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Audiitorid soovitavad parandada üldiste 
poliitikaprioriteetide kinnistamist ELi eelarves 
 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on Euroopa Komisjon võtnud ELi 
kuluprogrammides arvesse ELi üldisi poliitikaprioriteete, nagu kliimamuutused, bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, soolõime, kestlik areng ja digiüleminek. Audiitorid jõudsid 
järeldusele, et soolõime on prioriteet, mida ELi eelarves kõige vähem arvesse võetakse. Lisaks 
on märkimisväärseid erinevusi selles, kuidas komisjon mõõdab ELi eelarve panust viie peamise 
valdkondadevahelise poliitika elluviimisse ja annab aru nende eesmärkide saavutamise kohta.  
 
„Komisjon peaks paremini integreerima oma tulemusraamistikku ELi üldised 
poliitikaprioriteedid, eelkõige soolõime, digiülemineku ja kestliku arengu eesmärkide osas, 
võttes samal ajal arvesse oma poliitika rakendamise maksumust ja selle teostatavust,“ ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige François-Roger Cazala. „Komisjon peaks parandama ka 
valdkonnaüleste poliitikaprioriteetide alast aruandlust, et näidata, kuidas iga kulutatud euro 
parimal viisil ära kasutada, ning tuua paremini esile kulutused, mis aitavad samal ajal kaasa 
mitme horisontaalse poliitikaprioriteedi saavutamisele.“ 
 
Komisjon teatas, et ELi peamised üldised poliitikaprioriteedid on täielikult lisatud ELi 
eelarveprogrammidesse, kuid audiitorid leidsid, et kliima ja bioloogilise mitmekesisuse 
käsitlemine erineb oluliselt soolõimest. Ehkki viit horisontaalset prioriteeti käsitleti näiteks ELi 
teadusuuringute, põllumajanduse ja regionaalarengu valdkonna kuluprogrammides erineval 
määral, leidsid audiitorid, et komisjon oli esitanud liiga positiivsed järeldused soolõime 
eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude kohta. Kliima ja bioloogilise mitmekesisuse 
prioriteedid kaasati enamasti asjakohaselt; osaliselt võeti arvesse ka ÜRO kestliku arengu 
eesmärke ja digipööret. Soolõimet kaasati aga palju vähem. 
 
Kliima ja bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas on komisjon välja töötanud meetodid mitme 
programmi kulutuste jälgimiseks, et teha kindlaks kulutuste maht ja anda nende kohta aru, ning 
tal on olemas raamistik ELi eelarve panuse mõõtmiseks. Komisjoni aruandlus ei ole aga täpne. 
Selle põhjuseks on asjaolu, et ta kasutas ligikaudseid andmeid ning esines puudusi, millele 
audiitorid on varem tähelepanu juhtinud seoses kulutuste tegelikust suuremaks hindamisega. 
Komisjon annab vähe teavet ELi programmide panuse kohta kestliku arengu eesmärkide 
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saavutamisse ja digiüleminekusse. Samas on soolõime saavutamisse antava panuse mõõtmine 
küll paranenud, kuid see on endiselt piiratud.  
 
Komisjon jälgib kliima ja bioloogilise mitmekesisuse kulutusi ning hakkab seda tegema ka 
soolõime valdkonnas. Komisjon annab siiski vähe teavet selle kohta, kas ELi kulutused aitavad 
samaaegselt kaasa mitme prioriteedi saavutamisele. Ta ei mõõda ka ELi kulutustega saadud 
tulemuste tegelikku mõju horisontaalsetele prioriteetidele, kuigi tal selles valdkonnas pooleli üks 
katseprojekt selliste tulemuste mõõtmiseks.  
 
Selgitav taustteave 
 
Komisjon järgib horisontaalseid poliitikaprioriteete kõigis kuluprogrammides. Tema eesmärk on 
lisada need järk-järgult ELi eelarve kavandamisse ja täitmisesse, tagamaks, et kuluprogrammides 
käsitletakse neid lisaks programmide endi eesmärkidele. Oluline on muuta 
valdkondadevahelised poliitikameetmed ELi kuluprogrammide kavandamise, elluviimise ja 
hindamise lahutamatuks osaks, et suurendada läbipaistvust eri prioriteetidega seotud vahendite 
eraldamisel ja anda ELi eelarve tulemuslikkusest laiapõhjaline ülevaade. 
 
Sel aastal annavad audiitorid esmakordselt aru ELi horisontaalsetest poliitikaprioriteetidest 
tervikuna. Nad kontrollisid 11 programmi, mis hõlmasid 90% kuni 2021. aasta lõpuni 
mitmeaastase eelarve nelja rubriigi raames tehtud maksetest. Need viis prioriteeti on olulised 
ELi praeguste mitmeaastaste kulutuste seisukohast kuni 2027. aastani.  
 
Kontrollikoja täielik aastaaruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta – olukord 2021. aasta lõpu 
seisuga on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil. Vt ka kontrollikoja varasemaid aruandeid 
kliimaaruandluse, soolõime ja jätkusuutlikkuse aruandluse kohta. 
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Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – mobiil: (+352) 621 552 224 
Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – mobiil: (+352) 691 551 502 
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