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ELi programmide tulemuslikkuse kontroll: vastakad tulemused ning teabe
kvaliteeti tuleb veelgi parandada
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruande kohaselt annab Euroopa Komisjoni aruanne
selle kohta, kui hästi ELi rahastamisprogrammid toimivad, vastakaid tulemusi. Kuigi audiitorid
peavad positiivseks asjaolu, et aruandlus paraneb ja muutub tasakaalustatumaks, osutavad
nad ka mitmele probleemile: komisjoni tulemuslikkuse hindamise kvaliteet on programmide
lõikes endiselt erinev ning usaldusväärsete ja informatiivsete tulemusnäitajate kehtestamine
on endiselt probleem. Nende sõnul peaks komisjon tegema liikmesriikidega koostööd, et veelgi
suurendada andmete usaldusväärsust eelarve täitmise aruandluses.
Audiitorid uurisid, kas komisjon on kehtestanud töökindla protsessi kõrgetasemeliseks igaaastaseks aruandluseks ELi poliitika ja rahastamisprogrammide tulemuslikkuse kohta ning selle
kohta, kas nende eesmärgid saavutatakse tõhusalt, tulemuslikult ja säästlikult. „Kodanikud
tahavad teada, kas ELi programmid annavad tulemusi ja kulutustele vastavat tulu,“ ütles aruande
eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Jan Gregor. „Komisjonil on head menetlused
kõrgetasemeliste tulemuslikkuse aruannete koostamiseks ning ta esitab varasemaga võrreldes
tasakaalustatumaid ja selgemaid hinnanguid. Samas ei näita see selgelt, et esitatud teave on
usaldusväärne.“
Viimastel aastatel on komisjoni iga-aastane tulemuslikkusalane aruandlus muutunud erinevate
aruannete kogumist sidusamaks tervikuks. See sisaldab nüüd osi iga kuluprogrammi
tulemuslikkuse hindamise kohta, mis on märkimisväärne positiivne uuendus. Audiitorid leiavad
siiski, et komisjoni hinnangud, mis on esitatud kokkuvõtlikumas ja kõrgetasemelisemas igaaastases haldus- ja tulemusaruandes, annavad liiga positiivse pildi, võrreldes üksikasjalikuma
aruandlusega programmiaruannetes. Lisaks märgivad audiitorid, et teatavate programmide
tulemuslikkust ei ole ikka veel võimalik täielikult hinnata, peamiselt esitatud teabe vähesuse
tõttu. Sellegipoolest hindasid nad 2019. aasta kohta esitatud näitajate ning komisjoni hiljutiste
hindamiste ja nende enda auditite põhjal, kas ELi eelarve kõikide peamiste valdkondade
programmid on oma eesmärkide saavutamiseks ajakavas püsinud.
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Konkurentsivõime: ELi teadusuuringute programmi „Horisont 2020“ näitajad ei viita sellele, et
tulemuslikkus on ohus, ning edukaid projekte on palju. Audiitorid leidsid, et programm pakub
tänu oma ainulaadsusele ja üleeuroopalisele olemusele ELi lisaväärtust. Teise juhtprogrammi,
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi („Junckeri kava“) puhul näitavad näitajad, et 500
miljardi euro väärtuses investeeringuid kaasatakse ajakava kohaselt. Audiitorid märgivad siiski, et
turg oleks võinud osa nendest investeeringutest vastu võtta, ning hoiatavad ülehinnatud
kordajaarvutuste eest, mis võivad anda liiga positiivse hinnangu.
Ühtekuuluvus: kuigi komisjon ja liikmesriigid olid aastate 2014–2020 esialgseid eesmärke juba
muutnud, näitab vaid veidi rohkem kui kolmandik Euroopa Regionaalarengu Fondi ja
Ühtekuuluvusfondi näitajatest õigeaegset edenemist. Enne COVID-19 kriisi puhkemist oli
tõenäoline, et enamik tööhõive- ja haridusalased eesmärgid saavutatakse 2020. aastaks, kuid
edusammud teadus- ja arendustegevuse, vaesuse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas olid
ajakavast maha jäänud. Selles poliitikavaldkonnas näitavad komisjoni enda tulemusandmed, et
programmid ei vasta esialgsetele ootustele.
Loodusvarad: audiitorite sõnul on komisjoni 2019. aasta aruanne ÜPP tulemuslikkuse kohta liiga
positiivne ega keskendu tulemustele. Peamine puudus on see, et ajavahemiku 2014–2020
tulemusnäitajad ei põhine ÜPP rahalise toetuse andmise üksikasjalikul sekkumisloogikal. Näiteks
on otsetoetused põllumajandustootjatele vähendanud põllumajandustootjate sissetuleku
kõikumist, kuid nende eesmärk ei ole aidata põllumajandustootjatel saavutada õiglast
elatustaset. Lisaks leiti, et ÜPP meetmetel on kliimamuutustega tegelemisele väike mõju.
Julgeolek ja kodakondsus: komisjoni aruandes ei osutata sellele, kas Varjupaiga-, Rände- ja
Integratsioonifond on oma eesmärgi suunas jõudsalt liikunud, kuid kättesaadav teave osutab
fondi asjakohasusele ja ELi lisaväärtusele. Integratsiooni ja seadusliku rände puhul näitavad
näitajad selle saavutusi positiivses valguses, sest pikaajalist mõju (nagu rändajate ja ELi kodanike
tööväljavaadete erinevused) ei ole veel võimalik hinnata.
Globaalne Euroopa: komisjon ei anna piisavalt teavet kahe rahastamisvahendi tulemuslikkuse
põhjalikuks hindamiseks, millest üks on mõeldud koostööks arengumaadega ja teine suheteks ELi
lõuna- ja idanaabritega. Teise rahastamisvahendi puhul osutavad näitajad siiski positiivsele
suundumusele vaesuse vähendamise, hariduse, soolise võrdõiguslikkuse ja inimarengu puhul ning
halvenevat suundumust demokraatia, õigusriigi ja poliitilise stabiilsuse tugevdamise puhul.
Lõpuks tunnistavad audiitorid, et auditeeritavad on rakendanud suurema osa nende
varasematest soovitustest ELi programmide tulemuslikkuse parandamiseks. Siiski on veel
arenguruumi.
Taustteave
ELi 2014.–2020. aasta eelarvest eraldatakse 58 kuluprogrammi kaudu 1,092 triljonit eurot.
Audiitorite koostatud valim sisaldas üheksat programmi, mis hõlmavad ligikaudu 75% kõigist
2019. aasta lõpuks tehtud maksetest. Kontrollikoda hindab üha enam Euroopa poliitika ja
programmide tulemuslikkust ning seda, kas need annavad ELi lisaväärtust. Ta annab ELi
meetmete tulemuslikkuse kohta aru peamiselt eriaruannetes. Sel aastal avaldas kontrollikoda
esimest korda aruande ELi eelarve täitmise tulemuslikkuse kohta, milles vaadeldakse ELi
programmide tulemusi ja edusamme 2019. aasta lõpus mitmeaastase finantsraamistiku igas
poliitikavaldkonnas ning mis on praegu kõigepealt inglise keeles kättesaadav aadressil

2

ET
eca.europa.eu. Käesolev esmakordne aruanne on osa kontrollikoja iga-aastasest aruandlusest ja
täiendab hiljuti avaldatud aastaaruannet ELi 2019. aasta eelarve täitmise kohta. See on ajendatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu üleskutsest saada rohkem teavet iga Euroopa poliitikavaldkonna
tulemuslikkuse kohta.
Aruande pressikontakt
Damijan Fišer – e-post damijan.fiser@eca.europa.eu, tel (+352) 4398 45 510 /
mobiil (+352) 621 552 224

3

