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ELi audiitorite sõnul tuleb rahastamisvahendite kulud mõistlikul tasemel 
hoida 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on rahastamisvahendid, millega antakse ELi toetust laenude, 
tagatiste ja omakapitaliinvesteeringutena, mõnikord halduskulude ja -tasude tõttu kulukad. 
Rahastamisvahendid on kasutusel kõigis liikmesriikides ja EL rakendab neid järjest rohkem, kuna nad võivad 
olla paremaks avaliku sektori raha kasutamise viisiks kui tagastamatud toetused. 

Audiitorid analüüsisid, kas regionaal-, sotsiaal-, transpordi- ja energiapoliitika valdkondades rakendatud 
rahastamisvahendid olid perioodil 2007–2013 tõhus mehhanism ELi eelarve täitmiseks. Tehti kindlaks mitmed 
tõsised probleemid, mis pärsivad rahastamisvahendite tõhusust: 

• halduskulud ja -tasud olid võrreldes antud toetusega suured ja ületasid märkimisväärselt erasektori 
fondide kulusid ja tasusid; 

• suur osa rahastamisvahendeist olid üledimensioneeritud ning 2014. aasta lõpus oli neil jätkuvalt suuri 
probleeme oma kapitali väljamaksmisega (ehkki pärast seda on võetud meetmeid, mis võivad probleemi 
leevendada);  

• nii tsentraliseeritult kui ka koostöös liikmesriikidega juhitavad rahastamisvahendid olid erakapitali 
kaasamisel ebaedukad; 

• vaid väheste rahastamisvahendite puhul on suudetud tagada rahalise toetuse ringlus.  

Aruande eest vastutav kontrollikoja liige Iliana Ivanova ütles: „Teatud tingimustel on rahastamisvahendid 
paremaks avaliku sektori raha kasutamise mooduseks. On aga äärmiselt tähtis, et nendega seotud kulud ja tasud 
hoitakse mõistlikul tasemel ka pärast 2020. aastat.“ 

Audiitorid märgivad, et programmitöö perioodi 2014–2020 silmas pidades tehti mõningaid parandusi, kuid 
teatud probleemid jäid püsima. Komisjonile esitatavad soovitused (koos tähtaegadega) on järgmised: 

• tagada, et liikmesriigid esitaksid põhjaliku teabe tekkinud halduskulude ja -tasude kohta (2017. aasta 
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lõpuks) ning muudaksid 2016. aasta jooksul määrusi, et tugevdada fondivalitsejate tasude motiveerivust kuni 
2020. aastani kestval perioodil; 

• selgelt eristada üksteisest era- ja avalikult sektorilt saadud täiendavad vahendid ja määrata kindlaks, 
kuidas arvutada ELi ja riigi avaliku sektori vahenditega kaasatud summad, järgides võimaluse korral OECD 
sellekohaseid suuniseid (vahehindamise käigus); 

• tagada, et liikmesriigid esitaksid täielikud ja usaldusväärsed andmed erasektori poolt fondikapitali 
makstud vahendite kohta (2017. aasta lõpuks); 

• võtta asjakohaseid meetmeid, mis aitavad tagada, et liikmesriigid taaskasutaksid vahendeid kavandatud 
eesmärgil nõutud kaheksa aasta pikkuse perioodi jooksul pärast rahastamiskõlblikkusperioodi 2014–2020 lõppu 
(2016. aasta lõpuks). 

Toimetajatele 

Rahastamisvahendite raames antakse toetusesaajatele toetust laenu, tagatise või omakapitaliinvesteeringuna. 
Sellistel vahenditel on võrreldes tagastamatute toetustega kaks eelist: nad aitavad kaasata täiendavaid avaliku ja 
erasektori vahendeid, et täiendada esialgset avaliku sektori toetust, ning samu rahalisi vahendeid on võimalik 
kasutada mitme tsükli vältel. Asjaolu, et laenud tuleb tagasi maksta, tagatised vabastada ja 
omakapitaliinvesteeringud tagastada, peaks parandama avaliku sektori vahendite kasutamist ja vähendama 
tõenäosust, et lõplikud toetusesaajad jäävad avaliku sektori toetusest sõltuma. 

Perioodil 2007–2013 kasutas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) raames loodud 
rahastamisvahendeid 28-st ELi liikmesriigist 25. 2014. aasta lõpuks oli ERFi ja ESFi rakenduskavadest kõnealustele 
rahastamisvahenditele eraldatud ligikaudu 16 miljardit eurot. Tegemist on märkimisväärse suurenemisega 
võrreldes perioodil 2000–2006 eraldatud 1,3 miljardi euroga ja perioodil 1994–1999 eraldatud 0,6 miljardi 
euroga. Perioodil 2007–2013 eraldati ELi eelarvest 21 rahastamisvahendile, mida otseselt või kaudselt haldab 
komisjon, kokku ligikaudu 5,5 miljardit eurot. 

Kõnealune aruanne hõlmab kõiki 1025 ERFi ja ESFi rahastamisvahendit, mis loodi perioodil 2007–2013 koostöös 
liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames, ning kuut tsentraliseeritult juhitavat rahastamisvahendit. 
Esitatud andmete aluseks on viimane kättesaadav teave, mille komisjon edastas 2015. aasta septembris ja mis 
kajastab olukorda 2014. aasta lõpus. 

Rahastamisvahendeid ei tohi segi ajada tuletisinstrumentidega, mis on täiesti teist tüüpi kõrge riskitasemega 
investeeringud, mida kasutavad mõningad finantsturgudel osalejad. 

 

Eriaruanne nr 19/2016: „ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu: programmitöö perioodil 2007–2013 
saadud õppetunnid“ on kättesaadav ELi 23 keeles. 

 


