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KOKKUVÕTE 
 

Ühtekuuluvuspoliitika programmitöö perioodi 2014–2020 alguses olid liikmesriigid jõudnud 

partnerluslepingute ja rakenduskavade ettevalmistamise viimasesse etappi. Ajavahemiku 

2014–2020 uued aspektid hõlmavad tihedamat koostööd liikmesriikide eri partnerite vahel 

ning ELi, riikide ja piirkondlike sekkumiste paremat kooskõlastamist. Nõue töötada 

partnerluslepingud ja rakenduskavad välja üheaegselt esitab haldusasutustele suure 

väljakutse. Programmitöö perioodi 2007–2013 madalad kasutusmäärad ja vahehindamiste 

tulemused on juba näidanud, et paljude liikmesriikide haldussuutlikkust oli vaja tugevalt 

suurendada. Haldussuutlikkus on seotud mitmete erinevate valitsemistasandite ja -

elementidega, hõlmates nii personalijuhtimist kui ka riiklikke ja piirkondlikke 

õigusraamistikke ja protsesse. 

 

Uuringu eesmärk on näidata, kuidas liikmesriigid on minevikukogemustest õppinud ja 

kuidas haldussuutlikkuse suurendamine soodustab paremat ettevalmistumist programmitöö 

perioodiks 2014–2020. Neliteist juhtuuringut kirjeldavad Austria, Bulgaaria, Eesti, 

Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Luksemburgi, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Tšehhi 

Vabariigi, Ungari ja Ühendkuningriigi haldussüsteemide ettevalmistamise hetkeseisu. Osas 

juhtuuringutes keskendutakse konkreetsetele rakenduskavadele, samas kui teised annavad 

ülevaate tervest liikmesriigist. Tuleb märkida, et juhtuuringud põhinevad teabel ja 

dokumentidel, mis olid dokumendi koostamise ajal kättesaadavad, ning ka asjaomastes 

ametiasutustes läbiviidud intervjuudel. Ühe liikmesriigi siseseid erinevaid teabetasandeid oli 

võimalik ajavahemiku 2014–2020 ettevalmistusetapis jälgida. Ka ühe liikmesriigi siseselt 

võivad eri sidusrühmade väljendatud arvamused omavahel erineda. Seega võib 

intervjueeritud ametiasutuste esindajate kaalutlusõiguse tunnetus takistada neil oma 

arvamust avaldamast. Juhtuuringutes analüüsitakse kolme peamist aspekti: programmitöö 

hetkeseis, haldussuutlikkuse ettevalmistamise hetkeseis ja erinevate näitajate mõju (nt 

muutused rakenduskavade ning nende juhtimisse ja rakendamisse kaasatud osalejate 

arvus; muutused temaatilises kontsentratsioonis) haldussuutlikkusele. 

 

Programmitöö hetkeseis 

Üldiselt on partnerlusprotsess olnud pikaajaline ja keeruline, luues tasakaalu alt üles ja 

ülevalt alla lähenemiste vahel. Mõnes riigis on partnerlusprotsess toonud kaasa 

institutsioonilised reformid ja mõtteviisi muutumise rakenduskavade struktuuri osas. Kuna 

kehtestatud on mitme rahastamisallikaga rakenduskavad, on rakenduskavade koguarvu 

vähendatud. Kuigi liikmesriigid on põhimõtteliselt partnerlusprotsessi tugevdamist 

tervitanud, on kritiseeritud sidusrühmade erinevaid huvisid ja otsustusprotsessi keerukust.  

 

Pikaleveninud institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tõttu jõustus regulatiivne raamistik 

alles 2013. aasta detsembris, põhjustades viivitusi programmitöö dokumentide lõplikul 

vormistamisel. Kuigi mõned ametiasutused väärtustasid Euroopa Komisjoni rolli 

konstruktiivse toetuse pakkumisel kogu ettevalmistusprotsessi vältel, kritiseerisid teised 

ebaühtlast tagasiside andmist mitteametlike ja ametlike koosolekute vahel ning eri 

ametiasutuste ja teenistuste vahel.  

 

Haldussuutlikkus 

Üldiselt lähtuvad liikmesriigid eelmistel programmitöö perioodidel saadud programmide 

juhtimise kogemusest. Võimalus rakenduskavade arvu vähendada tekitab paljudes riikides 

lihtsama asemel keerulisema struktuuri. Intervjuud näitasid, et haldusküsimused olid 

ajavahemikul 2007–2013 seotud inimressurssiga, eriti kaadrivoolavusega, teadmiste ja 

kogemuste puudumisega või isegi nõuetekohase haldusraamistiku puudumisega. 
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Kaadrivoolavuse probleem jääb eeldatavalt kestma. Osa liikmesriike muutis finants- ja 

majanduskriisi tõttu oma halduskorda, et suurendada tõhusust ja säästa avaliku sektori 

vahendeid. Teistes liikmesriikides tõi programmitöö periood 2014–2020 kaasa suurema 

töötajate osalemise, sest inimressursside rahastamiseks suurendati tehnilise abi eelarveid. 

 

Eri näitajate mõju haldussuutlikkusele 

Liikmesriigid annavad oma haldussuutlikkusele ise positiivse hinnangu. Siiski ei ole riikide 

enesehindamiste tulemused alati kooskõlas Euroopa Komisjoni läbiviidud hindamiste 

tulemustega. Viimaseid kajastatakse seisukohadokumentides, mis põhinevad programmitöö 

perioodil 2007–2013 saadud õppetundidel ning mille kohaselt piiras haldussuutlikkust 

ajavahemikul 2007–2013 kolm üldist takistust: õiguslikest, organisatsioonilisest ja 

menetluslikest muudatustest põhjustatud institutsiooniline ebastabiilsus; töötajate suur 

voolavus korraldusasutustes ja vahendusasutustes; puudujäägid koolituses ja kutsealases 

arengus. Programmijuhtimistsükli konkreetsete ülesannete tasandil erineb 

ühtekuuluvuspoliitika haldussuutlikkus tugevalt riikide ja programmide kaupa. 

 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tõhus ja tulemuslik juhtimine ajavahemikul 

2014–2020 on suur halduslik väljakutse, sest nõuded haldussuutlikkusele on võrreldes 

ajavahemikuga 2007–2013 palju kõrgemad. See haldussuutlikkus hõlmab suuremaid 

aruandlusnõudeid, uudset tulemusraamistikku ja algseid raskusi, mis on seotud uute e-

ühtekuuluvuspoliitika andmevahetussüsteemide kehtestamise ja selleteemalise 

koolitamisega. See seotakse hetkel läbiviidava haldusstruktuuride reformiga, mis mõjutab 

institutsioone, menetlusi ja inimressursse. Teine raskus on seotud piiratud 

inimressurssidega ja kokkutõmmatud tehnilise abi eelarvetega, eriti juhul, kui avaliku 

sektori vahendeid vähendati majanduskriisi tagajärjel. Liikmesriikidel on lubatud 

kehtestada lihtsustamismeetmed ajavahemikuks 2014–2020 ja teadusuuringutes viidatakse 

korraldusasutuste kohustusele suurendada haldussuutlikkust, mille põhielemendid on 

järgmised: meetmed abisaajate halduskoormuse vähendamiseks, ühtlustades eeskirjad 

prioriteetide või teemade kaupa; protsesside ja menetluste kooskõlastamine, 

aruandlusnõuete vähendamine ja andmehalduse parandamine, sealhulgas nn e-

ühtekuuluvuse kaudu. 

 

Soovitused 

Uuringus esitatakse mitmeid soovitusi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

programmitöö ja rakendamise suutlikkuse suurendamiseks tulevikus, eristades eri 

valitsemistasandeid. Euroopa Parlamendi seisukohalt on põhiküsimuseks vajadus, et 

Euroopa Komisjonil, selle volinikel ja riikide ministritel oleks tugevam kohustus anda 

Euroopa Parlamendi komisjonide ees aru haldussuutlikkuse teemal. See võiks kujuneda 

Euroopa Komisjoni korrapäraseks aruandmiseks Euroopa Parlamendile komisjonis loodud 

uute haldussuutlikkuse üksuste rolli ja osa liikmesriikide jaoks kõige keerulisemate 

valdkondade kohta, eriti eeltingimuste täitmise, suutlikkuse tegevuskavade rakendamise ja 

tulemusraamistiku ja reservi kohta. Lisaks nõuab Euroopa Parlamendi suutlikkus muuta 

teised institutsioonid aruandekohustuslikuks parema ülevaate saamist haldussuutlikkuse 

teguritest eri liikmesriikides. Euroopa Parlament peaks aitama kaasa selle teadmistebaasi 

loomisele suutlikkust käsitlevate arutelude, avalike kuulamiste, aruannete ja uuringute abil 

ajavahemiku 2014–2020 programmide rakendamise ajal. 


