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ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid: 
kontrollimine lõpetamisel annab tulemusi 
2007.–2013. aastal oli liikmesriikides kasutusel üle 1000 ELi ühtekuuluvuspoliitika 
rahastamisvahendi. Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud uus eriaruanne näitab, et kulude 
rahastamiskõlblikkuse kontrollimiseks rakenduskavade lõpetamisel on võetud vajalikke 
meetmeid. Kontrollimine on andnud käegakatsutavaid tulemusi, kuigi mõned vead, sh üks suur 
viga, jäid avastamata. Üldiselt märgivad audiitorid, et enamik perioodil 2007–2013 esinenud 
probleeme on lahendatud. 

Jagatud eelarve täitmise alusel elluviidavad rahastamisvahendid olid programmitöö perioodil 
2007–2013 ühtekuuluvuspoliitika rahastamises suhteliselt uus, kuid oluline meetod. Neile 
eraldati kokku 16,4 miljardit eurot, millest 11,3 miljardit eurot moodustas ELi kaasrahastamine 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu. 
Rahastamiskõlblikkuse kontrollimisel lõpetamisel tuleks tegeleda rakendamise käigus tuvastatud 
vigade ja puudustega. Kuid protsess võtab kaua aega – seitse aastat pärast 2007.–2013. aasta 
programmitöö perioodi lõppu oli osa valideerimistööst veel pooleli.  

„Perioodiga 2007–2013 seotud auditiaruande avaldamine täna võib esmapilgul näida 
asjakohatu,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Ladislav Balko. „Kuna aga 
rahastamisvahendid on ELi ühtekuuluvuspoliitikas üha tähtsamad, on meie järeldused nii 
õigeaegsed kui ka asjakohased eelseisva perioodi 2014–2020 lõpetamise jaoks.“ 

Euroopa Komisjon andis rahastamisvahendite kohta õigel aja piisavalt suuniseid. Need olid 
iseäranis kasulikud, kuna 2007.–2013. aasta rahastamisvahendeid käsitlevaid sätteid oli 
õigusaktides vähe. Peale selle toimis üldiselt ka auditeerimisasutuste kontrollitegevus. Kuid kuna 
EIP grupi hallatavate vahendite puhul olid nende volitustele kehtestatud piirangud, pidid nad 
sageli tuginema täielikult EIP grupi välishindaja (piiratud) aruannetele. 

2020. aasta lõpuks oli üle 80% rahastamisvahendeid sisaldavatest ühtekuuluvuspoliitika 
rakenduskavadest täielikult lõpetatud. Komisjon vaatas need üksikasjalikult läbi. Lõpuks võidakse 
tema lõpetamistöö tulemusel kohaldada korrektsioone üle 270 miljoni euro suuruses summas. 
ELi audiitorid märgivad siiski, et nende leitud suurima vea suhtes kohandusi ei tehtud. Komisjon 
leidis, et Hispaania VKEsid toetava rahastamisvahendi kulud 139 miljoni euro suuruses summas 
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on rahastamiskõlblikud, kuigi 80% vahenditest anti suurtele äriühingutele (mõned neist olid isegi 
börsil noteeritud). 

Enamik perioodi 2007–2013 kindlakstehtud puudustest olid perioodiks 2014–2020 kõrvaldatud. 
Suuniseid on täiendatud ja asjakohaseid sätteid on ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevates 
õigusaktides kümme korda rohkem. Samuti on võetud meetmeid, et kõrvaldada 
auditeerimisasutuste volituste piirangud seoses EIP hallatavate vahenditega. Peale selle esineb 
programmitöö perioodil 2014–2020 VKEdele suunatud rahastamisvahendite 
rahastamiskõlblikkusega probleeme väiksema tõenäosusega, sest kasutusele on võetud 
sihtotstarbelised vahendid. 

Audiitorid hoiatavad siiski lahendamata probleemide ja püsiva ebakindluse eest, mis võib 
takistada perioodil 2014–2020 kasutatud rahastamisvahendite tõhusat lõpetamist. Seetõttu 
soovitavad nad Euroopa Komisjonil anda nõu auditite käigus avastatud kõige sagedasemate 
vigade kohta. Samuti soovitavad nad komisjonil anda riiklikele auditeerimisasutustele selgeid 
juhiseid kindluse saamiseks rahastamisvahendite kulude rahastamiskõlblikkuse kohta 
lõpetamisel. 

 

Selgitav taustteave  

Rahastamisvahendid on alternatiiv tavapärastele toetustele, kuna need pakuvad tagastatavas 
vormis rahalist toetust. Need on peamiselt laenud, tagatised, omakapitali- ja kvaasiomakapitali 
investeeringud, mis on kavandatud nii, et rahalisi vahendeid saab uuesti kasutada: kokkulepitud 
tagasimakseperioodi lõpus tuleb need reinvesteerida sarnastel eesmärkidel, et maksimeerida 
avaliku sektori investeeringute mõju. Perioodi 2007–2013 lõpus oli 25 liikmesriigis kokku 1058 
jagatud eelarve täitmise raames elluviidavat rahastamisvahendit. 

Eriaruanne nr 6/2021: „Ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendid perioodi 2007–2013 
lõpetamisel: kontrollimine andis üldiselt häid tulemusi, kuid mõned vead olid endiselt alles“ on 
kättesaadav kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) 23 ELi keeles.  
Viimastel aastatel on kontrollikoda avaldanud mitu auditiaruannet ELi rahastamisvahendite 
kohta, sealhulgas eriaruande nr 19/2016 „ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu – 
programmitöö perioodil 2007–2013 saadud õppetunnid“, eriaruande nr 36/2016 „Perioodi 2007–
2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programmide lõpetamise korra hindamine“ ja eriaruande 
nr 17/2018 „Komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi 2007–2013 programmide viimastel 
aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära probleemile, kuid ei keskendunud 
piisavalt tulemustele“. 
Sel suvel kavatseme avaldada auditiaruande komisjoni aruandluse kohta ühtekuuluvusvaldkonna 
kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.  

Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning 
teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade sidusrühmad 
ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa aruannetes esitatud soovitustest viiakse ka ellu. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=37071
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=40598
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46360
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46360
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Pressikontakt 

Kontrollikoja pressibüroo: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais – e-post: vincent.bourgeais@eca.europa.eu, mobiil: (+352) 621 551 502 
- Claudia Spiti – e-post: claudia.spiti@eca.europa.eu, mobiil: (+352) 691 553 547 
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