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ELi audiitorite sõnul on vesiviljeluse säästva arengu jaoks 
ELi ja liikmesriikide tasandil vaja paremat kavandamist ja 
eesmärkidele keskendumist 
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandest selgub, et kuni 2013. aastani vesiviljeluse 
toetamiseks võetud meetmed ei olnud ELi ja liikmesriikide tasandil otstarbekalt kavandatud 
ega ellu viidud, ja ühise kalanduspoliitika peamine rahastamisvahend Euroopa Kalandusfond 
(EKF) ei saavutanud kuludele vastavat tulu ega toetanud mõjusalt vesiviljeluse säästvat 
arengut. 

Aruande eest vastutav kontrollikoja liige Kevin Cardiff ütles:  

„Kontrollikoda leidis, et vesiviljelussektori majanduskasvu peamised eesmärgid ei ole täidetud ning olukord 
sektoris on olnud aastaid muutumatu. Olukorda mõjutas kahtlemata ka finantskriis, kuid valdkonda toetav 
üldine raamistik ei olnud hästi kavandatud ning tegelikult võetud meetmed olid puudulikud. Liikmesriikides 
auditeeritud projektid olid sageli halvasti valitud ja, kui mõni erand välja arvata, ei saavutanud eeldatud 
tulemusi ja kuludele vastavat tulu, ning nende panus majanduskasvu ja tööhõive suurendamisse oli vähene. 
Loodame, et meie tähelepanekutest ja soovitustest on abi sel aastal käivituvate uue Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi meetmete rakendamisel. Sellega seoses märgime, et komisjon on juba lubanud mitmeid 
meie soovitusi arvesse võtta.” 

Kokkuvõttes leidis kontrollikoda, et perioodil kuni 2013. aastani oli ELi ja liikmesriikide tasandi raamistik 
ebapiisav vesiviljeluse säästva arengu alaste ELi eesmärkide elluviimiseks ning võetud meetmed ei olnud 
küllaldaselt tulemuslikud. Ühine kalanduspoliitika ja EKF ei esitanud piisavalt selget raamistikku vesiviljeluse 
arendamiseks. Liikmesriikide tasandil ei olud vesiviljeluse säästvat arengut toetavaid meetmeid 
otstarbekalt kavandatud ega rakendatud. Liikmesriikide strateegiakavad ja rakenduskavad ei olnud piisavalt 
selge alus toetuste eraldamiseks vesiviljelusele ning liikmesriikidel puudus selle sektori jaoks terviklik 
strateegia. EKFi vahendite suunamine vesiviljelusega seotud projektidele oli sageli puudulik ning audiitorid 
leidsid, et enamasti ei saavutanud projektid kavandatud tulemusi ega kuludele vastavat tulu.  
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Toimetajatele: 

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi 
eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. 

Igal aastal toodetakse ELi vesiviljelussektoris ligi 1,3 miljonit tonni kala ning sektori käive on 4 miljardit 
eurot. Ühise kalanduspoliitika üks eesmärke perioodil kuni 2013. aastani oli soodustada vesiviljeluse 
säästvat arengut. Selleks oli EKF 2013. aasta mai seisuga eraldanud 400 miljonit eurot, et rahastada 
meetmeid tootlikuks investeerimiseks vesiviljelusse ning keskkonna- ja tervishoiumeetmeid. 

Käesolev eriaruanne nr 10/2014 kannab pealkirja „Euroopa Kalandusfondist vesiviljelusele eraldatud 
toetuse mõjusus” ning selles uuritakse, kas vesiviljeluse säästvat arengut toetavad meetmed olid 
liikmesriikide ja ELi tasandil otstarbekalt kavandatud ja rakendatud ning kas EKF andis kuludele vastavat 
tulu ning toetas vesiviljeluse säästvat arengut. Auditis keskenduti aastatel 2007–2011 rahastatud 
projektidele. Audit viidi läbi komisjoni asjaomastes talitustes ning kuues liikmesriigis (Hispaania, 
Prantsusmaa, Itaalia, Poola, Portugal ja Rumeenia), mis andsid üle 50 % ELi vesiviljelustoodangust ning said 
ka üle 50% EKFi toetusest. 

Kontrollioda leidis, et toetus ei kujutanud endast mõjusat tuge, sest vesiviljeluse arendamise raamistik oli 
ELi ja liikmesriikide tasandil nõrk ning võetud meetmed ei olnud küllaldaselt tulemuslikud. 

ELi tasandil ei olnud ühise kalanduspoliitika ja EKFi esitatud raamistik sobiv sektori arendamiseks. Komisjoni 
talituste suunised ei olnud piisavad peamiste keskkonnaküsimuste alal (nagu veepoliitika raamdirektiiv ja 
keskkonnamõju hindamise direktiiv). ELi eri allikatest pärinevad vesiviljelusalased andmed ei olnud piisavalt 
võrreldavad, mistõttu on vesiviljeluse toetusmeetmete tulemusi keeruline hinnata. EKFi 
järelevalvekomiteede osa vesiviljeluse järelevalves oli vähene, haldusteave puudulik, ning riiklikest 
vahenditest rahastatud asjaomaste teadusprojektide tulemusi ei kasutatud täiel määral.  

Liikmesriikide strateegiakavad ja rakenduskavad ei olnud piisavalt selge alus toetuste eraldamiseks 
vesiviljelusele ning sektoril puudus terviklik strateegia. Asjakohase ruumilise planeerimise puudumine koos 
keerukate lubade väljastamise menetlustega pidurdasid säästvat arengut. EKFi toetust saavad 
vesiviljelusprojektid olid sageli halvasti valitud ning, kui mõni erand välja arvata, ei saavutanud eeldatud 
tulemusi ega kuludele vastavat tulu. Samuti esines mitme iga-aastase rakendamisaruande andmetes olulisi 
ebatäpsusi ja metoodikaalaseid puudusi. 

Aruandes tunnustatakse komisjoni jõupingutusi vesiviljeluse arengu edendamisel. Käesoleval aastal 
käivituv uus ühine kalanduspoliitika ja selle rahastamisvahend on oluline samm paremuse poole. Aruandes 
esitatakse mitmeid soovitusi uue poliitika rakendamiseks  

Euroopa Kontrollikoda soovitab komisjonil vesiviljelust toetavate meetmete rakendamisel uue Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi raames võtta järgmisi meetmeid: 

a) liikmesriikide rakenduskavade heakskiitmisel kaaluda, kas vesiviljeluse säästva arengu eesmärgid on 
realistlikud ja asjakohased, ning kas toetus eraldatakse meetmetele, mis on suunatud nende eesmärkide 
saavutamisele; 

b) koostada suunised asjaomaste keskkonnateguritega arvestamiseks avaliku sektori toetuse määramisel; 

c) vajadusel tagada, et liikmesriikide rakenduskavad kiidetakse heaks ainult juhul, kui on koostatud 
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asjakohane vesiviljelussektori arendamise riiklik strateegia; 

d) julgustada liikmesriike kasutama asjakohast ruumilist planeerimist ja lihtsustama lubade andmise 
menetlusi ning haldusmeetmeid, et toetada vesiviljelussektori arengut; 

e) parandada eri allikatest kogutud vesiviljelusalaste statistiliste andmete võrreldavust, et tagada andmete 
täpsus ja täielikkus. 

Liikmesriikidel soovitab kontrollikoda vesiviljelust toetavate meetmete rakendamisel uue Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi raames teha järgmist: 

a) valmistada ette terviklik riiklik strateegia vesiviljelussektori arendamiseks ja seda kohaldama; 

b) kasutada asjakohast ruumilist planeerimist ja lihtsustada lubade andmise menetlusi ning 
haldusmeetmeid, et toetada vesiviljelussektori arengut; 

c) tagada, et avaliku sektori toetus suunatakse projektidele, mis aitavad kõige paremini kaasa 
vesiviljelussektori säästvale arengule ning annavad kuludele vastavat tulu; 

d) teha projektitulemuste üle põhjalikumat järelevalvet ja määrata nende mõõtmiseks asjakohased 
näitajad. 

 

 

 


