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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamisest saadud õppetunnid ELi 
tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks
(2010/2305(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eelkõige selle artikleid 174–178;

– võttes arvesse komisjoni 26. jaanuari 2011. aasta teatist „Kestlikku kasvu toetav 
regionaalpoliitika Euroopa 2020. aasta strateegias” (KOM(2011)0017);

– võttes arvesse komisjoni talituste töödokumenti „Kestlikku kasvu toetav regionaalpoliitika 
Euroopa 2020. aasta strateegias” (SEK(2011)0092);

– võttes arvesse komisjoni talituste 25. oktoobri 2010. aasta töödokumenti 
„Ühtekuuluvuspoliitika: majanduskriisile reageerimine. Euroopa majanduse taastamise 
kava toetuseks võetud ühtekuuluvuspoliitiliste meetmete rakendamise hinnang” 
(SEK(2010)1291);

– võttes arvesse komisjoni 31. märtsi 2010. aasta teatist „Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta 
strateegiaaruanne 2007.–2013. aasta programmide rakendamise kohta” 
(KOM(2010)0110);

– võttes arvesse komisjoni talituste 31. märtsi 2010. aasta töödokumenti, mis on lisatud 
komisjoni 31. märtsi 2010. aasta teatisele „Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta 
strateegiaaruanne 2007.–2013. aasta programmide rakendamise kohta” (SEK(2010)0360);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia” (KOM(2010)2020);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2010. aasta määrust (EL) 
nr 539/2010, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise 
teatavate sätetega1;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) 
nr 437/2010, millega muudetakse Euroopa Regionaalarengu Fondi käsitlevat määrust 
(EÜ) nr 1080/2006 seoses marginaliseerunud kogukondadele ette nähtud 
elamumajandusmeetmete abikõlblikkusega2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrust (EL) 
nr 397/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergiaalaste 

                                               
1 ELT L 158, 24.6.2010, lk 1.
2 ELT L 132, 29.5.2010, lk 1.
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investeeringute abikõlblikkusega1;

– võttes arvesse nõukogu 7. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 284/2009, millega 
muudetakse teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, 
millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määrust (EÜ) nr 85/2009, millega 
muudetakse teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, 
millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta3;

– võttes arvesse nõukogu 11. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1081/2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1784/19995;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrust (EÜ) 
nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1996;

– võttes arvesse komisjoni 8. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1828/2006, milles 
sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse 
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi7;

– võttes arvesse nõukogu 6. oktoobri 2006. aasta otsust ühenduse ühtekuuluvuspoliitika 
strateegiliste suuniste kohta (2006/702/EÜ)8;

– võttes arvesse nõukogu järeldusi ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamist 
käsitleva komisjoni 2010. aasta strateegilise aruande kohta, mis võeti vastu välisasjade 
nõukogu istungil 14. juunil 2010. aastal;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. juuli 2010. aasta arvamust 
„Kuidas edendada tõhusat partnerlust ühtekuuluvuspoliitika programmide juhtimisel, 
tuginedes 2007.–2013. aasta perioodi headele tavadele” (ECO/258);

                                               
1 ELT L 126, 21.5.2009, lk 3.
2 ELT L 94, 8.4.2009, lk 10.
3 ELT L 25, 29.1.2009, lk 1.
4 ELT L 210, 31.7.2006, lk 25.
5 ELT L 210, 31.7.2006, lk 12.
6 ELT L 210, 31.7.2006, lk 1.
7 ELT L 371, 27.12.2006, lk 1.
8 ELT L 291, 21.10.2006, lk 11.
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– võttes arvesse Regioonide Komitee 1.–2. detsembri 2010. aasta arvamust 
„Ühtekuuluvuspoliitika: 2010. aasta strateegiaaruanne 2007.–2013. aasta programmide 
rakendamise kohta” (CdR 159/2010);

– võttes arvesse oma ... 2011. aasta resolutsiooni 2010. aasta aruande kohta 
ühtekuuluvuspoliitika 2007.–2013. aasta programmide rakendamise kohta1;

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2010. aasta resolutsiooni tõelise territoriaalse, sotsiaalse 
ja majandusliku ühtekuuluvuse saavutamise kohta ELis – ülemaailmse konkurentsivõime 
vältimatu tingimus?2;

– võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni struktuurifondide määruse 
rakendamise kohta 2007– 2013 ning riiklikke ühtekuuluvuspoliitika strateegiaid ja 
rakenduskavu käsitlevate läbirääkimiste tulemuste kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et kasutussuutlikkus on liikmesriigi võime kulutada struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfondidest eraldatud rahalisi vahendeid tulemuslikul ja tõhusal viisil ning 
arvestades, et kõnealune suutlikkus on vajalik selleks, et aidata ELi fondidest eraldatava 
rahaga maksimaalselt kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele;

B. arvestades, et kasutussuutlikkus ei ole püsiv, vaid muutuv suurus, ja arvestades, et see on 
liikmesriigiti väga erinev ning selle parandamiseks on vaja individuaalseid lahendusi;

C. arvestades, et eesmärk kasutada finantstoetust võimalikult suurel määral nõuab 
liikmesriikidelt pidevaid jõupingutusi ning kohaliku ja piirkondliku haldustasandi 
kaasatust protsessi kõikides etappides;

D. arvestades, et eeskirjad struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kohta on keerulised ja 
seetõttu on raske neid järgida, mis põhjustab vigu ning seetõttu kulutavad liikmesriigid 
ebaproportsionaalselt palju aega nende vigade parandamiseks ja kontrollimiseks;

E. arvestades, et eelkõige praegusel programmiperioodil ELiga ühinenud liikmesriigid 
peavad lahendama kasutussuutlikkusega seotud olulised probleemid, mille põhjuseks on 
kättesaadavate vahendite märkimisväärne suurenemine ühinemiseelsete vahenditega 
võrreldes,

1. juhib tähelepanu sellele, et 2010. aasta jooksul on kasutussuutlikkus suurenenud ja 
ühtekuuluvuspoliitika eelarve täitmine kiirenenud, ning tunnustab Euroopa majanduse 
elavdamise kava raames läbiviidud ühtekuuluvuspoliitikaga seotud sekkumiste positiivset 
mõju programmide rakendamise ja abisaajate rahastamise kiirendamisele;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid,P7_TA(2011)0000.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0473.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0165.
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2. juhib tähelepanu sellele, et kasutussuutlikkuse probleemide põhjuseks on peamiselt 
järgmised tegurid:

 probleemid vastavushindamise menetluste läbiviimisel seoses uue juhtimis- ja 
kontrollsüsteemiga programmiperioodi alguses;

 ülemaailmne majandussurutis;

 ebapiisavad vahendid projektide kaasrahastamiseks;

 viivitused ELi ja riiklike eeskirjade või nendega seotud juhiste kehtestamisel ja 
kasutuselevõtmisel ja mittetäielikud või ebaselged eeskirjad;

 viivitused juhiste tõlkimisel ja komisjonilt selgituste saamisel ja komisjoni juhiste 
ebaühtlus;

 liiga keerulised ja liiga ranged riiklikud nõuded ja nende sage muutmine;

 uute institutsioonide loomise vajadus;

 asutustevaheliste volituste ebapiisav piiritlemine liikmesriikides, 
institutsioonidevahelised hierarhiaprobleemid ja raskused ülesannete ja vastutuste 
jagamisel;

 töötajate piiratud arv, ebapiisavalt koolitatud riikliku ja piirkondliku tasandi töötajad 
ning probleemid töötajate hoidmisega;

 probleemid infotehnoloogiasüsteemide loomisel; 

 kontrolli ja sisu tasakaalustamatus;

 projektide rakendamise ebapiisav esialgne ettevalmistus ja puuduv projektikava;

 esmatähtsate investeeringute muutmine poliitilistel põhjustel;

3. kordab eeskirjade ja menetluste lihtsustamise vajadust ELi ja riiklikul tasandil abisaajatele 
suuremaid probleeme tekitamata; usub, et lihtsustamine toob kaasa vahendite kiirema 
eraldamise, suuremad kasutusmäärad, suurema tõhususe, vähem vigu ja lühemad 
makseperioodid; on seisukohal, et lihtsustamise ning eeskirjade ja menetluste stabiilsuse 
vahel on vaja leida tasakaal;

4. on seisukohal, et rõhk tuleks panna pigem tulemuste eest tehtavatele maksetele kui 
sisendite kontrollimisele; usub, et sellega seoses tuleks saavutada suurem tasakaal ühest 
küljest eeskirjade ja menetluste vahel, mis on vajalikud ELi kulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse tagamiseks, ning teisest küljest muuta sel viisil ühtekuuluvuspoliitika 
tulemustele suunatumaks ja kulutõhusamaks;

5. on seisukohal, et tuleks mõelda sellele, kas eeskirjade vormiliste eiramiste asemel oleks 
võimalik keskenduda rohkem pettusele ning eeskirjade eiramise erinevale käsitlemisele, 
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mis sõltuvalt tuvastatud eiramise tõsidusest võimaldab paindlikkust;

6. rõhutab, et suurendada tuleks toetuse mahu ja kontrollinõuete vahelist proportsionaalsust 
ja et auditeerimistegevuse kooskõlastamist tuleks tõhustada ja järgmisel 
programmiperioodil järgida ühekordse auditi põhimõtet;

7. rõhutab, et suurima tähtsusega on mitmeaastase finantsraamistiku õigeaegne vastuvõtmine 
ning liikmesriikidele antavate täpsete ja lõplike eeskirjade ja juhiste vastuvõtmine, et ära 
hoida alustamisraskused järgmise programmiperioodi alguses;

8. tõstab esile Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Maaelu Arengu 
Euroopa Põllumajandusfondi koosmõju kasu; on seisukohal, et kaaluda tuleks võimalikku 
paindlikkuse suurendamist, et toetada Euroopa Sotsiaalfondiga seostuvat tegevust 
Euroopa Regionaalarengu Fondi programmides ning et eeskirjade ja menetluste 
ühtlustamine võib aidata kaasa lihtsustatud rakendussüsteemide teostamisele ja 
soodustada võimalike abisaajate osalemist ELi kaasrahastatud programmides; tuletab 
sellega seoses meelde ristrahastamise võimalusi, mida ei ole seni täielikult ära kasutatud;

9. palub liikmesriikidel pöörata enam tähelepanu projektide ettevalmistamisele ja koostada 
projektikava, et viia kulude ületamise oht võimalikult väikeseks ja saavutada suur 
kasutusmäär;

10. kutsub liikmesriike üles jätkama jõupingutusi kvalifitseeritud töötajate ligitõmbamiseks ja 
püsimiseks, kes haldaksid ELi vahendeid;

11. kutsub liikmesriike looma mõttevahetusfoorumeid või koostöövõrke nende 
rakendusstruktuuride vahel, et arutada kogemusi ja probleeme ning vahetada parimaid 
tavasid; kutsub liikmesriike samuti abistama abisaajaid rangemate kontrollinõuete 
käsitlemisel abisaajate toetamise abil;

12. palub komisjonil luua mestimisprogrammi kogemustel põhinev kogu ELi hõlmav 
koostööprogramm, et parandada koostööd suure kasutussuutlikkuse ja väikese 
kasutussuutlikkusega piirkondade vahel ja soodustada parimate tavade levitamist;

13. palub komisjonil uurida ühtlustatud info - ja kommunikatsioonisüsteemide kasutusele 
võtmist, võttes samas arvesse liikmesriikide juhtimis- ja kontrollisüsteemide erinevusi; 

14. märgib, et avaliku ja erasektori partnerluste loomine on sageli pikk ja vaevarikas protsess, 
kuid usub siiski, et hästi ette valmistatud avaliku ja erasektori partnerlused saavad kaasa 
aidata kasutussuutlikkuse suurendamisele ja kaasrahastamisega seotud probleemide 
lahendamisele;

15. kutsub liikmesriike üles teavitama kodanikke ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi 
igakülgselt rahastamisvõimalustest, kõlblikkusest struktuuri- ja ühtekuuluvusfondidest 
kaasrahastamiseks, kaasrahastamiseeskirjadest, hüvitamiseeskirjadest ning kohtadest, kust 
leida pakkumiskutseid; 

16. kordab, et mitmetasandiline valitsemine ja partnerluspõhimõte on rakenduskavade 
tõhususe ja suure kasutussuutlikkuse kesksed elemendid; soovitab liikmesriikidel 
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partnerluse ja läbipaistvuse põhimõtet rakenduskavade rakendamisel järjekindlalt 
tugevdada ning kaasata omavalitsustasandid kohe algusest peale esmatähtsate 
investeeringute määratlemisse, otsustamisprotsessi ja programmide rakendamisse;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Alates 1990. aastate lõpust on struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamine tunnistatud ELi 
ühtekuuluvuspoliitika elluviimise põhiprobleemiks. Paljudel liikmesriikidel on olnud 
keeruline ELi eelarvest eraldatavaid struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendeid 
kasutada, eeskätt vahetult ühinemisele järgnenud aastatel. Käesolevas raportis vaadeldakse 
praegusel programmiperioodil (2007–2013) ilmnevaid probleeme, nende põhjuseid ja häid 
tavasid ning õppetunde ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks.

Üldine taust

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

 makromajanduslik kasutussuutlikkus, mida määratletakse ja mõõdetakse SKP alusel;
 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 püsiv, vaid muutuv suurus. See on liikmesriigiti väga erinev ning 
selle parandamiseks on vaja individuaalseid lahendusi..

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

Fondide kasutamisega seotud probleemide põhjused

 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 
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viivitusi.

 Finantsprobleemid

Üleilmse majandussurutise mõju raskendas paljudes liikmesriikides fondide 
ärakasutamist. 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.

 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 küsimustes. Lisaraskusi tekitas 
riigisiseste nõuete sage muutmine ja vastuolulisus komisjoni juhistes, sest ELi 
institutsioonid muutsid finantsperspektiivi ajal omapoolset õigusaktide tõlgendust.

 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.

 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.
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 Infotehnoloogiasüsteemid

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.

 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 abisaajad eemale ja juhid pühendavad rohkem aega kontrollinõuete järgimise 
hindamisele kui rakenduskava eesmärkide saavutamisele. Lisaks lähevad riigisisesed 
kontrollinõuded sageli kaugemale ELi õigusaktidest.

Ettepanekud kasutussuutlikkuse parandamiseks

Eeskirjad struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kohta on keerulised ja seetõttu on raske 
neid järgida ning see toob kaasa vigu. Seetõttu kulutavad liikmesriigid ebaproportsionaalselt 
palju aega nende vigade parandamiseks ja kontrollimiseks. Raportöör on seisukohal, et 
kasutusmäärade tõstmiseks, vigade vähendamiseks ja tõhususe suurendamiseks tuleks eeskirju 
ja menetlusi lihtsustada. Samal ajal tuleks leida õige tasakaal eeskirjade ja menetluste 
lihtsustamise ja stabiilsuse vahel.

Rõhk tuleks panna pigem tulemuste saavutamise eest tehtavatele maksetele kui sisendite 
kontrollimisele. Mõelda võiks sellele, kas eeskirjade vormiliste eiramiste asemel oleks 
võimalik keskenduda rohkem pettusele ning eeskirjade eiramise erinevale käsitlemisele, mis 
sõltuvalt tuvastatud eiramise tõsidusest võimaldab paindlikkust. Vajalikuks võib osutuda isegi 
veamäära kajastamine projekti kuludes. Lisaks tuleks tõhustada auditeerimistegevuse 
kooskõlastamist ja kohaldada ühekordse auditi põhimõtet. Raportöör rõhutab, et suurendada 
tuleks toetuse mahu ja kontrollinõuete vahelist proportsionaalsust.

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.

Raportöör rõhutab, et suurima tähtsusega on mitmeaastase finantsraamistiku õigeaegne 
vastuvõtmine ning liikmesriikidele antavate täpsete ja lõplike eeskirjade ja juhiste 
vastuvõtmine.

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

Raportöör on arvamusel, et struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite tulemuslikuks 
haldamiseks peaksid liikmesriigid pöörama enam tähelepanu projektide ettevalmistamisele ja 
projektikavadele. Lisaks peavad nad tegema jõupingutusi kvalifitseeritud töötajate 
ligitõmbamiseks ja hoidmiseks kõikidel ELi vahendite haldamise ja rakendamise tasanditel. 

Raportöör juhib tähelepanu liikmesriikide kasutussuutlikkuse suurtele erinevustele. Raportöör 
teeb seetõttu ettepaneku liikmesriikide vahelise koostööprogrammi sisseseadmiseks parimate 
tavade vahetamise eesmärgil. Lõpuks kordab raportöör mitmetasandilise valitsemise ja 
partnerluspõhimõtte tähtsust struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite haldamisel.


