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ELi audiitorite sõnul on maaelu arengu toetuste jaoks 
pakutavad uued kuluvõimalused paremad, kuid liikmesriigid 
peaksid neid laialdasemalt kasutama 

Euroopa Kontrollikoja aruande kohaselt on maaelu arengu projektide kulude uus hüvitamise 
viis küll lihtsam nii toetusesaajate kui väljamaksetaotluste kontrollijate jaoks, kuid seda peaks 
laialdasemalt kasutama. Lihtsustatud kuluvõimaluste eesmärk on täiendada kantud kulude 
hüvitamisel põhinevat vana süsteemi, mis oli keeruline ja millega kaasnes suur vearisk. 
Liikmesriigid saavad nüüd valida kolme täiendava meetodi vahel: ühikuhindade 
standardiseeritud astmikud, kindlasummalised ja kindlamääralised maksed. 

Audiitorid uurisid, kas uued võimalused lihtsustavad haldamist, tagavad säästlikkuse, on 
laialdaselt kasutusel ja parandavad keskendumist poliitikaeesmärkidele. 

Leiti, et uued võimalused olid lihtsustanud haldamist, sest muutsid väljamaksetaotluste esitamise 
toetusesaajate jaoks lihtsamaks ja säästsid halduskontrollideks kuluvat aega. Lihtsustatud 
kuluvõimaluste kasutamine võib hoida maaelu arengu projektide kulud kontrolli all, kuid üksnes 
juhul, kui need on kehtestatud õigel tasemel ning põhinevad õiglasel, võrdsel ja kontrollitaval 
metoodikal. See ei too aga kaasa suuremat keskendumist tulemustele. Lisaks põhjustab riski 
asjaolu, et täpsustamata on sertifitseerimisasutuste roll lihtsustatud kuluvõimaluste 
auditeerimisel.  

Audiitorite sõnul võib halduskoormus väheneda, sest iga euro jaoks ei vajata enam tõendavaid 
dokumente. Toetusesaajad esitavad ja liikmesriikide ametiasutused kontrollivad vähem 
dokumente. Uusi kuluvõimalusi kasutatakse aga vähe; peamiselt seetõttu, et maaelu arengu 
projektid ja vajalikud investeeringud on väga erinevad.  

„Uued võimalused hõlmavad endiselt vaid väikest osa maaelu arengu kogukulutustest,“ ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige João Figueiredo. „Nende edu sõltub komisjoni 
suunistest ja liikmesriikide valmisolekust selline uus rahastamisviis kasutusele võtta.“ 

http://www.eca.europa.eu/
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Audiitorid soovitavad Euroopa Komisjonil 

• ajakohastada lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevad juhised, et need hõlmaksid metoodika 
väljatöötamise peamisi põhimõtteid; 

• selgitada, kelle ülesanne on kontrollida uute kuluvõimaluste metoodikat ja arvutusi; 

• uurida, kuidas saaks pakkuda kasutusvalmis uusi kuluvõimalusi, ning ajakohastada 
kontrollimehhanismide määratlused; 

• kaaluda võimalust eelistada kantud kulude hüvitamisele nende hüvitamist tulemuste 
alusel. 

Toimetajatele 

ELi maaelu arengu poliitika eesmärk on aidata maapiirkondadel toime tulla mitmesuguste 
majanduslike, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete probleemidega. EL kulutab sellele 
poliitikavaldkonnale ligikaudu 14 miljardit eurot aastas. Maaelu arengu kulutused moodustavad 
umbes 25% ühise põllumajanduspoliitika eelarvest. Liikmesriikide kaasrahastamine toob 
täiendavalt 7 miljardit eurot aastas.  

Umbes pool maaelu arendamiseks tehtavatest kulutustest põhineb haritud pindalal ja loomade 
arvul. Ülejäänud osa puhul võib tegu olla kindlaksmääratud summade või protsendimääradega, 
mis on seotud toetusesaaja tegevuste või kantud kuludega. 

Eriaruanne nr 11/2018: „Maaelu arengu projektide uued rahastamisvõimalused: lihtsamad, kuid 
mitte tulemustele suunatud“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) 
ELi 23 keeles. 
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