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ELi audiitorite sõnul peaks Kreekale antav tehniline abi 
keskenduma jätkusuutlikele reformidele 
Euroopa Kontrollikoja hinnangul peaks kriisis olevatele riikidele, nagu Kreeka, antav tehniline 
abi keskenduma ametiasutuste suutlikkuse suurendamise kaudu jätkusuutlikele reformidele ja 
talitluspidevuse toetamisele. Uues aruandes, mis käsitleb Euroopa Komisjoni poolt 2011. aastal 
moodustatud Kreeka rakkerühma, soovitavad audiitorid tulevikus selliste üksuste loomisel 
toetuda täpselt määratletud eesmärkidel põhinevale strateegiale ning seada abi esmatähtsad 
eesmärgid ja sihtvaldkonnad.  

Rakkerühma tegevus keskendus Kreeka avaliku halduse reformimisele, maksusüsteemi parandamisele 
ja majanduskasvu taastamisele läbi ettevõtluskeskkonna edendamise. Audiitorid uurisid, kas 
rakkerühm täitis oma ülesande ja kas abi aitas reformiprotsessile mõjusalt kaasa. Tõendusmaterjali 
koguti komisjonilt, teenuseosutajatelt, Kreeka valitsusasutustelt ja muudelt sidusrühmadelt. 

„Ehkki rakkerühm tõestas end keerulise tehnilise abi andmise sobiva mehhanismina, esines mõne 
projekti ülesehituses puudusi ja mõju reformi edenemisele oli kõikuv“, ütles aruande eest vastutav 
kontrollikoja liige Baudilio Tomé Muguruza. 

Audiitorite sõnul toimus tehnilise abi andmine Kreeka ametiasutustele vastavalt mandaadile, kuid ei 
edendanud alati reforme piisavalt. Audiitorid märgivad, et nende hinnangut tuleb vaadelda Kreeka 
heitliku poliitilise olukorra kontekstis. Kiire reageerimise vajadus tähendas seda, et rakkerühm loodi 
väga kiiresti, analüüsimata täielikult teisi võimalusi, samuti puudus eriotstarbeline eelarve. Abi 
andmiseks ja prioriteetide järjestamiseks puudus ühtne põhjalik strateegiadokument. 

Abi andmine oli asjakohane ja üldjoontes programmitingimustega kooskõlas, ning rakkerühm töötas 
välja paindliku ja mitmekesistatud abi andmise süsteemi. Projektitasandil esines aga puudusi: 
teenuseosutajate valikumenetlused ei põhinenud alati olemasolevate alternatiivide põhjalikul 
analüüsil ning mõningates pikaajalistes abilepingutes ei kirjeldatud selgelt, mida nende abil saavutada 
tahetakse. 
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Audiitorite sõnul oli abi andmise järelevalvesüsteem tõhus, kuid väliste teenuseosutajate tegevuse 
kontrollide ulatus väga varieeruv. Lisaks ei tehtud süstemaatilist järelevalvet selle üle, kuidas Kreeka 
ametiasutused soovituste põhjal järelmeetmeid võtsid, ega ka tehnilise abi laiema mõju üle. 

Tehnilise abi mõju reformi edenemisele oli kõikuv, sest reformi elluviimine ei kuulunud rakkerühma 
vastutusalasse, vaid olenes välistest teguritest. Struktuuripoliitika kulutuste valdkonnas edenes 
reform hästi, kuid avaliku halduse ja maksureformi valdkonnas oli tehniline abi sageli vaid osaliselt 
tõhus.  

 

Soovitused 

Audiitorid soovitavad mistahes tehnilise abi andmise üksuse loomisel toetuda täpselt määratletud 
eesmärkidel põhinevale strateegiale, seada tehnilise abi andmisel prioriteedid, püstitada eesmärgid ja 
lähtuda kehtivatest õigusaktidest, ning keskenduda riiklike ametiasutuste suutlikkuse suurendamisele 
talitluspidevuse ja reformide jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Ühtlasi soovitavad nad komisjonil: 

• luua ekspertide reserv, mida oleks võimalik tehnilise abi projektide puhul liikmesriikides 
juhtumipõhiselt kasutada; 

• optimeerida tehnilise abi partnerite arvu, et tagada järjepidevus ja vähendada poliitika 
koordineerimise vajadust; 

• valida teenuseosutajad võrdleva analüüsi põhjal ja määratleda tehnilise abi täpne maht; 

• tagada tehnilise abi elluviimise süstemaatiline järelevalve ja hindamine ning saadud 
kogemuste kasutamine protsessis.  

Toimetajatele 

2010. aasta kevadel, kui Kreeka seisis silmitsi tõsise finantskriisiga, palus ta rahvusvaheliselt 
kogukonnalt finantsabi. Vastusena sellele otsustasid euroala riigid ja IMF rakendada 
makromajanduslikku kohandamisprogrammi. 2011. aasta suvel käivitas Euroopa Komisjon tehnilise 
abi programmi, mida pidi komisjoni ja Kreeka ametiasutuste vahel kokkulepitud reformide 
elluviimiseks koordineerima Kreeka rakkerühma nime kandev üksus. Rakkerühm keskendus 
makromajanduslikeks kohandamisprogrammideks ja ELi rahaliste vahendite kasutamise 
kiirendamiseks vajalike reformide elluviimise toetamisele. Tehnilise abi andmises osalesid rakkerühma 
töötajad ning teiste liikmesriikide avaliku teenistuse, rahvusvaheliste organisatsioonide ja erasektori 
eksperdid. Tehnilise abi andmine toimus mitmel viisil: alates Kreeka ametiasutuste pidevast 
abistamisest residentidest ekspertide poolt kuni uuringute, aruannete ja temaatiliste 
seminarideni. 

 

Eriaruanne nr 19/2015 „Kreekale tehnilise abi andmise parandamiseks tuleb tulemustele rohkem 
tähelepanu pöörata“ on kättesaadav ELi 23 keeles. 

 


