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Euroopa Komisjoni hinnanguline veamäär ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kohta annab ebatäieliku 
pildi 

Euroopa Komisjon esitab igal aastal oma hinnangu selle kohta, kui suur osa ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kulutustest ei vasta õigusnormidele. Selleks teeb komisjon ära suure töö 
liikmesriikide raamatupidamise aastaaruannete heakskiitmisel ja kontrollib liikmesriikide 
esitatud korrektsuse alase teabe usaldusväärsust. Euroopa Kontrollikoda (edaspidi 
„kontrollikoda“) järeldab aga täna avaldatud aruandes, et komisjoni esitatavad asjaomased 
veamäärad ei ole lõplikud ning tõenäoliselt alahindavad need õigusnormide vastaselt tehtud 
kulutuste tegelikku osakaalu ühtekuuluvuspoliitika kulutustes. Selle põhjuseks on puudused, 
mida audiitorid Euroopa Komisjoni kontrollisüsteemis avastasid.  
Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada ELi liikmesriikide ja piirkondade vahelisi 
arenguerinevusi ning see on muutunud ELi suurimaks poliitikavaldkonnaks, moodustades üle 
kolmandiku ELi eelarvest (aastatel 2014–2020 390 miljardit eurot). Valdkonnas on ka suur 
õigusnormide vastaselt tehtud kulutuse risk, kuna eeskirjad on keerulised ja suur osa kulutustest 
põhineb deklareeritud kulude hüvitamisel. Pärast seda, kui liikmesriikide auditeerimisasutused on 
ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste auditid lõpule viinud, kontrollib ja hindab Euroopa Komisjon 
igal aastal ise liikmesriikide audiitorite tööd ja leide. Selle põhjal püüab Euroopa Komisjon 
kindlaks teha, kas liikmesriikide teatatud ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste allesjäänud 
veamäär jääb allapoole 2% künnist.  
„Euroopa Komisjoni enda kontrollisüsteem ei kompenseeri piisavalt puudusi liikmesriikide 
auditeerimisasutuste töös ühtekuuluvuspoliitika kulutuste kontrollimisel,“ ütles aruande eest 
vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Tony Murphy. „Hinnanguline veamäär, mille Euroopa 
Komisjon avaldab asjakohaste peadirektoraatide iga-aastastes tegevusaruannetes ning Euroopa 
Komisjoni haldus- ja tulemusaruandes, ei ole lõplik ning võib näidata vaid minimaalset 
veamäära.“ 
Perioodi 2014–2020 kohta märgivad audiitorid, et Euroopa Komisjon vabastab esialgu maksetest 
kinni peetud 10% suuruse summa, isegi kui tal on tõendeid selle kohta, et raamatupidamise 
aastaaruandes kajastatud kulutuste veamäär ületab 2%. Kuigi see on kooskõlas määrusega, ei 
vasta see maksete kinnipidamise üldisele eesmärgile, milleks on kaitsta ELi eelarvet. Aastateks 
2021–2027 täheldavad audiitorid mõningaid positiivseid muutusi: näiteks ei saa Euroopa 
Komisjon enam heaks kiita raamatupidamisaruandeid, mille kohta esitatud summaarne 
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allesjäänud veamäär on suurem kui 2%. Komisjon kavatseb aga endiselt vabastada 
toestussummade kinnipeetud osa (mida on vähendatud 5%-ni ) enne oma korrektsuse kontrollide 
lõpetamist. Neist muudatustest ei piisa aga endiselt ELi eelarve kaitsmiseks. 
Omapoolse dokumentide läbivaatamisega püüab Euroopa Komisjon kontrollida liikmesriikide 
esitatud korrektsuse alase teabe järjepidevust. Audiitorid leidsid aga süsteemis piiranguid, mille 
tõttu jäävad õigusnormide vastaselt tehtud kulutused avastamata ja parandamata. Seetõttu 
annab dokumentide läbivaatamine tehingute korrektsuse ja esitatud allesjäänud veamäärade 
õigsuse kinnitamisel vaid piiratud lisaväärtust. Dokumentide läbivaatamine aitab küll kaasa 
rakenduskavade riskipõhisele valimisele vastavusauditite jaoks, kuid ometi ei valinud Euroopa 
Komisjon alati kõige suurema riskiga rakenduskavu ega dokumenteerinud piisavalt oma valiku 
põhjendusi. 
Vastavusauditid, mille käigus Euroopa Komisjon hindab projektide ja nende kulude 
rahastamiskõlblikkust, on komisjoni jaoks kõige tähtsamaks elemendiks auditeerimisasutuse töö 
ja sellega seotud leidude hindamisel. ELi audiitorid juhivad tähelepanu Euroopa Komisjoni 
tuvastatud avastamata vigade suurele arvule, kuigi kontrolliti vaid väikest projektide valimit. See 
tähendab, et paljud ülejäänud projektid, mida Euroopa Komisjon ei ole läbi vaadanud, sisaldavad 
tõenäoliselt veel muud liiki vigu.  

Sellegipoolest põhineb Euroopa Komisjoni peamine tulemusnäitaja suuresti sellel tööl, kuigi 
näitaja peaks olema tema parim hinnang ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste allesjäänud 
veamäära kohta. ELi audiitorid peavad seda peamist tulemusnäitajat minimaalseks 
hinnanguliseks veamääraks, mis ei ole ka lõplik, sest liikmesriikide teatatud veamäärasid võidakse 
Euroopa Komisjoni käimasoleva või tulevase audititöö põhjal veel ümber hinnata ja suurendada. 
ELi audiitorid järeldavad seetõttu, et Euroopa Komisjon hindab oma peamises 
aruandlusdokumendis (iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes) ühtekuuluvuspoliitika kulutuste 
veamäära tegelikust väiksemaks. Selleks et parandada ühtekuuluvuspoliitika korrektsuse alast 
aruandlust uuel programmitöö perioodil, esitavad ELi audiitorid komisjonile neli soovitust. 

Selgitav taustteave  

ELi ühtekuuluvuspoliitika kontrolli- ja kindlustandva raamistiku keskmes on kaks kontrollitsüklit: 
liikmesriikide tasandi kontrollitsükkel ja sellele järgnev Euroopa Komisjoni tasandi tsükkel. See 
kajastab asjaolu, et Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide ametiasutused haldavad ühiselt 
ühtekuuluvuspoliitika ja selle vahendite rakendamist, mida nimetatakse eelarve jagatud 
täitmiseks. 

Eriaruanne nr 26/2021: „ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutuste korrektsus: komisjon avalikustab igal 
aastal minimaalse hinnangulise veamäära, mis ei ole lõplik“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja 
veebisaidil eca.europa.eu. 

Kuu aega tagasi avaldas kontrollikoda aruande ühtekuuluvuspoliitika tulemuspõhise rahastamise 
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=59899
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=59899
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Pressikontakt 

Kontrollikoja pressibüroo: press@eca.europa.eu  
- Vincent Bourgeais – e-post: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 

– mobiil: (+352) 691 551 502 
- Claudia Spiti – e-post: claudia.spiti@eca.europa.eu, mobiil: (+352) 691 553 547 
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