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KOMISJONI ARUANNE
KAHEKÜMNE ESIMENE AASTAARUANNE STRUKTUURIFONDIDE
RAKENDAMISE KOHTA (2009)
Käesolev aruanne on esitatud määruse (EÜ) nr 1260/1999 (millega nähakse ette üldsätted
struktuurifondide kohta) artikli 45 lõike 2 kohaselt. Aruanne hõlmab programmiperioodi
2000–2006 struktuurifondide tegevust 2009. aastal.
Käesolevas aruandes esitatud teavet käsitletakse üksikasjalikumalt komisjoni talituste
töödokumendis (lisatud käesolevale aruandele).
1.

SISSEJUHATUS
2009. aastal rakendati struktuurifondide programmiperioodi 2000–2006 programme
ja projekte kümnendat korda. Kokku oli 2009. aastal töös 7181 rakenduskava.
Programmide kõrge rakendusmääraga liikmesriigid ja piirkonnad võivad hakata
tegema ettevalmistusi meetmete lõpetamiseks. Üldine raamistik struktuurifondide
programmiperioodi 2000–2006 abi lõpetamiseks nähti 2006. aastal ette komisjoni
otsusega K(2006)3424, mida muudeti komisjoni otsustega K(2008)1362 ja
K(2009)960.
Võttes arvesse rahanduskriisi ja lähtudes komisjoni kavandatud majanduse
elavdamise meetmepaketist, antakse seda taotlenud liikmesriikidele programmide
kaupa kuue- või kaheteistkuuline pikendus. Abikõlblikkuse lõppemise tähtpäeva on
otsustatud pikendada 385 programmi puhul. Selline paindlikkus peaks lahendama
ootamatult esilekerkivad probleemid vastuvõtusuutlikkusega ning võimaldama
eraldatud vahendite täielikku ärakasutamist ja lõpptulemusena programmi
eesmärkide täitmist.
Lisaks programmiperioodi 2000–2006 struktuurfondide programmide ja projektide
rakendamisele ja nende lõpetamise ettevalmistamisele tegeles komisjon 2009. aastal
aktiivselt ka perioodi 2007–2013 alla kuuluva 434 (317 Eurooa regionaalarengufondi
(ERF) ja 117 Euroopa Sotsiaalfondi (ESF)) programmi2 rakendamisega.
Euroopa ühtekuuluvuspoliitika lisandväärtuse tõendamise huvides jätkas komisjon
perioodi 2000–2006 eesmärkide 1 ja 2 järelhindamist. Järelhindamise kokkuvõttev
aruanne avaldati 2010. aasta aprillis3. Peale selle avaldati 2010. aasta juunis
2008. aastal käivitatud ühenduse algatuste URBAN ja INTERREG järelhindamise
tulemused. Ühenduse algatuse EQUAL järelhindamine algas 2009. aasta alguses
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226 olid seotud eesmärkidega 1 ja 2, 47 eesmärgiga 3, 12 kalanduse arendusrahastuga (väljaspool
eesmärki 1), 81 programmiga INTERREG, 71 programmiga URBAN, 27 programmiga EQUAL, 73
programmiga LEADER+ ja 181 projekti uuenduslike meetmete programmiga.
Vt teatis programmiperioodi 2007–2013 strateegiate ja programmide läbirääkimistulemuste kohta.
Asub
veebiaadressil
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/expost_reaction_en.htm
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ning selle esialgsed tulemused avaldati 2010. aasta alguses. Kalanduse
Arendusrahastu (FIFG) järelhindamine toimus 2009. aastal. 2009. aastal alustas
komisjon ka LEADER+ programmi järelhindamist.
Kogemuste vahetamist edendati eelkõige piirkondade ja linnade vaheliste võrgustike
kaudu ning ka konverentsil „Piirkonnad majandusmuutustes”, kus teist korda jagati
häid tavasid esindavatele uuenduslikele projektidele RegioStari auhindu.
2009. aasta oktoobris korraldas komisjon koos Regioonide Komiteega AVATUD
USTE PÄEVAD „Euroopa regioonide ja linnade nädal”. Osalejaid oli seal üle 6000.
Rootsi korraldas eesistujariigina kahepäevase konverentsi teemal „Partnerlus ja
sotsiaalne dialoog Euroopa Sotsiaalfondi raames”. Konverentsil keskenduti tööturu
osapoolte kaasamise tähtsusele Euroopa Sotsiaalfondi töösse ning nende osale
majanduse elavdamisele suunatud riiklike kavade koostamisel ja rakendamisel.
2.

RAKENDAMISE ANALÜÜS

2.1.

Eelarve täitmine

2.1.1.

ERF
2009. aasta oli eelarve täitmise seisukohast suurepärane. Aasta maksete
assigneeringutest realiseeriti 100,0 % ning liikmesriikidele maksti piirkondlike
programmide ja projektide tarbeks välja 4 100 miljonit eurot. Kui eesmärgi 1
maksete assigneeringuid (3 100 miljonit eurot) kasutati rohkem kui esialgselt ette
nähtud (lisaks 187,0 miljonit eurot), siis eesmärgi 2 ja INTERREGi assigneeringuid
kasutati 2009. aasta eelarvesse kirjutatust vähem (vastavalt 575,0 miljonit eurot ja
334,0 miljonit eurot). Teistele programmidele (URBAN ja uuenduslike meetmete
programm) maksti täiendavalt 53,0 miljonit eurot. Eesmärgi 2 ja INTERREGi
programmide väiksema toetuse põhjuseks oli nende erakordselt kõrge rakendusmäär
2008. aastal, mil suurenenud maksevajaduse katmiseks tehti ümberpaigutusi perioodi
2007–2013 programmidega seotud eelarveridadelt. 2009. aastal muutus olukord
vastupidiseks ja perioodi 2000–2006 kasutamata maksete assigneeringud kanti seega
üle perioodi 2007–2013 eelarveridadele, mistõttu mõlema programmiperioodi käigus
rahastatud ERFi programmide vahendite kasutusmäär jõudis 100,0 %-ni.
Kogu programmiperioodi 2000–2006 vahenditest oli 2009. aasta lõpuks
liikmesriikidele makstud 121 200 miljonit eurot. Seega oli kõikide liikmesriikide
keskmine kasutusmäär 93,5 % 129 600 miljoni euro suurusest kogueraldisest.
2009. aasta lõpuks oli eelmiste aastate väljamaksmata kulukohustusi kokku
8 400 miljonit eurot ehk 6,4 % kulukohustuste kogusummast (2008. aasta lõpus oli
vastav summa 12 600 miljonit eurot).
Nagu ka 2008. aastal, ei kohaldatud aastal 2009 nn „n+2” eeskirja. Üldreeglina
kasutatakse viimaseid kulukohustusi (s.o 2006) viimaste maksete tegemiseks pärast
seda, kui liikmesriik ja komisjoni talitused on kokku leppinud programmi
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lõpetamises. Seega arvutatakse kulukohustustest vabastatav summa alles asjaomase
rakenduskava lõppetapis4.
2.1.2.

ESF
2009. aasta oli Euroopa Sotsiaalfondi jaoks rahuldav. Maksete assigneeringutest
realiseeriti kokku 1 540 miljonit eurot, seega 97,0 % aasta maksete assigneeringutest.
2009. aasta lõpus oli täitmata kulukohustusi 4 800 miljonit eurot (2008. aastal oli
vastav summa 6 400 miljonit eurot). See vastab 7,0 %-le perioodi 2000–2006
kulukohustuste kogusummast ning on võrdne 5 kuu kulukohustustega, lähtudes
aastasest keskmisest kulukohustuste määrast 11 000 miljonit eurot.
Nagu ka eelnenud aastal, ei kohaldatud aastal 2009 nn „n+2” eeskirja. Kogusumma,
mis programmiperioodil 2000–2006 „n+2” eeskirja alusel kulukohustustest
vabastatakse, määratakse rakenduskavade lõpetamisel (määruse (EÜ) nr 1083/2006
artikli 105 lõige 3).
Kogu programmiperioodi kohta kokku oli 2009. aasta lõpuks liikmesriikidele
makstud 63 800 miljonit eurot. Seega oli kõikide liikmesriikide keskmine
kasutusmäär 93,0 % 68 600 miljoni euro suurusest kogueraldisest.

2.1.3.

Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF)
2009. aastal välja makstud kogusumma oli 468,2 miljonit eurot ehk 97,9 % aasta
maksete assigneeringutest (417,9 miljonit eurot paigutati aasta jooksul ümber
muudele
kui
Euroopa
Põllumajanduse
Arendusja
Tagatisfondi
eelarveridadele).Maksete assigneeringute esialgse eelarve kasutamise määr oli 52,3
%.
Absoluutarvudes on väljamakstud summa tunduvalt väiksem kui 2008. aastal (1 500
miljonit eurot vähem). Vähenemise peamiseid põhjuseid oli kaks:
– EAGGFi arendusrahastu finantseeritud maaelu arengu programmide
rakendusmäär on viimastel aastatel olnud väga kõrge. 2008. aasta lõpuks oli
programmiperioodiks kavandatud fondi eraldistest välja makstud juba 91,9 %
ning märkimisväärne hulk programme (66 kokku 152st) oli jõudnud
vahemaksetele seatud 95,0 %-lise piiranguni. Neil juhtudel ei olnud kuni
programmi lõpetamiseni makseid enam võimalik teha.
– EAGGFi arendusrahastu 2009. aasta vähest kasutamist tasakaalustas suurel määral
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi eraldatud 8 210 miljoni euro
suurune summa maaelu arengu programmitöö tarbeks perioodil 2007–2013
(nüüdseks struktuurifondidest eristatud).
EAGGFi arendusrahastu täitmata kulukohustused moodustasid 2009. aasta lõpus
1 354,6 miljonit eurot, mis on 6,0 % perioodi 2000–2006 kogueraldisest. See summa
on 468,2 miljoni euro võrra väiksem kui 1 800 miljoni euro väärtuses täitmata
kulukohustusi 2008. aasta lõpus.
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2.1.4.

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG)
Üldine vahendite kasutusmäär oli 69,5 % ning liikmesriikidele maksti olemasolevast
164,4 miljonist eurost välja 114,2 miljonit eurot. Maksete assigneeringutest maksti
103,0 miljonit eurot eesmärgi 1 programmidele ja 11,1 miljonit eurot programmidele
väljaspool eesmärki 1.
FIFGi täitmata kulukohustuste kogumaht oli 2009. aasta lõpus 306,2 miljonit eurot
(2008. aastal 449,3 miljonit eurot). Nimetatud summa moodustab 7,8 % perioodi
2000–2006 kulukohustuste kogusummast.
Kogu programmiperioodi kohta kokku oli 2009. aasta lõpuks liikmesriikidele
makstud 3 629 miljonit eurot. Seega oli kõikide liikmesriikide keskmine kasutusmäär
92,2% 3 935 miljoni euro suurusest kogueraldisest.

2.2.

Programmi rakendamine

2.2.1.

Eesmärk 1
Eesmärgi 1 programmid keskendusid põhiinfrastruktuuri projektidele (40,2 %),
kusjuures peaaegu pool (49,9 %) kõigist selle kategooria investeeringutest tehti
transpordiinfrastruktuuri. Rohkem kui kolmandik (34,9 %) eesmärgi 1 vahenditest
investeeriti tootmiskeskkonda ning inimressurssidele suunatud projektidele eraldati
22,5 % vahenditest.

2.2.2.

Eesmärk 2
Eesmärgi 2 piirkondades keskendusid programmid ikka peamiselt investeeringutele
tootmiskeskkonda ning sellele kategooriale eraldati üle poole (55,4 %) rahalistest
vahenditest. Teine enim toetatud tegevusvaldkond oli põhiinfrastruktuur, millele
kulutati 29,2 % kõigist eesmärgi 2 vahenditest. Inimressursside kategoorias (10,5 %)
olid peamised investeerimisvaldkonnad tööjõu paindlikkus, ettevõtlus,
uuendustegevus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (31,6 %).

2.2.3.

Eesmärk 3
ESFi programmi rakendamine oli 2009. aastal jätkuvalt suunatud Euroopa
tööhõivestrateegiale ning eelkõige meetmetele, millega edendada konkurentsivõimet
tööturul (30,6 %), elukestvat õpet (hariduse ja kutseõppega seotud arendustegevus
moodustas 22,8 % tõendatud kuludest), sotsiaalset kaasatust (20,8 %) ja võrdseid
võimalusi (6,5 %).

2.2.4.

Kalandus väljaspool eesmärki 1
Väljaspool eesmärki 1 olevate FIFG programmide kulutuses keskenduti
kalandustoodete töötlemisele, turundamisele ja turustamisele (26,7 %). Teine oluline
meede oli püügikoormuse korrigeerimine (17,8 %), millele järgnesid kalalaevastiku
uuendamine ja ajakohastamine (17,5 %), kalasadamate sisseseade (16,9 %) ning
erialaspetsialistide meetmed (kutseõpe, väikesemahuline rannapüük) (12,8 %).
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2.2.5.

Ühenduse algatused

2.2.5.1. INTERREG
2009. aasta lõpuks valiti 81 INTERREG III / naabrusprogrammi raames välja umbes
18 000 projekti ja võrgustikku, mille eesmärk oli vähendada riigipiiride,
keelebarjääri ja kultuurierinevuste mõju ning edendada piirialasid, toetada
strateegilist arengut ning ulatuslikku territoriaalset ja naabruskondlikku lõimumist
liidu piires. Regionaalarengu poliitika ja selle meetmete tõhustamisele aitasid kaasa
heade tavade jagamine ja kogemuste vahetamine.
2009. aastal oli maksete kasutamise määr 92,0 %, mis näitab, et programmide
rakendamine kulgeb edukalt. Automaatse kulukohustustest vabastamise eeskirja
alusel vabastati programmiperioodil kulukohustustest kokku 135,0 miljonit eurot.
2.2.5.2. EQUAL
Enamikus liikmesriikidest lõpetati ühenduse algatuse EQUAL programmidega
seotud haldustoimingud 2008. aastal. Üksikud liikmesriigid palusid lükata
abikõlblikkuse lõppkuupäev 2009. aastasse, et saavutada kõrgem kasutusmäär ja
jätkata meetmete süvalaiendamist.
2.2.5.3. URBAN
Ühenduse algatuse URBAN raames jätkus 2009. aastal 71 rakenduskava ja
programmi URBACT I haldamine. 2008.-2009. aastal käivitus edukalt programm
URBACT II, mis on peamine vahend algatuse „Piirkonnad majandusmuutustes”
rakendamiseks. Kokku on tööle hakanud 19 teemavõrgustikku ja 6 töörühma.
2.2.5.4. LEADER+
Ühenduse algatus LEADER+ hõlmab kolme meedet: kohalike arengustrateegiate
rakendamine avaliku sektori ja erasektori partnerluse kaudu, maapiirkondade
vaheline koostöö ja võrgustike loomine. EL 15 liikmesriikides kiideti
programmiperioodil 2000–2006 heaks 73 LEADER+ programmi. Hiljuti ühinenud
ELi liikmesriikidel oli võimalik lülitada LEADER+ tüüpi meetmeid EAGGFi
eesmärgi 1 raames rahastatavatesse programmidesse. 2009. aastal esitati komisjonile
ka 2008. aasta lõpuks lõpetatud programmide lõpparuanded. Abikõlblikkuse
lõppkuupäeva edasilükkamist 30. juunini 2009 paluti 41 LEADER+ programmi
puhul.
2.2.6.

Uuenduslikud meetmed

2.2.6.1. ERF
Regionaalpoliitika peadirektoraat haldas 181 piirkondlikku uuenduslike meetmete
programmi (150-st 31. detsembriks 2009 lõpetatud programmist 28 lõpetati 2009.
aastal), mille eesmärk on edendada strateegilist uuendustegevust regioonides,
katsetades uuenduslikkust soodustavaid ja ELi toetuse kvaliteeti parandavaid
uuenduslikke meetodeid ja tavasid järgmises kolmes valdkonnas – teadmised ja
tehnoloogilised uuendused, infoühiskond ja säästev areng.
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2.2.6.2. ESF
2009. aasta jooksul viidi kavakohaselt lõpule viimased 2005. ja 2006. aasta
uuenduslike meetmete projektid. Vaid üks projekt jäi lõpetamata, sest selle läbiviija
esitas selgitused hilinemisega. Projekt lõpetati 2010. aasta esimeses pooles.
3.

SIDUSUS JA KOOSKÕLASTAMINE

3.1.

Kooskõla ühenduse muude poliitikavaldkondadega
Eelmistes aruannetes on antud üksikasjalik ülevaade arengutest, mis on toimunud
ühtekuuluvuspoliitika kooskõlla viimisel muude ELi poliitiliste prioriteetidega, nagu
konkurentsipoliitika, siseturg, keskkond, transport ja sooline võrdõiguslikkus.
Korraldusasutustele esitatavates nõudmistes või nendega seotud ootustes perioodi
2000–2006 programmide viimastel rakenduskuudel erilisi muutusi ei toimunud.

3.2.

Vahendite kooskõlastamine

3.2.1.

Struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond
Programmiperioodil 2000–2006 toetati kõiki 25 liikmesriiki struktuurifondidest ning
13 liikmesriiki lisaks ka Ühtekuuluvusfondist, mille vahendusel jõuavad toetused
vähem jõukate riikideni. Struktuurifondide tegevuse kavandamist ja rakendamist on
hoolikalt kooskõlastatud nii omavahel kui ka seoses Ühtekuuluvusfondi (eelkõige
ERF) tegevusega, et vältida toetatavate projektide dubleerimist.

3.2.2.

Struktuurifondid ja Euroopa Investeerimispank (EIP) / Euroopa Investeerimisfond
Komisjon ning Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond süvendasid
koostööd, käivitades selleks kolm algatust – JASPERS, JEREMIE ja JESSICA.
JASPERS (Joint Assistance to support Projects in European Regions) ehk ühine
projektiabi Euroopa piirkondadele on tehnilise abi rahastamisvahend ELiga aastatel
2004 ja 2007 liitunud 12 riigi jaoks ELi fondidest rahastatavate suuremate projektide
ettevalmistamisel. Novembris 2008 otsustas komisjon majanduse elavdamise kava
raames suurendada alates 2009. aastast JASPERSi käsutusse antavate vahendite
mahtu 2008. aastaga võrreldes 25 %.
JEREMIE (Joint European Resources for Micro- to medium Enterprises) ehk ühine
rahastamisskeem väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks on komisjoni ja
Euroopa Investeerimisfondi ühine algatus, mille eesmärk on suurendada
finantskorraldusvahendite kasutamist ühtekuuluvuspoliitika raames, et parandada
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rahastamisele, mis on vajalik
nii laienemiseks kui ka investeerimiseks innovatsiooni, samuti vahendite
kättesaadavust uute ettevõtete loomiseks.
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) ehk
ühine Euroopa toetus jätkusuutlikeks investeeringuteks linnapiirkondades on
komisjoni, Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Nõukogu Arengupanga ühine
algatus, mille eesmärk on suurendada finantskorraldusvahendite kasutamist
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ühtekuuluvuspoliitika raames, et toetada investeerimist säästvasse linnaruumi
arendamisse ja uuendamisse.
4.

HINDAMINE
Komisjon jätkas 2009. aastal hindamisi, et toetada ühtekuuluvuspoliitikaga seotud
otsuste tegemist.
ERF
2009. aastal jätkas komisjon programmiperioodi 2000–2006 eesmärkide 1 ja 2
järelhindamist, kasutades selleks 14 omavahel seotud tööpaketti, mis võimaldavad
uurida ühtekuuluvuspoliitika tõhususe ja tulemuslikkuste eri aspekte. Tulemused
avaldati 2010. aasta aprillis järelhindamise kokkuvõtvas aruandes.
Lisaks käivitas komisjon 2009. aastal järgmised hindamised: 1) Ühtekuuluvusfondi
järelhindamine (sh endine ISPA), 2) kaks perioodi 2000–2006 eesmärkide 1 ja 2
täiendavat hindamist.
ESF
Samuti jätkusid Euroopa Sotsiaalfondi 2000–2006 programmiperioodi
järelhindamised. ESFi järelhindamise esialgsed põhitulemused tehti kättesaadavaks
2009. aasta lõpus ja 2010. aasta alguses. Ühenduse algatuse EQUAL järelhindamine
algas 2009. aasta alguses ning selle esialgsed tulemused avaldati 2010. aasta alguses.
Lisaks perioodi 2000–2006 üldjärelhindamisele hinnati ka eraldi teemana ESFi
toetust sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse avatud koordinatsioonimeetodi
rakendamisele, samuti ESFi mõju tööturu toimimisele ning investeeringutele
inimkapitali infrastruktuuri, mis tehti süsteemide ja struktuuride toetamise kaudu.
Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF)
LEADER+ järelhindamine
2009. aastal alustas komisjon LEADER+ järelhindamisega. Selle eesmärk on hinnata
EL 15 riikides rakendatud LEADER+ programmide ja EL 10 riikides rakendatud
LEADER+ tüüpi meetmete tõhusust, tulemuslikkust, asjakohasust ja
jätkusuutlikkust.

5.

KONTROLLIMINE

5.1.

ERF
ERFi strateegia kohaselt programmide lõpetamiseni kaetavate kulude korrektsuses
veendumiseks auditeeriti perioodi 1994–1999 programme ajavahemikul 2003–2009.
54-st auditeeritud programmist 7 puhul järeldati, et korrektsioonid ei ole vajalikud.
25 programmi puhul aktsepteerisid liikmesriigid komisjoni ettepaneku kohased
finantskorrektsioonid. 22 programmi puhul kohaldati finantskorrektsioone komisjoni
otsusega.
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2004. aasta keskpaiku algas perioodi 2000–2006 programmide auditeerimine, et
uurida tavaprogrammide juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhielementide
toimetõhusust liikmesriikides. Auditid viidi läbi kahes etapis – kõigepealt koostati
süsteemiülevaade ja seejärel auditeeriti representatiivset projektivalimit. Algselt
kavandatud kohapealsed auditeerimised lõpetati EL 15 riikides 2006. aasta lõpus ja
EL 10 riikides 2007. aasta lõpus. EL 15 programmide täiendavad auditid viidi läbi
2007–2008, selleks et suurendada hõlmavust, käsitleda konkreetseid probleeme või
kontrollida tegevuskavade rakendamist. 2009. aasta lõpuks oli toimunud kokku 220
auditeerimist (v.a INTERREG), mille käigus kontrolliti juhtimis- ja
kontrollisüsteemide põhielementide toimimist liikmesriikides. Auditeeritud
programmid moodustavad 43,0 % tavaprogrammide arvust ja 76,0 % ERFi
kavandatud toetustest. INTERREGi programmide 2006. aastal alustatud ning 2007.
ja 2008. aastal jätkunud auditeerimine lõppes 2009. aastal, kusjuures 23-st
programmist enamiku arvele jäi 54,0 % eraldatud summadest.
5.2.

ESF
Perioodi 1994–1999 ESFi Luksemburgi, Hispaania, Belgia ja Soome programmidega
seoses võttis komisjon vastu 7 finantskorrektsiooni otsust.
Programmiperioodil 2000–2006 hõlmas tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete
võimaluste peadirektoraadi töö juhtimis- ja kontrollisüsteemide hindamist ning
riiklike süsteemide auditeerimisaruannete ja kontrollimise aastaaruannete
analüüsimist iga-aastaste kahepoolsete koordineerimiskoosolekute käigus, samuti
kolme põhiauditit (juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa toimimise kontrollimine
liikmesriikides, projektikulude kontrollimine nende õiguslikus raamistikus püsimise
kohta piisava kinnituse saamiseks ning toetuse lõpetamise deklaratsiooni koostavate
asutuste töö kontrollimine liikmesriikides perioodi 2000–2006 programmide
lõpetamise ettevalmistamise käigus).
2009. aasta lõpuks olid kontrolliüksused eespool nimetatud auditite käigus
kontrollinud liikmesriikides 94,9 % rakenduskavadest.

5.3.

Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (EAGGF)
Programmiperioodi 1994–1999 projektide järelauditite programm täideti juba
2006. aastal. Finantskorrigeerimine viidi lõpule 2009. aastal (viimane korrektsioon
tehti veebruaris 2010).
Perioodi 2000-2006 EL 25 programmidest 26 auditeeriti 2009. aastal. Kokku oli
2009. aasta lõpuks 152-st programmist auditeeritud 103 ehk 67,8 % rahalises
väljenduses 21 700 miljonit eurot ehk 96,4 % programmide kogukulust. Tüüpilised
tuvastatud probleemid olid puudulik kontroll juhtimissüsteemide üle, suutmatus
tõendada vastavust abikõlblikkuse kriteeriumitele vastavalt põllumajandust
käsitlevate õigusaktide sätetele ja vähene sõltumatute kontrollide arv. Asjaomased
liikmesriigid teevad nimetatud järeldustest lähtuvalt finantskorrektsioonid. Käimas
on mitu finantskorrektsioonide menetlust. Komisjon võttis aasta jooksul vastu kolm
finantskorrektsiooni otsust, mis hõlmasid kolme programmi.
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5.4.

Kalanduse Arendusrahastu (FIFG)
2009. aastal perioodi 1994–1999 programmidega seoses väljamakseid ei tehtud.
2009. aasta lõpuks oli 52-st programmist lõpetatud 50 (96 %). Kahe veel lõpetamata
programmi menetlemine lõpetatakse 2010. aasta esimesel poolel.
Alates programmiperioodi 2000–2006 algusest on merendus- ja kalandusasjade
peadirektoraat teinud 53 kontrollkäiku, mis on hõlmanud kõik ühe rahastajaga
programmid (18 programmi esialgseid eelarvelisi vahendeid summas 3 608 miljonit
eurot, mis on 87 % kogu 2000–2006 eelarvest) ning 18 mitme rahastajaga programmi
(374,6 miljonit eurot, mis on 9,5 % kogu 2000–2006 esialgsest eelarvest). Merendusja kalandusasjade peadirektoraadi auditid hõlmasid kokku 96,5 % FIFG
programmiperioodi 2000–2006 vahenditest. Muude programmide nõuetekohasuse
kohta saadi kinnitus teiste struktuurifondide haldamisega seotud peadirektoraatide ja
liikmesriikide korraldatud audititest.
2009. aastal läbi viidud 9 FIFGi auditid hõlmasid 10 rakenduskava. Muude
programmide puhul keskendusid auditid juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusa
toimimise kontrollimisele programmiperioodil 2000–2006 ning programmide
lõpetamise ettevalmistamisele.

5.5.

OLAF
2009. aasta jooksul tegi OLAF seoses struktuurifondidest kaasfinantseeritud
meetmetega 38 kontrollkäiku liikmesriikidesse. 28 neist olid seotud kohapealse
kontrollimisega5 (tehti 49 kontrollkäiku ettevõtjate juurde) ning ülejäänud 10 teabe
kogumisega või riigi ametiasutuste või õigusasutuste nõustamisega.
2009. aastal teatasid liikmesriigid muudetud6 määrusest (EÜ) nr 1681/947 ja
muudetud8 määrusest (EÜ) nr 1828/20069 lähtuvalt komisjonile 4 839-st10 eeskirjade
eiramise juhtumist 1 200 miljoni euro ulatuses, mis olid seotud
programmiperioodidel 1994–1999, 2000–2006 ja 2007–2013 kaasfinantseeritud
meetmetega. 21 juhtumit olid seotud programmiperioodiga 1994–1999, nende
finantsmõju oli ligikaudu 1 miljon eurot. Liikmesriigid teatasid komisjonile, et
mitme juhtumi puhul on läbi viidud siseriiklikud haldus- ja kohtumenetlused ja et
sisse on nõutud 480,2 miljonit eurot.

6.

KOMISJONI ABISTAVAD KOMITEED

6.1.

Fondide koordineerimiskomitee (COCOF)
Peamised teemad, mida fonde koordineeriv komitee 2009. aastal arutas, olid
järgmised: komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006, teiste
audiitorite tööle tuginemine, pettuse märgid ERFi, ESFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul,

5
6
7
8
9
10
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Määrus (EÜ) nr 2185/1996, EÜT L 292, 15.10.1996, lk 2.
Määrusega (EÜ) nr 2035/2005 (ELT L 328, 15.12.2005, lk 8).
EÜT L 178, 12.7.1994, lk 43.
Määrusega (EÜ) nr 846/2009 (ELT L 250, 23.9.2009, lk 1).
ELT L 371, 27.12.2006, lk 1.
2008: teavitatud juhtumite arv oli 3 869; teatisega seotud üldsumma oli 528 647 682 eurot.
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aktsepteeritav riskitase, struktuurifondi auditeerimise juhend ning perioodi 2000–
2006 tehnilise abi ülesannete rahastamine perioodi 2007–2013 tehnilise abi eraldiste
arvelt pärast programmiperioodi kulutuste abikõlblikkuse tähtaja lõppemist.
6.2.

Euroopa Sotsiaalfondi komitee
ESFi komitee (vastavalt aluslepingu artiklile 163) arutas 2009. aastal ESFi toetust
tööturu osapooltele ning ELi struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide kasutamise
võimalusi, et tagada puuetega inimestele juurdepääs ja välistada diskrimineerimine.
Samuti arutas komitee Euroopa majanduse elavdamise kava rakendamist, tulevast
strateegiat EUROPE 2020 ning majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust käsitlevat
6. eduaruannet. Tehniliste küsimuste töörühm arutas muu hulgas üldmääruse ja ESFi
määruse lihtsustamist ning lihtsamate võimaluste rakendamist kuludega seoses
(kindlasummalised maksed, ühikukulude astmestik, ühekordsed maksed).

6.3.

Põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu komitee (STAR)
Põllumajandusstruktuuride ja maaelu arengu komitee tuli 2009. aastal kokku kolm
korda ning esitas nõukogu määruse (EÜ) nr 1268/1999 kohaselt heakskiitva
arvamuse SAPARDi maaeluarengu programmi ühe muudatuse kohta Bulgaarias.

6.4.

Kalanduse ja akvakultuuri struktuurikomitee (CSFA)
Kalanduse ja akvakultuuri struktuurikomitee (CSFA) tuli 2009. aastal kokku kaks
korda. Põhilised arutlusteemad koosolekutel olid järelhindamine ja FIFGi tegevuse
lõpetamine. Toimus ka esitlus riigihanke eeskirjade kohta, kus liikmesriikidele
tuletati meelde nende kohustusi.
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