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Maaelu areng: ELi audiitorid tuvastasid häid tavasid, mille abil oleks võimalik 
saavutada projektitoetuste maksmisel tõelist kokkuhoidu 

Täna avaldatud Euroopa Kontrollikoja aruandest selgub, et liikmesriigid võiksid saavutada maaelu 
arengu projektitoetuste maksmisel tõelist kokkuhoidu, tagades samas kuludele vastava tulu. 
Liikmesriikide poolses maaelu arengu toetuste kulude kontrollis leiti küll mitmeid puudusi, kuid ELi 
audiitorid tuvastasid ka toimivaid ja kulutõhusaid lähenemisviise, mida saaks laialdasemalt kasutada. 
Komisjon kiidab leiud heaks ning on väljendanud ka oma tahet teha koostööd liikmesriikidega, et 
parandada maaelu arengu kulude kontrollimist järgmiste maaelu arengu programmide raames. 

„Kuna tegu on suurte summadega, peavad kõik ELi eelarve haldajad pöörama tähelepanu sellele, et  vajalikud 
tooted soetatakse parima hinnaga,” kommenteeris aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Kevin 
Cardiff. „Kulude parema kontrollimise abil võib saavutada olulist kokkuhoidu maaelu arengu projektitoetuste 
osas: iga investeerimisprojekti pealt kokku hoitud mõnisada eurot moodustab kokku mitme miljoni euro suuruse 
säästu. 1 % võrra vähem kulutades saaks 2020. aastaks kasu kokku 500 miljonit eurot.” 

Liikmesriigid rakendasid ligi poole programmitöö perioodiks 2007–2013 kavandatud 100 miljardi euro suurusest 
ELi maaelu arengu poliitika kulutuste mahust, toetades investeeringuid ja muid projekte, mida teostavad 
põllumajandustootjad, maapiirkondade ettevõtted, ühendused ja kohalikud ametiasutused. 

EL audiitorid leidsid, et mõjusamad projektitoetuste kulude kontrollimise lähenemisviisid olid liikmesriikides küll 
olemas, kuid neid ei kasutatud kuigi laialdaselt. Liikmesriikide kontrollisüsteemid keskendusid seetõttu esmalt 
toetustaotlustes esitatud toodete või tööde hindadele, pöörates vähem tähelepanu sellele, kas tooted ise olid 
asjakohased. Kontrollid olid sageli aeganõudvad, kuid ei andnud piisavat kindlust selle kohta, et heakskiidetud 
kulud on mõistlikud. Mõned liikmesriigid näiteks võrdlesid kulusid tootjate hinnakirjadega, mis olid tegelikest 
turuhindadest 25–30 % kõrgemad. 

Audiitorid leidsid, et komisjonil puudusid programmitöö perioodi 2007–2013 alguses suunised ega levitatud ka 
head tava: komisjon ei kontrollinud enne suuremahuliste toetuste heakskiitmist liikmesriikide süsteemide 
mõjusust. Alates 2012. aastast on komisjon kasutanud aga aktiivsemat ja paremini kooskõlastatud 
lähenemisviisi. Komisjon keskendus oma järelkontrollides rohkem säästlikkusele, mis peaks parandama 
programmitöö perioodi 2014–2020 finantsjuhtimist. 
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Toimetajatele: 

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

Käesolev eriaruanne nr 22/2014 kannab pealkirja „Säästlikkuse saavutamine: ELi rahastatud maaelu 
arengu projektitoetuste kulude ohjamine” ning selles uuritakse, kas komisjoni ja liikmesriikide 
kasutatavad lähenemisviisid olid maaelu arengu kulude kontrolli all hoidmisel mõjusad. 

Auditiga kontrolliti ELi maaelu arengu poliitika kulusid. Audit keskendus toetustele, mis on suunatud 
põllumajandusettevõtjate, ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja muude maapiirkondade organisatsioonide 
rakendatavatele investeeringutele ja muudele projektidele. Toetused moodustasid ligi poole perioodiks 
2007–2013 kavandatud ELi 100 miljardi euro suurustest kulutustest, ning neid haldasid liikmesriikide 
ametiasutused komisjoni järelevalve all. 

2014. aastaks olid liikmesriikides kõigi 15 suurema maaelu arengu programmi puhul olemas määrustes 
nõutavad maaelu arengu kulude kontrollimise peamised süsteemid. Kasutatud meetodid varieeruvad ning 
kontrollikoda tuvastas mitmeid hästi kavandatud lähenemisviise teatud riskide vähendamiseks. Nagu 
näidatud aruande IV lisas, esines aga kõikide programmide puhul puudusi seoses peamiste riskidega, nii et 
kokkuvõttes ei olnud maaelu arengu toetuste kulude kontroll siiski kuigi mõjus. Kõigi 88 maaelu arengu 
programmi alase teabe analüüs näitab, et olukord on sama terves ELis. 

Maaelu arengu kulude kontrollisüsteemide kavandamisel leitud peamiseks puuduseks on vähene 
tähelepanu järgmistele riskidele: 

o liigsed tehnilised nõuded; 
o heaks kiidetud toetustaotlused põhinevad liiga kõrgetel hindadel; 
o projektides tehtud muudatuste korral ei pruugi tegelikult hüvitatud kulud olla mõistlikud; 
o nõuete ja kontrollide tase ei ole riski arvestades piisav. 

Kontrollikoda järeldab, et programmitöö perioodil 2014–2020 on veel märkimisväärselt palju võimalusi 
selleks, et saavutada maaelu arengu projektitoetuste osas tõelist kokkuhoidu, kasutades kulude ohjamiseks 
paremaid lähenemisviise. Kokkuhoitud vahendeid saaks kasutada täiendavate projektide rahastamiseks, 
mis suurendaks väljundeid ja tulemusi ning parandaks eesmärkide saavutamist. Kontrollikoda leidis ka, et 
tuvastatud riskide leevendamiseks on olemas toimivad ja kulutõhusad lähenemisviisid, millest suuremat 
osa juba kasutatakse vähemalt ühe maaelu arengu programmi raames. Aruandes on esitatud ülevaade 
peamisi riske käsitlevatest võimalikest headest tavadest. 

Süsteemide hea kavandamine on vaid esimene samm. Oluline on ka see, kuidas süsteeme tegelikkuses 
rakendatakse. Kontrollikoda soovitab komisjonil ja liikmesriikidel kontrollida juba uue programmitöö 
perioodi alguses, kas süsteemid toimivad tõhusalt ja on mõjusad aruandes välja toodud riskide valguses. 

Komisjon kiidab leiud heaks ning on väljendanud ka oma tahet teha koostööd liikmesriikidega, et 
parandada maaelu arengu kulude kontrollimist järgmiste maaelu arengu programmide raames. 


