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ET 

Pressiteade 
Luxembourg, 7. mai 2019 

Audiitorid uurivad, kas kogu ELi hõlmava teedevõrgu 
rajamine edeneb kavakohaselt 

Euroopa Kontrollikoda auditeerib liikmesriike ja piirkondi ühendava teedevõrgu rajamiseks 
antavat ELi toetust. Audiitorid uurivad, kas Euroopa Komisjoni meetmed ja rahastamine 
tagavad, et teedevõrgu rajamine edeneb liikmesriikides kavakohaselt ja parandab kodanike 
jaoks transpordiühendusi. 

Audiitorid avaldasid täna Euroopa piirkondi ühendavate maanteede teemalise audititutvustuse. 
Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet 
auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. 

Audiitorite sõnul on maanteetransport endiselt peamine viis inimeste ja kaupade veoks ELis ja 
lähitulevikus see ei muutu. Teedeehitus ja teede ligipääsetavuse parandamine on ka oluline 
vahend majanduskasvu ergutamiseks. 2016. aastal töötas transpordisektoris rohkem kui 
11 miljonit inimest, st üle 5% ELi tööjõust. 

Komisjon otsustas 1990. aastatel välja ehitada üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T), mis 
sisaldab ka maanteetaristut. Eesmärk on rajada 2030. aastaks üheksa põhikoridori, mis hõlmavad 
umbes 40 000 km maanteid Baltimaadest Atlandi ookeanini ja Skandinaaviast Vahemereni. Need 
koridorid on poliitikaeesmärkide saavutamiseks strateegilise tähtsusega ja hõlmavad ka suuremat 
osa põhivõrgust. Lisaks kavatseb komisjon 2050. aastaks valmis ehitada üldise võrgu, mis tagab 
kõigi ELi piirkondade juurdepääsetavuse ja ühendatuse.  

Ajavahemikul 2007–2020 eraldab EL teede jaoks ligikaudu 82 miljardit eurot, millest pool on juba 
kulutatud põhi- ja üldise võrgu väljaehitamiseks. Peamised toetusesaajad on Kesk- ja Ida-Euroopa 
liikmesriigid. 
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„ELi rahastamine on aidanud viimastel aastakümnetel parandada liikmesriikide ja piirkondade 
vahelisi transpordiühendusi, kuid teedevõrgus on endiselt lünki, puuduvaid ühendusi ja 
kitsaskohti,“ ütles auditi eest vastutav kontrollikoja liige George Pufan. „On oht, et kogu ELi 
hõlmav põhivõrk ei valmi õigeaegselt.” 

Liikmesriike ja nende piirkondi ühendav valmis maanteevõrk võib reisijate ja kaupade jaoks kaasa 
tuua lühemaid sõiduaegu ning suurendada maanteede läbilaskevõimet. Kogu ELi hõlmav 
teedevõrk ei ole aga veel valmis. Näiteks Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikidel ei ole häid ida-lääne 
suunalisi ühendusi, lisaks ei ole nad ka üksteisega hästi ühendatud. 

Audiitorid uurivad, kas kogu ELi hõlmava põhivõrgu valmimine edeneb kavakohaselt ja kas 
komisjon tagab, et 

o riiklikes teedeehituskavades on prioriseeritud põhivõrgu õigeaegne valmimine ja heas 
korras hoidmine; 

o ELi teede rahastamine on suunatud komisjoni poolt prioriteediks seatud põhivõrgu 
valmisehitamisele. 

Nad teevad kontrolle Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Poolas ja Hispaanias. 

Auditiaruanne on kavas avaldada 2020. aasta alguses. 

Toimetajatele 

Üheksa põhivõrgukoridori on Atlandi, Läänemere – Aadria mere, Vahemere, Põhjamere – 
Läänemere, Põhjamere – Vahemere, Oriendi – Vahemere idaosa, Reini – Alpi, Reini – Doonau, 
Skandinaavia – Vahemere koridorid. 

Kontrollikoja transpordivaldkonna varasemad auditid hõlmavad liikuvuse ja transpordi teemalist 
ülevaadet ning eriaruandeid kiirraudteede ja raudtee-kaubaveo, meretranspordi ja siseveeteede, 
lennujaamade ja lennuliikluse korraldamise, teedeehituse maksumuse, linnatranspordi ja reisijate 
õiguste kohta. Audiitorid koostavad praegu ka auditit linnalise liikumiskeskkonna kohta ELis.  

Dokument on inglise keeles tervikuna kättesaadav aadressil eca.europa.eu. 
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