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ELi audiitorite sõnul oleks maapiirkondade taristule
antava toetusega „võimalik rohkem saavutada”
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt saavutatakse maapiirkondade arendamise
eesmärgil teede, veevarustussüsteemide, koolide ja teiste rajatiste ehitamisele suunatud ELi
rahastatavate projektidega üksnes piiratud määral kuludele vastavat tulu. Kuigi osa neist
maaelu arengu projektidest on maapiirkondade arengusse positiivselt panustanud, oleks
olemasolevate rahaliste vahenditega audiitorite sõnul võimalik oluliselt rohkem saavutada.
Ajavahemikul 2007–2013 eraldati ELi eelarvest maaelu arengu programmide kaudu
maapiirkondade taristule 13 miljardit eurot. Koos riikliku rahastamisega küündisid vastavad
kulutused 19 miljardi euroni. Eesmärk oli edendada majanduskasvu, suurendada maapiirkondade
atraktiivsust ja parandada nende ühendusi põhitaristuga. Neid investeeringuid toetatakse ka
mitmest teisest ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kättesaadavast rahastamisallikast.
Käesolevas aruandes uurisid audiitorid, kas Euroopa Komisjon ja liikmesriigid olid saavutanud
kuludele vastava tulu meetmetega, mida nad olid rahastanud. Külastati viit liikmesriiki: Saksamaa,
Hispaania, Itaalia, Poola ja Rumeenia. Kuigi osa taristuprojektidest on maapiirkondade arengusse
positiivselt panustanud, leidsid audiitorid, et liikmesriigid ja komisjon (kes täitis eelarvet koostöös
liikmesriikidega) olid saavutanud vaid vähese kuludele vastava tulu.
„Euroopa Komisjon ja liikmesriigid vastutavad koos väga suure hulga taristuprojektide elluviimise
eest maapiirkondades”, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. „Kui
nendevaheline koostöö oleks tõhusam, oleks võimalik saavutada palju rohkem.”
Liikmesriigid ei olnud ELi maaelu arengu vahendite kasutamise vajadust alati selgelt põhjendanud
ja keskendusid teiste rahaliste vahenditega kooskõlastamise asemel kahekordse rahastamise
vältimisele. Riski, et projektid oleks käivitatud ka ilma ELi toetuseta, ei hallatud tõhusalt, kuigi leiti
ka häid tavasid. Valikumenetlused ei suunanud rahastamist alati kõige kulutõhusamatele
projektidele ning pikad haldusprotsessid mõjutasid meetmete mõjusust ja tõhusust.

Pressiteate eesmärk on avaldada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud eriaruande põhisõnumid.
Aruanne on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu
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Tegelikult saavutatud tulemuste alane usaldusväärne teave ei olnud alati kättesaadav ning see
muutis edasise poliitika suunamise ja tulemustel põhineva eelarve haldamise keeruliseks.
Audiitorite sõnul on komisjon alates 2012. aastast kasutanud aktiivsemat ja paremini
kooskõlastatud lähenemisviisi. Kui seda nõuetekohaselt rakendatakse, peaks programmitöö
perioodi 2014–2020 finantsjuhtimine parem olema. Audiitorid hoiatavad siiski, et vahendite
kooskõlastamise ja tulemuslikkusega seotud teabe puhul mõningad puudused tõenäoliselt
püsivad.
Audiitorid esitavad järgnevad soovitused:
liikmesriikidel peaks maapiirkondade taristu toetamiseks olema koordineeritum lähenemisviis,
millega kvantifitseerida vajadused ja rahastamispuudujääk ning põhjendada maaelu arengu
programmide meetmete kasutust, kehtestades projektidele selged ja konkreetsed eesmärgid.
Liikmesriigid peaksid samuti tagama kõige kulutõhusamate projektide valimise, võtma
jätkusuutlikkusega seotud tingimuste kehtestamisel arvesse investeeringute kasulikku eluiga ja
järgima toetuste ja väljamaksetaotluste menetlemisel mõistlikku ajakava.
Komisjon peaks mõjusa kooskõlastuse tagamiseks jätkama selleks juba tehtud jõupingutusi ja
hindama erinevate taristuinvesteeringuteks kasutatavate ELi vahendite vahelist täiendavust.
Komisjon ja liikmesriigid peaksid tulemustel põhinevaks eelarve haldamiseks koguma
ajakohastatud, asjaomaseid ja usaldusväärseid andmeid.

Eriaruanne nr 25/2015 – „Maapiirkondade taristule antav ELi toetus: võimalik saavutada oluliselt
suurem kulutõhusus” – on kättesaadav 23-s ELi ametlikus keeles.
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