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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE  
 
Euroopa Komisjon käivitas 2005. aasta novembris Euroopa läbipaistvusalgatuse (ELA), mis 
on tema haldussüsteemi reformi nurgakivi. ELA-l on neli võtmekomponenti: i) üldsuse 
juurdepääs dokumentidele; ii) eetikareeglid ja -standardid ametnikele; iii) ELi 
otsustusprotsessi mõjutada püüdvate huvigruppide huvide läbipaistvus ja konsulteerimiseks 
ette nähtud miinimumnõuetest kinnipidamine, ning iv) suurem läbipaistvus ELi rahaliste 
vahendite kasutamisel.  
 
ELA eesmärk on tõsta konsulteerimise kvaliteeti ja suurendada osalust ELi institutsioonide 
töös. Kõrget läbipaistvuse taset peetakse vajalikuks, sest „kodanikel on õigus teada, kuidas 
nende kasutatakse makse ja poliitilistele organitele antud võimu.” ELA on üks viis, kuidas 
komisjon püüab suurendada avalikkuse usaldust ELi institutsioonide vastu. Läbipaistvus 
koos suurenenud avatuse ja juurdepääsetavusega tähendab sammu Euroopa legitiimsuse ja 
demokraatia tugevdamise suunas. Nõukogu määruses nr 1995/2006 nähakse ette, et 
komisjon avalikustab teavet toetusesaajate kohta, kellele on eraldatud abi 
eelarvevahenditest, ja ka nende toetusesaajate kohta, kellele on eraldatud abi muude 
haldusviiside alusel.  
 
ELA on ELi haldussüsteemi üldise ja laiaulatuslikuma reformi oluline osa. 2001. aasta valge 
raamat Euroopa haldussüsteemi kohta määratles Euroopa haldustava kontsepti viie 
põhimõttega: avatus, osalus, vastutus, tõhusus ja ühtsus. Neid peetakse oluliseks 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete tugevdamisel. Samal eesmärgil – 
haldustava parandamiseks kogu Euroopas – avaldas komisjon teatise poliitika 
väljatöötamisel huvitatud isikutega konsulteerimise teemal. Teatise üks osa on pühendatud 
konsulteerimise miinimumnõuetele.  
 
Euroopa läbipaistvuse algatuse roheline raamat, mille komisjon esitas 3. mail 2006, annab 
ELAle raamistiku. Rohelises raamatus tegi komisjon ettepaneku luua lobistide vabatahtlik 
register, mis on kättesaadav Euroopa Komisjoni veebisaidil. Konsulteerimise osas edendab 
komisjon miinimumnõudeid, mis jagunevad viide kategooriasse: konsultatsiooniprotsessi 
selge sisu, konsultatsiooni sihtrühmad, avalikustamine, osalemise ajapiirangud ning 
kinnitamine ja tagasiside.  
 
Toetusesaajate läbipaistvuse seisukohalt on struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi jaoks 
kõige olulisemad nõukogu määrus nr 1083/2006 ja rakendusmäärus nr 1828/2006. 
Nõukogu määruse nr 1083/2006 artikkel 69 näeb ette, et „Liikmesriik ja rakenduskava 
korraldusasutus annavad teavet toimingute ja kaasrahastatavate rakenduskavade kohta 
ning avalikustavad need. Teave suunatakse Euroopa Liidu kodanikele ja toetusesaajatele 
eesmärgiga esile tuua ühenduse rolli ja tagada fondide toetuste läbipaistvus.”  
 
ELi fondidest toetuse saajate kohta avaliku teabe andmine on ELA nurgakivi. 
Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi „ühine haldamine” tähendab rakendamist koostöös 
liikmesriikidega. Vastavalt ühise haldamise põhimõttele usaldab komisjon teatavate 
programmide haldamise siseriiklikul tasandil liikmesriikidele. Teavet koostöös 
liikmesriikidega eraldatud ELi rahaliste vahendite saajate kohta hallatakse liikmesriigi 
tasandil – see tähendab, et teabe avaldamise viis jäetakse liikmesriigi otsustada. Nii on 
teabe avalikkuse tase ühes liikmesriigis oluliselt erinev kui teises, ja kuna ühenduse täpsed 
kohustused ei ole kindlaks määratud, on raske erinevate liikmesriikide iga programmi või 
projekti hetkeseisust täielikku ja võrreldavat ülevaadet saada. Mõned liikmesriigid on 
võtnud avalikustamise suhtes jäiga seisukoha, mis on tihti tingitud riigi seadustest või 
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kohalikest andmekaitsetavadest, traditsioonist, kultuurilistest arusaamadest ja kohalikest 
tundlikest teemadest. Kuid üks ühine nimetaja on siiski miinimumnõue avaldada igal aastal 
toetusesaajate nimekiri, milles on ära toodud iga toetusesaaja nimi, tema tegevuse 
nimetus ja avalikust sektorist saadud toetuse suurus. Need eeskirjad on kohustuslikud, 
kuna komisjon kehtestas need kõikide liikmesriikide nõusolekul.  
 
Komisjoni määruse nr 1828/2006 selles osas, mis käsitleb teavet ja selle avalikustamist, 
määratletakse avalikustamisnõuete üksikasjad. (Rakenduskava) korraldusasutus või 
liikmesriik peavad välja töötama teavituskava, mis hõlmab kõiki rakenduskavasid, mida 
kaasrahastatakse struktuurifondidest. Kava peab sisaldama kõikide Euroopa 
ühtekuuluvuspoliitika otseste toetusesaajate nimekirja.  
 
Rakendusmääruses nr 1828/2006 nõutakse ühenduse teabeametnike võrgu loomist. Selle 
põhjal loodi Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) jaoks INFORMi võrk – teabe- ja 
suhtlusplatvorm (kättesaadav regionaalpoliitika veebisaidil INFOREGIO) ning Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) jaoks tööhõive ja sotsiaalküsimuste peadirektoraadi INIO võrk.  
 
Uuringu osana analüüsiti nende kahe veebisaidi toimimist. Tuvastati põhiliselt järgmist:  
 
• Liikmesriigid annavad eraldi teavet sotsiaalfondi ja regionaalarengu fondi / 

Ühekuuluvusfondi kohta ning nende kahe teabekogumiga saab tutvuda tööhõive 
peadirektoraadi ja regionaalpoliitika peadirektoraadi veebisaitidel, kus kahelt 
interaktiivselt kaardilt pääseb otselingi kaudu fondide toetusesaajate nimekirjade 
juurde, mis asuvad liikmesriikide vastavatel siseriiklikel või piirkondlikel veebisaitidel. 
Linkide ja nende sisu eest vastutavad ainult liikmesriigid ning need põhinevad vastavate 
rakendusasutuste antud teabel. Seetõttu ei vastuta komisjoni talitused toodud teabe 
täpsuse ega täielikkuse eest. 

 
• Piirkondlikul tasandil oli ELA kohustuste täitmine rahuldav. Statistiliste 

territoriaalüksuste liigituse NUTS-2 alla kuuluvast 253 Euroopa piirkonnast esitasid 72% 
vähemalt nõutud miinimumteabe sotsiaalfondi kohta ning 78% esitasid vähemalt 
nõutud miinimumteabe regionaalarengu fondi / Ühekuuluvusfondi kohta. Kuid teabe 
üksikasjalikkus ja selle esitamise viis veebisaitidel on piirkonniti väga erinev. Erinevuste 
põhjus on, et miinimumnõuetele vastavale teabele on lisatud täiendavat teavet ning 
avaldatakse eri liiki teavet. 

 
• Kui vaadelda andmete kättesaadavust ja viisi, kuidas need on veebisaitidel esitatud, 

võib öelda, et andmeid on kerge kätte saada ja veebipõhiselt kaardilt toetusesaajate 
nimekirjani jõudmiseks läheb vaja ainult kahte hiireklõpsu. Teisest küljest on teave – 
paari erandiga – antud ainult kohalikus keeles ja vääringus, mis teeb andmete 
võrdlemise võimatuks ning üldine ja ülevaatlik pilt puudub.  

 
Järelduseks võib öelda, et EÜ tasandil on ELAga seotud peadirektoraatidel, st 
regionaalpoliitika ja tööhõive peadirektoraadil läbipaistvuse tagamisel täita aktiivne roll. 
Kuid kuna palju sõltub liikmesriikidest, on tulemused erinevad ja ei olene mitte ainult 
riikide, vaid ka piirkondade haldustraditsioonidest. Selles suhtes võib ka arvesse võtta, et 
programm on alles algusjärgus, kulutusi on tehtud ja kohustusi võetud veel vähe ning 
komisjonipoolse kontrollini juunis on veel aega parandusi teha. ELA edendamiseks kasutab 
algatus ka INIO ja INFORMi teabevõrku, kuid selle arengut takistab asjaolu, et andmete 
avaldamiseks on olemas ainult soovituslik formaat. Lahendus võiks olla laiaulatuslikum 
konsulteerimine, mille puhul kasutatakse juba toimivaid kanaleid (eriti seirekomiteed) 
selleks, et konsulteerimine oleks läbipaistvam.  
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Liikmesriikidega koostöös toimuva ühise haldamise seisukohast on eriti huvitav analüüsida, 
mil määral rakendatakse liikmesriikides ELA põhimõtteid struktuurifondide ja 
Ühtekuuluvusfondi kujundamisel ja haldamisel, millised on saavutused, takistused ja 
piirangud ning milliseid järeldusi võib ELA edasiseks tõhustamiseks teha.  
 
Käesoleva dokumendi koostamiseks viidi Euroopa Liidu erinevates piirkondades läbi rida 
juhtumiuuringuid. Nende hulgas olid Soome (põhjas), Itaalia (lõunas), Madalmaad (läänes) 
ja Poola (idas). Uuringus käsitletakse ELA põhimõtete kasutamise eri aspekte 
struktuurifondide rakendamisel nendes riikides ning vaadeldakse neid laiemalt seoses hea 
haldustavaga ja konsulteerimise kasutamisega programmiarenduses. Tulemusi tõlgendades 
ei taha me väita, et neid riike puudutavad uuringud esindavad täiel määral kogu Euroopa 
Liitu, kuid need aitavad sügavuti mõista ELA toimimist selle rakendamise faasis.  
 
Põhilised tähelepanekud on järgmised:  
 
• Komisjoni pädevus lõpeb seal, kus liikmesriikide pädevus algab: INFORMi/INIO võrkude 

korralduse kaudu asub komisjon ELAt toetama ja edendama selle asemel, et 
rakendusasutustele reegleid peale suruda. Liikmesriikide ülesandeks jääb tagada 
avaldatava teabe täpsus.  

 
• ELA ei sõltu nn usalduslepingutest ja muudest finantskontrolli ega auditi vormidest. 
 
• ELA (miinimum)nõuete järgimisel ei ole õiguslikke takistusi. ELA miinimumnõudeid ei 

ole täitnud ainult väga vähesed rakendusasutused ja see on tingitud pigem madalast 
haldussuutlikkusest kui tahtmatusest teavet anda. Erinevusi esitatud andmetes 
põhjustab kohustusliku vormi puudumine. 

 
• Mõned liikmesriigid on ELA põhimõtete väljendamiseks teinud oma algatusi ning on sel 

eesmärgil käivitanud veebipõhiseid tutvustusi, viinud andmebaase digitaalvormi ning 
muu hulgas loonud digitaalseid kaarte ja tutvustanud parimaid lahendusi. 

• ELi tasandil ei ole võrdlus võimalik, sest andmete esitamise vormid ja andmetele 
juurdepääsu tingimused on väga erinev.  

 
• Kuigi sidusrühmade kaasamine programmiarendusse on laialdaselt tunnustatud, ei 

tähendada see automaatselt, et võimalike toetusesaajate huvidega arvestatakse. 
Mõnede programmi komponentide järele on vähem nõudlust, kui esialgu arvati. 

 
• Eeskirjade lihtsustamine, menetluste sujuvamaks muutmine ja riskide vähendamine 

tõstavad eeldatavasti huvi struktuurifondi programmide vastu ja julgustavad nendes 
osalema isikuid, kellel on praegu raskusi haldus- ja finantsnõuete täitmisega ning kes ei 
tunne täpselt ELi subsiidiumieeskirju. 

ELA toimimine on seotud toetusesaajate nimekirjade avaldamisega. ELA miinimumnõuete 
täielikule täitmisele aitaks kaasa rangemate eeskirjade kehtestamine ja/või sanktsioonide 
rakendamine nõuete mittetäitmise puhul, koordineerimise parandamine ning nende 
rakendusasutuste abistamine, kellel on nõuete täitmisel haldusraskusi.  
 
Rakendusasutused kalduvad ELAt seostama teavituskavaga, mis on rakenduskava 
lahutamatu osa ning mis esitatakse märkuste tegemiseks ja heakskiitmiseks komisjonile. 
Kuid Euroopa eeskirjades ei ole sellist seost ametlikult väljendatud ja see jätab lahtiseks 
küsimuse, kui suur on ELA toimimise ulatus. 
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Eesmärk, mida ELA miinimumnõuete kehtestamisega taotleb, saavutatakse siis, kui ELi 
kodanikud hakkavad pakutavat teavet ka tegelikult kasutama. Selleks peab pakutavate 
andmete kasulikkus oluliselt paranema. Nii andmete sisu kui ka esitusviis peavad muutuma 
täiuslikumaks. Selleks tuleb võtta järgmised meetmed:  
 
• peale nõutava „miinimumi” tuleks pakkuda ka olulist lisateavet. Mõned liikmesriigid juba 

katsetavad täiendavate andmeväljade lisamisega, mille hulgas on näiteks:  
− täielikud kontaktandmed, kaasaarvatud asukoht (näiteks sihtnumbri kaudu); 
− kinnitatud projektide kokkuvõte, tegevusala ja võimaluse korral selle klassifikatsioon 

vastavalt ühisele nomenklatuurile, toetuse liigid (laen, toetus, riskikapital jne); 
− projekti partnerite kirjeldus (õiguslik seisund, suurus jne); 
− järjestus avalduste esitamisel ja hindamisel jne; 

 
• liikmesriikide erinevad andmebaasid tuleks täielikult varustada otsingufunktsiooniga ja 

muuta nad omavahel ühilduvaks, et esitatud andmete põhjal saaks koostada 
üleeuroopalisi ülevaateid, kusjuures ei tohiks kaotsi minna andmete kohalik 
asjakohasus. Selles osas on eriti tähtis:  
− keeleküsimus – andmebaasid peaksid alati olema kakskeelsed: inglise ja kohalikus 

keeles; 
− tehnilised meetmed tarkvara ühilduvuse tagamiseks, andmebaaside süsteemne 

digitaalvormi viimine ning digitaalsed kaardid, mis näitavad projektide asukohti ja 
teemasid.  

 
Lisaks võiks ELAga määratleda ka optimaalsed tingimused andmeesituse täieliku 
läbipaistvuse tagamiseks. Näiteks võiks välja töötada juhised, mis hõlmaksid veebisaitide 
kujundust ja sisu, parimate lahenduste tutvustusi, projektikokkuvõtete koostamist, 
digitaalseid kaarte ja muid esitusviise, mis suurendavad struktuurifondide läbipaistvust ja 
aitavad saavutatud tulemusi paremini tutvustada. Et esitatud andmetest oleks võimalik 
saada üleeuroopaline ülevaade, peaksid andmed olema esitatud kahes keeles (kohalikus ja 
inglise keeles) ning tuleks võtta tehnilisi meetmeid liikmesriikide erinevate andmebaaside 
ühilduvuse tagamiseks.  
 
Programmijuhtimise tasandil ei ulatu ELA toimimine toetusesaajate nimekirjade 
avaldamisest kaugemale. Seetõttu ei peeta seda mitte juhtpõhimõtteks, vaid 
haldusvastavuseks eeskirjadele, millega määratakse kindlaks abikõlbulikkus ELi vahendite 
saamiseks. Läbipaistvuse ja heade haldustavade põhimõtted võiksid olla omavahel 
tihedamalt seotud ning nendest võiks lähtuda programmide koostamisel kõikides 
valdkondades.  
 
Üks võimalus edendada ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel häid haldustavasid oleks võtta 
programmide koostamisel kasutusele heade haldustavade test. See aitaks tagada, et iga 
programmi rakendamise eeskirjad oleks väljendatud nii, et menetluste käik oleks selge, et 
potentsiaalsete toetusesaajate juurdepääs ELi struktuurifondidele paraneks, osalemise 
finantsrisk langeks miinimumini ja osalejate halduskoormus väheneks. Toimimiseks sobiva 
raamistiku võiks pakkuda ka teavituskava, mis on ELA põhimõtete väljendus. 
 
Erinevatest allikatest saadud tagasiside näitab, et on vajadus eeskirjade ja reeglite 
lihtsustamise ning osalevate toetusesaajate finantsriski vähendamise järele, kuid sealjuures 
peab säilima kontroll ja järelevalve fondide kasutamise üle. Et paremini mõista, milliseid 
takistusi ja piiranguid programmides osalemisel võib esineda, tuleks korraldada nn alt üles 
konsultatsioone nende sidusrühmadega, kes juba aitavad struktuurifondide programmidele 
kaasa, ning viia vahendusasutuste, tugiasutuste ja (võimalike) toetusesaajate hulgas läbi 
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kasutajate küsitlusi. Sellisele konsulteerimisele saab pöörata kõrgendatud tähelepanu ja 
see võib pakkuda asjakohast tagasisidet soovituste järgimise kohta.  
Samaaegselt võiks konsultatsiooniprotsessi veelgi suurema läbipaistvuse eesmärgil 
korraldada ka üldisemat konsulteerimist, mis kasutaks traditsioonilisi kanaleid (eriti 
seirekomiteed).  
 
Mõned põhilised ettepanekud ühtekuuluvuspoliitika läbipaistvuse suurendamiseks:  
• Projektide hindamise taotluste ja lepinguid puudutavate läbirääkimiste tulemused 

peaksid muutuma avatumaks, nende kohta peaks olema võimalik anda rohkem 
tagasisidet; tuleks välja tuua tagasilükkamise põhjused ja võimaldada otsuseid 
vaidlustada.  

• Haldus- ja finantsmenetlusi tuleks lihtsustada.  
• Toetusesaajate finantsriski tuleks vähendada.  
 
Nii võib kasvav läbipaistvus aidata kaasa heade haldustavade arengule projektijuhtimises. 
Eeldatavasti julgustab eeskirjade lihtsustamine, menetluste sujuvamaks muutmine ja 
riskide vähendamine struktuurifondide programmides osalema ka neid, kellel on seni olnud 
raskusi haldus- ja finantsnõuete täitmisega ning kes ei tunne täpselt ELi hankemenetlusi. 
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