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ELi audiitorite sõnul oleks tehnilist abi võimalik põllumajanduse ja 
maaelu arengu valdkonnas paremini kasutada 

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandest selgub, et ei Euroopa Komisjon ega ELi liikmesriigid ole suutnud 
näidata, kui hästi on tehnilise abi vahendite kasutamine põllumajanduse ja maaelu arengu poliitikavaldkonnas 
aidanud kaasa ÜPP üldiste poliitikaeesmärkide saavutamisele. 

Tehniline abi tähendab ekspertabi osutamist ja rahastamist, et toetada valitsusasutusi haldussuutlikkuse 
suurendamise eesmärkide täitmisel ja nendega seotud kulude katmisel. Halduskulude katmine on küll lubatud, kuid 
tehnilise abi vahendeid ei tohiks kasutada halduskulude korvamiseks, kui see ei too kaasa suutlikkuse suurenemist.  

Auditeeritud valdkondades võisid liikmesriigid kasutada ELi eelarvest eraldatud tehnilise abi vahendeid teatud 
üldiselt määratletud tegevuste jaoks. Tehnilise abi ülemmääraks oli 4 % riigi maaelu arengule eraldatud vahenditest. 
Perioodi 2007–2013 kestel plaanisid liikmesriigid kasutada sellisel viisil 1,5 miljardit eurot. Uueks programmitöö 
perioodiks (2014–2020) on summa suurenenud ligi 1,9 miljardi euroni. 

ELi audiitorid leidsid, et maaelu arengu võrgustikega seotud tegevuste puhul oli kõige suurem võimalus tehnilise abi 
vahendid asjakohaselt ära kasutada. Maaelu arengu võrgustikud, mille eesmärk on suurendada koostööd, teadmiste 
jagamist ja innovatsiooni põllumajandussektoris, on väga sobivad meetmed tehnilise abi kasutamiseks.  

Suurema osa tehnilise abi kulude puhul kasutatakse aga suutlikkuse suurendamiseks mõeldud vahendeid sageli 
üldiste halduskulude katmiseks. Tehnilise abi vahendid aitasid liikmesriikidel katta maaelu arengu valdkonna 
palgakulusid ajal, mil halduskulude eelarveid on kogu Euroopas kärbitud. Samasugust suundumust täheldati ka 
komisjonis, kus on samuti olemas sisemine tehnilise abi eelarve. ELi audiitorid leidsid nii liikmesriikide kui komisjoni 
puhul, et mitmed halduskulude eelarvest rahastatavad tegevused olid rahastatud tehnilise abina. 

Õigusaktides ei ole küll otseselt keelatud tehnilist abi sellisel moel kasutada, kuid kontrollikoda on seisukohal, et 
nende vahendite kasutamine palkadeks ja muudeks jooksvateks kuludeks ei ole tehnilise abi vahendite parim 
võimalik kasutusviis. „Vahendeid oleks võinud kasutada maaelu arengu projektide rahastamiseks. Tehnilise abi liigsel 
kasutamisel on selgelt olemas alternatiivkulu – põllumajandussektoris tehakse vähem reaalseid investeeringuid,” 
ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid. 
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ELi audiitorid esitavad järgmised soovitused: 

• komisjon peaks selgitama tehnilise abi ulatust ja kasutamist liikmesriikides maaelu arengu valdkonnas. 
Selline selgitus aitaks parandada vahendite kasutamise läbipaistvust. Komisjon peaks tegema põhjalikku 
järelevalvet tehnilise abi liikmesriikidepoolse rakendamise üle ning võtma asjakohaseid meetmeid, 
tagamaks, et üldiseid halduskulusid ei kaetaks tehnilise abi eelarveridadelt; 

• tulevikus peaks komisjon nõudma liikmesriikidelt maaelu arengu valdkonna halduskulude katmiseks 
(sisuliselt eelarvetoetuseks) kasutatud tehnilise abi vahendite eraldi esitamist, et oleks selgemini aru saada, 
et osa tehnilise abi vahenditest eraldatakse sellist liiki toetusteks; 

• komisjon ja liikmesriigid peaksid kehtestama tehnilise abi rahastamisele asjakohase tulemusraamistiku. 
Eelkõige tuleks asjakohaselt hinnata komisjoni ja liikmesriikide tehnilise abi vajadusi ning luua mehhanism 
eesmärkide seadmiseks ja nende saavutamisel tehtud edusammude mõõtmiseks. 

 

Toimetajatele: 

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

Käesolev eriaruanne nr 4/2015 kannab pealkirja „Tehniline abi – milline on selle panus põllumajandusse ja maaelu 
arengusse?”. Aruandes keskendutakse tehnilise abi haldamisele ja selle panusele põllumajanduse ja maaelu arengu 
valdkonna peamiste poliitikaeesmärkide saavutamisel. Selleks uuriti, milliseid tegevusi toetati komisjonis ja 
liikmesriikides tehnilise abi vahenditest, kas deklareeritud kulud olid rahastamiskõlblikud ning kas tehnilise abi 
tulemuslikkuse mõõtmise kord oli asjakohane ja mõjus. 

Kontrollikoda auditeeris tehnilise abi vahendite kasutamist põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas 
programmitöö perioodil 2007–2013. Auditi käigus kontrolliti rahastamise korrektsust, mõjusust ja tõhusust 
komisjonis ja liikmesriikides.  


