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Investoinnit maaseudun kehittämiseen
eivät aina tuota pysyviä hyötyjä
Euroopan komissio on vuodesta 2007 lähtien käyttänyt yli 25 miljardia euroa maaseudun
kehittämisvaroja EU:n maaseutualueiden elinkeinoelämän monipuolistamiseen ja
infrastruktuurin parantamiseen. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa
erityiskertomuksessa kuitenkin todetaan, että näiden toimenpiteiden onnistuminen vaihtelee
huomattavasti jäsenvaltioittain ja aloittain. Esimerkiksi heikko taloudellinen tuloksellisuus ja
laiton yksityinen käyttö vaikuttavat EU:n rahoittamien maaseutumatkailuhankkeiden
pysyvyyteen ja elinkelpoisuuteen. Tarkastajat suosittavat, että Euroopan komissio jakaa tietoa
parhaista käytännöistä, joilla kohdennetaan varat vaikuttavammin elinkelpoisiin hankkeisiin.
Lisäksi komission olisi lievennettävä riskiä siitä, että rahoitettuja kohteita otetaan yksityiseen
käyttöön, ja hyödynnettävä suurten tietokantojen tarjoamia mahdollisuuksia.
“EU on tehnyt huomattavia investointeja toimenpiteisiin, joilla pyritään vähentämään maaseudun
elinkeinoelämän riippuvuutta maa- ja metsätaloudesta, säilyttämään ja luomaan työpaikkoja sekä
parantamaan maaseutualueiden infrastruktuuria,” toteaa tarkastusta johtanut Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Viorel Ștefan. “EU:n näillä aloilla rahoittamien hankkeiden
pitäisi kuitenkin olla pysyviä, ja näkemyksemme mukaan EU:n olisi tehtävä enemmän edistääkseen
hankkeita, jotka tuottavat pitkäaikaisia hyötyjä ja vastinetta EU:n maksamalle tuelle.”
Tarkastajat analysoivat erilaisia Euroopan maatalouden kehittämisen maatalousrahastosta
(maaseuturahastosta) tuettuja hankkeita ja havaitsivat, että useimmat hankkeet olivat edelleen
toiminnassa lakisääteisen viiden vuoden jakson lopussa. Tämä koski erityisesti
infrastruktuurihankkeita (kuten tukea kylien uudistamiselle tai teiden ja vesi- ja
sanitaatiojärjestelmien rakentamiselle tai parantamiselle), sillä infrastruktuuri yleensä
suunnitellaan kestämään pitkän ajan. Monipuolistamishakkeissa pyrittiin edistämään
maatalouden ulkopuolista toimintaa tai tukemaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kolmannes
näistä hankkeista oli kuitenkin lopettanut toimintansa tarkastuksen ajankohtaan mennessä. Näin
oli jopa tapauksissa, joissa toteutetut investoinnit olivat erittäin mittavia. Majoitusliikkeisiin tehdyt
investoinnit kuuluivat yleisimmin tuettuihin monipuolistamishankkeisiin.
Tarkastajat havaitsivat merkittävää vaihtelua eri alojen ja jäsenvaltioiden välillä. Esimerkiksi
Puolassa maa- ja metsätaloushankkeisiin liittyvien palvelujen pysyvyys oli kaudella 2007–2013
vähäisempää verrattuna muiden alojen hankkeisiin. Kyseisellä kaudella tuettiin useissa
jäsenvaltioissa majoitusliikkeitä jopa silloin, kun nämä eivät olleet taloudellisesti elinkelpoisia.
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Joissakin tapauksissa käynnistettiin tutkinta majoitusliikkeinä rahoitettujen rakennusten käytöstä
yksityisiin tarkoituksiin. Tarkastajat toivat esiin myös muita tapauksia, joissa kalliit
matkailumajoitushankkeet olivat lopettaneet toimintansa muutaman vuoden jälkeen. Osalle
hankkeista maksettiin EU:n tukea jopa 9 000 euroa toimintakuukautta kohti.
Tarkastajat esittävät komissiolle joukon suosituksia yhteisen maatalouspolitiikan (YMP)
ohjelmakautta 2023–2027 varten. He suosittavat erityisesti, että komissio auttaisi levittämään
tietoa parhaista tavoista
•
•
•

varmistaa hankkeiden pysyvyys, ottaen huomioon eri tyyppiset komission tukemat
investoinnit
kerätä näyttöä siitä, että rahoitettujen hankkeiden toiminta jatkuu edelleen
sisällyttää avustussopimuksiin ehdot, joiden mukaan tuettuja hankkeita on käytettävä
aiottuun tarkoitukseen.

Taustaa
Euroopan tilintarkastustuomioistuin analysoi maaseudun infrastruktuuriin annettua EU:n tukea
myös erityiskertomuksessa 25/2015. EU:n rahoittamien koheesioalan investointien pysyvyyteen
liittyviä ongelmia tuotiin esiin myös erityiskertomuksessa 08/2018 ja erityiskertomuksessa
06/2011.
Erityiskertomus 12/2022 Hanketulosten pysyvyys maaseudun kehittämisessä: useimmat hankkeet
jatkavat toimintaansa vaaditun ajanjakson, mutta pysyvämmätkin tulokset olisivat mahdollisia on
saatavilla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sivustolla.
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