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ELi audiitorite sõnul on maapiirkondade koolitusprogrammid 
„halvasti juhitud ja liiga kulukad” 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on ELi rahastatud maapiirkondade kutseõppe- ja 
nõustamisprogrammide elluviimine liiga kulukas, nendega dubleeritakse juba olemasolevaid 
programme ja eelistatakse kindlaid koolitusasutusi. Kontrollikoja aruandes tuvastati, et liikmesriikide 
poolne juhtimine oli halb ja Euroopa Komisjoni poolne järelevalve ebapiisav.  

Ehkki põllumajandus ja metsandus on maapiirkondade majanduse jaoks keskse tähtsusega, keskendub ELi 
maaelu arengu poliitika ka maapiirkondade elavdamisele läbi kutsehariduse, koolituse ja teadmussiirde. EL 
toetab maapiirkondade koolitus- ja nõustamisprojekte Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist. Perioodil 
2007–2013 eraldati nimetatud tegevusteks 1,3 miljardit eurot. Avaliku sektori toetus koos liikmesriikide 
kaasrahastamise osaga oli kokku 2,2 miljardit eurot. Perioodil 2014–2020 võib summa ulatuda üle 4 miljardi 
euro.  

ELi audiitorid hindasid, kas komisjon ja liikmesriigid on kehtestanud asjakohased juhtimis- ja kontrollisüsteemid. 
Külastati viit liikmesriiki: Hispaaniat (Galicia), Austriat, Poolat, Rootsit ja Ühendkuningriiki (Inglismaa), mille osa 
moodustab valdkonna kuludest üle 65 %.  

Kokkuvõttes leidsid audiitorid, et koolituste haldamine oli puudulik. Liiga sageli tuginesid liikmesriigid 
teenuseosutajate ettepanekutele ning mis tahes liiki koolitust peeti heaks ja kõlblikuks saama avaliku sektori 
toetust. Ettepanekute ebapiisava analüüsi tagajärjel tekkis oht, et võidakse rahastada ebaolulisi tegevusi ja 
dubleerida juba olemasolevaid koolitustegevusi. Osa toetatud koolitustest oli kümme korda kallim kui 
samasugused juba olemasolevad koolituskursused.  

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Jan Kinšti sõnul peaks „koolitus vastama kindlaks määratud 
vajadustele, olema mõistliku hinnaga ning seda peaksid läbi viima kvalifitseeritud ja kogenud koolitajad. Väga 
sageli see aga nii ei ole”. 

Audiitorid täheldasid ka seda, et õiglase ja läbipaistva valikuprotsessi puudumise tõttu osutusid korduvalt 
valituks ja said suurema osa vahenditest kaua tegutsenud ja tugeva positsiooniga teenuseosutajate ettepanekud. 
Austrias omasid teatud teenuseosutajad koolitusettepanekute koostamisel eelisjuurdepääsu vajalikule teabele. 
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Poolas soosis toetuste andmise süsteem süstemaatiliselt pikka aega tegutsenud teenuseosutajaid. Rootsis ja 
Hispaanias olid koolituse korraldajaks sageli riigiasutused, ilma et erasektori koolitajate kõrvalejätmist oleks 
põhjendatud.  

Projektitaotlused ei olnud kavandatavate tegevustega seotud kulude mõtestatud hindamiseks tihti piisavalt 
üksikasjalikud. Sellegipoolest märkisid riiklikud ametiasutused oma kontroll-loenditesse, et kulusid on 
kontrollitud.  

Liikmesriikide enammaksete näidetena võib tuua maksed, mida ei vähendatud, ehkki osalejate tegelik arv oli 
planeeritust väiksem, ebausaldusväärsete osalejate nimekirjade alusel tehtud maksed, ja selliste kulude 
hüvitamine, mis deklareeriti alltöövõtjatele tegelikult makstud summadest tunduvalt suuremana. Olemasolevat 
teavet, nagu koolitusel osalejate vahetu tagasiside, kasutati harva pakutud teenuste kvaliteedi hindamiseks, ning 
koguti üksnes lihtsustatud näitajaid, nagu koolitusel osalenute või rahastatud koolituspäevade arv.  

Aruandes soovitatakse liikmesriikidel: 

• valida koolitustegevused, mis vastavad korduvanalüüsiga kindlaks tehtud vajadustele, ning vältima riski, 
et valikumenetlust juhib teenuseosutaja;  

• parandada koolituse pakkujate kvalifikatsiooni ja kogemuste hindamist;  
• hinnata nende tegevuste toetamise vajadust, mis on juba turul mõistliku hinna eest kättesaadaval.  

Koolituse ja nõustamisteenuse pakkujad ei peaks piirduma üksnes teabe esitamisega osalejate rahulolu kohta, 
vaid ka testima, kas osalejad omandasid oskused ja teadmised, mida koolitusel pakuti.  

 

Eriaruanne nr 12/2015 pealkirjaga „ELi prioriteedina määratletud teadmistepõhise maamajanduse 
edendamist mõjutab teadmussiirde- ja nõustamismeetmete halb juhtimine” on praegu kättesaadav inglise, 
prantsuse, saksa ja hispaania keeles (teised keeleversioonid järgnevad peatselt). 

 


