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Töödokumendis kirjeldatakse lühidalt raporti eesmärki ja käsitlusala. Raportöör annab üldise 
ülevaate olukorrast, kasutamisega seotud probleemide põhjustest ja loetleb mõned võimalikud 
lahendused, mida tuleks raportis analüüsida. 

1. Taustteave

Alates 1990. aastate lõpust on struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamine tunnistatud ELi 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimise juures põhiprobleemiks. Paljudel liikmesriikidel on olnud 
keeruline ELi eelarvest pärit struktuuri- ja ühtekuuluvusfonde kasutada, eeskätt vahetult 
ühinemisele järgnenud aastatel. Algatusraportis püütakse vaadelda praegusel 
programmiperioodil (2007–2013) ilmnevaid probleeme, nende põhjuseid ja häid tavasid ning 
ELi edasist ühtekuuluvuspoliitikat silmas pidades neist õppida. 

2. Määratlus, fondide kasutamise kontekst

Raportöör mõistab kasutussuutlikkuse all seda, mil määral suudab liikmesriik kulutada 
struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidest eraldatud rahalised vahendid tulemuslikul ja tõhusal 
viisil. Kõnealune suutlikkus on vajalik selleks, et aidata ELi fondidest kättesaadava rahaga 
maksimaalselt kaasa  majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele. Nõudlejapoolne 
kasutussuutlikkus tähendab projekti taotleja tegelikku võimet koostada vastuvõetavaid 
projekte. Pakkujapoolset kasutussuutlikkust võib määratleda kolme põhiteguri abil:

 makromajanduslik kasutussuutlikkus, mida määratletakse ja mõõdetakse SKP kaudu; 
 finantsiline kasutussuutlikkus, mida määratletakse kui suutlikkust kaasrahastada ELi 

toetatud programme ja projekte, kavandada ja tagada nimetatud riiklik osalus 
mitmeaastastes eelarvetes ning koguda programmidesse ja projektidesse kaasatud 
partneritelt makseid;

 haldussuutlikkus, mida määratletakse kui riiklike ja kohalike ametiasutuste suutlikkust 
ja kvalifitseeritust programme ning asjakohaseid ja õigeaegseid projekte ette 
valmistada, teha nende kohta otsuseid, tagada kooskõlastatus kaasatud partnerite 
vahel, järgida haldus- ja aruandlusnõudeid, rahastada ja jälgida programmide ja 
projektide elluviimist ning hoida ära eeskirjade eiramisi. 

Kasutussuutlikkus ei ole näitaja, vaid muutuja. See erineb liikmesriikides suuresti ning 
seetõttu on vaja meetmeid, mis neid asjaolusid arvestavad. 

Seda arvesse võttes nõuab eesmärk kasutada finantstoetust võimalikult suurel määral 
liikmesriikide pidevaid jõupingutusi ning kohaliku ja piirkondliku haldustasandi kaasatust 
protsessi kõikides etappides. 

3. Fondide kasutamise tase praegusel programmiperioodil

Järgmised graafikud näitavad struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamise taset riigiti 
praegusel perioodil ja koguarve võrrelduna eelmise perioodiga. 
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Maksed perioodil 2007–2013 kuni 25. jaanuarini 2011 

CF Ühtekuuluvusfond

ERDF Euroopa Regionaalarengu Fond
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ESF Euroopa Sotsiaalfond

Igakuised vahemaksed alates 2009. aastast

Kõik kogumaksed aasta kaupa
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Payments made against year of period Perioodiaastaks tehtud maksed
ERDF only for 2000-2006 period Ainult Euroopa Regionaalarengu Fond 

perioodil 2000–2006 
ERDF and CF for 2007-02013 period Euroopa Regionaalarengu Fond ja 

Ühtekuuluvusfond perioodil 2007–2013 

4. Fondide kasutamisega seotud probleemide põhjused

4.1. Esialgsed probleemid programmiperioodi alguses

Liikmesriikidel tekkis raskusi uut juhtimis- ja kontrollisüsteemi käsitleva 
vastavushindamismenetlusega, mis on sätestatud nõukogu 11. juuni 2006. aasta määrusega 
(EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 
Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta. See põhjustas makseviivitusi, sest esimese 
vahemakse eeltingimusena pidi komisjon süsteemi heaks kiitma. Lisaks peetakse ka kahe 
programmiperioodi (2000–2006 ja 2007–2013) samaaegset ellurakendamist 
märkimisväärseks koormuseks, mis põhjustab praeguse perioodi alguses viivitusi. 

4.2. Finantsprobleemid

Üleilmse majandussurutise mõju raskendas paljudes liikmesriikides fondide ärakasutamist.
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Selle tagajärjel tekkisid raskused tulemuste saavutamisel, muudatused oodatud nõudluses ja 
suuremad piirangud finantseerimises riigi ja kohalikul tasandil. Küllaldaste vahendite 
leidmine projektide kaasrahastamise jaoks muutus veelgi raskemaks.

4.3. Õiguslikud nõuded

Perioodil 2007–2013 kehtiva õigusliku raamistikuga suurendati üldiselt eelmise versiooniga 
võrreldes arusaadavust, kuid vaja on siiski edasisi jõupingutusi. Õiguslike nõuetega seotud 
raskusi liikmesriikides on muu hulgas põhjustanud vastuoluprobleemid, sest mõnel juhul ei 
olnud komisjoni nõuded kooskõlas olemasolevate riiklike sätetega, mis tuli uuesti läbi 
vaadata. 

Lisaprobleeme tekitasid viivitused ELi ja riigisiseste eeskirjade koostamises ja kehtestamises 
või nende eeskirjadega seotud juhistes ning eeskirjades olevad lüngad või ebaselged eeskirjad.
Mõned õiguslikud nõuded tuleks edaspidi kohandada viisil, mille puhul võetaks arvesse 
rakendamisega seotud kogemust. Lisaks on raskusi põhjustanud abikõlblikkuseeskirjade 
määratlus. Mõne territoriaalse koostöö rakenduskava puhul tekkisid raskused riigisiseste 
abikõlblikkuseeskirjade tõttu, sest kaasatud liikmesriikide arvust sõltuvalt on palju eri 
riigisiseseid eeskirju.

Suured viivitused tekkisid juhiste tõlkimise ja komisjonipoolsete täpsustustega, näiteks 
keskkonnamõju hindamise ja kulude abikõlblikkuse osas. Lisaraskusi tekitas riigisiseste 
nõuete sage muutmine ja vastuolulisus komisjoni juhistes, sest ELi institutsioonid muutsid 
finantsperspektiivi ajal omapoolset õigusaktide tõlgendust. 

4.4. Organisatsioonilised nõuded

Organisatsiooniliste nõuetega seotud raskusi liikmesriikides on põhjustanud vajadus luua 
uued institutsioonid, ebapiisav eraldatus ametiasutuste vahel, hierarhiaprobleemid 
institutsioonide vahel ning ülesannete ja kohustuste jaotusega seotud probleemid. Mõnel juhul 
loodi liiga palju organisatsioone ja dubleeriti ülesandeid.

4.5. Inimressurss

Üldiste õigusaktidega ei sätestata mingeid konkreetseid nõudeid juhtimis- ja 
kontrollisüsteemiga seotud nõuete järgimiseks vajalike töötajate kvalifitseerituse ja hulga 
suhtes. Rangemate kontrollinõuete taustal on töötajate piiratud arv ja ebapiisav kvalifitseeritus 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil oluline probleem. Raskusi oli töötajate hoidmisega. Kriisist 
põhjustatud piirangud avaliku sektori tööhõives osutavad allhanke korras tellitud kontrolli 
suurenemisele. Töötajate rotatsioon komisjonis võib tuua kaasa muutusi teatud eeskirjade 
tõlgendamisel rakenduskava elluviimise ajal.

4.6. Infotehnoloogiasüsteemid
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Suuri viivitusi tekkis infotehnoloogiasüsteemide loomisega seotud raskuste tõttu, komisjoni 
kommunikatsiooni- ja infosüsteemide alaste juhiste ebaselguse või hilinemise, riigisiseste 
kommunikatsiooni- ja infosüsteemi alaste juhiste kvaliteedi ja õigeaegsuse tõttu.

4.7. Kontrollinõuded

Rangemate kontrollinõuetega nähakse ette suurem arusaadavus, kuid kontrolli ja sisu vahel 
puudub siiski tasakaal. Perioodil 2007–2013 kehtivad õiguslikud nõuded kalduvad 
kontrollima probleeme ning seega juhtima tähelepanu sisult kõrvale. Kontrollinõuded hoiavad 
toetusesaajad eemale ja juhid pühendavad rohkem aega kontrollinõuete järgimise hindamisele 
kui rakenduskava eesmärkide saavutamisele. Lisaks lähevad riigisisesed kontrollinõuded 
sageli kaugemale ELi õigusaktidest. 

5. Parimad tavad, ettepanekud kasutussuutlikkuse parandamiseks

Eeskirjad struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kohta on keerulised ja seetõttu on raske neid 
järgida ning see toob kaasa vigu. Seetõttu kulutavad liikmesriigid ebaproportsionaalselt palju 
aega püüdlustele nende vigadega toime tulla ja neid kontrollida. Kui soovime vähendada vigu 
ja suurendada tõhusust, peaksime keskenduma protsessi lihtsustamisele. Rõhk tuleks panna 
pigem tulemuste saavutamise eest tehtavatele maksetele kui maksete kontrollimisele. Mõelda 
võiks sellele, kas eeskirjade formaalse eiramise asemel oleks võimalik keskenduda rohkem 
pettusele ning eeskirjade eiramise erinevale käsitlemisele, mis sõltuvalt tuvastatud eiramise 
tõsidusele võimaldab paindlikkust. Vajalikuks võib osutuda veamäära kajastamine projekti 
kuludes. Suurendada tuleks toetuse mahu ja kontrollinõuete vahelist proportsionaalsust.
Auditeerimistegevuse kooskõlastamist tuleks tõhustada.

Tuleks saavutada suurem tasakaal ühest küljest eeskirjade ja menetluste vahel, mis on 
vajalikud ELi kulude seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks, ning teisalt muuta sel viisil 
ühtekuuluvuspoliitika tulemustele suunatumaks ja kulutõhusamaks. Komisjon peaks tegema 
ettepaneku, kuidas keskenduda rohkem eesmärkide saavutamisele, eiramata usaldusväärse 
finantsjuhtimisega seotud põhimõtet. 

Suurima tähtsusega on ELi eelarve õigeaegne vastuvõtmine ning liikmesriikidele antavate 
täpsete ja lõplike eeskirjade ja juhiste vastuvõtmine. 

Programmitöö ja rakendussüsteemide täpsemaks vastavusseviimiseks on suured võimalused. 
Eeskirjade ja menetluste ühtlustamine võib aidata kaasa lihtsustatud rakendussüsteemidele ja 
soodustama võimalike toetusesaajate osalemist ELi kaasrahastatud programmides. Kaaluda 
tuleks võimalikku paindlikkuse suurendamist, et toetada Euroopa Sotsiaalfondiga seostuvat 
tegevust Euroopa Regionaalarengu Fondi programmides ja vastupidi. 

Muud võimalused tõhususe ja fondide kasutamise parandamiseks võiksid olla järgmised:
 koostöövõrkude loomine liikmesriikide rakendusstruktuuride vahel
 stiimulid töötajate ligitõmbamiseks ja püsimiseks liikmesriikides
 ühtlustatud info- ja kommunikatsioonisüsteemide sisseviimise uurimine, võttes samas 

arvesse liikmesriikide juhtimis- ja kontrollisüsteemide erinevusi
 rangemate kontrollinõuete käsitlemine toetusesaajate toetamise abil
 ühtekuuluvuspoliitika peaks olema detsentraliseeritud kohalikul arengul põhineva 
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meetodi kaudu
 suurem piirkondade kaasatus kogu protsessi eri etappide vältel
 rahvusvahelise koostööprogrammi INTERREG ENLARGEMENT sisseseadmine 

eesmärgiga parandada koostööd suure kasutussuutlikkuse ja väikese 
kasutussuutlikkusega piirkondade vahel

 avaliku ja erasektori partnerlusprojektide suurem ärakasutamine
 sanktsioonide pidev rakendamine vahendite hooletu haldamise puhul

6. Töömetoodika ja -protsess

Käesoleva töödokumendi eesmärk on algatada viljakas arutelu regionaalarengukomisjoni 
liikmetega.
Seega sisaldab dokument ainult raportööri esialgset seisukohta, mida arendatakse edasi raporti 
projektis.

Raportöör kavatseb teha tihedat koostööd variraportööridega ning tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjoni arvamuse koostajaga, kes koostab arvamuse kodukorra artikli 50 alusel:
menetlus kaasatud komisjonide osalusel. Lisaks on kõik regionaalarengukomisjoni liikmed 
oodatud esitama arutelu jooksul oma seisukohti, et raporti projekt saaks edasiviivate ideede 
näol täiendust. 


