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I. KOMISJONI JA EUROOPA VÄLISTEENISTUSE 
VASTUSTE LÜHIKOKKUVÕTE 

ELi maismaa- ja merevälispiiridel elluviidavad piiriülesed programmid kujutavad endast ainulaadset 
liikmesriikide ja naabruses asuvate partnerriikide vahelise koostöö vormi. Selle koostööga 
tugevdatakse inimestevahelisi kontakte, vahetustegevust piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning 
sellesse on kaasatud paljud osalejad (omavalitsused, valitsusvälised organisatsioonid, ülikoolid jne). 
Kõik sidusrühmad on 2014.–2020. aasta Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese 
koostöö programmidest väga heal arvamusel ning levinud arusaama järgi peetakse neid heaks 
viisiks tuua EL ja selle naaberriigid ühiste probleemide ja prioriteetidega tegelemiseks kokku, 
kusjuures sellise koostöö keskmes on isevastutus ja partnerlus. 

Koostööl on ELi välispoliitiliste vahendite seas eriline roll. Mitmel juhul on Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmid võimaldanud koostööd, mis muidu oleks ära 
jäänud või olnud poliitilistel põhjustel keerukas (näiteks Iisraeli ja tema araabia naabrite vaheline 
koostöö). Sellisel moel kujutab piiriülene koostöö endast olulist apoliitilist usalduse suurendamise 
vahendit. See on oluline eelis ja lisaväärtus, mida tunnustavad kõik asjaomased partnerid. 

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmid on otsustava 
tähtsusega ka selles, et täita piirialade arengus ja riigipiire ületavate probleemide (nt 
kliimamuutused või transpordiühendused) lahendamisel esinevad lüngad. Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmid on tõestanud end mõjusa vahendina, mille abil 
leitakse ühiseid lahendusi. 

Komisjon tervitab kontrollikoja eriaruande üldist järeldust, et Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmid on pakkunud asjakohast ja väärtuslikku 

toetust piirkondadele mõlemal pool ELi välispiiri. Auditi ajastust arvestades oli võimalik ainult 
osaliselt kajastada tulemusi, mida annab Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülene 
koostöö, mille täielikku rakendamist alustati 2019. aastal. Täielikud tulemused selguvad alles 
rakendamise lõppedes 2025. aastal. 

Komisjon tunnistab, et samal territooriumil rakendatavate ELi vahendite vastastikust täiendavust 
saab alati parandada. Tervitame ELi delegatsioonide huvi olla koostöösse rohkem kaasatud ja 
sellest paremini informeeritud. Samuti tervitame kontrollikoja järeldust, et vaja on ELi 
delegatsioonide suuremat osalemist, ja leiame, et selline osalemine peab eelarve jagatud täitmise 
raames vastama nende programmide juhtimise eeskirjadele. 

Komisjon tunnistab mõningaid minevikus Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese 
koostöö rakendamisel esinenud probleeme, näiteks programmide hiline algus, mõned puudused 
tulemuste seires või ebapiisav juurdepääs pettustest teatamise vahenditele. Komisjon on nende 
küsimustega tegelemiseks Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö lõiminud 
ühtekuuluvuspoliitika üldisesse Interregi raamistikku. Praegu teadaolevad Interregi NEXT 
programmid saavad 2021.–2027. aastal kasu lihtsustatud õigusraamistikust, uutest menetlustest 
ja elluviimise järjepidevusest, vaatamata enneolematutele probleemidele, mille on tekitanud 
Venemaa sõjaline agressioon Ukraina vastu. Interregi NEXT saab olema keskse tähtsusega selles, 
kuidas EL toetab Ukrainat ja Ukraina rahvast teel Euroopasse, sest see aitab suurendada 
suutlikkust ja tugevdada piirialadel koostöösidemeid ELiga. 
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II. KOMISJONI JA EUROOPA VÄLISTEENISTUSE 
VASTUSED KONTROLLIKOJA PEAMISTELE 
TÄHELEPANEKUTELE 

1. Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese 

koostöö vastastikune täiendavus muude ELi rahastatavate 

programmidega 

Komisjon tervitab kontrollikoja peamist tähelepanekut, et Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmid on töötatud välja kaasaval viisil ja kindlaks 
määratud prioriteedid vastavad piirialade ühistele probleemidele. Samuti märgib komisjon, et 
kontrollikoda tunnistas programmide jaoks valitud valdkondlike eesmärkide kooskõla piirkondade 
probleemide ja puuduste analüüsiga1 ning kodanikuühiskonna olulist rolli osalevate piirkondade 
vajaduste ja prioriteetide kindlaksmääramisel2. 

Komisjon soovitab ja edendab ELi programmide ja vahendite koordineerimist, et suurendada 
nendevahelist koostoimet ja vältida topeltrahastamist. Me tervitame kontrollikoja järeldust, et 
komisjon on teinudjõupingutusi projektide topeltrahastamise vältimiseks ja võimaliku koostoime 
kindlakstegemiseks3. Komisjon esitas programmidele ka sellekohase soovituse. Lisaks loodi 
programmiga „Interact“ ja projektiga „TESIM“ (komisjoni tehnilise abi projekt, millega toetatakse 
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö programme) komisjoni toetusel 
2020. aasta juulis dialoogiplatvorm „Vahemere piirkonna parem sünergia“. See platvorm on avatud 
kõigile 2021.–2027. aasta Interregi programmidele, mida viiakse ellu Vahemere piirkonnas, ning 
see hõlbustab paremat koordineerimist nii programmitöö kui ka rakendamise ajal. Komisjon märgib 
ka, et kontrollikoda tunnustab koordineerimispüüdlusi TESIMi, Interacti programmi ja Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmide raames4. 

Korraldusasutused vastutavad koostoime tagamise ning dubleerimise või topeltrahastamise 
vältimise eest. Selles suhtes ei nõustu komisjon väitega, et toimuv koordineerimine ei ole piisav ja 
et puudub üldine struktureeritud koordineerimine5. 

Komisjon ja Euroopa välisteenistus peavad oluliseks, et ELi delegatsioonid oleksid rohkem kaasatud 
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö ja Interregi NEXT programmidesse6. 
Ühtekuuluvuspoliitika õigusraamistikus on aga selgelt määratletud komisjoni roll programmide 
rakendamisel. Jagatud eelarve täitmise korral lasub vastutus projektide valimise ja projektitasandi 
seire eest osalevatel riikidel ja programmi haldavatel asutustel, mitte komisjonil. 

2021.–2027. aasta programmide jaoks on komisjon märkimisväärselt lihtsustanud 
ühtekuuluvuspoliitika meetmete raames programmide loomist. Eelkõige kaotatakse programmi 

                                                 
1 Vt kontrollikoja tähelepanek 15. 

2 Vt kontrollikoja tähelepanek 22. 

3 Vt kontrollikoja tähelepanek 23. 

4 Vt kontrollikoja tähelepanek 28. 

5 Vt kontrollikoja tähelepanek 29. 

6 Vt kontrollikoja tähelepanek 31. 
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haldavate asutuste määramine, et nii aidata vältida selliseid viivitusi nagu tuvastati perioodil 
2014–20207 ja kiirendada tulevaste programmide algust. 

2. Valik, seire ja aruandlus 

Komisjon tervitab kontrollikoja järeldust, et valikuprotsess on „suures osas läbipaistev ja selle 
eesmärk oli valida välja kõige sobivamad Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese 
koostöö projektid“, ning et komisjon ja korraldusasutused annavad projektide elluviimiseks ja 
pettuseriski maandamiseks kasulikke suuniseid. Võtame teadmiseks kontrollikoja leiud, mis on 
seotud projektide prognoositud (hea) tulemuslikkusega ja mõne auditeeritud projekti puhul 
nõrgema piiriülese mõjuga. 2022. aasta oktoobri alguses sai komisjon programmi haldavatelt 
asutustelt teada, et mõned kontrollikoja tuvastatud puudused on vahepeal vähemalt osaliselt 
kõrvaldatud8. Näiteks võib tuua Poolas Malhowices käimasolevat maanteepiiripunkti ehitamist, 
millega suurendatakse piirkondliku maantee nr 885 projekti piiriülest mõõdet ja mis peaks valmis 
saama 2025. aastal. Programmi haldavatelt asutustelt saadud teabe kohaselt tehti kõik 2020.–
2021. aasta kavas ette nähtud, aga hilinenud kohapealsed kontrollid 2022. aasta juuni lõpuks. 

Programmide seire- ja aruandlusraamistikus valiti kõigis programmides iga prioriteedi all vähemalt 
üks ühine väljundnäitaja ning tänu sellele on võimalik Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi 
piiriülese koostöö kohta väljundeid usaldusväärsel tasemel koondada9. Kavas on jätkata tööd 
programmide toetamiseks, sealhulgas tehnilise abi kaudu, et aidata nendes luua täpne projekti 
tasandi näitajate süsteem. 

3. NEXT programmid ja tulevikuväljavaated 

Komisjon tervitab kontrollikoja tõdemust, et uues õigusraamistikus ja 2021.–2027. aasta 
menetlustes tehtud muudatused kajastavad minevikus saadud õppetunde. Komisjon on veendunud, 
et kasutusele võetud lihtsustamismeetmetest on tuntavalt kasu nii programmides kui ka nende 
rakendamisel ja projekti toetusesaajatel. Komisjon leiab, et uute määrustega on programmi 
juhtimis- ja kontrollisüsteemides esinevate puuduste tuvastamiseks ette nähtud kahtlemata väga 
usaldusväärne süsteem, millega ei kaasne eelmise määramismenetlusega esinenud negatiivsed 
tagajärgi ega pikki viivitusi10. Samuti leiab komisjon, et suurte taristuprojektide jaoks lihtsustatud 
menetluse kasutamisel on üksnes eelised ja olulisi riske sellega ei kaasne. Õigusaktid võimaldavad 
endiselt komisjonil esitada oma arvamuse enne projekti valimist, kuid see sekkumine ei tohiks 
selliste projektide rakendamist edasi lükata. 

Komisjon on arvamusel, et Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö seire- ja 
aruandlussüsteemides kontrollikoja tuvastatud puudused on uute määrustega sobivalt lahendatud. 
Programmides tuleb kohaldada ühtekuuluvuspoliitika tulemusraamistikku ja luua selleks ühiste 
väljund- ja tulemusnäitajatega selge süsteem. Komisjon on järjepidevalt julgustanud programmides 
neid ühiseid näitajaid kasutama ning kõigi Interregi NEXT programmide puhul kasutatigi uusi 
ühiseid väljund- ja tulemusnäitajaid, mistõttu on 2021.–2027. aasta programmide näitajate 
koondamise tase palju kõrgem kui 2014.–2020. aastal11. 

                                                 
7 Vt kontrollikoja tähelepanek 33. 

8 Vt kontrollikoja tähelepanekud 59 ja 66. 

9 Vt kontrollikoja tähelepanek 61. 

10 Vt kontrollikoja tähelepanek 77. 

11 Vt kontrollikoja tähelepanek 81. 
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Venemaa Ukraina-vastase sõjalise agressiooni tõttu lükkus mitmeaastase strateegiadokumendi 
vastuvõtmine tõepoolest edasi. See võeti siiski 12. augustil vastu. 

Venemaa Ukraina-vastase sõjalise agressiooni tõttu on EL peatanud igasuguse koostöötegevuse 
Venemaa ja Valgevenega ning 2021.–2027. aasta koostööprogramme nende kahe riigiga 
lähitulevikus tõenäoliselt ei alustata. Vaatamata väga keerulisele poliitilisele olukorrale toimub 
Vahemere piirkonnas jätkuvalt lõunanaabruse innukas koostöö ja selleks püsib kindel tahe. 

Lisaks kogub hoogu koostöö Ukraina ja Moldova Vabariigiga, sest mõlemale riigile antakse ELi 
kandidaatriigi staatus. Interreg annab Ukrainale ja Moldova Vabariigile ainulaadse võimaluse 
jagatud eelarve täitmise programmides otse osalemiseks. Investeeringutega haridusse, tervishoidu, 
rohelisse taristusse või piiriületuste haldamisse aitavad Interregi NEXT programmid lahendada 
partnerriikide piirialade mitmesuguseid probleeme ja pakilisi vajadusi ning pakuvad kohalikele ja 
piirkondlikele sidusrühmadele hindamatuid võimalusi liikmesriikides asuvate partneritega 
elluviidavate ühisprojektide kaudu suutlikkuse suurendamiseks. Komisjon annab endast parima, et 
tugevdada seda koostööd nii rahaliselt kui ka õigusraamistiku kohandamise kaudu. Komisjon teeb 
ka kõik endast oleneva, et võtta 2022. aasta lõpuks vastu uued programmid piirialadel võimalikult 
kiiresti uue koostöö alustamiseks ja uute investeeringute tegemiseks. 

III. KOMISJONI JA EUROOPA VÄLISTEENISTUSE 
VASTUSED KONTROLLIKOJA JÄRELDUSTELE JA 
SOOVITUSTELE 

1. soovitus. Parandada programmidevahelist koordineerimist 

Komisjon peaks 

(a) Interregi NEXT programmide projektide läbivaatamisel hindama, kas osalise geograafilise 

kattuvusega programmides on kindlalt tagatud programmidevahelise koordineerimise 

mehhanism, vastastikune täiendavus ja koostoime;  

(b) oma järelevalverollis kontrollima kehtestatud programmidevahelise koordineerimise 

tulemuslikku rakendamist. 

Punkti a rakendamise tähtpäev: 31. detsember 2022 

Punkti b rakendamise tähtpäev: 30. juuni 2023 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Seoses punktiga a tuleb kõigi 2021.–2027. aasta Interregi programmide (sealhulgas Interregi 
NEXT) programmidokumendis kirjeldada, kuidas võetakse arvesse vastastikust täiendavust ja 
koostoimet muude rahastamisprogrammide ja -vahenditega. (Interregi määruse artikli 17 lõike 3 
punkti b alapunkt ii). Seepärast hindab komisjon programmide kvaliteedi hindamise käigus ja enne 
heakskiitmist, kas see nõue on täidetud. Hinnatakse ka selle kirjeldust, kuidas programme haldavad 
asutused kavatsevad koordineerida tegevust muude ELi rahastamisvoogudega, sealhulgas ELi 
kahepoolse koostöö puhul partnerriikidega. Koordineerimine võib varieeruda olenevalt programmi 
keerukusest, kontekstist ja geograafilistest eripäradest. 
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Punkti b suhtes kontrollib komisjon, kas programmi haldavad asutused rakendavad Interregi NEXT 
programmides programmidevahelist koordineerimist. 

2. soovitus. Suurendada ELi delegatsioonide kaasamist 

Komisjon peaks oma nõuandva pädevuse raames süstemaatiliselt kaasama Euroopa välisteenistust ja 

asjaomaseid ELi delegatsioone vaatlejatena programmi kavandamise ühiskomiteede ja ühiste 

seirekomisjonide töösse. 

Soovituse täitmise tähtpäev: 31. märts 2023 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat on Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese 
koostöö ja Interregi NEXT programmide haldamise juhtpartner ning esindab seetõttu 
seirekomisjonides Euroopa Komisjoni. Nagu kõigi ühtekuuluvuspoliitika programmide puhul, kaalub 
juhtiv peadirektoraat iga seirekomisjoni päevakorda ning korraldab komisjoni, aga ka Euroopa 
välisteenistuse ja ELi delegatsioonide kolleegide asjakohase esindatuse. 

Komisjon tagab seirekomisjoni dokumentide süstemaatilise jagamise asjaomaste kolleegidega, 
sealhulgas nendega, kes töötavad Euroopa välisteenistuses ja ELi delegatsioonides. Mõne Euroopa 
naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmiga on see juba tavaks saanud, nt 
Vahemere piirkonnas elluviidava Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö 
programmi puhul. 

Komisjon rõhutab, et programmi kavandamise ühiskomiteed ei ole ametlikud programmiasutused. 
Osalevad riigid loovad need vajaduspõhiselt, et koostada uusi programmidokumente. Need lähevad 
laiali 2022. aastal, kui programmid on vastu võetud. 

3. soovitus. Pettustest teatamise IT-vahendi kohandamine 

Komisjon peaks lubama ELi mittekuuluvate riikide pettusevastastel asutustel (mis on kindlaks 

määratud rahastamislepingutes) teatada võimalikest rikkumistest otse rikkumisjuhtumite haldamise 

süsteemi kaudu. 

Soovituse täitmise tähtpäev: 31. detsember 2023 

Komisjon nõustub soovitusega. 

Juurdepääs uutele aruandvatele asutustele ja kasutajatele on tehniliselt võimalik. Seda on võimalik 
anda ja vastav otsus on ka tehtud. Komisjon soovib siiski rõhutada, et arvestades praeguseid 
võimalikke inimressursse, võib olla keeruline pakkuda uutele kasutajatele koolitust, juhendamist ja 
abi. Komisjon märgib ka, et ELi abi saavates kolmandates riikides võib tekkida probleeme riigi 
tasandil rikkumisjuhtumite haldamise süsteemi kaudu rikkumistest teatamise pädevusega. 

4. soovitus. Esitada suunised kestlikkuse seireks pärast 

projekti lõpetamist 

Komisjon peaks andma nõu ja toe vormis suuniseid (mida rahastatakse Euroopa naabruspoliitika 

rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmidest ja Interregi NEXT programmidest) kestlikkuse 



 

7 

seire kohta, soovitades, et teatavat väärtust ületavad ja/või taristukomponendiga projektid annaksid 

korraldusasutustele aru oma tulemuste kestlikkuse kohta pärast projekti lõpetamist. 

Soovituse täitmise tähtpäev: 31. detsember 2023 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Projektide kestlikkus on oluline põhimõte kõigis ELi poliitikavaldkondades tehtavas töös. Komisjon 
vaatab Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö projektide kestlikkust 
ennetavalt ja käsitleb seda juba programmi haldavate asutuste kogemuste jagamise üritustel, 
näiteks Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö konsultatsiooni- ja 
koordineerimisrühmas ja/või seirekomisjoni koosolekutel. 

Komisjon rõhutab, et Interregi NEXT programmides on tegevuste kestvus 2021.–2027. aasta 
ühissätete määruse artikli 65 kohane regulatiivne nõue. Programmi haldavad asutused jälgivad 
kestvust kooskõlas sellele nõudega. 

5. soovitus. Konsulteerida kõigi suurte taristuprojektidega 

seotud asjaomaste talitustega 

Võttes arvesse suurte taristuprojektide strateegilist tähtsust kahepoolsetes suhetes partnerriikidega, 

peaks komisjon tagama, et regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) konsulteerib kõigi 

asjaomaste peadirektoraatide, Euroopa välisteenistuse ja ELi delegatsioonidega kavandatavate 

projektide loetelu ja nendega seotud kontseptsioonidokumentide üle. 

Soovituse täitmise tähtpäev: 31. detsember 2022 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Kooskõlas 2021–2027. aasta Interregi määruse artikli 57 lõigetega 3 ja 4 saab regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraat kavandatud suurte taristuprojektide loetelud ning 
kontseptsioonikirjeldused, milles on lühidalt kirjas Interregi NEXT programmidest rahastatavate 
suurte taristuprojektide asukoht, eelarve, juhtiv partner ja teised partnerid ning peamised 
eesmärgid ja tulemused. Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat konsulteerib asjaomaste 
teenistustega, sealhulgas Euroopa välisteenistuse ja ELi delegatsioonidega nii loetelude kui ka 
kontseptsioonikirjelduste osas. 

6. soovitus. Ühiste näitajate kasutamise tõhustamine 

Interregi NEXT programmide projektide läbivaatamisel peaks komisjon hindama näitajate 

järjepidevust ning edendama ühiste väljund- ja tulemusnäitajate võimalikult laialdast kasutamist. 

Soovituse täitmise tähtpäev: viivitamata 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Ühiste näitajate tõhusam kasutamine on sätestatud perioodi 2021–2027 määrustes. Määrustega 
nähakse ette süstemaatiline lähenemisviis tulemuslikkusele, seirele ja hindamisele ning 
sätestatakse ühised väljund- ja tulemusnäitajad, mida tuleb kasutada võimalikult suures ulatuses. 
See kehtib ka Interregi NEXT programmide kohta ja komisjon kontrollib näitajate järjepidevust kõigi 
programmide projektide kvaliteedi hindamisel. Ühiste väljund- ja tulemusnäitajate metodoloogilised 
kirjeldused on esitatud komisjoni talituste töödokumendis SWD(2021) 198. 
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