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ELi audiitorid: tulemuspõhine rahastamine ei ole 
ühtekuuluvuspoliitikas veel reaalsus 
EL rakendab poliitikat liikmesriikide majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
parandamiseks. Tulemuslikkuse edendamiseks võttis ta perioodil 2014–2020 kasutusele kolm 
sihtotstarbelist vahendit. Euroopa Kontrollikoja hinnangul, kes avaldas täna eriaruande ELi 
ühtekuuluvuspoliitika tulemuspõhise rahastamise kohta, on veel palju teha, et tagada rahaliste 
vahendite suunamine meetmetesse ja projektidesse, mis annavad parimaid tulemusi. 
 
EL püüab saavutada oma ühtekuuluvuspoliitika eesmärke, kaasrahastades liikmesriikides 
tehtavaid investeeringuid. Nende investeeringute tulemused on ELi eesmärkide saavutamiseks 
keskse tähtsusega. Ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas võiks tulemuspõhisema poliitika 
rahastamine aidata ELil suunata vahendeid kõige tõhusamatele programmidele ja meetmetele 
ning saavutada parimaid tulemusi.  

Perioodi 2014–2020 ühissätete määrusega kehtestati kolm vahendit, mis pakuvad liikmesriikidele 
rahalisi stiimuleid tulemuste saavutamiseks ja rahastamise kasutamise optimeerimiseks. Selles 
sätestati, et tuleb kehtestada tingimused, tagamaks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
tulemuslik ja tõhus kasutamine (eeltingimused). Määrusega loodi 20 miljardi euro suurune 
tulemusreserv (6% ühtekuuluvuspoliitika kulutustest), mis eraldatakse programmi edukatele 
prioriteetidele 2019. aastal perioodi kaheks viimaseks aastaks. Samuti kehtestati tulemuspõhised 
rahastamismudelid, mis aitavad mingil määral muuta ELi rahalise toetuse sõltuvaks eelnevalt 
kindlaksmääratud väljundite ja tulemuste saavutamisest või tingimuste täitmisest.  

Kontrollikoda viis läbi auditi, et hinnata, kuidas olid komisjon ja liikmesriigid uusi vahendeid 
perioodil 2014–2020 tulemuspõhiseks rahastamiseks kasutanud.  

„Me leidsime, et tulemusraamistiku kasutuselevõtt perioodil 2014–2020 aitas kaasa 
põhimõttelisele muutusele ühtekuuluvuspoliitika finantsjuhtimises,“ ütles aruande eest vastutav 
kontrollikoja liige Ladislav Balko. „Ühtlasi leidsime aga ka seda, et ühtekuuluvuse valdkonnas 
puudub endiselt selge seos rahastamise ja programmi tulemuslikkuse vahel. Kuigi perioodi 2014–
2020 ühissätete määrusega kehtestatud kolm uut rahastamisvahendit tõid kaasa uued 
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rakendamisviisid, ei muutnud need märkimisväärselt ELi rahaliste vahendite eraldamist ja 
väljamaksmist.“ 

Audiitorid esitavad komisjonile olukorra parandamiseks mitu soovitust. Nad soovitavad, et uusi 
eeltingimusi (mis sarnanevad varasemate eeltingimustega, mida nad asendavad) tuleks programmitöö 
perioodil 2021–2027 täiel määral ära kasutada. Samuti soovitavad nad komisjonil teha varakult 
ettevalmistusi tõhusa vahehindamise tegemiseks ajavahemikul 2021–2027. Nende sõnul tuleks 
selgemaks muuta eeskirjad, millega reguleeritakse rahastamismudelit „kuludega sidumata 
rahastamine“, ja lähenemisviis, millega tagatakse selle mudeli kaudu ELi rahastamine. 
 
Selgitav taustteave 
 
Ühtekuuluvuspoliitika tulemuspõhisemaks muutmine on Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
ühine eesmärk. Ühtekuuluvuspoliitika rakendamiseks eraldatud rahalised vahendid moodustavad 
ligikaudu kolmandiku ELi eelarvest (357 miljardit eurot rahastamisperioodiks 2014–2020 ja 
373 miljardit eurot perioodiks 2021–2027). Kulutused põhinevad Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide 
ametiasutuste vahelise jagatud vastutuse süsteemil.  
 
Eriaruanne nr 24/2021: „Tulemuspõhine rahastamine ühtekuuluvuspoliitikas: eesmärgid on 
asjakohased, kuid perioodil 2014−2020 jäid püsima mitmed puudused” on kättesaadav kontrollikoja 
veebisaidil inglise keeles ning peagi ka teistes keeltes. 
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