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Kokkuvõte 
I Ajavahemikul 2010–2013 said viis euroala liikmesriiki (Iirimaa, Kreeka, Hispaania, 
Küpros ja Portugal) – mida tabas rängalt 2008–2009. aasta finantskriis ja sellele 
järgnenud võlakriis – finantsabi (468,2 miljardit eurot) mitmesuguste mehhanismide 
kaudu, mis hõlmasid osaliselt ELi eelarvet. Toetust anti Euroopa 
finantsstabiilsusmehhanismist, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist, Euroopa 
stabiliseerimismehhanismist ning seda pakkusid liikmesriigid (kahepoolsed krediidid) ja 
Rahvusvaheline Valuutafond. 

II 2013. aastal võttis EL vastu määruse, mille alusel korraldatakse tõsistes 
finantsraskustes olevate euroala liikmesriikide majanduse ja eelarve järelevalvet. Seda 
kohaldatakse liikmesriikide suhtes, kelle raskustel võib olla negatiivne ülekanduv mõju 
teistele euroala liikmesriikidele, ja liikmesriikide suhtes, kes taotlevad või saavad 
finantsabi. Määruses sätestatakse veel, et makromajanduslikust 
kohandamisprogrammist väljuvate liikmesriikide suhtes kohaldatakse 
programmijärgset või isegi tõhustatud järelevalvet. Eesmärk on tagada, et asjaomased 
riigid püsiksid kindlalt õigel teel, mis tooks kasu liikmesriikidele endile ja nende 
laenuandjatele. 

III Poliitikakujundajate ja sidusrühmade teavitamiseks järelevalve toimimisest 
uurisime, kas programmijärgsete järelevalvetoimingute kavandamine, rakendamine ja 
mõju olid asjakohased. Selle tegevuse tulemus võiks aidata kaasa majandus- ja 
rahaliidu majandusjuhtimise korra käimasolevale läbivaatamisele. Samuti võiks see 
anda panuse aruteludesse võimaliku järelevalvemehhanismi kavandamise üle seoses 
taaste- ja vastupidavusrahastu raames antavate laenude tagasimaksmisega, mille 
eesmärk on aidata liikmesriike, keda on tabanud COVID-19 pandeemia. Audit hõlmas 
ajavahemikku alates ajast, mil komisjon alustas viie asjaomase liikmesriigi järelevalvet, 
kuni 2020. aasta lõpuni. 

IV Meie üldine järeldus on, et komisjoni järelevalve makromajanduslikust 
kohandamisprogrammist väljuvate liikmesriikide üle oli asjakohane. Tõhusust takistab 
aga see, et määruses seatud eesmärgid ei ole täpsed ning kuna teatav ühtluse ja 
fookuse puudumine pärsib määruse rakendamist. 



 5 

 

V Kavandamise osas leidsime, et rahastamisvahendite loomise tõttu, mida kõiki ei 
reguleerita ELi õigusega või mis kõik ei sisaldu ELi eelarves, on komisjoni ja Euroopa 
stabiilsusmehhanismi järelevalvetoimingud osaliselt kattuvad. Pealegi, kuna õigusliku 
alusega määratleti programmijärgse järelevalve eesmärgid vaid üldsõnaliselt, on 
komisjoni Euroopa poolaasta raames tehtud töö praktikas osaliselt kattunud tööga, 
mida muud ELi asutused on teinud ühtse järelevalvemehhanismi või ühtse 
kriisilahenduskorra raames. 

VI Praegu ei nähta õigusliku aluse kohaselt järelevalve ajastamises ette paindlikkust: 
isegi kui komisjon hindab tagasimaksete riski väikeseks, ei saa ta järelevalvet peatada 
ega aruandluse sagedust vähendada. Komisjon on kohustatud esitama kaks korda 
aastas (või tõhustatud järelevalve korral kord kvartalis) aruandeid ja seetõttu tegi ta 
kontrollkäike liikmesriikidesse sama sagedusega, ilma et see tingimata lisaväärtust 
tooks. Leidsime tõepoolest, et järjestikused aruanded olid end kordavad. 

VII Komisjoni analüüsid olid nõuetekohaselt koostatud. Sellegipoolest avastasime, et 
programmijärgse järelevalve aruanded sisaldasid ka reformide hindamist, milles 
programmipõhiselt kokku ei lepitud ja milles ei keskendutud piisavalt liikmesriigi 
tagasimaksevõimele. Eelkõige oli aruannetes esitatud laenude tagasimakseid käsitlev 
teave laialivalguv ja tagasimaksevõimega seotud riskide analüüsides ilmnes kitsaskohti. 

VIII Arvestades stiimulite ja/või tugevate jõustamisvahendite puudumist ning 
paljusid tegureid, millel on oluline osa vajalike reformide elluviimisel liikmesriigis, ei ole 
edasisi tõendeid selle kohta, et komisjoni järelevalve oleks märkimisväärselt 
mõjutanud reformide elluviimise soodustamist ja võlausaldajatele kindluse andmist. 
Sellegipoolest leidsid liikmesriikide esindajad, et järelevalve on dialoogi edendamiseks 
ja riikide õigel rajal hoidmiseks kasulik. 

IX Nende leidude alusel esitame komisjonile järgmised soovitused: 

— lõimida kokku oma eri liiki järelevalvetegevused; 

— ühtlustada menetlusi ja lisada paindlikkust; 

— parandada suhtlust liikmesriikide ja muude sidusrühmadega. 
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Sissejuhatus 

Taustteave 

01 2008. aastal Euroopat tabanud majandus- ja finantskriis käivitas Euroopa 
võlakriisi, mis levis kahe lainena üle kõigi ELi liikmesriikide. See mõjutas euroalaväliseid 
riike aastatel 2008–2009, enne kui see levis 2010. aastal euroalale. Kolm euroalavälist 
liikmesriiki taotlesid finantsabi ELi maksebilansimehhanismist1: Ungari 2008. aastal 
ning Rumeenia ja Läti 2009. aastal. 

02 2010. aastal taotles Kreeka esimese euroala liikmesriigina finantsabi, järgnesid 
Iirimaa 2010. aastal, Portugal 2011. aastal, Hispaania 2012. aastal ja Küpros 
2013. aastal. Kuna maksebilansimehhanismist anti abi üksnes euroalavälistele 
liikmesriikidele, töötati järk-järgult välja konkreetsed mehhanismid rahalise toetuse 
pakkumiseks euroala liikmesriikidele. Need mehhanismid hõlmasid kahepoolseid 
laene, näiteks Kreeka laenuabi programmist, Euroopa finantsstabiilsusmehhanismist,2 
Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist ja Euroopa stabiilsusmehhanismist saadavaid laene. 
Nendest mehhanismidest antud laene täiendati sageli Rahvusvahelise Valuutafondi 
laenudega. Joonisel 1 on esitatud finantsabi (kokku 468,2 miljardit eurot) viiele 
nimetatud liikmesriigile (rahastamisallikate kaupa). 

                                                    
1 Nõukogu 18. veebruari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide 

maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem, ELT L 53, 
23.2.2002, lk 1–3. 

2 Nõukogu 11. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa 
finantsstabiilsusmehhanism, ELT L 118, 12.5.2010, lk 1–4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32002R0332
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32010R0407
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Joonis 1. Finantsabi rahastamisallika lõikes (miljardites eurodes) 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni, Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Rahvusvahelise 
Valuutafondi programmiandmetele. 

03 Kuna need erinevad mehhanismid võeti kasutusele ajalise surve all, ei suudetud 
kohe alguses välja töötada ELi järelevalveraamistikku, mille eesmärk oli anda 
laenuandjatele (st liikmesriikidele ja maksumaksjatele) kindlust riigi finantsstabiilsuse 
kohta ja sel viisil vältida kriisi ülekandumist. Selle probleemi ületamiseks võtsid 
Euroopa Parlament ja nõukogu 2013. aasta mais vastu määruse (EL) nr 472/2013,3 
millega reguleeritakse tõsistes raskustes olevate või finantsabi saavate euroala 
liikmesriikide järelevalvet. Määruses nähakse ette kolme tüüpi järelevalve: 

— tõhustatud järelevalve; 

— programmi raames tehtav järelevalve ja 

— programmijärgne järelevalve. 

                                                    
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 472/2013, millega 

tugevdatakse majanduse ja eelarve järelevalvet euroala liikmesriikide üle, kellel on või 
võivad tekkida tõsised raskused finantsstabiilsuse tagamisel (ELT L 140, 27.5.2013, lk 1–10). 

130,9

59,9

32,1
52,9

17,7

22,5
4,8

22,5

26

26

24,3

41,3

6,3

1

174,6

107,5

81,6

57,7
46,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Euroopa
Finantsstabiilsuse

Fond

Euroopa stabiilsus-
mehhanism

Rahvusvaheline
Valuutafond

Kahepoolsed
laenud

Euroopa
finantsstabiilsus-

mehhanism

Kreeka Iirimaa Portugal Hispaania Küpros

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:32013R0472


 8 

 

04 Kõigi ELi liikmesriikide suhtes tehakse Euroopa poolaasta raames majanduse ja 
eelarve standardset järelevalvet. Euroopa poolaasta loodi 2010. aastal liikmesriikide 
majandus- ja fiskaalpoliitika jälgimiseks ja koordineerimiseks. Igal aastal analüüsib 
komisjon üksikasjalikult kõigi riikide eelarve-, makromajanduslike ja 
struktuurireformide kavasid. Seejärel teeb ta ettepaneku riigipõhiste soovituste kohta 
järgmiseks 12–18 kuuks, mille võtab vastu Euroopa Ülemkogu. 

05 Kui liikmesriigil on oma finantsstabiilsuse või riigi rahanduse jätkusuutlikkusega 
seoses tõsiseid probleeme või kui tal on tõsiseid raskusi, mis võivad avaldada 
negatiivset ülekanduvat mõju teistele euroala liikmesriikidele, võib komisjon seada 
selle riigi lisaks standardsele järelevalvele ka tõhustatud järelevalve alla. Iga kuue kuu 
järel otsustab komisjon, kas tõhustatud järelevalvet pikendada või mitte. Kui olukord 
on halvenenud, võib liikmesriik avaldada soovi makromajandusliku 
kohandamisprogrammi väljatöötamiseks. 

06 Makromajanduslikku kohandamisprogrammi rakendavad liikmesriigid on Euroopa 
poolaasta raames tavaliselt järelevalve ja hindamise alt vabastatud (nagu see oli 
Iirimaa, Kreeka, Küprose ja Portugali puhul). Selle asemel kohaldatakse tugevamat 
tüüpi järelevalvet – programmi raames teostatavat järelevalvet. Kui aga 
makromajanduslik kohandamisprogramm ei ole täiemahuline (st puudutab ainult riigi 
majanduse väheseid aspekte), võib Euroopa poolaastat siiski kohaldada nende 
valdkondade suhtes, mida programmiga ei hõlmata. Üks näide on Hispaania, mille 
programmis keskenduti ainult finantssektorile. 

07 Makromajandusliku kohandamisprogrammi lõppedes tehakse liikmesriigi suhtes 
programmijärgset järelevalvet, mis toimub paralleelselt Euroopa poolaastaga. 
Eesmärgina on määruses (EL) nr 472/2013 sätestatud, et komisjon peab 
programmijärgse järelevalve raames hindama liikmesriigi majandus-, fiskaal- ja 
finantsolukorda ning vajaduse korral esitama nõukogule ettepaneku soovitada võtta 
vastu parandusmeetmeid. Praegu tehakse programmijärgset järelevalvet selliste 
liikmesriikide suhtes nagu Küpros, Iirimaa, Portugal ja Hispaania. 

08 Kui komisjon leiab makromajandusliku kohandamisprogrammi perioodi lõpuks, et 
finantsstabiilsus on jätkuvalt ohustatud olukorras, millel on tõenäoliselt negatiivsed 
ülekanduvad mõjud teistele euroala liikmesriikidele, võib ta otsustada liikmesriigi 
suhtes teha programmijärgse järelevalve asemel tõhustatud järelevalvet. See on nii 
Kreeka puhul. Joonisel 2 võetakse kokku järelevalve erinevad tüübid ELis. 
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Joonis 2. Liikmesriikide majanduse ja eelarve järelevalve 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Joonis 3. Makromajanduslike kohandamisprogrammide 
tagasimaksegraafik 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni programmidokumentide ja makromajandusliku iga-aastase 
andmebaasi AMECO põhjal. 
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töödokument 040, november 2016. Majandusliku kohandamisprogrammi järelhindamine, 
Küpros 2013–2016, institutsiooni töödokument 114, oktoober 2019. 

Euroopa programmidest eraldatud rahastamine

% SKPst
(programmi lõpus)

25,1
29,1

4,0
33,3

135,6

100%

45,0
50,3
41,3

6,3
243,7

Iirimaa
Portugal

Hispaania
Küpros
Kreeka

miljardites eurodes
laenu tagasimaksmine

75% tagasi makstud

programmist väljumine



 11 

 

Ülesanded ja kohustused 

11 Komisjon vastutab programmist väljuvate liikmesriikide järelevalve eest ja peab 
oma hinnangud edastama kaks korda aastas Euroopa Parlamendile, majandus- ja 
rahanduskomiteele ning liikmesriikide parlamentidele. Selleks on komisjoni käsutuses 
järgmised mitmesugused vahendid: 

— korrapärased kontrollkäigud järelevalve all olevatesse liikmesriikidesse; 

— õigus nõuda liikmesriikidelt konkreetset teavet (nt eelarve täitmise ja nende 
finantssüsteemi arengute kohta); 

— õigus nõuda liikmesriigi suhtes rangema järelevalve kehtestamist, viies 
finantssektori vastupidavuse hindamiseks läbi stressiteste või tundlikkuse 
analüüse; 

— õigus paluda liikmesriigil hinnata oma finantssektori järelevalvesuutlikkust. 

12 Euroopa stabiilsusmehhanism – rahvusvaheline finantsasutus, mille euroala 
liikmesriigid asutasid 2012. aastal – on peamine stabiilsustoetuse pakkuja euroala 
liikmesriikidele, kellel on või võib tekkida tõsiseid finantsprobleeme. Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondist enam rahalist abi ei anta, kuna seda ülesannet täidab nüüd 
ainult Euroopa stabiilsusmehhanism. Euroopa stabiilsusmehhanism teeb liikmesriikide 
suhtes järelevalvet, tagamaks, et kõik tagasimaksed laekuksid õigeaegselt. 

13 Nõukogu võib komisjoni ettepanekul soovitada programmijärgse järelevalve all 
oleval liikmesriigil võtta parandusmeetmeid. Lisaks võib see anda soovitusi 
parandusmeetmete kohta tõhustatud järelevalve all olevatele liikmesriikidele, kui 
komisjon jõuab järeldusele, et liikmesriigi finants- ja majandusolukorral on 
märkimisväärne kahjulik mõju euroala või selle liikmesriikide finantsstabiilsusele. 

14 Euroopa Keskpank ja teised asjaomased Euroopa järelevalveasutused võtavad 
vajaduse korral osa kontrollkäikudest liikmesriiki, jälgivad finantssüsteemi arengut ning 
teevad järelevalvet stressitestide ja tundlikkuse analüüside üle (vt punkt 11). Samuti 
hindab Euroopa Keskpank (või vajaduse korral asjakohased järelevalveasutused) 
spetsiaalse vastastikuse hindamise abil korrapäraselt liikmesriigi järelevalvesuutlikkust 
oma finantssektori üle. 
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15 Asjaomased liikmesriigid peavad nõudmisel esitama teavet ja võtma muid 
meetmeid. Tõhustatud järelevalve all olevate liikmesriikide puhul võib riigi parlament 
osaleda majandusalases dialoogis komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise 
Valuutafondi esindajatega. Liikmesriik peab rakendama makromajandusliku 
kohandamisprogrammi raames kokkulepitud meetmeid ja järelevalvemenetluse käigus 
soovitatud mis tahes parandusmeetmeid (vt punkt 13). 

16 Kuigi Rahvusvaheline Valuutafond ei ole komisjoni järelevalvega seotud, teeb ta 
ka ise programmijärgsett järelevalvet, kui on makromajandusliku 
kohandamisprogrammi raames vahendeid eraldanud. Sellega seoses toimuvad 
külastused kooskõlastatakse tavaliselt komisjoni kontrollkäikudega. 
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Auditi ulatus ja käsitlusviis 
17 Oleme juba kajastanud majanduse juhtimise mitut aspekti viies eriaruandes, mis 
avaldati ajavahemikul 2016–20205. Käesolevas aruandes püütakse välja selgitada, kui 
asjakohane on komisjoni programmijärgne järelevalvetegevus. See võib aidata kaasa 
i) aruteludele, mis käsitlevad võimaliku järelevalvemehhanismi väljatöötamist6, millega 
reguleeritakse taaste- ja vastupidavusrahastu raames antavaid laene7, ja ii) komisjoni 
hiljuti algatatud majandusjuhtimise ülevaadete koostamisele (praeguse majanduse ja 
eelarve järelevalve raamistiku tõhususe hindamine). Sel eesmärgil hindasime, kas 

a) programmijärgse tegevuse kavandamine oli asjakohane; 

b) komisjon tegi oma järelevalvet hästi; 

c) järelevalvel oli mõju. 

18 Kõigi viie finantsabi saanud liikmesriigi, st Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Küprose ja 
Portugali puhul uurisime komisjoni järelevalvetoiminguid alates nende riikide 
väljumisest asjakohasest makromajanduslikust kohandamisprogrammist kuni 
2020. aasta lõpuni. 

                                                    
5 Eriaruanne nr 10/2016: „Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse mõjusa rakendamise 

tagamiseks tuleb teha täiendavaid parandusi“; eriaruanne nr 03/18: „Makromajandusliku 
tasakaalustamatuse menetluse audit“; eriaruanne nr 18/2018: „Kas stabiilsuse ja kasvu 
pakti ennetusliku osa peamine eesmärk on täidetud?“; eriaruanne nr 22/2019: 
„Liikmesriikide eelarveraamistikega seotud ELi nõudeid tuleb veelgi tugevdada ning nende 
rakendamist paremini jälgida“, ja eriaruanne nr 16/2020: „Euroopa poolaasta – riigipõhiste 
soovitustega käsitletakse olulisi küsimusi, kuid nende täitmist peab parandama“. 
(www.eca.europa.eu). 

6 Ülevaade nr 6/2020:„Riskid, probleemid ja võimalused, mis on seotud ELi 
majanduspoliitilise reageerimisega COVID-19 kriisile“, punkt 88. (www.eca.europa.eu). 

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta määrus (EL) 2021/241, millega 
luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu (ELT L 57, 18.2.2021, lk 17–75). 

http://www.eca.europa.eu/
http://www.eca.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32021R0241
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19 Auditi jaoks uurisime komisjonis kättesaadavaid dokumente. Küsitlesime 
komisjoni ja kõigi viie liikmesriigi asjaomasete ametiasutuste (eelkõige 
rahandusministeeriumide ja keskpankade) töötajaid ning Euroopa 
stabiilsusmehhanismi ja Rahvusvahelise Valuutafondi personali. Kasutasime 
tehisintellektipõhist vahendit, et võrrelda programmijärgse järelevalve ja Euroopa 
poolaasta aruandeid ning hinnata nendevaheliste korduste ulatust. Viimaks viisime läbi 
küsitluse majandus- ja rahanduskomitee 27 liikme seas (vastamismäär: 85%) 
eesmärgiga koguda teadmisi ja arvamusi selle järelevalve kavandamise, 
komisjonipoolse rakendamise ja lõppkokkuvõttes selle tõhususe kohta. 
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Tähelepanekud 

Kavandamine tõi kaasa kattuvused Euroopa tasandil ning selles 
puudus selgus ja paindlikkus 

20 Makromajanduslike kohandamisprogrammide struktuur hõlmab mitut 
sidusrühma (vt punktid 02 ja 11–16), kes kõik on huvitatud liikmesriigi õigel teel 
hoidmisest, mis toob kasu nii liikmesriigile endale kui ka selle laenuandjatele, kaitstes 
riigi tagasimaksevõimet. 

21 Selleks et hinnata, kas programmijärgne järelevalve oli asjakohaselt kavandatud, 
uurisime, kas 

a) järelevalvemeetmete kavandamisel võeti arvesse Euroopa stabiilsusmehhanismi 
järelevalvetegevust; 

b) järelevalvemenetluse eesmärgid olid selged ja rakendussätted asjakohased. 

Komisjoni ja Euroopa stabiilsusmehhanismi tegevuse kattuvus 

22 ELi eelarve ei ole peamine allikas, millest viit asjaomast liikmesriiki rahastatakse. 
Kogu rahalisest abist (468,2 miljardit eurot) andis Rahvusvaheline Valuutafond 
81,6 miljardit eurot ja liikmesriigid 386,6 miljardit eurot, kasutades selleks 
mitmesuguseid mehhanisme, nagu on kirjeldatud punktis 02 ja joonisel 1. 

23 ELi eelarve on seotud ainult Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi raames antava 
abiga, mis võimaldab komisjonil finantsabi pakkumiseks laenata finantsturgudel liidu 
nimel kaudse ELi tagatise alusel. Seni on Euroopa finantsstabiilsusmehhanismist 
saadud 12,1% kogu Euroopas antud abist (st 46,8 miljardit 386,6 miljardist eurost) ja 
seda on antud viiest riigist ainult kahele, nimelt Iirimaale ja Portugalile. Enamiku 
euroala liikmesriikide antud kahepoolsete krediitide (st Kreeka laenuabi programm 
summas 52,9 miljardit eurot) puhul usaldati ühendatud kahepoolsete krediitide 
koordineerimise ja haldamise ülesanne siiski komisjonile, kuigi see ei puuduta ELi 
eelarvet. 
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24 Suurem osa Euroopa finantsabist (73%) saadi Euroopa stabiilsusmehhanismist 
(107,5 miljardit eurot) ja selle eelkäijalt Euroopa Finantsstabiilsuse Fondilt 
(174,6 miljardit eurot). Need on valitsustevahelised rahastamismehhanismid, mida ei 
rahastata ELi eelarvest. Euroopa stabiilsusmehhanism on vastavalt Euroopa 
stabiilsusmehhanismi asutamislepingule loonud varajase hoiatamise süsteemi, et 
tuvastada laenude tagasimaksmise riske ja võimaldada parandusmeetmete võtmist. 
Nimetatud süsteemi kohaldatakse ka Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi pakutavate 
laenude suhtes. Seda rakendatakse alates makromajandusliku kohandamisprogrammi 
algusest kuni laenude täieliku tagasimaksmiseni. 

25 Programmijärgset järelevalvet tehakse kõigi makromajanduslikus 
kohandamisprogrammis osalevate liikmesriikide suhtes, olenemata sellest, kas 
rahastamine hõlmas ELi eelarvet või mitte. Mitmesuguste kaasatud rahastamisallikate 
ja õigusraamistike tulemusena on komisjoni ja Euroopa stabiilsusmehhanismi 
järelevalvetegevuses märgata selget (ehkki osalist) kattuvust: 

— Euroopa stabiilsusmehhanismi järelevalve hõlmab osaliselt komisjoni järelevalve 
all olevaid laene – erinevalt Euroopa stabiilsusmehhanismist jälgib komisjon 
kahepoolseid ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi kaudu antud krediite; 

— komisjon kasutatav analüüsiperiood kattub osaliselt Euroopa 
stabiilsusmehhanismi omaga – Euroopa stabiilsusmehhanismi tagasimakseriskide 
järelevalve kestab aga kauem (kuni täieliku tagasimakseni). 

26 2018. aasta aprillis allkirjastasid komisjon ja Euroopa stabiilsusmehhanism 
vastastikuse mõistmise memorandumi, milles kohustati neid i) ühendama oma 
külastused liikmesriikidesse, et vältida dubleerimist ja vähendada liikmesriikide 
koormust, ning ii) korraldama teabevahetust ja vastastikust andmetele juurdepääsu 
võimaldamist. Leidsime, et komisjon jagab külastuste käigus kogutud teavet Euroopa 
stabiilsusmehhanismiga. Euroopa stabiilsusmehhanism, mis sõltub komisjoni esitatud 
teabest selle ELi lepingutes sätestatud rolli tõttu, kasutab kogutud teavet oma 
hinnangu andmiseks liikmesriigi tagasimaksevõime kohta. Kui komisjoni hinnangud on 
avalikult kättesaadavad, siis Euroopa stabiilsusmehhanismi omad seda ei ole. 

27 Vastastikuse mõistmise memorandumile vaatamata ei palunud komisjon 
süstemaatiliselt saada Euroopa stabiilsusmehhanismi aruannete koopiaid. Märgime, et 
meie audititöö tulemusena komisjon nüüd küsib ja saab süstemaatiliselt Euroopa 
stabiilsusmehhanismi aruandeid. 
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Määruse eesmärgid on ebamäärased ja mõned rakendussätted liiga 
jäigad 

28 Analüüsisime määruse (EL) nr 472/2013 sätete asjakohasust nii eesmärkide kui ka 
rakendamise, st kestuse, aruandluse ja jõustamisvahendite osas. 

29 Määruses kehtestati programmijärgse järelevalve eesmärgid vaid üldsõnaliselt (vt 
punkt 07). Seetõttu laiendas komisjon oma organisatsioonisiseses euroala 
makromajanduslike kohandamisprogrammide vademeekumis kohaldamisala veelgi – 
see seisneb järgmiste tegurite hindamises: 

— programmi raames kokkulepitud kohustuste või poliitikameetmete ja riigipõhiste 
soovitustega hõlmatud poliitiliste soovituste järgimine; 

— liikmesriigi majandus-, fiskaal- ja finantsolukord ning sellega seoses see, kas 
liikmesriik rakendab ebausaldusväärset poliitikat, mis võiks olukorda õõnestada; 

— liikmesriigi suutlikkus võlga teenindada. 

30 Esimese eesmärgi osas on asjakohane hinnata programmi raames kokku lepitud 
poliitikameetmete rakendamist, millega jätkatakse ka pärast programmi tähtaega. Sel 
viisil toimides peaks olema tagatud kohustuste täitmine ja välditud programmi raames 
ellu viidud reformide n-ö tagasi keeramist. Sellest hindamisest eeldatavasti aja jooksul 
järk-järgult loobutakse. 

31 Riigipõhiste soovituste rakendamise hindamine programmijärgse järelevalve 
raames ületab aga määruse sätteid ja kattub osaliselt komisjoni tegevusega Euroopa 
poolaasta raames, kus selle hindamise järeldus on osa iga-aastastest riigiaruannetest. 
Lisaks on komisjonis vastutus jaotatud: majandus- ja rahandusküsimuste 
peadirektoraat vastutab programmijärgse järelevalve eest ning peasekretariaat 
Euroopa poolaasta eest. 

32 Määruses on sõnaselgelt nimetatud üksnes teist eesmärki. Sellega kaasneb 
kattuvuse oht Euroopa poolaastaga, mille raames komisjon juba koostab igal aastal 
põhjaliku analüüsi iga liikmesriigi makromajandusliku olukorra, struktuurireformide ja 
eelarvekavade kohta ning esitab riigipõhised soovitused. Pealegi on Euroopa poolaasta 
jooksul juba kehtestatud makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus, et sellist 
tasakaalustamatust vältida ja parandada, edendades usaldusväärse poliitika 
rakendamist. 
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33 Arvestades Euroopa poolaasta raames tehtud reformide hindamist, eeldaksime, 
et programmijärgse järelevalve keskmes on kolmas eesmärk, milleks on liikmesriigi 
võla teenindamise suutlikkuse hindamine, kuid määruses seda otseselt ei esile ei 
tooda. Täheldasime, et ühes komisjoni väljaandes8 on öeldud, et „selle 
järelevalvekorra eesmärk on tagada, et abisaaja jääks õigele eelarvelisele teele, 
kaitstes seega tema võla tagasimaksmise võimet“. Samamoodi osutatakse nõukogu 
veebisaidil, kus antakse selgitusi euroala liikmesriikidele antava finantsabi kohta9, et 
eesmärk on „hinnata, kas finantsabi saanud liikmesriik rakendab jätkuvalt mõistlikke 
poliitikameetmeid ja kas on oht, et ta ei suuda laene tagasi maksta“. 

34 Lõpetuseks väitis 22 meie küsimustikule vastanud 23-st majandus- ja 
rahanduskomitee liikmest, et selle järelevalve eesmärk oli „hästi määratletud“. Kui aga 
paluti märkida järelevalve tegelik eesmärk, nimetasid tagasimaksevõime hindamist 
sõnaselgelt ainult kaheksa riiki (sealhulgas vaid kaks viiest programmijärgse järelevalve 
all olevast liikmesriigist) ja ainult kolm osutasid programmi raames võetud reformide 
elluviimise kontrollimisele. Enamik vastajate märgitud eesmärkidest olid need, mis 
sisaldusid muudes järelevalvevormides (st edendada usaldusväärset 
majanduspoliitikat, riigi eelarve ja rahanduse jätkusuutlikkust või tõhustada 
struktuurireformide rakendamist). 

35 Tõhustatud järelevalve (vt punkt 05) võeti kasutusele ennetava raamistikuna 
liikmesriikide jaoks, kelle puhul on oht, et nad võiksid vajada finantsabi. Sel eesmärgil 
ei ole seda veel kasutatud. Siiani on seda kasutatud Kreeka jaoks programmijärgse 
järelevalve vahendina põhjusel, et kuigi liikmesriik on oma makromajanduslikust 
kohandamisprogrammist väljunud, kujutab ta teiste euroala liikmesriikide 
finantsstabiilsusele siiski ohtu koos võimalike ülekanduvate mõjudega (vt punkt 08). 

                                                    
8 Euroopa Komisjon, „The two-pack on economic governance: Establishing an EU framework 

for dealing with threats to financial stability in euro area member states“, Occasional 
Papers 147, mai 2013.  

9 https://www.consilium.europa.eu/et/policies/financial-assistance-eurozone-members/ 

https://www.consilium.europa.eu/et/policies/financial-assistance-eurozone-members/
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36 Kuna tõhustatud järelevalve all olevad liikmesriigid peavad võtma meetmeid 
probleemide allikate või võimalike allikate käsitlemiseks ning võttes arvesse Euroopa 
poolaasta raames esitatud riigipõhiseid soovitusi, on tõhustatud järelevalve esmane 
eesmärk kontrollida liikmesriigi edusamme nende meetmete rakendamisel. 
Tõhustatud järelevalve on seetõttu laiema ulatusega kui programmijärgne järelevalve. 
Liikmesriigid peavad hiljuti heaks kiidetud taaste- ja vastupidavusrahastu raames 
selgitama ka seda, kuidas nende taaste- ja vastupidavuskavad aitavad kaasa 
riigipõhistes soovitustes kindlaks määratud probleemide lahendamisele. Ehkki taaste- 
ja vastupidavusrahastu rakendamise juhtimise ning Euroopa poolaasta 
koordineerimise eest vastutab üks komisjoni rakkerühm10, ei kuulu selle ülesannete 
hulka tõhustatud järelevalve tegemine. 

37 Kuna tõhustatud järelevalvet ei loodud programmijärgse vahendina, ei andnud 
komisjon selle kasutamise kohta juhiseid. Määrus ei sisalda tagasimaksevõimet 
käsitlevaid sätteid, samuti ei nimetata komisjoni rakendusotsuses11, mis käsitleb 
tõhustatud järelevalve kasutuselevõtmist Kreeka suhtes, tagasimaksevõimet kui 
eesmärki. Samas märgime, et Kreekat käsitlevad tõhustatud järelevalve aruanded 
sisaldavad jaotist tagasimaksevõime kohta. 

38 Kuigi määruses ei ole programmijärgse järelevalve eesmärki selgelt sätestatud, on 
kindlaks määratud järelevalve kestus – seni, kuni vähemalt 75% finantsabist on tagasi 
makstud (vt punkt 09). Samas ei kata nimetatud 75% künnise kasutamine tingimata 
võlausaldajate riski, kuna see ei kajasta ei laenude absoluutsummat ega laenude 
osakaalu asjaomase liikmesriigi sisemajanduse koguproduktist (SKP). 

39 Seda on kujutatud tabelis 1. Selles loetletakse summad, mis on viiel järelevalve all 
oleval liikmesriigil veel tagasi maksta, kui nad jõuavad 75% künniseni, esitatuna 
miljardites eurodes ja protsendina SKPst. Kuna me ei saa me prognoosida iga 
liikmesriigi SKP suurus t75% künnise saavutamise ajal, kasutasime lihtsuse huvides 
2019. aasta SKPd. 

                                                    
10 Taaste ja vastupidavuse rakkerühm, mis loodi 16. augustil 2020 Euroopa Komisjoni 

peasekretariaadi juures. 

11 Komisjoni 11. juuli 2018. aasta rakendusotsus (EL) 2018/1192, mis käsitleb tõhustatud 
järelevalve kasutuselevõtmist Kreeka suhtes (ELT L 211, 22.8.2018, lk 1–4). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32018D1192
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Tabel 1. Laenusummade jääk, kui 75% künnis on saavutatud (miljardites 
eurodes ja protsendina 2019. aasta SKPst) 

Liikmesriik Laenujääk 
(miljardites eurodes) % 2019. aasta SKPst 

Iirimaa 11,3 3,2 

Portugal 12,6 5,9 

Hispaania 10,3 0,8 

Küpros 1,6 7,1 

Kreeka 60,9 33,2 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni programmiandmete ja makromajandusliku iga-aastase 
andmebaasi AMECO põhjal. 

40 Märgime, et nii i) krediidisumma tasumata jäämisest võlausaldaja bilansile 
tulenev risk (vahemikus 1,6–60,9 miljardit eurot) kui ka ii) vastav protsent SKPst on 
märkimisväärselt erinev. Hispaania krediidisumma moodustab peaaegu ebaolulise 
protsendi SKPst, Kreeka puhul aga ligikaudu kolmandiku. Teisisõnu võib 75% künnis viia 
mõne liikmesriigi jaoks programmijärgse järelevalve liiga varajase lõpetamiseni, 
säilitades samas selle liiga kaua teiste riikide jaoks, mis on võlausaldajate jaoks väikse 
riskiga. 

41 Nende kahe riski käsitlemisel kasutatakse määruses asümmeetrilist 
lähenemisviisi. See võimaldab programmijärgse järelevalve kestust pikendada, kuid 
järelevalve peatamist enne kõnealuse künnise saavutamist ei ole ette nähtud, isegi kui 
asjaomase liikmesriigi tagasimaksetega seotud risk ei ole märkimisväärne. 

42 Nagu punktis 05 on osutatud, lõpetatakse tõhustatud järelevalve siis, kui 
komisjon oma hinnangu põhjal nii otsustab. Ehkki võib eeldada, et tõhustatud 
järelevalve alt väljuv liikmesriik paigutatakse programmijärgse järelevalve alla seniks, 
kuni ta on vähemalt 75% finantsabist tagasi maksnud, ei ole määruses seda sõnaselgelt 
öeldud. 
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43 Määruses täpsustatakse programmijärgse järelevalve raames nõutava aruandluse 
sageduseks kaks korda aastas (vt punkt 11). Mõistame, et i) määruse koostamise ajal 
järgis Rahvusvaheline Valuutafond samuti programmijärgse järelevalve tegemisel 
sagedust kaks korda aastas ja et (ii) uue programmist väljuva riigi programmijärgse 
järelevalve alguses võib see sagedus olla õigustatud, et võimaldada vajaduse korral 
olukorda samal aastal korrigeerida. Võib aga eeldada, et vajadus sellise järjepideva 
järelkontrolli järele aja jooksul väheneb, eriti kui riigid on taas õigele teele suunatud. 
Määruses ei näha ette paindlikkust nimetatud sageduses. 

44 Mis puudutab komisjonile meetmete täitmise tagamiseks antud vahendeid, 
millele on osutatud punktis 13, saab komisjon teha ainult ettepaneku, et nõukogu 
esitaks liikmesriikidele soovitused. Need soovitused ei ole aga siduvad12. Sellegipoolest 
võib teiste avaldataval survel olla oma osa ja see võib tuleneda kas majandus- ja 
rahanduskomiteele edastatavast teabest või soovituste avalikustamisest, mida 
nõukogu võib komisjoni ettepanekul teha. Meie küsitlusele vastajad kinnitasid üldiselt, 
et suhtlus majandus- ja rahanduskomiteega suurendab teiste avaldatavat survet 
„suurel määral“ (17%) või „mõningal määral“ (65%). 

Kehtiva määruse raames rakendatud järelevalvet pärssis teatav 
ühtluse ja fookuse puudumine 

45 Komisjoni tehtava programmijärgse järelevalvega, mis hõlmab kohapealseid 
kontrollkäike ja hindamiste tulemusi käsitlevat aruandlust, alustati 2014. aastal. 
Tõhustatud järelevalve käivitati 2018. aastal. Võrdluseks võib esile tuua, et Euroopa 
poolaasta raames tehtava järelevalvega alustati 2010. aastal. Komisjon tegeles erinevat 
tüüpi järelevalvega samaaegselt (vt joonis 2). 

46 Analüüsisime, kas  

a) komisjoni rakendusmenetlused olid asjakohased; 

b) komisjoni analüüs andis lisaväärtust võrreldes Euroopa poolaasta raames 
läbiviidud hindamistega; 

c) komisjoni analüüsis keskenduti õigetele elementidele. 

                                                    
12 ELi toimimise lepingu artikkel 288. 
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Komisjon ühtlustas protsessi, kuid sagedased kohapealsed 
kontrollkäigud annavad vähe lisaväärtust 

47 Uurisime, kas komisjon nõudis selleks sobivat teavet ja korraldas tulemuslikult 
oma kohapealsed kontrollkäigud programmijärgse järelevalve tagamiseks, võttes 
arvesse ka Euroopa poolaasta raames tehtud külastusi. 

48 Küsitlesime riikide rahandusministeeriumide esindajaid, kes leidsid, et komisjon 
kasutas asjakohaselt oma õigust teabe saamiseks. Tõhustatud järelevalve all olnud 
Kreeka suhtes kohaldati aga rangemaid nõudeid. Umbes 50% teabest küsiti väidetavalt 
lühikese etteteatamisajaga.  

49 Avastasime, et viiest asjaomasest liikmesriigist kolme puhul allkirjastasid 
komisjon ja riikide ametiasutused ametliku andmete esitamise kokkuleppe, mis 
hõlmab esitatava teabe liiki ja ajastust. Selline kokkulepe muudab protsessi 
tõhusamaks, parandades pakutava teabe prognoositavust ja hõlbustades liikmesriikide 
teabevahetuse kavandamist ja teabe kogumist. 

50 Meie küsitletud riikide ametiasutuste esindajad leidsid, et programmijärgse 
järelevalve külastused nende riikidesse olid hästi korraldatud ja neist teatati 
asjakohase etteteatamisega. Samuti leidsid nad, et hoolimata komisjoni 
peadirektoraatide vahel aeg-ajalt tekkivatest koordineerimisprobleemidest, tegid 
sidusrühmad omavahel head koostööd. 

51 Kaks aastat pärast programmijärgse järelevalve käivitamist ühtlustas komisjon 
oma külastusi, vähendas külastatavate üksuste ja käsitletavate päevakorrapunktide 
arvu, keskendudes konkreetsemalt programmijärgse järelevalvega seotud teemadele. 
Joonisel 4 kajastatakse languse suundumust kohtumiste arvus. See on tingitud 
peamiselt programmijärgse järelevalve külastuste korraldamisest eraldi 
i) tavapärastest Euroopa poolaasta külastustest, mis toimus mõnes liikmesriigis järk-
järgult, ja ii) makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raames tehtud 
spetsiaalsetest kontrollkäikudest (alates 2019. aastast). 
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Joonis 4. Suundumus kohtumiste arvus 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

52 Isegi kui määruses ei ole seda täpsustatud, viidi programmijärgse järelevalve 
külastuste sagedus kooskõlla aruandluse sagedusega, st neid tehti kaks korda aastas 
(vt punkt 43). Riikide ametiasutuste esindajad kolmes liikmesriigis neljast, milles 
kasutatakse programmijärgset järelevalvet, väitsid, et kuue kuu jooksul ei ole võimalik 
struktuurireformide rakendamisel olulisi edusamme teha. Nad ütlesid ka, et 
liikmesriikide pikaajalist tagasimaksevõimet mõjutavad vaid vähesed lühiajalised 
tegurid. Komisjon tunnistab, et enamiku riigipõhistes soovitustes väljapakutud 
meetmete rakendamisele kulub 12–18 kuud ning mõned struktuurireformid võtavad 
veelgi rohkem aega. Sel põhjusel võttis komisjon 2017. aastal kasutusele ka riigipõhiste 
soovituste rakendamise mitmeaastase hindamise13. 

53 Leidsime, et aja jooksul muutusid järjestikused programmijärgse järelevalve 
aruanded end kordavaks (vt punkt 57). Toonitame, et Rahvusvaheline Valuutafond 
tuvastas oma järelevalves sarnase probleemi ja otsustas 2016. aastal teha ühe 
külastuse aastas ja avaldada kahe aruande asemel ühe aruande aastas. 

                                                    
13 Eriaruanne nr 16/2020: „Euroopa poolaasta – riigipõhiste soovitustega käsitletakse olulisi 

küsimusi, kuid nende täitmist peab parandama“ (www.eca.europa.eu), punktid 36 ja 51. 
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54 Kordamine on veelgi suurem probleem tõhustatud järelevalve puhul, mille korral 
külastused on ka kooskõlastatud aruandluse sagedusega ja neid tehakse neli korda 
aastas. Kõnealune suur sagedus koormab nii riikide ametiasutusi (vt punkt 48) kui ka 
komisjoni. 

Komisjoni analüüs on kasulik, kuid kattub osaliselt Euroopa poolaasta 
tööga 

55 Uurisime komisjoni järjestikuste programmijärgse järelevalve hindamiste 
lisaväärtust võrreldes tema Euroopa poolaasta raames tehtud tööga. 

56 Leidsime, et programmijärgse järelevalve / tõhustatud järelevalve aruannetes 
esitatud analüüs oli hea. See on kooskõlas järeldusega, mille tegime oma 2018. aasta 
eriaruandes komisjoni hindamiste kohta makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetluse raames14. Intervjueeritud sidusrühmad kinnitasid seda positiivset 
hinnangut. Lõpetuseks ilmnes meie küsitlusest ka see, et 74% vastanutest peab 
komisjoni analüüsi kvaliteeti heaks, samas kui 26% hindas seda keskmiseks. 

57 Sellegipoolest, nagu on osutatud punktis 53, on järjestikused programmijärgse 
järelevalve aruanded end kordavad. Meie analüüsist ilmneb, et ajakohastatakse ainult 
osa andmetest ning et ajakohastamine ei muuda analüüsi sisu ega sellest tulenevaid 
järeldusi. Otsisime dokumentidest sarnasusi, kasutades enda väljatöötatud 
tehisintellektipõhist vahendit. Leidsime, et teatavate jaotiste puhul sisaldus kuni 78% 
programmijärgse järelevalve aruandes esitatud teabest juba eelmises programmijärgse 
järelevalve aruandes. See osakaal vähenes peaaegu poole võrra, kui võrrelda kahte 
aastase vahega avaldatud aruannet. Meie järeldust kinnitavad ka mõned küsitletud 
sidusrühmad. 

58 Seoses sellega, milliste struktuurireformide suhtes järelevalvet rakendada, 
leidsime, et nelja programmijärgse järelevalve alla kuuluva liikmesriigi puhul ei 
määranud komisjon ametlikult kindlaks, milliste struktuurireformide üle järelevalvet 
teha. Tõhustatud järelevalve all oleva Kreeka puhul oli komisjon oma rakendusotsuses 
täpsem. Selles määrati kindlaks konkreetsed reformid ja asjakohased vahe-eesmärgid, 
mille suhtes tuleb järelevalvet rakendada. 

                                                    
14 Eriaruanne nr 3/2018: „Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse audit“, 

punktid 78 ja 79. (www.eca.europa.eu). 
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59 Täheldasime, et struktuurireformide läbiviimisel tehtud edusammude hindamine 
hõlmas tavaliselt eelarvealaseid struktuurireforme, finantssektori reforme (peamiselt 
pangandussektorit puudutavaid) ja muid reforme majanduskasvu edendamiseks või 
makromajandusliku tasakaalustamatuse kõrvaldamiseks. Hindamises tehti kokkuvõte 
rakendamise määrast ja nõuti meetmete võtmist, kui edusammud olid aeglased. 

60 Leidsime, et programmijärgse järelevalve aruanded sisaldasid selliste 
struktuurireformide hindamist, mis ei olnud makromajandusliku 
kohandamisprogrammi raames olulised ega omanud tugevat õiguslikku alust (näiteks 
liikmesriigi formaalseid kohustusi programmist väljumisel või hiljem või nõukogu 
soovitusi) (vt punkt 13). Mõned näited selle kohta on esitatud 1. selgituses. 

1. selgitus. 

Näiteid struktuurireformidest, mis ei ole olnud makromajandusliku 
kohandamisprogrammi seisukohast olulised, kuid mida komisjon 
programmijärgse järelevalve raames kontrollib 

Portugal 

Kulutuste ülevaade (2016. aasta suve programmijärgse järelevalve 
aruanne) 
Eelarveraamistikku käsitlev seadus (2014. aasta sügise 
programmijärgse järelevalve aruanne) 

Küpros 
ESTIA kava, st riiklikult toetatav kava kodumajapidamiste raskustes 
olevate hüpoteeklaenude tagasimaksmise hõlbustamiseks 
(2018. aasta sügise programmijärgse järelevalve aruanne) 

Hispaania 

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve töövahendi ajakohastamine 
(2015. aasta sügise programmijärgse järelevalve aruanne) ja 
makrotasandi usaldatavusjärelevalve ameti asutamine (2018. aasta 
sügise programmijärgse järelevalve aruanne) 
Kriisilahenduse kavade ja pankade omavahendite ja kõlblike 
kohustuste miinimumnõuete eesmärkide rakendamine (2018. aasta 
sügise programmijärgse järelevalve aruanne) 

Iirimaa Elamumajanduse ja kodutuse tegevuskava (2016. aasta kevade 
programmijärgse järelevalve aruanne) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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61 Samuti leidsime, et mõned struktuurireformid, mis ei olnud makromajanduslike 
kohandamisprogrammide seisukohast olulised, kuid mille suhtes rakendati 
sellegipoolest programmijärgset järelevalvet, olid seotud programmi raames 
käsitletavate küsimustega. Siiski ei olnud mõju, mida sellised reformid võisid 
tagasimaksevõimele avaldada, ilmne ja programmijärgse järelevalve aruannetes seda 
ei selgitatud. 

62 Võrdlesime programmijärgse järelevalve aruannete sisu Euroopa poolaasta 
aruannete sisuga (peamiselt riigiaruanded, stabiilsuskavade või eelarvekavade 
hindamised ja Euroopa majandusprognoosid) ning leidsime mõningaid kattuvusi 
esitatud teabes (vt tabel 2) ja hinnangutes (vt I lisa). 

Tabel 2. Programmijärgse järelevalve aruannetes ja Euroopa poolaasta 
aruannetes esitatud teabe kattuvus 

Liikmes-
riik 

Programmi-
järgse 

järelevalve 
aruanne 

Jaotis 
Euroopa 

poolaasta 
aruanded 

Aruannete-
vahelise 

kattuvuse % 

Portugal Sügis 2016 Poliitikaküsimused 2017. aasta 
riigiaruanne 43 

Portugal Sügis 2018 Majanduslik areng 2019. aasta 
riigiaruanne 49 

Portugal Suvi 2019  Riigi rahandus 

2019. aasta 
stabiilsus-
programmi 
käsitlev 
komisjoni 
talituste 
töödokument 

47 

Küpros Kevad 2017 
Makro-
majanduslikud 
väljavaated 

2017. aasta 
kevade 
Euroopa 
majandus-
prognoos 

23 

Küpros Kevad 2019 Eelarvelised 
väljavaated 

2019. aasta 
riigiaruanne 34 

Küpros Kevad 2020 Riigi rahandus 2020. aasta 
riigiaruanne 26 
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Liikmes-
riik 

Programmi-
järgse 

järelevalve 
aruanne 

Jaotis 
Euroopa 

poolaasta 
aruanded 

Aruannete-
vahelise 

kattuvuse % 

Iirimaa Sügis 2018 Riigi rahanduse 
küsimused 

2018. aasta 
riigiaruanne 30 

Iirimaa Kevad 2018 Hiljutine 
majandusareng 

2018. aasta 
kevade 
Euroopa 
majandus-
prognoos 

19 

Hispaania Sügis 2018 Makromajanduslik 
areng 

2018. aasta 
riigiaruanne  36 

Hispaania Kevad 2019 Makromajanduslik 
areng 

2019. aasta 
riigiaruanne  49 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tehisintellektipõhine vahend. 

63 Tunnistame siiski, et Hispaania reformide hindamisel puudus programmijärgse 
järelevalve ja Euroopa poolaasta vahel kattuvus. Kuna Hispaaniale osutati abi 
sektoripõhisest kohandamisprogrammist, mis puudutas üksnes finantsvaldkonda (vt 
punkt 06), on riik olnud alati Euroopa poolaasta korrapärase järelevalve all. Ülesannete 
jaotamine Euroopa poolaasta järelevalve ja programmiperioodil kehtestatud 
programmi raames tehtava järelevalve vahel jätkus ka hiljem. Seega keskendutakse 
Hispaania programmijärgse järelevalve aruannetes selgelt finantssektori arengutele ja 
reformidele ning need erinevad Euroopa poolaasta riigiaruannetest. 

64 Mis puudutab finantsstabiilsust ja asjakohaseid reforme, siis leidsime, et 
programmijärgse järelevalve raames kasutati neljas liikmesriigis erinevat 
lähenemisviisi. Iirimaa puhul lõpetati 2015. aastal, peagi pärast ühtse 
järelevalvemehhanismi loomist, komisjoni hinnangute andmine riigi suurimatele 
pankadele, samas kui seda tehakse endiselt Küprose ja Portugali puhul. Üksikute 
pankade igasugused üksikasjalikud hindamised kattuvad aga osaliselt i) Euroopa 
Keskpanga ja riiklike järelevalveasutuste ühtse järelevalvemehhanismi raames 
rakendatud järelevalvega ning ii) Euroopa Pangandusjärelevalve, mille ülesanne on 
hinnata riske ja haavatavusi ELi pangandussektoris, tehtud tööga. 
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65 Lisaks tegi komisjon järelevalvet kriisilahenduse kavandamise ning pankade 
edusammude üle omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõude eesmärkide 
täitmisel. See järelevalve kattub aga osaliselt asjaomase kriisilahendusasutuse ja 
Euroopa Pangandusjärelevalve tehtava järelevalvega. Kriisilahendusasutused (Ühtne 
Kriisilahendusnõukogu või riikide kriisilahendusasutused, sõltuvalt pankade suurusest) 
vastutavad kriisilahenduse kavade koostamise ning omavahendite ja kõlblike 
kohustuste miinimumnõude taseme kehtestamise eest. Euroopa Pangandusjärelevalve 
vastutab pankade emiteeritud omavahendite ja kõlblike kohustuste instrumentide 
kvaliteedi järelevalve eest. Sellega seoses märgime, et määrust (EL) nr 472/2013 ei ole 
muudetud, et võtta arvesse ELi õigusraamistikus tehtud muudatusi, näiteks ühtse 
järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra loomist. 

66 Kuni 2018. aastani moodustas komisjoni hinnang reformidele keskmiselt 
40% programmijärgse järelevalve aruandest, kuid pärast 2019. aastal kasutusele 
võetud ühtlustamisprotsessi vähenes selle pikkus poole võrra. See tulenes peamiselt 
väiksemast rõhuasetusest struktuurireformidele/poliitikaküsimustele ja 
makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raames konkreetsele järelevalvele 
pühendatud osa kaotamisest. Seetõttu on programmijärgse järelevalve aruannete 
pikkus üle 30% vähenenud. Riikide ametiasutused peavad seda positiivseks arenguks. 
Ehkki programmijärgse järelevalve aruanded olid nüüd ühtlustatumad, kattusid need 
siiski osaliselt Euroopa poolaasta raames koostatud aruannetega. 

67 Meie analüüsist ilmnes, et tõhustatud järelevalve all oleva Kreeka jaoks olid 
riigiaruanded ja tõhustatud järelevalve aruanded pigem üksteist täiendavad kui 
kattuvad. Riigiaruanne hõlmas laiemat valdkonda kui tõhustatud järelevalve aruanne. 
Selles teatati ka probleemidest, mis kuuluvad tõhustatud järelevalve valdkonda, kuid 
neid probleeme kirjeldati üksnes kokkuvõtvalt ja neid uuriti seejärel põhjalikumalt 
tõhustatud järelevalve aruandes. 

Järelevalvearuannete fookus tagasimaksesuutlikkusele oli piiratud 

68 Nagu osutatud punktis 33, eeldasime, et programmijärgse järelevalve 
eristamiseks Euroopa poolaastast keskendutakse programmijärgses järelevalves 
liikmesriikide tagasimaksevõimega seotud riskide hindamisele. Tagasimaksevõimele 
keskendumine oli siiski piiratud, mida näitab see, tagasimakstavate laenude kohta 
põhiteavet struktureeritult ei avaldatud. Tagasimaksevõimet käsitlevad osad olid eri 
aruannetes üsna lühikesed või Hispaania puhul isegi puudusid ning need ei sisaldanud 
teavet tagasimakstavate laenude tasumata summa kohta nii absoluutarvudes kui ka 
protsendina SKPst. Samuti ei esitatud neis teavet põhiosa, intresside ja tasude 
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tagasimaksmise ajakava kohta. Osa sellest teabest, kui see esitati, oli aruannetes pigem 
hajutatud ja/või esitatud diagrammina, mitte numbriliste tabelite kujul. 

69 Võrdluseks võib öelda, et Rahvusvaheline Valuutafond avaldab kõigis 
programmijärgse järelevalve aruannetes tabeli, mis sisaldab põhjalikku teavet 
Rahvusvahelise Valuutafondi antud laenude kohta. Sama kehtib Euroopa 
stabiilsusmehhanismi varajase hoiatamise süsteemi aruannete kohta. 

70 Pealegi ei olnud tagasimaksevõimet kajastavates osades kasutatud piisavalt 
riskipõhist lähenemisviisi, vaid need jäid suures osas kirjeldavaks. Neis kajastati 
õigustatult asjaomase liikmesriigi juurdepääsu turule, loetledes selle viimased 
võlakirjaemissioonid ning kirjeldades võlakirjade tootluse ja hinnavahe muutusi Saksa 
võlakirjade suhtes, ning märgiti ära kõik laenude ennetähtaegsed tagasimaksed. 
Aruannetes kommenteeriti ka riigireitingute arengut ja mõnel juhul osutati liikmesriigi 
finantsvajadustele ja rahareservidele. 

71 Riskianalüüsi osas märkasime järgmisi puudusi: mõningate riskidega ei tegeletud 
ja kui liikmesriikidele kohandatud riskianalüüs ka esitati, ei kvantifitseeritud selles 
šokkide mõju ega hinnatud, kuidas see tagasimaksevõimet mõjutaks. Eelkõige leiti, et 

— komisjon võttis arvesse mõningaid eksogeenseid makromajanduslikke šokke 
(näiteks Brexit ja Covid-19), mis võivad konkreetselt mõjutada liikmesriikide 
majandust. Komisjon ei ole siiski veel programmijärgse järelevalve käigus 
analüüsinud peamisi riske, mida need šokid põhjustavad keskpikas perspektiivis 
liikmesriikide tagasimaksesuutlikkusele; 

— arvesse ei võetud kõiki riske, mis võivad tagasimaksevõimet ebasoodsalt 
mõjutada. Näiteks pidas komisjon ühelt poolt Türgi ning teiselt poolt Kreeka ja 
Küprose vahelisi geopoliitilisi pingeid võrreldes muude suuremate ja 
tõenäolisemate riskidega vähem oluliseks. Seetõttu ei arvestatud komisjoni 
riskianalüüsis asjakohast võimalikku majanduslangust, mis võiks mõjutada 
i) Küprose ja Kreeka turismisektorit või ii) Küprose energiasektorit. Need sektorid 
kujutavad endast olulist majanduskasvu allikat ja aitavad seega märkimisväärselt 
kaasa võla jätkusuutlikkuse edendamisele. 
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72 Euroala liikmesriikide keskmise ja pika tähtajaga laenude tagasimaksevõime 
hindamise põhiküsimus puudutab liikmesriigi võimet saada turult mõistliku 
intressimääraga laenu, et refinantseerida oma võlausaldajate (Euroopa 
stabiilsusmehhanism, Rahvusvaheline Valuutafond jne) antud laene, mille 
tagasimaksetähtajad hakkavad kätte jõudma. Teisisõnu peaks hindamine näitama, kas 
liikmesriikide valitsemissektori võla suhe SKPsse ja selle muutumine tagavad tulevikus 
võimaluse turult laenu saada. 

73 Nimetud küsimusele vastuse leidmiseks kasutatakse mudelipõhise vahendina võla 
jätkusuutlikkuse analüüsi. Analüüs koosneb valitsemissektori võla ja SKP suhte 
võimaliku muutumise hindamisest mitmesuguste eelduste ja riskistsenaariumide 
alusel. See sisaldab tavaliselt lähtestsenaariumi ja tundlikkuse testi stsenaariume. 
Viimased põhinevad positiivsetel või negatiivsetel šokkidel, mis mõjutavad võla 
dünaamikat kujundavaid tegureid, nagu esmane eelarvepositsioon, intressimäär, SKP 
kasv ja inflatsioon. Võla jätkusuutlikkuse analüüsi raames võib mudelipõhiste 
tulemuste täiendamiseks kaaluda ka lisanduvate riskitegurite kasutamist, et saada 
tasakaalustatum ja/või täpsem riigipõhine hinnang. 

74 Alates 2009. aastast kasutab komisjon riigi rahanduse jätkusuutlikkuse hindamisel 
väga põhjalikku raamistikku, mis sisaldab üksikasjalikku ja ulatuslikku võla 
jätkusuutlikkuse analüüsi kõigi ELi liikmesriikide jaoks. See avaldatakse iga aasta 
jaanuaris (iga kolme aasta järel riigi rahanduse jätkusuutlikkuse aruandes ja kahel 
vahepealsel aastal võla jätkusuutlikkuse ülevaates). Lisaks lähtestsenaariumil 
põhinevale tundlikkuse analüüsile kaalutakse analüüsis ka alternatiivseid 
eelarvestsenaariume15. See sisaldab ka laiaulatuslikku ja põhjalikku riskianalüüsi, milles 
kajastatakse lühiajalisi, keskmise perioodi ja pikaajalisi riske, mis võivad tuleneda 
järgmisest: valitsemissektori võla struktuurist (valitsemissektori võlg tähtaja, 
laenuandja ja nimivääringu järgi), rahvusvahelisest netoinvesteerimispositsioonist ja 
valitsuse tingimuslikest kohustustest, eriti mis puudutab finantseerimisasutuste 
toetusega seotud kohustusi. 

                                                    
15 Vt 2018. aasta riigi rahanduse jätkusuutlikkuse aruande selgitus 1.1 (lk 38–41), köide 1, 

institutsiooni töödokument 094, jaanuar 2019. 
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75 Programmijärgse järelevalve aruanded sisaldasid (välja arvatud Hispaania 
puhul16) eespool osutatud jaanuari analüüsil põhinevat võla jätkusuutlikkuse analüüsi 
hõlmavat lisa. See piirdus tavaliselt lähtestsenaariumil põhineva tundlikkusanalüüsiga, 
mõnel juhul kaaluti ka alternatiivseid eelarvestsenaariume. Sellegipoolest tunnistame, 
et komisjon on oma 2019. aasta jaanuaris avaldatud 2018. aasta riigi rahanduse 
jätkusuutlikkuse aruandes liikunud Kreeka puhul kohandatud ja riigipõhise 
jätkusuutlikkuse analüüsi koostamise poole. See muudetud jätkusuutlikkuse analüüs 
põhines 2018. aasta novembris avaldatud tõhustatud järelevalve aruandes esitatud 
elementidel. 

76 Siiani on komisjon jõudnud järeldusele, et tagasimaksevõime oli lühiajaliselt kõigi 
liikmesriikide puhul kindlalt tagatud. Programmijärgse järelevalve pikkus muudab 
šokkide tagasimaksevõimet mõjutava toime kvantifitseerimise keerulisemaks, seda 
isegi tuginedes võla jätkusuutlikkuse igakülgsele analüüsile, mida täiendab põhjalik ja 
riigipõhine riskianalüüs. Tagasimakseperioodid ületavad tõepoolest komisjoni praeguse 
prognoosi (kaks aastat edasi) ja liikmesriikide valimistsüklite (neli kuni viis aastat) 
kestust ning komisjoni pikaajalist hinnangut võla jätkusuutlikkusele (tavaliselt 
10 aastat). 

77 Seega olid järeldused keskpika ja pika perioodi tagasimaksevõime kohta, kui neid 
üldse oli, üldist laadi: Portugali ja Küprose puhul toodi esile, et keskpika ja pika 
perioodi tagasimaksevõime oli tundlik makromajanduslike šokkide, finantssektorist 
tulenevate riskide ja eelarveseisundi halvenemise suhtes. Lõpetuseks esitas komisjon 
nende tagasimaksevõime säilitamiseks keskpikas ja pikas perspektiivis alati kehtiva 
soovituse, nimelt selleks, et liikmesriigid tagaksid eelarvedistsipliini ja saavutaksid 
edusamme pikaajaliste kasvupotentsiaali parandavate struktuurireformide 
rakendamisel. Keskpika ja pikaajalise tagasimaksevõime hindamise ning aruande 
muudes osades ja lisades esitatud analüüsi vahel ei olnud siiski ilmset seost. 

Liikmesriigid pidasid komisjoni järelevalvet kasulikuks, kuid 
puuduvad tõendid selle mõju kohta 

78 Hindasime, kas komisjoni järelevalvemenetlus i) mõjutas reformiprotsessi 
jätkamist asjaomastes liikmesriikides ja ii) pakkus võlausaldajatele kindlust 
liikmesriikide tagasimaksevõime kohta. 

                                                    
16 Vaid Hispaania esimene programmijärgse järelevalve aruanne sisaldas valitsemissektori võla 

dünaamika üldist pikaajalist prognoosi. 
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Järelevalve edendas dialoogi, kuid mõningad liikmesriikide poolt 
rakendatud reformid ei edenenud piisavalt 

79 Küsitlesime asjaomaste liikmesriikide ametiasutuste esindajaid. Nad kinnitasid, et 
programmijärgsest järelevalvest oli abi komisjoniga dialoogi edendamisel, riskide 
arutamisel, mõtteviiside kahtluse alla seadmisel, alternatiivsete vaatenurkade 
pakkumisel ja olukorra ühise mõistmise kujundamisel. Veelgi enam, nad leiavad, et 
programmijärgne järelevalve tuli kasuks nende riikide õigel teel hoidmisel, näiteks 
i) takistades reformide n-ö tagasi keeramist; ii) aidates valitsusel koostöös riigi 
parlamendiga reforme edendada, kuna neid reforme toetavad rahvusvahelised 
institutsioonid; iii) kogudes teavet eurorühma ja majandus- ja rahanduskomitee ees 
peetava arutelu jaoks ja iv) edendades heade tavade jagamist. 

80 Hoolimata sellest positiivsest hinnangust ilmnes meie analüüsist nelja 
programmijärgse järelevalve alla kuuluva liikmesriigi kohta, et teatavate reformide 
puhul oli komisjoni hinnang mitmes järjestikuses aruandes sama, st ei näidanud 
reformide elluviimisel palju edusamme (vt II lisas esitatud näited). Ehkki ühest küljest 
on see osaliselt tingitud asjaolust, et reformide elluviimine võtab aega, (osutasime 
sellele ka varem – vt punkt 52), näitab see teiselt poolt, et programmijärgsel 
järelevalvel on reformide rakendamise edendamisele vaid piiratud mõju. Viimane on 
tingitud reformiväsimusest ja asjaolust, et pärast turul vastuvõetava intressimääraga 
rahastamisele juurdepääsu taastamist on liikmesriigid vähem motiveeritud komisjoni 
soovitatud reformide elluviimiseks. 

81 2020. aastal juhtis kontrollikoda tähelepanu sellele, et edukaks rakendamiseks on 
vaja riikide isevastutust17 ning see, et riikide ametiasutused soovitusi aktsepteeriksid 
on keeruline protsess, milleks vajatakse kindlat õiguslikku alust ja pikki läbirääkimisi. 
Seda veelgi enam rahaliste stiimulite puudumise korral, nagu tavaliselt 
makromajanduslikust kohandamisprogrammist väljumisel. Lisaks ei ole komisjon siiani 
teinud nõukogule ettepanekut soovitada liikmesriigil võtta parandusmeetmeid 
(punkt 13). 

                                                    
17 Eriaruanne nr 16/2020: „Euroopa poolaasta – riigipõhiste soovitustega käsitletakse olulisi 

küsimusi, kuid nende täitmist peab parandama“, punkt 13 ja 2. selgitus 
(www.eca.europa.eu). 

http://www.eca.europa.eu/
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82 Mis puudutab tõhustatud järelevalvet kui kontrollivahendit, siis selle tõhusust on 
veel vara hinnata. Nimetatud menetlust on kasutatud suhteliselt lühikese aja jooksul 
(alates 2018. aasta juulist) ja ainult ühes liikmesriigis. Pealegi on paljude reformide 
puhul sätestatud rakendamisperiood, mis ületab auditiga hõlmatavat ajavahemikku. 
Lõpetuseks teatas komisjon, et COVID-19 pandeemia ja selle tulemusel kehtestatud 
liikumispiirangud on põhjustanud lisaviivitusi reformide elluviimisel. 

83 Leidsime siiski, et hoolimata tõhustatud järelevalvest on reformimeetmete 
rakendamine veninud. See kehtis ka meetmete kohta, mille rakendamine ei olnud eriti 
keeruline ja millel olid lühikesed tähtajad, mis jõudsid kätte enne 
COVID-19 pandeemiat. Lisaks ei viidata alates 2020. aasta septembrist (seitsmes 
tõhustatud järelevalve aruanne) avaldatud aruannetes enam iga kohustuse algselt 
kokkulepitud tähtaegadele, takistades seega lugejal viivitustest ülevaate saamist. 

84 Tõhustatud järelevalve aruannetes anti täpne ülevaade rakendamise seisust ja 
kohapeal ilmnenud viivitustest, samuti riikide ametiasutuste võetud meetmetest, mis 
seisnesid peamiselt tähtaegade edasilükkamises. Komisjon ei soovitanud aga 
konkreetseid meetmeid olukorra parandamiseks ega selle edasise halvenemise 
vältimiseks. Sellekohane näide on esitatud 2. selgituses. Lisanäited on esitatud III lisas. 
Nimetatud viivitustele vaatamata andis komisjon liikmesriigi tegevusele üldiselt 
positiivse hinnangu. 



 34 

 

2. selgitus. 

Näide meetme rakendamisel tekkinud olulisest viivitamisest 

Maksuhaldus: Kreeka kohustus suurendama maksuameti töötajate arvu 
2018. aasta lõpuks 12 000-ni ja 2019. aasta lõpuks 12 500-ni, võttes 
lõppeesmärgiks jõuda 2021. aasta keskpaigaks 13 322 töötajani. 

See kohustus ei olnud enam nii kõrgelennuline kui Euroopa stabiilsusmehhanismi 
Kreeka tugiprogrammi käsitleva vastavusaruande neljandas ülevaates 
avalikustatud värbamisplaan (2018. aasta juuli seisuga), mille kohaselt pidi Kreeka 
saavutama 2019. aasta lõpuks 13 322 töötajat. 

2020. aasta kolmanda kvartali lõpuks oli töötajate arv jõudnud vaid 
11 947 töötajani, st isegi alla taseme, mis pidi olema täidetud juba 2018. aasta 
lõpuks. Lisaks märgib komisjon, et „ametiasutused on vastu võtnud otsuseid, mille 
tulemusel on maksuameti töötajaid viidud üle teistesse organitesse, mis muudab 
seatud personalieesmärkide saavutamise veelgi raskemaks“18. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Liikmesriigid täidavad oma tagasimaksekohustusi, kuid järelevalve 
panust võlausaldajatele kindluse andmisse on keeruline hinnata 

85 2021. aasta maiks olid kõik programmijärgse järelevalve ja tõhustatud järelevalve 
all olevad liikmesriigid taastanud vastuvõetavate intressimääradega juurdepääsu 
finantsturgudele. Samuti täitsid kõik liikmesriigid oma tagasimaksekohustusi ja tasusid 
osa tagasimaksetest ennetähtaegselt, eriti Rahvusvaheline Valuutafondile, kuna selle 
laenud on kallimad kui toetust andvate Euroopa asutuste pakutavad laenud. Hispaania, 
kes ei saanud Rahvusvahelisest Valuutafondist rahalist toetust, tegi juba üheksa 
vabatahtlikku tagasimakset, mis moodustas 43% programmi raames eraldatud 
kogusummast. 

                                                    
18 Tõhustatud järelevalve aruanne – Kreeka, september 2020, institutsiooni 

töödokument 134, september 2020, lk 7. 
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86 Vaatamata sellele positiivsele muutusele tunnistame, et järelevalve mõju määra 
kohta ei ole võimalik järeldusi teha ning seda ei saa muude tegurite mõjust eraldada. 
Positiivne areng majanduses, eelkõige toetav rahapoliitika ja soodsad 
eelarvetulemused, mängivad turgudele kindluse andmisel keskset rolli. Samuti 
peetakse laenu ennetähtaegset tagasimaksmist, kasutades võimaluse korral (vähemalt 
osaliselt) omavahendeid, tõhusaks usalduse taastamise vahendiks. 

87 Lisaks saavad investorid arenenud turgudel tegutsemiseks kindlust 
mitmesugustest sõltumatutest analüüsidest, näiteks reitinguagentuuride, 
mõttekodade ja muude rahvusvaheliste institutsioonide aruannetest. Nimetatud 
väljaandeid täiendavad nii programmijärgse järelevalve kui ka tõhustatud järelevalve 
aruanded. Mõned sidusrühmad aga väitsid, et neil aruannetel ei ole praegu meedias 
ega üldsuse jaoks suurt mõju. Mõju on väiksem kui muudel Euroopa poolaasta raames 
avaldatud dokumentidel (riigiaruanded, riigipõhised soovitused) ja on aja jooksul isegi 
vähenenud, kuna liikmesriikidel õnnestus oma olukorda seoses turupõhise rahastamise 
kättesaadavusega parandada. Kuigi nähtavus meedias on piiratud, on programmijärgse 
järelevalve aruannetel sellest hoolimata kindel sihtrühm: võlausaldajad, investorid, 
reitinguagentuurid ja turuosalised.  

  



 36 

 

Järeldused ja soovitused 
88 Meie üldine järeldus on see, et järelevalve tõhusus oli piiratud, kuna määruses 
seatud eesmärgid ei ole täpsed ning teatav ühtluse ja keskendatuse puudumine pärssis 
määruse rakendamist. Pealegi, kuigi komisjoni järelevalve koos muude teguritega on 
omanud turgude rahustamisel teatavat rolli, puuduvad muud tõendid selle kohta, et 
see soodustas reformide elluviimist. See on osaliselt tingitud stiimulite ja tugevate 
täitmise tagamise vahendite puudumisest. Sellegipoolest olid viis asjaomast liikmesriiki 
2021. aasta maiks oma tagasimaksekohustused täitnud ja taastanud vastuvõetavate 
intressimääradega juurdepääsu turule. 

89 Asjakohane määrus ei ole programmijärgse järelevalve konkreetse eesmärgi osas 
kuigi täpne, mida tõid esile ka meie küsitluses osalenud liikmesriikide esindajad. 
Määruses sätestatakse järelevalve eesmärk vaid üldsõnaliselt. Komisjon analüüsis 
eesmärke oma organisatsioonisiseses vademeekumis, määratledes eesmärkidena ka 
programmi raames kokku lepitud poliitikameetmete rakendamise hindamise ja 
liikmesriikide tagasimaksevõime hindamise (vt punktid 29–34). Tegelikkuses 
avastasime, et üldsõnaliselt sätestatud eesmärgist tingituna on programmijärgse 
järelevalve ja Euroopa poolaasta raames läbiviidud tegevused osaliselt kattuvad 
(mõlema puhul hinnati liikmesriigi algatatud reforme). 

90 Samuti kattusid osaliselt programmijärgse järelevalve aruanded ja Euroopa 
poolaasta väljaanded, eriti riigiaruanded (vt punktid 55–63). Vaatamata sellele, et 
asjaomase liikmesriigi tagasimaksevõime hindamine võiks olla kõige iseloomustavam 
tunnus, ei osutatud programmijärgse järelevalve aruannetes sellele asjaolule suurt 
tähelepanu (vt punktid 68–77). 

91 Komisjon on hiljuti teinud jõupingutusi programmijärgse järelevalve aruannete 
ühtlustamiseks, vähendades umbes 30% võrra nende pikkust. Siiski leidsime, et isegi 
kõnealustes ühtlustatud aruannetes ilmnes kattuvusi Euroopa poolaasta raames 
koostatud aruannetega (vt punkt 66). 
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92 Tõhustatud järelevalve all olevad liikmesriigid peavad võtma meetmeid 
probleemide allikate või võimalike allikate käsitlemiseks, võttes arvesse Euroopa 
poolaasta raames välja antud riigipõhiseid soovitusi. Samamoodi peavad liikmesriigid 
hiljuti heakskiidetud taaste- ja vastupidavusrahastu raames selgitama seda, kuidas 
nende taaste- ja vastupidavuskavad aitavad kaasa riigipõhistes soovitustes kindlaks 
määratud probleemide lahendamisele. Komisjoni järelevalve eesmärk on mõlemal 
juhul kontrollida liikmesriigi edusamme oma probleemide lahendamisel kooskõlas 
riigipõhiste soovitustega. Kuigi komisjoni sama rakkerühm vastutab nii taaste- ja 
vastupidavusrahastu rakendamise juhtimise kui ka Euroopa poolaasta koordineerimise 
eest, ei kuulu selle pädevusse tõhustatud järelevalve tegemine (vt punkt 36). 

93 Lisaks komisjoni mitmesuguste tegevuste osalisele kattumisele tehakse 
tagasimaksevõime üle järelevalvet ka valitsustevahelise lepingu alusel tegutseva 
Euroopa stabiilsusmehhanismi raames: see hõlmab tegelikult samu liikmesriike kui 
komisjoni järelevalve (vt punktid 24–25). 

94 Komisjon saab käivitada tõhustatud järelevalve, kui liikmesriigil on rahalisi raskusi 
või need võivad tekkida. Määrusega ei nähtud ette spetsiaalselt tõhustatud 
järelevalvet, et liikmesriiki pärast makromajanduslikust kohandamisprogrammist 
väljumist kontrollida. Kui seni oli ainus tõhustatud järelevalve all olev liikmesriik 
(Kreeka) makromajanduslikust kohandamisprogrammist väljumas, peeti seda ka 
rahaliste raskuste suhtes haavatavaks. Määruses ei täpsustata tõhustatud järelevalve 
eesmärki, kui seda kasutatakse programmijärgse järelevalve vahendina (vt punktid 35–
37). 
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1. soovitus. Lõimida omavahel erinevad järelevalvetoimingud 

a) 2021. aasta maini kestva majandusjuhtimise ülevaate käigus peetud arutelude 
kontekstis peaks komisjon kaaluma programmijärgse järelevalve ja tõhustatud 
järelevalve integreerimist Euroopa poolaastasse. 

b) Järelevalvetegevuse eesmärkide selgitamiseks peaks komisjon kaaluma võimalust 
töötada asjakohases õigusaktis välja sätted, milles esitatakse sõnaselgelt 
programmijärgse järelevalve peamised eesmärgid: i) tagasimaksevõime 
hindamine ja ii) programmi raames kokkulepitud pooleliolevate reformide 
jätkamine. Lisaks peaks komisjon täpsustama, et programmijärgse järelevalve 
eesmärke kasutatakse ka tõhustatud järelevalve puhul, kui seda kasutatakse 
makromajandusliku kohandamisprogrammist väljuvate riikide jaoks. 

c) Komisjon peaks hindama asjaomase liikmesriigi võimet maksta oma tasumata 
laen(ud) õigeaegselt tagasi ja teha seda kindla riskipõhise lähenemisviisi alusel, 
analüüsides hiljutisi tagasimakseriske, tehes kindlaks võimalikud uued riskid ja 
kvantifitseerides neid nii palju kui võimalik. 

Tähtaeg: osana oma eelseisvast majandusjuhtimise ülevaatest (2023. aasta 
keskpaigaks). 

95 Programmijärgse järelevalve tegemist iseloomustab paindlikkuse puudumine, mis 
suurendab pigem halduskoormust kui lisaväärtust. Komisjon on määruse kohaselt 
kohustatud tegema järgmist: 

— tegema programmijärgset järelevalvet, kuni vähemalt 75% liikmesriikidelt, 
Euroopa finantsstabiilsusmehhanismist, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist ja 
Euroopa stabiilsusmehhanismist saadud finantsabist on tagasi makstud. See 
hõlmab juhtumeid, mille puhul komisjon on jõudnud järeldusele, et liikmesriigi 
majanduslik olukord on muutunud usaldusväärseks ja tagasimakserisk on väike 
(vt punktid 38–42); 

— esitama kaks korda aastas aruandeid oma programmijärgse järelevalve tulemuste 
kohta. Nimetatud sagedus, mis kehtib ka külastuste suhtes, on õigustatud 
vahetult pärast makromajanduslikust kohandamisprogrammist väljumist, et 
säilitada reformide tempo ja võlausaldajaid rahustada. Kuid see ei ole enam 
oluline siis, kui liikmesriik on taas õigele teele suunatud, samuti ei ole siis enam 
piisavalt asjakohast uut teavet, et õigustada külastuste läbiviimist ja aruannete 
avaldamist kaks korda aastas (vt punktid 43, 50–53 ja 57). 
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96 Mis puudutab tõhustatud järelevalvet, siis komisjon on määrusest tulenevalt 
kohustatud esitama aruandeid kord kvartalis. Kõnealune sagedus, mida komisjon 
rakendas ka külastuste puhul, on nii komisjonile kui ka asjaomastele liikmesriikidele 
aga väga koormav. Nõutud andmete ja teabe komisjonile edastamine ei lase riikide 
asjaomastel ametiasutustel kasutada ressursse oma põhiülesande täitmiseks, st 
reformide elluviimiseks, milles lepiti kokku liikmesriigi õigele teele juhtimiseks (vt 
punktid 48 ja 54). 

2. soovitus. Ühtlustada menetlusi ja lisada paindlikkust 

Järelevalvetoimingute vähem koormavaks ja tõhusamaks muutmiseks peaks komisjon 
kaaluma ettepaneku tegemist asjakohase õigusakti muutmiseks, lisades sätted, mis 
võimaldaksid järgmist: 

a) peatada programmijärgne järelevalve enne 75% künnise saavutamist, tingimusel 
et komisjon annab liikmesriigi tagasimaksevõimele positiivse hinnangu; 

b) vähendada programmijärgse järelevalve aruandluse sagedust, nõudes aruande 
esitamist üks kord aastas, tingimusel et liikmesriigi olukord on piisavalt 
paranenud. Sellega peaks kaasnema komisjoni kontrollkäikude samaväärne 
vähendamine (mis ei nõuaks õigusaktis muudatuste tegemist); 

c) vähendada oma tõhustatud järelevalve raames esitatavate aruannete sagedust 
neljalt korralt kahele aastas. Sellega peaks kaasnema komisjoni kontrollkülastuste 
samaväärne vähendamine (mis ei nõuaks õigusaktis muudatuste tegemist). 

Tähtaeg: osana oma eelseisvast majandusjuhtimise ülevaatest (2023. aasta 
keskpaigaks). 

97 Lisaks kattuvusele Euroopa poolaasta tegevustega leidsime, et komisjon ei 
leppinud riikide asjaomaste ametiasutustega süstemaatiliselt ja ametlikult kokku 
üksikasjalikus loendis reformidest, mille elluviimist tuleb jälgida (vt punkt 58). 

98 Määrust (EL) nr 472/2013 ei ole muudetud, et võtta arvesse edasisi arenguid ELi 
finantsjuhtimise raamistikus, näiteks ühtsele järelevalvemehhanismi ja ühtse 
kriisilahenduskorra raames kehtestatud järelevalve-/kontrolliülesandeid. Avastasime 
nende järelevalvevormidega kattumist, mis põhjustas töö dubleerimist ja vahendite 
mitteoptimaalset kasutamist (vt punktid 64–65). 
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99 Samuti leidsime, et komisjon ei leppinud riikide asjaomaste ametiasutustega 
süstemaatiliselt ja ametlikult kokku programmijärgse järelevalve raames antava teabe 
liike ja ajastust, jättes seega kasutamata võimaluse parandada pakutava teabe 
prognoositavust ja aidata liikmesriike teabekogumise kavandamisel (vt punkt 49). 

3. soovitus. Parandada suhtlust liikmesriikide ja muude 
sidusrühmadega 

Komisjon peaks oma organisatsioonisisese korra üle vaatama, et tagada järgmine: 

a) makromajanduslikust kohandamisprogrammist väljumisel edastab ta ametlikult 
igale asjaomasele liikmesriigile i) üksikasjaliku loetelu reformidest, mille 
elluviimist tuleb kontrollida, koos realistliku ajakavaga reformide rakendamiseks 
ja ii) konkreetse teabe, mis tuleb esitada. Ajakava tuleks aeg-ajalt üle vaadata, et 
tagada nõutava teabe vastavus järelevalvevajadustele; 

b) välditakse igasugust kattumist programmijärgse järelevalve ning ühtse 
järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra raames tehtava järelevalve 
vahel. Eelkõige juhul, kui komisjon peab vajalikuks hinnata üksikuid panku, peaks 
ta võimalikult palju kasutama asjaomaste ELi asutuste tehtud analüüsi tulemusi. 

Tähtaeg: 2022. aasta keskpaik. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva 
aruande vastu Luxembourgis 13. juulil 2021. 

 Kontrollikoja nimel 

 

 president 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Lisad 

I lisa. Näited dubleerimisest reformide elluviimise 
kontrollimisel programmijärgse järelevalve ja Euroopa 
poolaasta raames 

Programmijärgne järelevalve Euroopa poolaasta 

Iirimaa – 2016. aasta sügise 
programmijärgse järelevalve aruanne 
(avaldatud 2017. aasta märtsis) – lk 27:  
 
Sotsiaalelamumajandus 
Elamumajanduse tegevuskava hõlmas 
sotsiaaleluruumide otsese pakkumise olulist 
suurendamist. Rebuilding Ireland: 19. juulil 
käivitatud elamumajanduse ja kodutuse 
tegevuskava alusel kohustati valitsust tagama 
2021. aastaks otsese pakkumise kaudu 
47 000 sotsiaaleluruumi. Selle hinnanguline 
maksumus on 5,35 miljardit eurot. 
Lisanduvad sotsiaaleluruumid aitavad kaasa 
üldise pakkumise kasvule. Sotsiaalelamute 
süsteemi täiendavad reformid (näiteks 
rendikulusid käsitlevad) võivad aidata vähendada 
sotsiaaleluruumide otsese pakkumise kulusid. 
Vastasel juhul on otse pakutavad 
sotsiaaleluruumid pikas perspektiivis tõenäoliselt 
kallimad kui erasektori üürituru kaudu toimivate 
süsteemide alusel pakutavad. 

Iirimaa – 2017. aasta riigiaruanne 
(avaldatud 2017. aasta veebruaris) – 
lk 52: 
 
Sotsiaalelamumajandus 
Lisanduvad sotsiaaleluruumid aitavad kaasa 
üldise pakkumise kasvule. Tegevuskava sisaldas 
kohustust tagada 2021. aastaks otsese 
pakkumise kaudu 47 000 sotsiaaleluruumi. Selle 
hinnanguline maksumus on 5,35 miljardit eurot, 
mis tähendab, et sotsiaalelamud moodustavad 
järgmise nelja aasta jooksul umbes 
40% kapitalieelarvest. Ligi 8000 uue eluruumi 
lisamine aastas aitaks leevendada pakkumise 
puudusest tulenevat survet. Kuid kui 
sotsiaalelamute süsteemi edasiste reformidega 
(näiteks rendikulusid käsitlevaid) ei täiendata, 
võivad otse pakutavad sotsiaaleluruumid olla 
pikas perspektiivis kallimad kui erasektori 
üürituru kaudu toimivad süsteemid. 

Portugal – 2016. aasta sügise 
programmijärgse järelevalve aruanne 
(avaldatud 2017. aasta märtsis) – lk 20:  
 
Kulutuste ülevaade 
Kulude kontrollimine on endiselt keeruline ja 
kulutuste ülevaatest saadav kasu alles selgub. 
Kulude kontrollimine ja piiramine on 
kulukohustuste kontrollimise seaduse 
rakendamise tõttu mõnevõrra paranenud. 
Võlgnevused viitavad aga puudulikule 
raamatupidamisele, samuti eelarve 
planeerimisele ja kulutuste kontrollimisele, 
eelkõige haiglates. [---] Käesoleval hetkel 
keskendutakse ülevaates tervise- ja 
haridusministeeriumidele, riigi osalusega 
ettevõtetele, (tsentraliseeritud) riigihangetele ja 
kinnisvara haldamisele – kõikidele 
valdkondadele, mida ametiasutused peavad 

Portugal – 2017. aasta riigiaruanne 
(avaldatud 2017. aasta veebruaris) – 
lk 52: 
 
Kulutuste ülevaade 
Näib, et praegusele kulutuste ülevaatele aitaks 
palju kaasa terviklikuma ja strateegilisema 
lähenemisviisi kasutuselevõtt. 
Ametiasutused on alustanud kulude ülevaate 
koostamisega, milles keskendutakse peamiselt 
tervise- ja haridusministeeriumidele, riigi 
osalusega ettevõtetele, (tsentraliseeritud) 
riigihangetele ja kinnisvara haldamisele. 
Käesolevas ülevaates jääb vajaka terviklikust 
lähenemisviisist, millega hõlmataks avalikku 
sektorit laiemalt ja juhindutaks konkreetsetest 
säästueesmärkidest. Vastupidi, haiglate 
võlgnevused on aasta algusest kasvanud, mis 



 42 

 

Programmijärgne järelevalve Euroopa poolaasta 

tõhususe suurendamisel potentsiaalselt 
oluliseks. Ülevaate koostamisel tuleks kasuks 
terviklikum lähenemisviis, mis hõlmab kõiki 
avaliku sektori kihte ning konkreetseid 
säästueesmärke.  

viitab kontrolli puudumisele kulutuste üle, eriti 
tervishoiusektoris. 

Küpros – 2019. aasta kevade 
programmijärgse järelevalve aruanne 
(avaldatud 2019. aasta juunis) – lk 22: 
 
Kindlustusandja Olympic Insurance’i 
maksejõuetus 
Olympic Insurance’i maksejõuetusele järgnevad 
sammud on endiselt ebaselged. Küprose 
kindlustusseltside kontrolliteenistus peatas 
raskustes oleva kindlustusandja tegevusloa 
2018. aasta mais, kuna kindlustusandja ei täitnud 
oma solventsusnõudeid. Likvideerimismenetlust 
alustati 2018. aasta augusti alguses. 

Küpros – 2019. aasta riigiaruanne 
(avaldatud 2019. aasta veebruaris) – 
lk 39: 
 
Kindlustusandja Olympic Insurance’i 
maksejõuetus 
Olympic Insurance’i maksejõuetus tekitas 
mitmeid ebaselgeid asjaolusid. Küprose 
kindlustusjärelevalve asutus peatas 
kindlustusandja tegevusloa 2018. aasta mais, 
kuna kindlustusandja ei täitnud oma 
solventsusnõudeid. Likvideerimismenetlust 
alustati 2018. aasta augusti alguses. 

Küpros – 2018. aasta sügise 
programmijärgse järelevalve aruanne 
(avaldatud 2018. aasta novembris) – 
lk 22 ja 42:  
 
Kolme samba strateegia viivislaenude 
vähendamiseks 
2018. aastal töötasid Küprose ametiasutused 
välja ja käivitasid kolme samba poliitilise 
strateegia viivislaenude vähendamiseks 
pangandussektoris. Strateegia hõlmab järgmist: 
I) seadusandlik pakett, mis sisaldab muudatusi 
sundtäitmise ja maksejõuetuse raamistikes ning 
laenude müümise seaduses, ja 
väärtpaberistamise seaduse vastuvõtmine; ii) 
Küprose ühistupanga heade varade ja kohustiste 
müük, ülejäänud varad jäävad Küprose 
vahekohtu- ja vahenduskeskusele, ja iii) ajutise 
subsiidiumikava (ESTIA) väljatöötamine esmaste 
elukohtade tagatiseks olevate viivislaenude 
hüvitamiseks. Esimese samba – õigus- ja 
reguleeriva raamistiku tugevdamine – raames 
kiitis Küprose Esindajatekoda 2018. aasta juuli 
alguses heaks mitmed seadusandlikud 
ettepanekuid, mille eesmärk oli kõrvaldada 
viivislaenukahjude lahendamist pärssivad 
takistused. Teine sammas – milles eemaldatakse 
pangandussektorist suur osa halbu laene – 
realiseerus 2018. aasta septembris, kui Küprose 
ühistupank loovutas oma pangalitsentsi. Viimase 
samba raames viidi 2018. aasta novembris lõpule 
ESTIA kava. Kava plaaniti hakata rakendama 

Küpros – 2019. aasta riigiaruanne  
(avaldatud 2019. aasta veebruaris) – 
lk 20:  
 
Kolme samba strateegia viivislaenude 
vähendamiseks 
Küprose ametiasutused töötasid välja ja 
käivitasid kolme samba poliitilise strateegia, et 
vähendada pangandussektoris viivislaene. 
Strateegia hõlmas järgmist: I) seadusandlik 
pakett, sealhulgas muudatused sundtäitmise ja 
maksejõuetuse raamistikes ning laenude 
müümise seaduses, ja väärtpaberistamise 
seaduse vastuvõtmine; ii) Küprose ühistupanga 
müük, mis ei suutnud tagasi maksta suurt kogust 
võlgu, viies oma jääküksuse likvideerimisrežiimi, 
ja iii) ajutise riikliku toetuskava (ESTIA) 
väljatöötamine esmaste elukohtade tagatiseks 
olevate viivislaenude hüvitamiseks, mis on 
viivislaenude kõige probleemsem osa. Esimese 
samba – õigus- ja reguleeriva raamistiku 
tugevdamine – raames on seadusemuudatuste 
eesmärk kõrvaldada mõned viivislaenukahjude 
lahendamist pärssivad takistused. Teine sammas 
võeti kasutusele 2018. aasta septembris, kui 
Küprose ühistupank loovutas oma pangalitsentsi. 
Seetõttu realiseerus selle mõju viivislaenudele 
juba praegu, kusjuures suur osa halbu laene oli 
pangandussektorist eemaldatud. Viimase samba 
raames viidi 2018. aasta novembri alguses lõpule 
ESTIA kava ja seda plaaniti hakata rakendama 
eeldatavasti 2019. aasta esimesel poolel (vt 
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eeldatavasti alates 2019. aastast. [---] Praegune 
kohtumenetlus nõrgestab lepingute täitmise 
tagamist ja takistab pankadel kasutamast 
olemasolevat õigusraamistikku viivislaenude 
vähendamiseks. Pealegi sõltub ülalnimetatud 
ESTIA kava tulemuslikkus suuresti kohtusüsteemi 
tõhususest, kuna selle raames rakendatakse 
maksehäiretega ja nõuetele mittevastavate 
laenuvõtjate suhtes sundtäitmist. 

punkt 4.2.1). Kohtusüsteemi kavandatud reformi 
eesmärk on tugevdada lepingute täitmise 
tagamist ja lõpliku sihina parandada riigi 
maksekultuuri (vt punkt 4.4.3). Lisaks sõltub 
ESTIA kava tulemuslikkus suuresti kohtusüsteemi 
tõhususest maksehäiretega ja nõuetele 
mittevastavate laenuvõtjate suhtes sundtäitmise 
rakendamisel. 
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II lisa. Näited järjestikustest programmijärgse järelevalve 
aruannetest viitavad struktuurireformide rakendamisel tehtud 
vähestele edusammudele 

Programmijärgse järelevalve 
aruanne Küpros: uus maksejõuetusteenistus 

Sügis 2016 
(avaldatud 2016. aasta detsembris) 

Küprose uus maksejõuetusteenistus alustas tegevust 
2015. aasta juunis, kuid see vajab tegutsemiseks 
rohkem vahendeid. 

Kevad 2017 
(avaldatud 2017. aasta juulis) 

Küprose uus maksejõuetusteenistus alustas tegevust 
2015. aasta juunis, kuid see vajab tegutsemiseks 
rohkem vahendeid. 

Sügis 2017 
(avaldatud 2017. aasta detsembris) 

Küprose maksejõuetusteenistus alustas tegevust 
2015. aasta juunis, kuid see vajab tegutsemiseks 
rohkem vahendeid. 

Kevad 2018 
(avaldatud 2018. aasta juulis) 

Töö jätkub maksejõuetusteenistuse tõhususe ja 
tulemuslikkuse parandamiseks. 

Sügis 2018 
(avaldatud 2018. aasta novembris) 

Maksejõuetusteenistuse tõhususe ja tulemuslikkuse 
parandamiseks on vaja teha rohkem tööd. 

Kevad 2019 
(avaldatud 2019. aasta juunis) 

Käimas on töö [---] maksejõuetusteenistuse 
tõhususe ja tulemuslikkuse parandamiseks. 

Sügis 2019 
(avaldatud 2019. aasta novembris) 

Uus maksejõuetuse amet, mis peaks olema rajatud 
ja kasutusel 2020. aasta alguseks, peaks 
suurendama maksejõuetusraamistiku tõhusust ja 
tulemuslikkust. 

Kevad 2020 
(avaldatud 2020. aasta mais) 

Komisjon ei esitanud maksejõuetusteenistuse kohta 
teavet. 

Sügis 2020 
(avaldatud 2020. aasta novembris) 

Maksejõuetuse ametis võetakse 2021. aasta 
jaanuaris kasutusele uus organisatsiooniline 
struktuur. 

 
  



 45 

 

Programmijärgse järelevalve 
aruanne Portugal: kulutuste ülevaade 

Suvi 2016  
(avaldatud 2016. aasta septembris) 

Valitsus on alustanud avaliku halduse kulutuste 
ülevaate koostamist, püüdes veelgi paremini kulusid 
kokku hoida. 

Sügis 2016 
(avaldatud 2017. aasta märtsis) 

Kulude kontrollimine on endiselt keeruline ja 
kulutuste ülevaatest saadav kasu alles selgub. 

Suvi 2017 
(avaldatud 2017. aasta oktoobris) 

Kulude kontrollimine on endiselt keeruline ja 
kulutuste ülevaatest saadav kasu peaks 
realiseeruma järk-järgult ilma eelnevalt määratletud 
säästueesmärkideta. 

Sügis 2017 
(avaldatud 2018. aasta jaanuaris) 

Kulutuste ülevaate ulatust laiendatakse järk-järgult 
uutesse sektoritesse. 2018. aasta kulutuste ülevaate 
kaugeleulatuvamad säästueesmärgid on märk 
positiivsest arengust. 

Suvi 2018 
(avaldatud 2018. aasta septembris) 

Ehkki üldist kulutuste ülevaadet hiljuti laiendati ja 
sellel on nüüd ambitsioonikamad säästueesmärgid, 
on edasised sammud veel täpsustamata. 

Sügis 2018 
(avaldatud 2019. aasta veebruaris) 

Kulutuste ülevaate koostamist tuleb 2019. aastal 
jätkata. 

Suvi 2019 
(avaldatud 2019. aasta oktoobris) 

Käimasoleva kulutuste ülevaate koostamine edeneb 
aeglaselt ja toob hinnanguliselt kaasa üsna 
tagasihoidliku tõhususe suurendamise. 

Sügis 2019 
(avaldatud 2020. aasta aprillis) 

Kasvav surve praeguste avaliku sektori kulutuste 
kõige suuremate kirjete osas jäi mõnevõrra 
järelevalveta. 

Sügis 2020 
(avaldatud 2020. aasta novembris) 

Komisjon ei esitanud kulutuste ülevaate kohta 
teavet. 
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Programmijärgse järelevalve 
aruanne Iirimaa: maksubaasi laiendamine 

Sügis 2015 
(avaldatud 2016. aasta jaanuaris) 

Hargmaiste ettevõtete oluline tegevus põhjustab 
Iirimaale võimalikke kahjulikke tulušokke, mis 
võivad tuleneda rahvusvaheliste maksustandardite 
ja -tavade muutustest. 

Kevad 2016 
(avaldatud 2016. aasta septembris) 

Üldise sotsiaalmaksu järkjärguline kaotamine 
vastandub kohustusele säilitada lai maksubaas. 

Sügis 2016 
(avaldatud 2017. aasta märtsis) 

Laiem maksubaas suurendaks riigi rahanduse 
vastupidavust ebasoodsatele sündmustele. 

Kevad 2017 
(avaldatud 2017. aasta juulis) 

Laiem maksubaas parandaks majandusliku 
volatiilsuse tingimustes tulude stabiilsust. 

Sügis 2017 
(avaldatud 2018. aasta veebruaris) 

Laiem üksikisiku tulumaksubaas parandaks 
majandusliku volatiilsuse tingimustes tulude 
stabiilsust. 

Kevad 2018 
(avaldatud 2018. aasta juulis) 

Suurenenud väliseid riske silmas pidades oleks 
maksubaasi laiendamine [---] mõistlik. 

Sügis 2018 
(avaldatud 2019. aasta veebruaris) 

Laiem üksikisiku tulumaksubaas parandaks 
majandusliku volatiilsuse tingimustes tulude 
stabiilsust. 

Kevad 2019 
(avaldatud 2019. aasta septembris) 

Maksubaasi laiendamine ja äriühingu tulumaksust 
saadavast tulust sõltuvuse vähendamine 
parandaks tulude stabiilsust. Hiljutised 
tulumeetmed aitasid kõike arvestades maksubaasi 
laiendamisele vähe kaasa. 

Sügis 2019 
(avaldatud 2020. aasta veebruaris) Maksubaasi laiendamine tugevdaks riigi rahandust. 

Sügis 2020 
(avaldatud 2020. aasta novembris) 

Laiem maksubaas suurendaks riigi rahanduse 
vastupidavust. 
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III lisa. Näited reformide rakendamisel tekkinud olulistest 
viivitustest 

Justiitsvaldkond: Kreeka võttis endale kohustuse rakendada õigusemõistmise 
kolmeaastast tegevuskava, mille kohaselt e-õiguskeskkonna (OSDDY-PP) loomine 
pidi lõpule jõudma 2020. aasta keskpaigaks, õigusdokumentide elektrooniline 
esitamine pidi kõikides kohtutes olema lõpule viidud 2019. aasta lõpuks ning 
hankemenetlus pidi olema lõpetatud 2019. aasta keskpaigaks.  

2019. aasta juuni aruandes avalikustati, et hankedokumendid ei olnud veel lõplikult 
vormistatud ja hanke väljakuulutamine lükati edasi 2019. aasta septembrisse. 
Järgmises aruandes teatati lugejatele, et hanke väljakuulutamine lükati edasi 
2019. aasta detsembrisse. 2020. aasta septembri aruandes märgiti, et 
hankemenetluse lõpuleviimine lükati edasi 2020. aasta detsembrisse, kuupäevani, 
mis kinnitati 2020. aasta novembri aruandes, tuues viivituse põhjusena välja 
pandeemia. IT-süsteemi kasutuselevõtt viibib seega hanke ülalnimetatud hilise 
alguse tõttu. Lisaks pikenes ka hankeperiood. Eeldatavasti lõpeb hankeperiood 
3,5 aastat pärast algselt kavandatud tähtaega, eeldusel et edasisi viivitusi ei esine. 

Mis puudutab elektroonilise dokumentide esitamise süsteemi juurutamist kõigis 
kohtutes, siis 2020. aasta veebruari aruandest selgus, et see tähtaeg (2019. aasta 
lõpp) oli ületatud ja rakendamine oli alanud, kuid ainult osade kohtute puhul. 
2020. aasta mai aruandes avaldati, et elektrooniline esitamine on kohustuslik alates 
2021. aasta jaanuarist ja ainult halduskohtutele, jäädes tsiviil- ja 
karistusjurisdiktsioonide jaoks valikuvõimaluseks. 

Avalik haldus: Osana avaliku halduse ajakohastamise kohustusest pidi Kreeka 
2018. aasta lõpuks nimetama ametisse 69 haldusvaldkonna peasekretäri. 

2018. aasta novembri aruandes avalikustati seni „märkimisväärsed viivitused ilma 
ühtegi inimest ametisse nimetamata“.  
2019. aasta juuni aruandes teatati ühest ametisse nimetamisest ja neljast 
kandidaadist ning 69 kandidaadi määramise tähtaeg lükati edasi 2019. aasta 
detsembrisse.  
2019. aasta novembri aruandes teatati, et uue seadusega kaotati 
69 haldusvaldkonna peasekretäri ametikohta, asendades need 13 alalise sekretäri 
ametikohaga, valikumenetlus pidi lõppema 2020. aasta jaanuariks. 
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Akronüümid ja lühendid 
EKP: Euroopa Keskpank 

ELTL: Euroopa Liidu toimimise leping 

ESM: Euroopa stabiilsusmehhanism 

IMF: Rahvusvaheline Valuutafond 
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Mõisted 
Eelarvepositsioon: avaliku sektori kogukulude ja konkreetse aasta tulude bilanss, 
milles positiivne saldo näitab ülejääki ja negatiivne saldo puudujääki. 

Esmane eelarvepositsioon: eelarvepositsioon, milles ei ole arvestatud 
valitsemissektori võla intressimakseid. 

Euroopa Finantsstabiilsuse Fond: euroala liikmesriikide loodud ja neile kuuluv 
eriotstarbeline rahastamisvahend, mis on Luksemburgis registreeritud äriühinguna 
ning mis on loodud ajutise päästemehhanismina euroala liikmesriikide poolt 
finantsturgudel tagatud vahendite laenamiseks, eesmärgiga laenata need edasi 
raskustes olevatele euroala liikmesriikidele. Fondist ei eraldata enam finantsabi 
euroala riikidele, kellel on või võivad tekkida rahalised raskused, kuna seda ülesannet 
täidetakse nüüd eranditult Euroopa stabiilsusmehhanismi kaudu. 

Euroopa finantsstabiilsusmehhanism: ELi rahastamisvahend, mis võimaldab komisjonil 
laenata finantsturgudel liidu nimel kaudse ELi tagatise alusel, et osutada finantsabi 
kõigile ELi riikidele, kellel on või võivad tekkida tõsised rahalised raskused, eesmärgiga 
säilitada finantsstabiilsus. Praegu peaksid finantsabi vajavad euroala riigid selleks 
pöörduma Euroopa stabiilsusmehhanismi poole. 

Euroopa stabiilsusmehhanism: ESM loodi 2012. aasta oktoobris alalise 
valitsustevahelise organisatsioonina. Sarnaselt oma eelkäijale, ajutisele Euroopa 
Finantsstabiilsuse Fondile, pakutakse Euroopa stabiilsusmehhanismist finantsabi 
euroala riikidele, kellel on või keda ähvardavad tõsised rahastamisraskused, kui see on 
hädavajalik kogu euroala finantsstabiilsuse tagamiseks. Mehhanismiga antakse rahalist 
abi võlaväärtpaberite emiteerimise kaudu. 

Kreeka laenuleping: esimene Kreeka rahalise toetuse programm, milles lepiti kokku 
2010. aasta mais. See koosnes euroala riikide kahepoolsetest laenudest summas 
52,9 miljardit eurot. Komisjon ei täida programmi laenuvõtja ülesannet, vaid tema 
vastutusalasse on jäetud kahepoolsete krediitide koordineerimine ja haldamine. 

Makromajanduslikust kohandamisprogrammist väljumine: kindlaksmääratud 
lõppkuupäevaga programm aegub pärast komisjoni viimase ülevaate edukat 
lõpuleviimist. 

Ühtne järelevalvemehhanism: pankade järelevalvemehhanism, mis hõlmab EKPd ja 
osalevate riikide järelevalveasutusi. 
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Ühtne kriisilahenduskord: mehhanism, mille kohaselt on Ühtsel 
Kriisilahendusnõukogul ja riiklikel kriisilahendusasutustel keskne kriisilahendusõigus, 
olles otseselt vastutav kõigi pangandusliidus osalevate liikmesriikide pankade 
kriisilahenduse eest.  



Komisjoni vastused 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=59351 

Ajakava 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=59351 
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Auditirühm 
Euroopa Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi 
poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud 
teemasid. Auditiülesannete valimisel ja kavandamisel püüab kontrollikoda 
maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, 
konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja 
avalikku huvi. 

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi turgude reguleerimise ja konkurentsivõimelise 
majanduse valdkondade auditeerimise eest vastutav IV auditikoda, mille eesistuja on 
kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. Auditit juhtis kontrollikoja liige 
Alex Brenninkmeijer, keda toetasid kabinetiülem Raphael Debets, kabineti 
nõunik Di Hai, valdkonnajuht Marion Colonerus, auditijuht Giuseppe Diana ning 
audiitorid Stefano Sturaro ja Laura Lalikova. Keelealast abi osutas Zoe Dennis. 
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Komisjon vastutab makromajanduslikust 
kohandamisprogrammist lahkuvate euroala liikmesriikide 
järelevalve eest, et tagada nende majandusliku ja 
finantsstabiilsuse säilimine. See on kasulik liikmesriikidele ja 
nende laenuandjatele. Uurisime komisjoni järelevalve ülesehitust, 
rakendamist ja tulemuslikkust viies asjaomases liikmesriigis 
(Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Küpros ja Portugal). Leidsime, et kuigi 
järelevalve oli asjakohane vahend, pärssisid selle tulemuslikkust 
ebaselged eesmärgid ning ebapiisav ühtlustamine ja puudulik 
keskendumine rakendamisele. Esitasime komisjonile soovitused 
nende probleemide lahendamiseks, sealhulgas asjaomaste 
õigusaktide läbivaatamiseks, et integreerida järelevalvetegevus 
Euroopa poolaastasse. 

Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu 
artikli 287 lõike 4 teisele lõigule. 
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