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ELi audiitorid osutavad olulistele valdkondadele, mida 
2020.aastale järgneva perioodi ühtekuuluvuspoliitikas 
peaks lihtsustama 
Ühtekuuluvuspoliitika kulutustele kehtivate eeskirjade lihtsustamine on üks 2020.aastale 
järgneva perioodi kõige olulisematest ülesannetest. Kontrollikoja uues infodokumendis 
loetlevad audiitorid rea järgimist vajavaid põhimõtteid ning tähelepanu väärivaid olulisi 
valdkondi, mida Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja liikmesriigid peavad uute reeglite 
otsustamisel arvesse võtma.  

„Ühtekuuluvuspoliitika elluviimine on komisjoni jõupingutustest hoolimata aastate jooksul liiga 
keeruliseks muutunud,“ ütles infodokumendi eest vastutav kontrollikoja liige Ladislav Balko. 
„Keegi ei kahtle selles, et poliitikat tuleb 2020. aastale järgneval perioodil veelgi lihtsustada, kuid 
vaja on ka selgust lihtsustamise eesmärkide ja selle läbiviimise viisi kohta.“ 

Üldiselt soovitavad audiitorid, et 2020.aastale järgneva perioodi lihtsustamise peamised 
põhimõtted peaksid sisaldama hästi määratletud strateegiat ning tõenditel põhinevat ja 
struktureeritud lähenemisviisi. Täiendava lihtsustamise saavutamiseks peavad Euroopa Komisjon, 
Euroopa Parlament ja liikmesriigid üles näitama kindlat tahet; lisaks peaksid nad meeles pidama, 
et lihtsustamine ei ole eesmärk omaette ega tohiks kahjustada sisekontrollimehhanismide 
valdkonnas juba tehtud edusamme.  

Audiitorid toovad välja viis olulist valdkonda, millele komisjon, Euroopa Parlament ja liikmesriigid 
peavad erilist tähelepanu pöörama. 

• Lihtsad, selged ja stabiilsed reeglid ning nende ühtlustamine eri fondide ja programmide 
vahel.  

• Rakenduskavade juhtimisstruktuur. Praeguses süsteemis on enam kui 390 rakenduskava, 
mille juhtimise ja kontrolliga tegelevad ligikaudu 1400 ametiasutust. Selline süsteem on 
ebavajalikult keeruline ja takistab poliitika tõhusat elluviimist.  
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• Liikmesriikides lisatav täiendav keerukus ning projektide valiku ja programmide seire 
administratiivne ebatõhusus. Moodsa tehnoloogia parema kasutamise abil saaks kokku hoida 
märkimisväärseid summasid. 

• Lihtsustatud kuluvõimaluste ja tingimustel põhinevate muude meetmete kasutamine. 
Komisjon ja liikmesriigid peaksid pöörama rohkem tähelepanu tulemuslikkusele olukordades, kus 
maksete tegemine sõltub teatud tingimuste täitmisest.  

• Kontrollimehhanismide tõhusus ja tulemuslikkus. Komisjon peaks selgelt paika panema 
kõigi tasandite kontrollide ulatuse ja sageduse. Liikmesriigid peaksid tegelema selliste 
probleemidega, nagu vajadus esitada samad dokumendid mitu korda.  

Toimetajatele 

Infodokument ei ole auditiaruanne, vaid ülevaatepõhine dokument, mis põhineb avalikult 
kättesaadaval teabel ja audiitorite poolt vastavas poliitikavaldkonnas tehtud tööl. 

Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada liikmesriikide ja regioonide arengutasemete 
ebavõrdsust. Programmitöö perioodil 2014–2020 on Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi eelarve kokku 350 miljardit eurot. 

Homme kavatseb komisjon esitada tulevast ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevad seadusandlikud 
ettepanekud. 

Euroopa Kontrollikoja infodokument „Ühtekuuluvuspoliitika elluviimise lihtsustamine 2020. 
aastale järgneval perioodil“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) inglise 
keeles; dokumendi versioonid ELi teistes keeltes avaldatakse hiljem. 
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