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Pressiteade 
Luxembourg, 9. detsember 2019 

ELi audiitorid uurivad piiriülese koostöö programme  

Paljud ELi sisepiirialad on vähe arenenud ning nende majanduslik ja sotsiaalne arengutase on 
väga erinev. Euroopa Kontrollikoda teeb auditi, et hinnata, kas ELi ühtekuuluvuspoliitika raames 
rahastatud asjakohased programmid on tõhusalt panustanud piiriüleste probleemide 
lahendamisse. 

ELi sisepiirialad hõlmavad 40% ELi territooriumist ja seal elab 30% liidu elanikkonnast. Need on 
sageli vähe arenenud, sest nende kasvu võivad piirata halduslikud, logistilised, õiguslikud ja 
kultuurilised tõkked. Üks Euroopa Komisjoni koostatud uuring näitab, et kui kõrvaldada ka vaid 20% 
piiriülest koostööd pärssivatest takistustest, suurendaks see piirkondade SKPd 2% võrra ja looks 
kuni miljon töökohta. ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada takistusi ja erinevusi 
Euroopa territoriaalse koostöö programmide kaudu, mille eelarve programmitöö perioodil 2014–
2020 oli üle 10 miljardi euro.  

„Piiriüleste tõkete vähendamine oleks kasulik paljudele ELi piirkondadele ja kodanikele,“ ütles 
auditi eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Ladislav Balko. „Me tahame näha, kas komisjon 
ja liikmesriigid tegelevad tõhusalt piiriäärsete piirkondade arengut takistavate füüsiliste ja 
õiguslike/halduslike piirangutega, edendades sotsiaal-majanduslikku kasvu ja territoriaalset 
integratsiooni.“  

Enamik piiriülese koostöö programme toetab naaberriikide ja/või merepiirialade vahelist 
kahepoolset koostööd ning osa keskendub konkreetsetele riikidevahelistele probleemidele, nagu 
üleujutuste ohjamine ja reostus, samas kui horisontaalsed võrgustikke loovad programmid 
soodustavad heade tavade vahetamist kõigi liikmesriikide vahel. Varasemate 
koostööprogrammide hindamisel ilmnes siiski nende vähene keskendumine, ühtse strateegia 
puudumine ja piiratud koostoime nende piirkondade peamiste arenguprogrammidega.  
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– piiriülese koostöö rakenduskavades keskendutakse pigem piiriüleste piirkondade vajadustele ja 
probleemidele kui üldistele arenguvajadustele, mida saaks käsitleda ka Euroopa Regionaalarengu 
Fondi muude programmide raames; 

– valitud projektid vastavad kõige paremini piiriülestele vajadustele ja probleemidele; 

– loodi sünergia teiste ELi poliitikavaldkondadega ja välditi kattumist; 

– tulemused on kestlikud.  

Toimetajatele  

ELi ühtekuuluvuspoliitika raames toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) Euroopa 
territoriaalse koostöö programme ehk nn Interregi programme. Euroopa territoriaalse koostöö 
toetust antakse piiriülese koostöö rakenduskavade kaudu, mis hõlmavad partnereid vähemalt 
kahest liikmesriigist või ühest liikmesriigist ja naabruses asuvast kolmandast riigist. Programmitöö 
perioodiks 2014–2020 kiitis komisjon heaks 107 piiriülese koostöö rakenduskava. Praeguse seisuga 
on neile eraldatud 10,1 miljardit eurot. Perioodil 2021–2027 peaks see summa vähenema 8,4 
miljardi euroni. 

Piiriülest koostööd käsitlev aruanne on kavas avaldada 2020. aasta lõpus. 

Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Need põhinevad enne auditi algust 
tehtud ettevalmistustööl ja neid ei tohiks käsitada audititähelepanekute, -järelduste ega -
soovitustena.  

Audititutvustuse pressikontakt:  

Claudia Spiti – e-post: claudia.spiti@eca.europa.eu   
Tel +(352) 4398 45 765 / Mobiil (+352) 691 553 547 
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