
ET 

 

 
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud arvamuse põhisõnumid. 
Arvamus on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu 

ECA Press 
Mark Rogerson – kõnesisik T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – pressiametnik T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Pressiteade 
Luxembourg, 17. detsember 2018 

 
 

Audiitorite sõnul peab ELi arenguabi keskenduma 
tulemustele 

Euroopa Kontrollikoja uue arvamuse kohaselt peaks Euroopa Komisjoni ettepanek koondada mitu välistegevuse 
programmi uude ulatuslikku ELi arenguabi vahendisse lihtsustama õigusraamistikku, vähendama bürokraatiat ning 
võimaldama ettenägematutele probleemidele ja kriisidele paindlikumalt reageerida. See ei tohiks aga toimuda 
aruandekohustuse arvelt ja vahend peaks tervikuna keskenduma tulemustele, ütlevad audiitorid. 

Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend (NDICI) käivitub 2021. aastal ja sellele on kavas 
ELi järgmise seitsmeaastase rahastamisperioodi jooksul eraldada 89,2 miljardit eurot. See ühendab endas ELi eelarve 
raames kümmekond välistegevuse rahastamisvahendit ja programmi. Eelkõige hõlmab see ELi suurimat välistegevuse 
rahastamisvahendit – Euroopa Arengufondi (EAF), mida praegu hallatakse väljaspool ELi eelarvet ning millega antakse 
perioodil 2014–2020 Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidele ning ülemeremaadele ja -
territooriumidele arenguabi summas 30,5 miljardit eurot. Naabruspoliitika, arengu- ja koostöö rahastamisvahend 
hõlmab erinevaid rahastamisvorme, nagu toetused, eelarvetoetus, usaldusfondid, eelarvetagatised, segarahastamine 
ja võlakergendus. 

„Komisjoni ambitsioonikas ettepanek käivitada uus välistegevuse rahastamisvahend on samm õiges suunas ning 
vähendab lünki ja kattumist,“ ütles arvamuse eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Hannu Takkula. „Euroopa 
Arengufondi kaasamine ELi eelarvesse parandab Euroopa Parlamendi demokraatlikku järelevalvet ELi arenguabi üle, 
andes parlamendile fondi suhtes eelarvelised ja seadusandlikud volitused.“ 

Üldiselt saavutab ettepanek oma eesmärgi lihtsustada ja vähendada sidusrühmade halduskoormust ning võimaldada 
eelarvevahendite suuremat paindlikkust. Audiitorite sõnul sõltub komisjoni sekkumiste sidusus ja järjepidevus siiski 
valitud rakenduskorrast ning juhtimisest ja järelevalvest.  

Nad kutsuvad komisjoni ja seadusandjaid – Euroopa Parlamenti ja nõukogu – üles rakendama tulemuspõhist 
lähenemisviisi järjepidevalt kogu ettepaneku ulatuses, tagamaks, et see ei piirduks ainult naabruspoliitika riikidega. 
Lisaks peaksid programmdokumendid põhinema tulemustel mitte üksnes geograafiliste, vaid ka temaatiliste 
programmide puhul, ning tulemusi tuleks alati jälgida võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate alusel, mis on 
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mõõdetavad ja selgelt seotud konkreetsete eesmärkidega. Ettepanekus tuleks selgelt eristada toetatavate meetmete 
ja vahendi enda hindamist. 

Ettepanekus leevendatakse eeskirju eelarve aastasuse kohta, st põhimõtet, et rahalisi vahendeid tuleb kasutada selle 
aasta jooksul, milleks need on eraldatud, lihtsustades kulutamata raha ülekandmist teise aastasse. Kuigi uued sätted 
võimaldavad suuremat paindlikkust, hoiatavad audiitorid, et nende kohaldamisala on ELi finantseeskirjade omast 
laiem ja see suurendab õiguslikku keerukust. Nad soovitavad hinnata suurema eelarvepaindlikkuse mõju, arvestades 
aruandekohustuse võimalikku nõrgenemist ja vastutuse vähenemist seoses vahendite haldamisega.  

Audiitorid märgivad, et ettepanekuga luuakse reserv esilekerkivate probleemide ja prioriteetide jaoks, ning esitavad 
mitmeid tähelepanekuid. Näiteks teeb komisjon ettepaneku kahekordistada praegust EAFi erandite ülemmäära, 
millest allpool saab tegevuskavasid ja meetmeid vastu võtta ilma rakendusaktideta (10 miljonit eurot toetusmeetmete 
ja 20 miljonit eurot kiirreageerimismeetmete jaoks). Audiitorid hoitavad, et sellised erandid võivad 
järelevalvesüsteemi nõrgendada.  

Nad soovitavad lisada ettepanekusse viide ELi, liikmesriikide ja partnerriikide vahelisele dialoogile ning täpsustada 
eesmärkide raames selgemalt soolist võrdõiguslikkust ja kliimamuutusi. Audiitorid tunnustavad ettepaneku sätteid, 
milles on kehtestatud nende auditeerimisõigused, kuid ütlevad, et komisjon ja seadusandjad peaksid kolmandate 
riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitavates lepingutes tugevdama audiitorite õigust pääseda ligi oma 
tööks vajalikele andmetele ja dokumentidele. 

Toimetajatele 

Euroopa Kontrollikoda aitab edendada ELi finantsjuhtimist, avaldades arvamusi uute või muudetud 
finantsjuhtimisalase mõjuga õigusaktide ettepanekute kohta. Arvamusi kasutavad oma töös seadusandjad – Euroopa 
Parlament ja nõukogu. 

Euroopa Kontroll ikoja arvamus nr 10/2018 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, on kättesaadav kontroll ikoja veebisaidil 
eca.europa.eu inglise keeles; teised keeleversioonid avaldatakse esimesel võimalusel. 
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