk ning kontrollimise allikas ja vahend)), võrreldes neid konkursikutses 
määratletud soovitud tulemustega. Lisaks nõudis kontrollikoda, et taotlustes nähtaks ette 
kavandatud meetmete ulatuse ja mõju kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine, millele lisanduksid 
saadud kogemused ja head tavad tulevaste sarnaste meetmete jaoks. 

Kontrollikoja seisukoht, milles viidatakse eelmääratletud tulemusnäitajate kasutamisele, näib 
minevat esialgse soovituse mõttest kaugemale. Kooskõlas rände ja siseasjade peadirektoraadi 
vahendite õigusliku alusega on liidu meetmete erieesmärk olla täienduseks fondi poliitiliste 
eesmärkide elluviimisele riiklikul tasandil liikmesriikide programmide kaudu, teenides üldisi 
strateegilisi eesmärke poliitikaanalüüsi ja innovatsiooni, riikidevahelise vastastikuse õppimise ja 
partnerluse ning uute algatuste ja meetmete katsetamise vallas kogu liidus. Selles innovatsiooni ja 
uute algatuste katsetamise kontekstis annaks eelmääratletud tulemusnäitajate kehtestamine 
vastupidise tulemuse, kuna see piiraks sekkumisvaldkonna potentsiaalsetelt taotlejatelt eeldatavat 
originaalsust, leidlikkust ja nüüdisaegset lähenemisviisi.  

Komisjon jääb seisukohale, et tulemusnäitajate puudumine ei tähenda seda, et tõhusust ei saaks 
hinnata. Vastupidi, taotluste hindamise kaudu hindab komisjon enne rahastamisotsuse tegemist 
kõiki sekkumispõhimõtteid ja seda, kuidas kavandatud meetmete kirjeldus vastab konkursikutse 
eesmärgile, tagades seeläbi nende tulevase tõhususe. Mis puutub elluviimisse, siis üksnes 
hindamine, mis koondab kogu asjakohase teabe, võib võimaldada teha järeldusi projekti edenemise 
ja arvukate tegurite kohta, mida näitajates ei ole kajastatud ja mis on sellist arengut mõjutanud. 
Selliseid hindamisaruandeid nõutakse taotlejatelt ja need tuleb esitada kohustuslikus korras 
projekti lõpus otseselt selleks, et mõõta võetud meetmete tõhusust. Kui seda ei tehta, võib 
komisjon lõppmakse tegemisel toetust vähendada ja seeläbi tagada ELi eelarve kaitse. 

Eriaruanne 16/2018: „ELi õigusaktide järelhindamine: hästi toimiv, kuid 

mittetäielik süsteem“ 

Vastus 1. soovituse alapunktile a, punkt 87. Mis puudutab soovituses nõutud 
institutsioonidevahelist käsiraamatut, siis nõustus komisjon soovitusega selles osas, mis puudutab 
komisjoni ennast. Komisjon ei saa võtta meetmeid küsimustes, mis sõltuvad teiste institutsioonide 
eelisõigustest. Täpsemalt on komisjon täitnud soovitust nii palju kui võimalik 1. soovituse 
alapunkti a puhul. Komisjon tegi soovituse täitmiseks kõik endast oleneva – ta muutis oma 
mitmeaastase finantsraamistiku hindamis- ja järelevalveklauslite horisontaalse lähenemisviisi 
vahendit nr 44 ning eelkõige kutsus kaasseadusandjaid üles oma 2021. aasta teatises „Parem 
õigusloome: ühendatud jõududega parema õigusloome poole“ tegema koostööd, et töötada 
institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe raames korrapäraselt peetava dialoogi abil 
välja ühised määratlused ja teha kindlaks parimad tavad. Ülejäänu sõltub teistest institutsioonidest 
ja see on seotud poliitilise dialoogiga. 

Vastus 1. soovituse alapunktile b, punkt 87. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 295 kohaselt 
puudub kohustus muuta institutsioonidevaheline kokkulepe siduvaks. Kolm institutsiooni otsustasid 
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2016. aastal ühiselt, et institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe ei ole siduv. On hulk 
õiguslikke ja institutsionaalseid probleeme, mida kõik institutsioonid soovisid kokkuleppe 
läbirääkimistel vältida, ja need on endiselt kehtivad. 4 Kehtivat institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkulepet ei ole kavas läbi vaadata. 

Vastus 2. soovituse alapunktile b, punkt 92. Komisjon rõhutab, et on selle soovitusega osaliselt 
nõustunud. Komisjon on 2019. aasta parema õigusloome hindamise järelmeetmena ja 
õiguskontrollikomitee volituste läbivaatamisel 2020. aastal uurinud võimalust laiendada 
õiguskontrollikomitee volitusi ka muudele järelhindamistele peale hindamiste. Komisjon leidis, et 
volituste laiendamine teistele järelhindamistele ja seejärel hindamistele ei ole proportsionaalne ja 
tõhus, sealhulgas võttes arvesse õiguskontrollikomitee volituste laiendamist 2020. aastal, järgides 
põhimõtet „üks sisse, üks välja“ ning strateegilise prognoosi integreerimist paremasse 
õigusloomesse ja ulatuslikumat teavitustegevust. 

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

programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära 

probleemile, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele“  

Vastus 4. soovitusele, punkt 90. Kontrollikoja eriaruandes 17/2018 soovitati komisjonil panna 
rohkem rõhku tulemustele, pakkudes samal ajal liikmesriikidele sihipärast toetust, et kiirendada 
programmitöö perioodi 2014–2020 eesmärkide elluviimist. Komisjon on käivitanud algatusi selle 
soovituse täitmiseks ja leiab, et see soovitus on täielikult täidetud, nt arvukate sihipäraste tehnilise 
toe vahendite ja nõustamisteenuste kaudu, et parandada liikmesriikidel fondide kasutuselevõtu 
suutlikkust ning meie eelmistes vastustes loetletud programmide, mille elluviimine võib viibida, 
hoolika järelevalve kaudu. Samuti suhtleb komisjon igapäevaselt korraldusasutustega, et tagada 
2014.–2020. aasta programmide tõrgeteta elluviimine. Komisjon kordab oma varem väljendatud 
arvamust, et eriaruandel 24/21, millele viidatakse seoses soovituse järelejäänud puudustega, 
puudub otsene seos käsitletava soovitusega. 

Eriaruanne 18/2018: „Kas stabiilsuse ja kasvu pakti ennetusliku osa peamine 

eesmärk on täidetud?“ 

Vastus 1. soovituse alapunktile c, punkt 137. Komisjon on seisukohal, et ta on täielikult täitnud 
need 1. soovituse alapunkti c aspektid, millega ta nõustus. Komisjon nõustus osaliselt 1. soovituse 
alapunktiga c, mis puudutab maatriksi tõhususe läbivaatamist, arvestades, et samal ajal toimus ka 
liikmesriikidega ühiselt kokkulepitud seisukoha alusel nõutava paindlikkuse korra ulatuslikum 
läbivaatamine. Komisjon märkis, et ta ei saa selle protsessi tulemuste kohta etteulatuvalt järeldusi 
teha. Komisjon analüüsis maatriksi parameetreid osana stabiilsuse ja kasvu pakti paindlikkuse 
ulatuslikumast läbivaatamisest, mis avaldati 2018. aasta mais. Komisjon ei hinnanud 
üksikasjalikult kolme täpsemat küsimust, millele kontrollikoda oli tähelepanu juhtinud. Need 
küsimused on seotud 1. soovituse alapunktidega a ja b, millega komisjon ei nõustunud. Seetõttu ei 
püüa komisjon neid soovitusi käsitleda. 

Vastus 3. soovitusele, punkt 142. Komisjon on seisukohal, et ta on täielikult täitnud need 
3. soovituse aspektid, millega ta nõustus. Komisjon nõustus 3. soovitusega osaliselt ja teatas, et on
avatud võimalusele seda küsimust uuesti käsitleda ja liikmesriikides selliseid ettepanekuid toetada.
Samuti märkis komisjon, et ta ei saa selles etapis esitada majandus- ja rahanduskomiteele teatist.
Hilisemas vastuses kontrollikojale teatas komisjon, et ta otsustas asjakohast küsimust oma
majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamisel põhjalikumalt analüüsida. Majandus- ja
rahanduskomitees peetud aruteludes on liikmesriigid märkinud, et nad sooviksid, et kõik tulevased
eelarve-eeskirjade muudatused oleksid osa üldisest paketist. Seetõttu ei toetaks nad praegu
eelarve-eeskirjade sihipäraseid muudatusi, näiteks 3. soovituses esile toodud muudatust. Sel
põhjusel ei ole komisjon majandus- ja rahanduskomiteele asjakohases küsimuses teatist esitanud.
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Komisjon tuletab samuti meelde, et 3. soovitusega osaliselt nõustudes ei võtnud ta kindlasti sellise 
teatise esitamise kohustust. Komisjon ei saa majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise üle 
peetava avaliku arutelu tulemuste kohta etteulatuvalt järeldusi teha. Komisjon esitab suunised 
majanduse juhtimise raamistiku võimalike muudatuste kohta pärast 2022. aasta suvepuhkust ja 
aegsasti enne 2023. aastat. 

Eriaruanne 19/2018: „Euroopa kiirraudteevõrk: ebaühtlane kooslus, millest ei 

moodustu tervikut“ 

Vastus 2. soovitusele (teine taane), punkt 106. Selle soovituse täitmistähtaeg ei ole veel saabunud. 
Soovitatav meede on aga seotud TEN-T määruse käimasoleva läbivaatamisega (tekst võetakse 
eeldatavalt vastu 2024. aasta keskpaigaks). 

Vastus 4. soovitusele (neljas taane), punkt 106. Määruse läbivaatamine viibis ja komisjon valmistab 
ette muudetud teksti, et see 2023. aasta juuliks vastu võtta. 

Eriaruanne 25/2018: „Üleujutuste direktiiv: riski hindamisel tehti edusamme, kuid 

kavandamist ja rakendamist tuleb parandada“ 

Vastus 1. soovitusele, punkt 102. 1. juuni 2022 seisuga olid üleujutuste direktiivi artikli 15 kohase 
aruandluskohustuse täitnud 8 liikmesriiki (Austria, Tšehhi, Saksamaa, Soome, Iirimaa, Läti, 
Madalmaad, Rootsi). 

Komisjoni ühine vastus 2. soovituse alapunktidele a ja b, punkt 103. Tõepoolest, liikmesriikidel tuleb 
avaldada oma 2. üleujutusriski maandamise kava (ja 3. veemajanduskava) 2021. aasta 
detsembriks ning esitada Euroopa Komisjonile vastav aruanne 2022. aasta märtsiks. Seejärel 
hindab komisjon neid kavasid ning koostab järelduste ja soovitustega aruande, mis võtab 
asjakohase analüüsi ulatuse ja tehnilise keerukuse tõttu ilmselgelt aega. Kuigi komisjoni aruande 
õigusaktides ettenähtud tähtaeg on 2024. aasta detsember, võtavad komisjoni talitused meetmeid, 
et lõpetada aruanne varem 2024. aastal (mis oleneb ka liikmesriikide aruannete esitamise 
õigeaegsusest). 

Vastus 3. soovitusele, punkt 106. Komisjon rõhutab, et selle soovitusega ta ei nõustunud. 

Vastus 6. soovituse punktile A, punkt 112. Komisjon on alustanud tööd ühise rakendusstrateegia 
juhenddokumendi nr 24 „Veemajandus muutuvas kliimas“ ajakohastamiseks. See tegevus peaks 
lõppema 2023. aasta lõpus või 2024. aasta alguses. 

Vastus 6. soovituse punkti B alapunktile a, punkt 112. Vt 2. soovituse alapunkti a ja 6. soovituse 
alapunkti a vastust. 

Komisjoni ühine vastus 6. soovituse punkti B alapunktidele b ja c, punkt 112. Komisjon leiab, et see 
soovitus on osaliselt täidetud, arvestades järgmist: komisjon avaldas 2019. aasta veebruaris oma 
hinnangu liikmesriikide edusammude kohta üleujutusriski maandamisel. Aruanne sisaldab jaotisi, 
mis on pühendatud üleujutusriski maandamise kavades kliimamuutuste vastu võitlemisele ja 
kohanemismeetmetele (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid= 1551205988853&from=EN). Komisjon koostas 
aruteludokumendi (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) ja tegi liikmesriikides 
uuringu, et teha kindlaks lüngad liikmesriikide teadmistes kliimamuutuste mõju kohta.  

Uuringuaruande esimene versioon on avaldatud (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-
bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). 
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Ajakohastatud versioon avaldatakse 2022. aasta oktoobriks. 2021. aasta oktoobris toimus seminar 
kliimamuutuste ja üleujutusriski maandamise teemal. 2022. aasta mais toimus seminar 
paduvihmast põhjustatud üleujutuste teemal. Edasiviivaks jõuks on Euroopa kliimamäärus (2021) 
ja kliimamuutustega kohanemise strateegia (2021). 

Liikmesriikidel tuleb 2021. aasta lõpuks välja töötada 2. üleujutusriski maandamise kavad ja saata 
need komisjonile 2022. aasta märtsi lõpuks (üleujutuste direktiivi artiklid 14 ja 15). Komisjon on 
võtnud kohustuse esitada nende kavade läbivaatamise kohta aruanne 2024. aasta lõpuks seoses 
järgmise aruandega veepoliitika raamdirektiivi ja üleujutuste direktiivi rakendamise kohta, mis tuleb 
esitada samaks tähtajaks. Sellega seoses tutvub komisjon liikmesriikide pakutavate vahenditega. 

Vastus 7. soovituse alapunktile a, punkt 113. Komisjon osaliselt nõustus selle soovitusega, kuna 
üleujutuste direktiivis ei ole liikmesriikidele määratud kohustust lisada kindlustus meetmena oma 
üleujutusriski maandamise kavadesse ja kõik liikmesriigid ei tee kindlustusteavet oma aruandluse 
kaudu kättesaadavaks. 

Sellegipoolest analüüsis komisjon juba oma 2019. aasta ülevaates (SWD(2019)31), kas ja kuidas 
on liikmesriigid käsitlenud kindlustust oma 1. üleujutusriski maandamise kavas. Peale selle toetab 
komisjon ideed suurendada üldsuse teadlikkust üleujutuskindlustusest kui riski ülekandmise 
mehhanismi võimalusest. Kindlustuskatte suurendamine võiks moodustada osa laiaulatusliku 
üleujutusriski maandamise strateegiast ja olla hea lähenemisviis riskide ülekandmisele. 
Kindlustushüvitised sõltuvad iga liikmesriigi õiguskeskkonnast ja nende liikmesriikide üleujutusriski 
eripäradest. 

2020. aastal tegi komisjon koostööd organisatsiooniga Insurance Europe, kes tegi oma riiklike 
liikmesorganisatsioonide seas uuringu üleujutuste ja kindlustuse kohta. Samal ajal tegid komisjon 
ja liikmesriigid uuringu üleujutusriski maandajate seas. 2020. aasta oktoobris toimus seminar 
kindlustuse teemal ja raporti projekt avaldati 2021. aasta aprillis 
(https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/a6981d29-
3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). Raport kajastab ka Insurance Europe’i uuringut. 

Komisjon tegeleb praegu liikmesriikide koostatud teise tsükli üleujutusriski maandamise kavade 
hindamisega. Need hindamised ja ELi ülevaated avaldatakse 2024. aasta lõpuks vastaval 
veebisaidil (https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 

Vastus 8. soovituse alapunktile a, punkt 115. Komisjon rõhutab, et selle soovitusega ta ei 
nõustunud. 

Eriaruanne 31/2018: „Loomade heaolu ELis: kuidas vähendada lõhet 

ambitsioonikate eesmärkide ja tegeliku rakendamise vahel“ 

Vastus 1. soovituse alapunktile b, punkt 100. Tervise ja toiduohutuse peadirektoraat avaldas 
2022. aasta märtsi keskel ülevaatearuande loomade heaolu näitajate kohta 
põllumajandusettevõtete tasandil, milles kirjeldatakse võimaliku loomade heaolu näitajate 
süsteemi loomisega seotud erinevaid probleeme ja raskusi. Probleemide lahendamiseks on 
käivitatud mitmeid projekte. Asjakohaseid näitajaid kavatsetakse võtta arvesse läbivaadatavates 
loomade heaolu käsitlevates õigusaktides, komisjoni ettepanek võetakse eeldatavasti vastu 
2023. aasta lõpuks. 

Vastus 1. soovituse alapunktile c, punkt 100. Loomade heaolu käsitleva õigustiku läbivaatamisel 
kasutati loomade kaitset ja heaolu käsitleva ELi strateegia (2012–2015) hinnangu tulemusi. 
Loomade heaolu käsitleva toimivuskontrolli tegevuskava avaldati 2020. aasta mais, nii et 
rakendamises ei olnud mingeid viivitusi. Toimivuskontrolliga seotud töö jätkub ja asjakohane 
komisjoni talituste töödokument avaldatakse eeldatavasti 2022. aasta kolmandaks kvartaliks. 
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Loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamisega seotud esialgne mõjuhinnang avaldati 
2021. aasta juulis ja sellele oodatakse tagasisidet 2021. aasta augusti lõpuni. Avalik konsultatsioon 
kestab 15. oktoobrist 2021 kuni 21. jaanuarini 2022. Mõjuhinnangu uuringud on kavas lõpule viia 
2023. aasta alguseks ja sellega seotud seadusandlikud ettepanekud vastu võtta 2023. aasta 
neljandaks kvartaliks. 

Vastus 4. soovituse alapunktile a, punkt 104. Soovituse täitmine jätkub koos ÜPP strateegiakavade 
hindamisega. Kõikidele liikmesriikidele saadeti ÜPP strateegiakavade kohta esialgseid 
tähelepanekuid sisaldavad kirjad, milles sooviti saada selgitusi ja suuremaid loomade heaoluga 
seotud eesmärke. Komisjon tegeleb praegu vastuste hindamisega ja alustab põhjalikku arutelu 
liikmesriikidega. Võeti vastu delegeeritud määrus (EL) 2022/126 (7. detsember 2021, ELT L 20), 
mis täiendab ÜPP strateegiakavade määrust loomade heaoluga osas. 

Asjakohased lingid 

Ülevaade ÜPP strateegiakavadest – komisjoni tähelepanekud 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Tähelepanekud ÜPP strateegiakavade kohta (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en) 

Eriaruanne 33/2018: „Kõrbestumine ELis: kasvav oht, mille tõkestamiseks tuleb 

rohkem tegutseda“ 

Vastus 1. soovituse alapunktile a, punkt 74. Komisjon võttis selle soovituse täitmiseks olulisi 
meetmeid ELi 2030. aasta mullastrateegia vastuvõtmise ja Teadusuuringute Ühiskeskuse 
tehtavate teadusuuringute kaudu. Metoodika kehtestamine ELis kõrbestumise ja mulla 
degradeerumise ulatuse hindamiseks peab olema kooskõlas mulla seisundit käsitleva õigusaktiga, 
mille kohta Euroopa Komisjon esitab 2023. aastaks asjakohase seadusandliku ettepaneku. 
Järelikult ei saa metoodikat enne seda vastu võtta. 

Vastus 1. soovituse alapunktile b, punkt 74. Komisjon võttis selle soovituse täitmiseks olulisi 
meetmeid ELi 2030. aasta mullastrateegia vastuvõtmise kaudu. ELi uus 2030. aasta 
mullastrateegia sisaldab jaotises 4.2 meedet, mille kohaselt komisjon avaldab Euroopa 
Keskkonnaameti ja Teadusuuringute Ühiskeskuse toetusel iga viie aasta järel teavet mulla 
degradeerumise ja kõrbestumise olukorra kohta ELis. 

Vastus 3. soovituse alapunktile a, punkt 78. ELi uues 2030. aasta mullastrateegias määratletakse 
üldine raamistik ja konkreetsed meetmed, et märkimisväärselt kaasa aidata seatud kohustuste ja 
eesmärkide saavutamisele, mis hõlmab mulla degradeerumise neutraalsuse saavutamist 
2030. aastaks. Kui metoodika (vt 1. soovituse alapunkti a) ja mulla seisundit käsitlev õigusakt on 
vastu võetud, võimaldab see üksikasjalikumalt täpsustada, kuidas saavutatakse mulla 
degradeerumise neutraalsus, ja esitada eduaruandeid. Selle soovituse täitmine sõltub seega 
1. soovituse alapunkti a täitmisest ja mulla seisundit käsitleva õigusakti vastuvõtmise protsessist.

Eriaruanne 35/2018: „Valitsusväliste organisatsioonide rakendatavate ELi 

vahendite läbipaistvuse tagamine nõuab suuremaid pingutusi“ 

Komisjoni ühine vastus 1. soovituse alapunktidele a ja b, punkt 66. Komisjon märgib, et selle 
alasoovitusega ei nõustutud põhjustel, mida selgitati komisjoni vastustes kontrollikoja eriaruandele 
nr 35/2018, eelkõige võttes arvesse, et õigusraamistikus ei olnud ette nähtud valitsusväliste 
organisatsioonide ühtset määratlust rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil. Kontrollikoja eriaruande 
koostamise ajal oli finantsmääruse läbivaatamine äsja lõppenud. 2022. aasta aprillis võttis 
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komisjon aga vastu ettepaneku finantsmääruse läbivaatamiseks, milles esitatakse valitsusvälise 
organisatsiooni määratlus ja asjakohased kriteeriumid. Nüüd tuleb kaasseadusandjatel otsustada 
edasise tegevuse üle ja võtta vastu finantsmäärusega seotud muudatusettepanekud. 
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Euroopa Keskpanga vastus Euroopa Kontrollikoja aruandele ELi eelarve tulemuslikkuse kohta

– olukord 2021. aasta lõpu seisuga (3. peatükk – soovitustega seotud järelmeetmed)

Euroopa Kontrollikoja soovitus 5b – Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 2/2018

Pärast Euroopa Kontrollikoja 2018. aastal tehtud auditit EKP kohta võttis EKP meetmeid ja ajakohastas

hädaolukorra lahendamise kava raamistikku. Ajakohastamise eesmärk oli anda ühtseid suuniseid

protsessi kohta, mis järgneb sellele, kui panga puhul kohaldatakse mõnda hädaolukorra lahendamise

kava etappi. Sealhulgas võivad ühised järelevalverühmad kava igas etapis kaaluda, kas on vaja teha

sihipärane kohapealne kontroll, et hinnata (näiteks) varade kvaliteedi halvenemist põhjustavaid

tegureid. Seega on soovituses 5b nimetatud menetlused loodud. Peale selle võivad ühised

järelevalverühmad taotleda kohapealseid kontrolle oluliste pankade iga-aastase järelevalvealase

kontrolliprogrammi käigus, kasutades süstemaatilisi kvantitatiivseid meetodeid üksikute portfellide või

konkreetse panga varasemate andmete analüüsimiseks (krediidiportfellide läbivaatamise ja

vaidlustusmudeli abil), väliste hindajate tehtud läbivaatamisi tagatiste kohta või töötades välja nõudlikud

ennetavad hindamismeetodid tururiskiga seotud positsioonide käsitlemiseks. Kohapealse kontrolli

meetodite arendamine ja kohaldamine viimastel aastatel on võimaldanud ühistel järelevalverühmadel

vaidlustada varade kvaliteeti proportsionaalselt seonduvate probleemide ulatusega – kuna asjaomased

meetodid annavad süstemaatilise kvantitatiivse tulemuse, mis kajastub kvantifitseeritud eraldistes või

väärtuslõhes – ja nõuda vajaduse korral varade ümberliigitamist. Kohapealsed kontrollid võimaldavad

seega teha varade kvaliteedi läbivaatamisi proportsionaalselt ja pidevalt. Juhul kui hädaolukorra

lahendamise kava raames tekib tungiv vajadus kohapealseks kontrolliks, suudab EKP kontrolli

tegemiseks kiiresti moodustada spetsiaalse rühma, muutes kohapealsete kontrollide kava prioriteete ja

ümber suunates seonduvaid ressursse.
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

ARUANDELE ELi EELARVE TULEMUSLIKKUSE KOHTA 2021. 

AASTA LÕPU SEISUGA  

„Lisa“ 

2018. aasta aastaaruande 3. peatükis esitatud soovituste 
põhjal võetud meetmed 

Seoses 2018. aasta aruandes eelarve tulemuslikkuse kohta esitatud soovituse 3.2 punktide a, b ja c 
ning soovitusega 3.4 märgib komisjon, et mitme programmi lähtetasemeid, vahe-eesmärke ja 
eesmärke (ja nendega seotud dokumente) ei ole veel kindlaks määratud, kuna tegevuskorra 
käivitamisel esines viivitusi, mis olid tingitud asjaomaste määruste hilisest vastuvõtmisest. 
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AUTORIÕIGUS 
© Euroopa Liit, 2022 

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitika on kehtestatud Euroopa Kontrollikoja 
otsusega nr 6-2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta. 

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv 
kontrollikoja sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). Reeglina on taaskasutamine lubatud, kui autoriõigustele on 
viidatud ja muudatused on ära märgitud. Kontrollikojale kuuluva sisu taaskasutajad ei 
tohi moonutada algset tähendust ega sõnumit. Kontrollikoda ei vastuta taaskasutamise 
tagajärgede eest. 

Kui konkreetses sisus, näiteks kontrollikoja töötajatest tehtud fotodel, on kujutatud 
tuvastatavaid eraisikuid, või kui see sisaldab kolmandate isikute teoseid, tuleb teil 
taotleda täiendavaid õigusi. 

Kui luba on saadud, tühistab ja asendab see eespool nimetatud üldise loa ja osutab 
selgelt mis tahes kasutuspiirangutele. 

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks tuleb küsida 
luba otse autoriõiguse omajatelt. 

Punkt 1.9, joonised 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.9 – ikoonid (v.a kestliku arengu eesmärkide 
ikoon): nende jooniste kujundamisel on kasutatud Flaticon.com ressursse. © Freepik 
Company S.L. Kõik õigused kaitstud. 

Punkt 1.9, joonised 1.3 ja 2.6 – kestliku arengu eesmärkide sõõri ikoon: © ÜRO. ÜRO ei 
ole heaks kiitnud käesoleva väljaande sisu ning see ei väljenda ÜRO või selle ametnike 
seisukohti.  

Kontrollikoja taaskasutamispoliitika ei hõlma tööstusomandi õigustega hõlmatud 
tarkvara või dokumente, nagu patendid, kaubamärgid, registreeritud 
disainilahendused, logod ja nimed. 

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub 
linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kontrollikoda ei vastuta nende sisu eest ja 
soovitab teil seetõttu tutvuda nende veebisaitide isikuandmete ja autoriõiguse kaitse 
põhimõtetega. 

Kontrollikoja logo kasutamine  

Kontrollikoja logo ei tohi kasutada ilma kontrollikoja eelneva nõusolekuta. 
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tulemuslikkuse alasele teabele, sealhulgas 
oma hiljutiste auditite ja ülevaadete 
koostamisel tehtud tööle. Käesoleva aasta 
tulemuslikkust käsitleva aruande põhiteema 
on horisontaalsete poliitikaprioriteetide 
integreerimine ELi eelarvesse. Aruandes 
hinnati, kas need olid integreeritud valitud 
ELi kuluprogrammidesse, ning kas komisjon 
kasutas asjakohast tulemusraamistikku, 
et mõõta ELi eelarvest antava toetuse panust 
nende prioriteetide saavutamisse.
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