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Kokkuvõte 
I Suurtel taristuprojektidel on võtmeroll ELi üleeuroopalise transpordivõrgu 
väljaarendamisel. 2013. aastast alates näeb üks ELi põhieesmärkidest ette 
transporditaristu „põhivõrgu“ lõpuleviimist 2030. aastaks ja „üldvõrgu“ kõigi ELi 
piirkondade juurdepääsetavuse ning ühenduvuse tagamiseks lõpuleviimist 
2050. aastaks. 

II Euroopa Komisjon vastutab transpordipoliitika väljatöötamise ja täideviimise eest 
ELi tasandil, ühishuviprojektide väljaselgitamise ja toetamise ning nende suurte 
projektide ELi kaasrahastamise haldamise eest, mida viivad ellu liikmesriigid ja 
projektiarendajad. 

III Käesolev dokument ei ole auditiaruanne, vaid ülevaade, mis põhineb peamiselt 
avalikult kättesaadaval teabel ja spetsiaalselt ülevaate koostamiseks kogutud 
materjalil. Selle eesmärk on suurte taristuprojektide elluviimiseks kasutatava ELi 
raamistiku võrdlemine teiste vaadeldud riikide (Austraalia, Kanada, Ameerika 
Ühendriigid, Šveits, Prantsusmaa ja Norra) omaga, tuvastades seeläbi näiteid muudest 
tavadest, mis võiksid olla kasulikud komisjonile ja poliitikakujundajatele ELi toetuse 
võimaldamisel tulevikus. Ülevaade aitab kaasa ka TEN-T määruse käimasolevale 
läbivaatamisele. 

IV Oleme tuvastanud viis põhilist protsessietappi suurte transpordiprojektide 
elluviimisel (strateegia määratlemine, projektide kooskõlastamine, projektide valimine 
rahastamiseks, projektide seire ja projektide järelhindamine). Igaühe puhul neist 
protsessidest anname teavet ELi raamistiku põhiomaduste kohta. Samuti kirjeldame 
puudusi, mida oleme oma auditite kaudu ELi kontekstis varem täheldanud. Mõningate 
leitud puuduste suhtes toome näiteid muudest tavadest, mida vaadeldud riikides 
leidsime. Me ei auditeerinud kõnealuste tavade rakendamist, kuid usume, et nad 
võivad oma olemuselt aidata kõnealuseid puudusi kõrvaldada, kui nad ELi kontekstiga 
hästi kohandatakse ja tõhusalt ellu viiakse. 

V ELi raamistikus tuvastatud puuduste paigutamisel üleilmsesse perspektiivi ei 
tuvastanud me valitud riikides ühtki tava, mis võimaldaks kõrvaldada strateegia 
määratlemise protsessiga seotud puudusi. Vähe sellest, enamiku puhul kuuest 
analüüsiks valitud ELi kaasrahastatud projektist on kõrvalekalded tegelike kulude ja 
prognoositud eelarvete vahel üldise võrdlusalusega võrreldes väiksemad. Samas 
leiame kooskõlastamise, valimise, seire ja järelhindamisega seotud protsesside puhul, 
et komisjon ning poliitikakujundajad võiksid võtta eeskuju võõrsil täheldatud tavadest 
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vastavalt kirjeldusele käesolevas ülevaates. See kehtib ka viivituste kohta, sest 
enamikus kuuest ELi kaasrahastatud projektist esines keskmiselt rohkem hilinemisi kui 
võrreldavate projektide puhul kogu maailmas. Ehkki kõnealuste muude tavade otsene 
ülekandmine praegusesse ELi raamistikku ei pruugi olla võimalik, võiksid nad siiski anda 
mõtteainet ja leida vajadusel kohandamist ELi kontekstiga. 

VI Sellega seoses tegime kindlaks neli komisjoni ülesannet seoses tema edaspidise 
toetusega suurtele transpordiprojektidele. Need on järgmised: 

o kuidas saavutada kindlam kooskõla ELi ja riiklike transpordistrateegiate vahel ning 
saada parem ülevaade projektide kavandamisest ja elluviimisest peamistes 
transpordikoridorides; 

o kuidas tagada projektide valimise etapis, et tasuvusanalüüse uuritakse piisavalt 
põhjalikult? Kuidas mõtestada ümber oma projektide valimise ja ELi rahastamise 
eraldamise käsitlusviis projektiarendajate halduskoormuse edasiseks 
vähendamiseks; 

o kuidas liikuda ELi kaasrahastatud projektide seire riskipõhisema käsitlusviisi poole 
ning laiendada samal ajal oma tegevuse ulatust, nõudes projektiarendajatelt 
teabe edastamist ka tulemusnäitajate ning sidusrühmade toetuse kohta; 

o kuidas tagada ELi kaasrahastatud suurte transporditaristu projektide 
süstemaatiline järelhindamine, mis keskendub pigem saavutatud tulemustele kui 
rahalistele näitajatele või väljunditele. 
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Sissejuhatus 

Suured transporditaristu projektid 

01 Suured transporditaristu projektid (suured transpordiprojektid) mängivad 
transpordivõrkudes võtmerolli. Samas puudub nii üleilmsel kui ka ELi tasandil suure 
transpordiprojekti üldtunnustatud määratlus. Kõige sagedamini kasutatav kriteerium 
on projekti kogumaksumus, mida ületavat projekti loetakse suureks taristuprojektiks: 
üldisteks lävedeks on 1 miljard dollarit1 (st ligikaudu 830 miljonit eurot) või 
500 miljonit eurot2. 

Üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T) 

02 ELi transpordipoliitika eesmärk on ühise transpordipiirkonna loomine kogu 
Euroopas3. 1990. aastatest alates on üheks peamistest tegevuseesmärkidest olnud 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T), st üleeuroopalise võrgu reisijate ja kaupade 
maantee-, raudtee-, sisevee-, mere- ja õhuveoks, valmisehitamine. Esimesed TEN-T 
suunised4 keskendusid „prioriteetsete projektide“ nimekirjale, millest enamikku võib 
käsitleda suurte transpordiprojektidena. 

                                                       
1 B. Flyvbjerg, „What you should know about megaprojects and why: an overview“, Project 

Management Journal, kd 45, nr 2, 2014, lk 6–19. 

2 COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in 
the European Union, 2010. 

3 Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versiooni artiklid 170–172, ELT C 202, 
7.6.2016, lk 47. 

4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsus nr 1692/96/EÜ üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta, EÜT L 228, 9.9.1996, lk 1–
103. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1002/pmj.21409
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
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03 2013. aastal võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu määruse5, millega 
määrati kindlaks transporditaristu põhivõrk, sealhulgas üheksa põhivõrgukoridori, mis 
moodustavad 2030. aastaks valmiva Euroopa jätkusuutliku mitmeliigilise 
transpordivõrgu selgroo (vt joonis 1). Seda täiendava üldvõrgu arendamise eesmärk on 
tagada 2050. aastaks juurdepääsetavus ning ühenduvus kõigile ELi piirkondadele, 
sealhulgas kaugetele, saare- ja äärepoolseimatele piirkondadele. See TEN-T määrus on 
praegu läbivaatamisel6. 

Joonis 1. TEN-T põhivõrgukoridorid 

 
Allikas: Euroopa Komisjon. Detsember 2020. 

                                                       
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1315/2013 

üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta, ELT L 348, 
20.12.2013, lk 1–128. Määrust ajakohastati 14. juulil 2021 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
7. juuli 2021. aasta määrusega (EL) 2021/1153, millega luuakse Euroopa ühendamise 
rahastu (ELT L 249, 14.7.2021, lk 38–81). 

6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1315/2013 
üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta artikkel 54, 
ELT L 348, 20.12.2013, lk 1–128. 

MÄÄRUS (EL) nr 1316/2013 – ELT L348 – 20/12/2013

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.EST
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.EST
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.EST
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.EST
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04 Suured transpordiprojektid on strateegilise tähtsusega TEN-T põhivõrgu 
valmisehitamise seisukohast, sest need on olulised kitsaskohtade ja puuduvate lülide 
kõrvaldamisel, mis sageli asuvad piiriülestel lõikudel. Kuivõrd nende eeldatav mõju 
transpordivõrgule on väga suur, peetakse neid sageli tulevaste reisijate- ja 
kaubavoogude jaoks olulisteks „muutuste käivitajateks“7. Kui nad puudutavad 
keskkonnasõbralikumaid ja kestlikumaid transpordiliike, näiteks raudteed, toimivad 
nad ka nurgakivina poliitikale, mille eesmärk on saavutada ümbersuunamine (st 
üleminek ühelt transpordiliigilt teisele) ning täita Euroopa rohelises kokkuleppes 
piiritletud keskkonna- ja kliimaeesmärgid8. 

Transpordipoliitika ja suurte ELi kaasrahastatud 
taristuprojektide kavandamine ning elluviimine 

05 Euroopa Komisjon, eriti selle liikuvuse ja transpordi peadirektoraat (DG MOVE), 
vastutab transpordipoliitika väljatöötamise ning rakendamise eest ELi tasandil. 
Peamiselt toimub see poliitiliste dokumentide ja seadusandlike ettepanekute 
väljaandmise kaudu. TEN-T võrgu osas on komisjoni rolliks suuniste koostamine, 
ühishuviprojektide tuvastamine ja toetamine ning meetmete rakendamine 
koostalitlusvõime tagamiseks9. Komitee (TEN-T komitee), milles liikmesriigid on 
esindatud, abistab komisjoni ja esitab siduvaid arvamusi komisjoni seadusandlike 
ettepanekute kohta seoses rakendusaktidega10. 

06 Ka teised komisjoni peadirektoraadid võivad osaleda suurte 
transpordiprojektidega seotud tegevuses, eriti kui sellised projektid taotlevad ELi 
kaasrahastamist (vt ka punkt 10). Näiteks võib keskkonna peadirektoraat (DG ENV) 
kontrollida taotluste vastavust ELi keskkonnaalasele õigusraamistikule, sealhulgas 
sidusrühmade nõutavat kaasamist. 

                                                       
7 Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, detsember 2012, lk 16–17. 

8 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, Euroopa roheline kokkulepe, 
KOM(2019) 640 lõplik, 11.12.2019. 

9 Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versiooni artikkel 171, ELT C 202, 7.6.2016, 
lk 47. 

10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1315/2013 
üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta artikkel 52, 
ELT L 348, 20.12.2013, lk 1–128. 

http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.EST
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.EST
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07 Liikmesriigid vastutavad transporditaristu riiklike strateegiate või kavade 
koostamise eest kooskõlas ELi tasandil kokku lepitud eesmärkidega (vt punkt 03). Nad 
otsustavad ka selle, millised projektid algatatakse ja kuidas nad ellu viiakse ning 
rahastatakse. Riiklikud ametiasutused teevad vajalikud keskkonnamõju hindamised ja 
annavad ehitusload. 

08 Projektiarendajad, kes on määratletud kas projekti rakendusüksustena liikmesriigi 
tasandil või piiriüleste ühisettevõtetena, vastutavad nende suurte taristuprojektide 
tegeliku elluviimise eest. 

ELi kaasrahastamine suurte transporditaristu projektide jaoks 

09 Suurte transporditaristu projektide toetuste ELi kaasrahastamisel on kaks 
põhiallikat: 

o Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, mille alla kuuluvad Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond (ÜF), mida haldavad ühiselt 
komisjon ning liikmesriigid. Nende fondide puhul kiidab komisjoni regionaal- ja 
linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) heaks liikmesriikide kavandatud 
investeerimisprogrammid ning teeb seiret nende rakendamise üle. Otsus 
konkreetsete projektide kaasrahastamise kohta delegeeritakse riiklikele või 
piirkondlikele korraldusasutustele;  

o TEN-T ja Euroopa ühendamise rahastu (CEF)11 programmid, mida juhib vahetult 
komisjon, kes vastutab toetuste andmise ja nende kasutamise seire eest. Toetuste 
haldamisega tegeleb liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi nimel Euroopa Kliima, 
Infrastruktuuri ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA). 

10 Kuivõrd suuri transpordiprojekte pole ELi õigusraamistikus eraldi kategooriana 
määratletud, puuduvad põhjalikud andmed sellistele projektidele võimaldatud ELi 
kaasrahastamise summa kohta. Aastatel 2007–2020 eraldati ELi eelarvest TEN-T võrgu 
transporditaristu projektidele (olenemata nende suurusest) üle 109 miljardi euro. 
Tabelis 1 on esitatud üksikasjalikud andmed selle eraldise kohta viimasel kahel 
mitmeaastase finantsraamistiku (MFR) perioodil, mis hõlmab ka praegust ettepanekut 
perioodi 2021–2027 mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. ELi kaasrahastamine võib 

                                                       
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013, 

millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu, ELT L 348, 20.12.2013, lk 129–171. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013R1316
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moodustada kuni 85% projektide rahastamiskõlblikest kogukuludest12 ning vahe 
kaetakse liikmesriikide eelarvetest. 

Tabel 1. ELi eelarve eraldised TEN-T transporditaristu projektidele 
ajavahemikul 2007–2020 ja esialgne prognoos aastateks 2021–2027 
(miljardites eurodes) 

Rahastamisprogramm 2007–2013 2014–2020 Kokku 2021–2027 

ERF ja 
Ühtekuuluvusfond / 
Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid 

44,2 33,3 77,5 
Määratakse 

kindlaks 
rakenduskavades 

TEN-T/CEF-transport 8,0 24,2 32,2 25,7 

Kokku 52,2 57,5 109,7  
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes avalikult kättesaadavatele andmetele. 2014. aastal asendas 
Euroopa ühendamise rahastu programm TEN-T programmi. 

11 Nende ELi eelarvest rahastatavate programmide kõrval andis Euroopa 
Investeerimispank ELi transpordiprojektidele aastatel 2007–2020 laene 150,6 miljardi 
euro ulatuses. 

Meie varasemad auditid ja ülevaated 

12 Viimastel aastatel oleme avaldanud mitmeid auditiaruandeid ja ülevaateid ELi 
transpordipoliitika kohta, sealhulgas suurte transporditaristu projektide kohta (vt 
I lisa). 

13 2020. aastal hindasime täpsemalt seda, kuidas komisjon haldas ELi 
kaasrahastatud suuri transporditaristu projekte13. Me uurisime piiriülese mõjuga suuri 
transporditaristu projekte, mis asusid seitsmel üheksast TEN-T põhivõrgu koridorist. 
Nende projektide kogumaksumus oli üle miljardi euro. Käesolev ülevaade võimaldab 
täiendavalt analüüsida hõlmatud protsesse ja võrrelda neid teiste riikide omadega. 

                                                       
12 Euroopa ühendamise rahastu osas vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 

2013. aasta määruse (EL) nr 1316/2013, millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu 
artikkel 11, ELT L 348, 20.12.2013, lk 129–171. 

13 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Ülevaate eesmärk, ulatus ja käsitlusviis 
14 See aruanne pakub sidusrühmadele ja avalikkusele kasulikku teavet, asetades ELi 
kaasrahastatavate suurte transpordiprojektide täideviimiseks kasutatavad protsessid 
globaalsemasse konteksti. Samuti aitab see kaasa TEN-T määruse käimasolevale 
läbivaatusele. 

15 Käesolev dokument ei ole auditiaruanne, vaid ülevaade, mis põhineb peamiselt 
avalikult kättesaadaval teabel ja spetsiaalselt ülevaate koostamiseks kogutud 
materjalil. Selle eesmärk on suurte taristuprojektide elluviimiseks kasutatava ELi 
raamistiku võrdlemine teiste analüüsiks valitud riikide omadega, leides näiteid 
muudest tavadest, mis võiksid olla kasulikud komisjonile ja poliitikakujundajatele ELi 
toetuse andmisel tulevikus. 

16 Selleks tegime kindlaks viis põhilist protsessietappi suurte transpordiprojektide 
elluviimisel (vt tabel 2). Seejärel võrdlesime ELi tasandil kohaldatud protsesse sarnaste 
protsessidega vaadeldud riikides, võttes arvesse rahvusvahelisi soovitusi projektide 
tõhusaks ja tulemuslikuks elluviimiseks (nt IMF, OECD – vt II lisa). Valiku-, seire- ja 
järelhindamise protsesside puhul keskendusime oma analüüsis CEFi toetustele (vt 
punkt 10). Samuti analüüsisime eelarvest ja tähtaegadest kinnipidamist kuue ELi 
kaasrahastatud suure transpordiprojekti puhul võrdluses projekti algatamisotsuse 
vastuvõtmisel algselt kokku lepituga. Selleks tuginesime väliseksperdi hallatavale 
võrdlusandmestikule. See andmestik hõlmab teavet mitmesaja kogu maailmas ellu 
viidud transpordiprojekti kohta (vt III lisa). 
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Tabel 2. Ülevaatega hõlmatud protsessid 

Protsess Protsessi eesmärgid Ülevaatega seotud ELi 
raamistik 

Strateegia määratlus 
Pikaajalise strateegilise 
transpordikava 
väljatöötamine 

Poliitikadokumendid ja 
kehtivad TEN-T suunised 

Kooskõlastamine 
projektide vahel 

Vastastikku seotud 
projektide kooskõlastatud 
kavandamine ja 
elluviimine ning 
transpordistrateegiate 
ühtlustamine 
valitsemistasandite vahel 

ELi koordinaatorite roll ja 
kehtivad õiguslikud 
vahendid 

Rahastatavate projektide 
valimine 

Suurima lisaväärtusega 
projektide 
kaasrahastamise 
eelistamine koos 
projektiarendajate 
halduskoormuse 
piiramisega 

Euroopa ühendamise 
rahastust rahastamiseks 
väljapakutud meetmete 
valik 

Rahastatud projektide 
seire 

Projektide elluviimisel 
tehtud edusammude 
seire, keskendudes 
elluviimisega seotud 
riskidele ja tulemuslikkuse 
jälgimisele seoses 
väljundite ning 
tulemustega 

Euroopa ühendamise 
rahastu toetuste 
rakendamise seire 

Rahastatud projektide 
järelhindamine 

Kaasrahastatud projektide 
tulemuste hindamine 
pärast nende 
kasutuselevõtmist, et 
suurendada 
aruandekohustust ja 
läbipaistvust riiklike 
vahendite kasutamise 
osas ning jäädvustada 
tulevikuks saadud 
õppetunnid 

Euroopa ühendamise 
rahastust toetatud 
projektide 
järelhindamised 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda OECD ja IMFi soovituste alusel. 
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17 Igaühe puhul neist viiest protsessist anname järgmises osas teavet ELi raamistiku 
põhiomaduste kohta. Seejärel kirjeldame puudusi, mida oleme oma auditite kaudu ELi 
kontekstis varem täheldanud ja mis võivad avalduda ka suurtes transporditaristu 
projektides kõikjal maailmas. Mõningate leitud puuduste suhtes toome asjakohaseid 
näiteid tavadest, mida vaadeldud riikides leidsime. Me ei auditeerinud kõnealuste 
tavade rakendamist, kuid usume, et nad võivad oma olemuselt aidata kõnealuseid 
puudusi kõrvaldada, kui nad ELi kontekstiga hästi kohandatakse ja tõhusalt ellu viiakse. 

18 Valisime oma ülevaate jaoks neli ELi mittekuuluvat riiki, nimelt Austraalia, 
Kanada, Šveitsi ja Ameerika Ühendriigid. Kõik neli vaadeldud riiki erinevad pindala, 
rahvaarvu, topograafia ja taristupärandi poolest (vt IV lisa). Need olulised tegurid 
mõjutavad taristuvõrgu konfiguratsiooni. Näiteks Austraalias on teede- ja 
raudteevõrgu pikkus inimese kohta suurim, mida saab põhjendada väikese rahvaarvu 
ning suure pindalaga. Samal ajal on nende nelja riigi transporditaristu 
konkurentsivõime tase14 sarnane ja kasutusel on mitmetasandiline juhtimissüsteem, 
kus riigiasutused viivad koostöös piirkondlike või kohalike ametiasutustega ellu suuri 
taristuprojekte. 

19 Täiendavalt kaasasime Norra ja Prantsusmaa, arvestades nende laialdasi 
kogemusi suurte transpordiprojektide järelhindamisel, mida poliitikauuringutes ning 
akadeemilises kirjanduses sageli esile tõstetakse15. 

20 Võtsime oma ülevaate lähtepunktiks tähelepanekud varasemates kontrollikoja 
aruannetes, näiteks meie 2020. aasta auditis ELi transporditaristu kohta16, ja komisjoni 
seisukoha seonduvate soovituste suhtes (vt V lisa). Samuti kasutasime ülevaate 
alusena vestlusi ja konsultatsioone järgnevate pooltega: 

o Euroopa Komisjoni (keskkonna peadirektoraadi, liikuvuse ja transpordi 
peadirektoraadi ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi), CINEA ja 
Euroopa Investeerimispanga esindajad; 

                                                       
14 Maailma Majandusfoorum, Global Competitiveness Report 2019. 

15 Muu hulgas Rahvusvaheline Transpordifoorum, Ex-Post Assessment of Transport 
Investments and Policy Interventions, 28.2.2017; D. Meunier, M. Welde, „Ex-post 
evaluations in Norway and France“, Transportation Research Procedia, köide 26, 2017, 
lk 144–155. 

16 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699


 14 

 

o asjaomaste haldusasutuste ja organite esindajad, kes vastutavad suurte 
transpordiprojektide täideviimise eest vaadeldud riikides; 

o valdkonna eksperdid (vt VI lisa). 

21 Ülevaates ei käsitleta üksikasjalikke kavandamis- ja ehitusprotsesse üksikute 
suurte transpordiprojektide puhul, sest nende eest vastutavad sageli projektiarendajad 
ning mitte valitsus, kes projektidele kaasrahastamist võimaldab. Niisamuti ei käsitle me 
teemasid, mis on seotud taristu kasutamise ja hooldamisega selle kasutuselevõtmise 
järel (vt joonis 2). 

Joonis 2. Viis projekti täideviimist toetavat protsessi 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Transpordi-
taristu projekt

Transpordi-
taristu talitlus

Strateegia määratlus

Projektidevaheline
koordineerimine

Transporditaristu 
projektide valmimine

Rahastatud projektide seire

Rahastatud projektide 
järelhindamine

Rahastatavate projektide
valimine

Kavandamisetapp

Projekteerimisetapp

Ehitusetapp

Üleandmisetapp

Käitamine ja hooldamine
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Analüüs 

Viis analüüsitud protsessi 

Strateegia määratlemine 

22 Suured transpordiprojektid on kapitalimahukad ja nende elluviimine nõuab pikki 
ajakavasid. Elluviimise järel avaldavad nad tõenäoliselt olulist mõju transpordivõrgu 
toimivusele aastakümnete vältel, nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Seega on ülimalt 
tähtis, et taolised projektid kavandatakse osana laiemast transporditaristu strateegiast 
või kavast. 

23 Tabelis 3 antakse ülevaade strateegia määratlemisega seoses läbi vaadatud 
põhiomadustest ja konkreetsetest puudustest ELi kontekstis ning tuuakse näiteid 
muudest tavadest, mida vaadeldud riikides tuvastasime. 

Tabel 3. Strateegia määratlemine: põhiomadused, puudused ELi 
kontekstis ja muud tavad ELi mittekuuluvates riikides 

Põhiomadused 

 EL Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Olemasolu Jah Jah Ei (pooleli) Jah Jah 

Siduvad ja 
mittesiduvad 
aspektid 

Jah Jah – Jah Jah 

Vastutav üksus 

Euroopa 
Parlament ja 
nõukogu 
(TEN-T 
määrus) 
Komisjon 
(poliitika-
dokumendid) 

Föderaalne 
seadusandja 
ja 
ministeerium 
(DITRDC1) 

Ministeeriu
m 
(Transport 
Canada) 

Föderaalne 
seadusandja 
ja 
ministeerium 
(DETEC2) 

Föderaalne 
seadusandja 
ja minis-
teerium 
(DOT3) 

Ulatus Reisija- ja 
kaubavedu 

Reisija- ja 
kaubavedu – Reisija- ja 

kaubavedu Kaubavedu 
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Põhiomadused 

 EL Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Taristu prioriteedi tüüp 

Võrgu 
valmisehitamine Jah Ei – Ei Ei 

Olemasoleva 
võrgu 
läbilaskevõime 
suurendamine 

Jah Jah – Jah Jah 

Uued või 
ajakohastatud 
projektid 

Mõlemad Mõlemad – Ajakohastatud Mõlemad 

Esmane eesmärk 

Keskkond, 
ühenduvus ja 
taristulõhe 
kaotamine 

Kaubandus – Keskkond Kaubandus 

Rahaliste 
vajaduste 
hinnangud 

Jah Ei – Jah Ei 

Täitmise tähtaeg Jah Ei – Ei Ei 

Puudused ELi kontekstis 

Vaadeldud riikides tuvastatud muud tavad 

Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Liigselt ambitsioonikad eesmärgid 
saadaolevat rahastust arvestades Ei tuvastatud Ei 

tuvastatud Ei tuvastatud Ei 
tuvastatud 

1 Taristu, transpordi, regionaalarengu ja kommunikatsiooni ministeerium. 
2 Keskkonna, transpordi, energia ja kommunikatsiooni ministeerium. 
3 Transpordiministeerium. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

24 ELil ja kõigil vaadeldud riikidel on üldine transporditaristu strateegia raamistik, 
välja arvatud Kanada, kus sellise plaani väljatöötamine on pooleli. 
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25 Nii ELis kui ka vaadeldud riikides koosneb antud raamistik siduvate ja 
mittesiduvate aspektide kogumist. ELis määratletakse transpordistrateegia raamistik 
valgete raamatutega, mida komisjon avaldab ligikaudu kord kümne aasta jooksul ja 
milles määratakse kindlaks peamised strateegilised eesmärgid, mida EL peaks 
transpordisektoris saavutama. Viimati avaldati valge raamat 2011. aastal17, see hõlmab 
eesmärke aastateni 2020, 2030 ja 2050. Komisjon annab välja ka muid strateegilisi 
dokumente, mis täiendavad valge raamatu eesmärke konkreetsete transpordiliikide või 
valdkondadevaheliste küsimuste puhul. Hiljuti, 2020. aasta detsembris avaldas 
komisjon kestliku ja aruka liikuvuse strateegia18, et ajakohastada ELi transpordisektori 
asjakohaseid eesmärke, võttes arvesse rohelise kokkuleppe algatust (vt punkt 04). 
Ükski neist strateegilistest dokumentidest pole õiguslikult siduv. Taristuprojektide 
puhul on transpordivõrgu pikaajaline määratlus ja selles sisalduvate projektide 
miinimumnõuded sätestatud 2013. aasta TEN-T määruses, mis on õiguslikult siduv (vt 
punkt 03). 

26 ELi ja teiste riikide strateegiad erinevad taristu prioriteedi tüübi ning ulatuse 
poolest. Kui ELi strateegiadokumentide eesmärk on nii võrgu valmimine kui selle 
läbilaskevõime suurendamine, siis kõik teised riigid keskenduvad olemasoleva võrgu 
läbilaskevõime suurendamisele. Antud kontekstis seab Šveitsi strateegia sõnaselgelt 
esikohale olemasolevate taristuprojektide ajakohastamise, mitte uute ehitamise. Kõik 
transpordistrateegiad peale Ameerika Ühendriikide oma käsitlesid nii reisija- kui ka 
kaubavedu. 

27 Meie vaadeldud transpordistrateegiad erinevad ka oma esmaste eesmärkide 
poolest. ELi transpordistrateegia aluseks on keskkonnakaalutlused (sealhulgas 
transpordi ümbersuunamine), mida hiljuti veelgi tugevdati Euroopa rohelise 
kokkuleppe kontekstis (vt punkt 25). Selle eesmärgiks on ka ühenduvuse täiustamine ja 
taristulõhede kaotamine liikmesriikide ning piirkondade vahel. Täheldasime sarnast 
keskkonnaalast eesmärki, mis on küll seaduses määratletud, Šveitsi raamistikus. 
Austraalia ja Ameerika Ühendriigid keskenduvad oma strateegiates pigem vajadusele 
parandada riigisiseseid ja piiriüleseid kaubavooge. 

                                                       
17 Euroopa Komisjon, Euroopa ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise 

ja ressursitõhusa transpordisüsteemi suunas, COM(2011) 144, 28.3.2011. 

18 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele Säästva ja aruka liikuvuse strateegia – Euroopa 
transpordivaldkonna edasise arengu suunad, COM(2020) 789, 9.12.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
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28 Üksnes ELi ja Šveitsi strateegiad hõlmasid hinnangut seatud eesmärkide 
saavutamiseks nõutavate üldiste investeeringute kohta transporditaristu projektides. 
Lisaks on ELi strateegia ainus, mis sätestab tähtaja kogu võrgu valmisehitamiseks 
(2030. aasta põhivõrgu ja 2050. aasta üldvõrgu puhul). 

Liigselt ambitsioonikad eesmärgid saadaolevat rahastust arvestades 

29 Eelnevates aruannetes19 märkisime, et ELi strateegilised transpordieesmärgid, 
eelkõige TEN-T põhivõrgu valmisehitamine 2030. aastaks, olid liiga ambitsioonikad, 
seda ka saadaolevat rahastust arvestades. Näiteks leidsime, et komisjoni plaan 
kiirraudteevõrgu pikkus 2030. aastaks kolmekordistada tõenäoliselt ei realiseeru, ning 
et välja tuleks töötada realistlik pikaajaline rakenduskava. 

30 Samas ei tuvastanud meie analüüs ühtki näidet selliste puuduste vastu suunatud 
heade tavade kohta valitud riikides. 

Kooskõlastamine projektide vahel 

31 Suured transpordiprojektid on olulised kitsaskohtade ja puuduvate lülide 
kõrvaldamisel, mis ELis asuvad sageli piiriülestel lõikudel. Samas sõltub nende tõhusus 
võrgu ühenduvuse suurendamisel sageli omavahel seotud projektidest, nagu need, 
mida eri liikmesriigid rakendavad ühe koridori ääres, või tunnelitaristu projekti juurde 
viivatest raudteeliinidest. See eeldab ELi ja riiklike transporditaristu projektide 
kooskõlastamist ning vastastikku seotud projektide koordineeritud kavandamist ja 
elluviimist. 

32 Tabel 4 annab ülevaate suurte transpordiprojektide kooskõlastamisega seoses 
läbi vaadatud põhiomadustest ja konkreetsetest puudustest ELi kontekstis ning toob 
näiteid muudest tavadest, mida vaadeldud riikides tuvastasime. 

                                                       
19 Euroopa Kontrollikoja ülevaade nr 9/2018 „ELi eduka transpordisektori saavutamine: 

lahendamist vajavad probleemid“, punkt 66; Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 19/2018 
„Euroopa kiirraudteevõrk: ebaühtlane kooslus, millest ei moodustu tervikut“, punkt 23. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Tabel 4. Projektide kooskõlastamine: põhiomadused, puudused ELi 
kontekstis ja muud tavad ELi mittekuuluvates riikides 

Põhiomadused 

 EL Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Pädevus 
projektide 
elluviimiseks 

27 liikmesriiki 

8 föderaal-
tasandist 
madalama 
tasandi üksust 
(osariigid/terri-
tooriumid) 

13 föderaal-
tasandist 
madalama 
tasandi üksust 
(provintsid või 
territooriumid) 

Peamiselt 
föderaalne 

50 föderaal-
tasandist 
madalama 
tasandi üksust 
(osariigid) 

Vastutav üksus 

Euroopa 
Komisjon koos 
Euroopa 
koordinaatori-
tega 

Ministeerium 
(DITRDC) 

Ministeerium 
(Transport 
Canada) 

Ministeerium 
(Federal Office for 
Transport, FOT) 

Ministeerium 
(DOT) 

Puudused ELi kontekstis 
Vaadeldud riikides tuvastatud muud tavad 

Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Kooskõlastamatus ELi ja 
liikmesriikide transporditaristu 
strateegiate ning projektide vahel. 

Ei tuvastatud Ei tuvastatud 

Piirkondlike 
transpordikavade 

koostamisel 
järgitakse 

üksikasjalikke 
föderaalsuuniseid 

ja need 
edastatakse 

föderaalvalitsusele 
(punkt 36). 

Piirkondlike 
transpordi-

kavade 
koostamisel 

järgitakse 
üksikasjalikke 

föderaal-
suuniseid ja 

need 
edastatakse 

föderaal-
valitsusele 
(punkt 36). 

Komisjoni piiratud järelevalve 
projekti kavandamise ja 
elluviimise üle 
transpordikoridorides 

Elluviidavad 
projektid pakub 
välja sõltumatu 

asutus 
(punkt 39). 

Ei tuvastatud 

Ei tuvastatud Ei tuvastatud 

Föderaal-
tasand osaleb 

enda 
rahastatavate 

projektide 
järelevalve-

nõukogu 
täisliikmena 
(punkt 42). 

Föderaaltasand 
osaleb enda 

rahastatavate 
projektide 

järelevalve-
nõukogu 

täisliikmena 
(punkt 42). 

FOT moodustatud 
parlamentaarne 

järelevalve-komitee 
ja 

nõuandekomiteed 
(punkt 43). 

Ei tuvastatud 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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33 ELis on projektide rakendamise pädevus liikmesriikidel. Sarnane seis on kõigis 
vaadeldud riikides, kus vastav pädevus kuulub föderaaltasandist madalama tasandi 
üksustele (nt osariikidele või provintsidele). Erandiks on Šveits, kus föderaaltasand 
vastutab otseselt raudteevõrguga ja teedevõrgu mõnede osadega seotud projektide 
täideviimise eest, ülejäänud osad on kantonite vastutusalas. Eeltooduga seoses on 
välja töötatud kooskõlastusvahendid ja -mehhanismid, et tagada föderaaltasandi ja 
föderaaltasandist madalamate tasandite prioriteetide lähenemine. 

34 ELi kontekstis on komisjon selleks määranud Euroopa koordinaatorid, et 
hõlbustada kõigi TEN-T määruses sätestatud üheksa põhivõrgu transpordikoridori 
taristuprojektide rakendamist. Need koordinaatorid teevad koridori ulatuses koostööd 
liikmesriikide kõrgetasemeliste otsustajate ja kohalike sidusrühmadega ning 
korraldavad nõuandefoorumi (Corridor Forum) koosolekuid, kus komisjon, riiklikud ja 
piirkondlikud ametiasutused ning sidusrühmad arutavad prioriteete ja esitavad 
kavandatud ning käimasolevate projektide kohta ajakohastatud teavet. 

Kooskõlastamatus ELi ja liikmesriikide transporditaristu strateegiate ning projektide 
vahel 

35 Euroopa Liidus peaksid liikmesriigid võtma arvesse ELi transporditaristu 
poliitiliselt kokkulepitud prioriteete, mis on sätestatud TEN-T määruses, oma riiklikes 
transpordistrateegiates20. Samas pole selleks õiguslikku kohustust ja liikmesriigid ei 
esita praegu oma riiklikke transpordikavasid ja -programme komisjonile isegi mitte 
tutvumiseks. Sellega kaasneb kooskõlastamatuse risk ELi ja liikmesriikide 
strateegiliste prioriteetide vahel. Hiljutine uuring21, mis viidi läbi komisjoni nimel, tõi 
esile erinevused liikmesriikide poolt heakskiidetud transpordikavade ulatuste vahel, 
nagu ka nende vastavuses TEN-T võrgu valmimise tähtajale 2030. aastal. Eeltoodust 
tulenevalt muutub projektide vastastikuse kooskõlastamise tagamine raskeks. Näiteks 
lükkas prioriteetide muutus Prantsusmaal edasi tööde alguse ühe Prantsusmaa 
kiirraudteeliini puhul. See projekt pidi Atlandi koridori raames ühenduma juba 
ehitatava Hispaania Baski raudteeprojektiga22. 

                                                       
20 Euroopa Parlamendi 19. jaanuari 2017. aasta resolutsioon ELi logistika ja mitmeliigilise 

transpordi kohta uutes üleeuroopalise transpordivõrgu koridorides, 2015/2348(INI), 
ELT C 242, 10.7.2018, lk 15–23. 

21 Panteia jt., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans 
and programmes in Member States, 2021. 

22 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, 1. selgitus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52017IP0009
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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36 Tuvastasime teistsuguse tava Ameerika Ühendriikides, kus osariigid on 
seaduslikult kohustatud kaasama oma transpordikavadesse föderaaltasandi 
kehtestatud minimaalse teabe ja analüüside kogumi. Föderaaltasand pakub ka 
üksikasjalikke metoodilisi juhiseid selliste analüüside läbiviimiseks ja osariigid jagavad 
oma kavasid föderaalvalitsusega kooskõlastamise võimaldamiseks23. Sarnane nõue on 
kasutusel Šveitsis24. 

Komisjoni piiratud järelevalve projekti kavandamise ja elluviimise üle 
transpordikoridorides 

37 Oleme varasemates auditites25 sedastanud, et komisjon tegi piiratud järelevalvet 
projektide kavandamise ja elluviimise üle transpordikoridorides. Sellega seoses on 
liikmesriikide prioriteedid määratletud peamiselt siseriiklikus kontekstis ja võivad 
nõnda jätta tähelepanuta piiriülesed lõigud, kus asuvad ELi kaasrahastatud suured 
taristuprojektid. Nii oli see näiteks Brenneri baastunneli puhul, kus Saksamaa ei 
seadnud prioriteediks tunneli põhjapoolse juurdepääsutee rajamist, kuigi EL koos 
Austria ja Itaaliaga oli investeerinud sellesse piiriülesesse tunnelisse juba 1986. aastast 
alates. 

38 Üheks teguritest, mis sellele kaasa aitavad, on asjaolu, et TEN-T määruses ei 
määratleta ELi tasandil koridorides elluviidavaid prioriteetseid lõike ega projekte. Selle 
asemel koostatakse transpordikoridori foorumi (vt punkt 33) raames mitteametlik 
nimekiri konkreetsetest projektidest, mida liikmesriigid prioriseerivad, koondades 
kokku liikmesriikidelt ja projektiarendajatelt saadud teabe. 

39 Austraalias tuvastati veel üks tava: föderaalvalitsus asutas sõltumatu asutuse, mis 
pakub välja prioriteetseks peetavate taristuprojektide nimekirja (projektide 
„portfelli“) transpordivõrgu vajaduste sõltumatu analüüsi põhjal (vt 1. selgitus). 

                                                       
23 Fixing America’s Surface Transportation Act ehk „FAST-õigusakt“, paragrahv 8001 

(49 USC 70202). 

24 Sachplan Verkehr, osa 1.2 „Kantonale Richtpläne“. 

25 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, 1. selgitus ja 
punkt 24; Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 19/2018 „Euroopa kiirraudteevõrk: 
ebaühtlane kooslus, millest ei moodustu tervikut“, punkt 27; Euroopa Kontrollikoja 
eriaruanne nr 8/2016 „ELi raudteekaubavedu ei ole ikka veel õigel teel“, punkt 85. 

https://www.fhwa.dot.gov/fastact/section.cfm
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=36398
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1. selgitus 

Infrastructure Australia 

2008. aastal asutas Austraalia föderaalvalitsus Infrastructure Australia (IA), et 
pakkuda sõltumatut nõustamist taristuinvesteeringute kohta kõigile 
valitsustasanditele, nagu ka investoritele ja projektiarendajatele. See asutus 
rahastamisega ei tegele. Asutus on valitsusest sõltumatu, kuid valitsuse poolt 
rahastatav. 

IA viib kord viie aasta jooksul läbi strateegilisi taristuauditeid, esitades Austraalia 
tulevaste taristuvajaduste tulevikku suunatud hinnangu. Selle põhjal koostab 
asutus pidevalt ajakohastatava 15-aastase taristukava, mis pakub soovitusi 
võimalike poliitiliste ja valitsemisreformide kohta. Samuti peab see pidevalt 
ajakohastatavate taristuprioriteetide nimekirja projektidest, mis võimaldaksid 
riiklike vahendite suurima lisaväärtusega ärakasutamist võrgu läbilaskevõime 
suurendamisel. Nimekirja kuuluvad osariikide ja territooriumide esitatud projektid, 
nagu ka projektid, mis on kindlaks määratud IA enda analüüsi tulemusel. 

40 Mis puudutab transpordikoridoride projektide rakendamist, siis komisjonil ei 
olnud õiguslikke vahendeid, et nõuda liikmesriikidelt koridoride konkreetsete lõikude 
ehitamist või ajakohastamist või selle tegemist teatud kuupäevaks enne 2030. aasta 
tähtaega. 2018. aastal see muutus ja komisjon hakkas kasutama rakendusotsuseid, mis 
on asjaomastele liikmesriikidele õiguslikult siduvad ning suunatud projekti erinevate 
lõikude töögraafikute kooskõlastamise tagamisele. Tänaseks on vastavad otsused vastu 
võetud kolme projekti puhul, nimelt kiirraudtee Rail Baltica läbi Balti riikide ja Poola, 
Seine-Scheldti siseveeteede ühendus Belgia ja Prantsusmaa vahel ning Evora-Mérida 
kiirraudteeühendus Hispaania ja Portugali vahel. 

41 Need rakendusotsused tugevdasid komisjoni järelevalvet põhivõrgukoridoride 
lõpuleviimise üle liikmesriikide poolt26, sest nad annavad Euroopa koordinaatoritele ja 
komisjoni töötajatele õiguse osaleda vaatlejatena projektide juhtorganite 
koosolekutel. Samas saab komisjon selliseid otsuseid teha üksnes piiriüleseid lõike 
hõlmavate projektide korral ja asjaomaste liikmesriikide nõusolekul. 

                                                       
26 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 

elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, punkt 89. 

https://www.infrastructureaustralia.gov.au/
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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42 Tuvastasime veel kaks föderaalse järelevalve tava projektide elluviimise üle. 
Austraalias ja Šveitsis on föderaaltasand esindatud täisliikmena selle poolt 
rahastatavate projektide järelevalvenõukogudes või juhtkomiteedes. Kui seda nõuab 
piiriülese kooskõlastamise või projektide keerukuse tase, võib föderaalvalitsus 
Austraalias luua ka konkreetse struktuuri kavandamis- ja ehitusetappide otseseks 
jälgimiseks valminud taristu üleandmiseni osariikidele igapäevase kasutamise 
eesmärgil. 

43 Lisaks loodi Šveitsis alaline parlamentaarne järelevalvekomisjon27 uue 
raudteeühenduse jaoks Alpide alt (NRLA), mis hõlmas mitme baastunneli (nagu 
Gotthardi baastunnel) rajamist. Šveitsi föderaalne transpordiministeerium (FOT) 
moodustas ka spetsiaalsed nõuandekomiteed, kus asjaomased kantonid ja muud 
sidusrühmad said arutada kõiki projekti elluviimisega seotud küsimusi. Šveitsi 
ametivõimude sõnul võimaldas selline käsitlusviis tegeleda sidusrühmade tõstatatud 
küsimustega varases staadiumis, toimis foorumina lahenduste väljatöötamiseks 
elluviimisel ilmnenud probleemidele ning piiras pikaajaliste ja kulukate 
kohtumenetluste algatamist, mis kalduvad põhjustama viivitusi suurte 
transpordiprojektide kavandamisel ning rajamisel. Oma enam kui 20-aastase 
ehitusperioodi vältel viidi NRLA ellu ühegi föderaaltasandist madalama tasandi 
ametiasutuse või valitsusvälise organisatsiooni esitatud kohtuasjata. 

Rahastatavate projektide valimine 

44 Põhjalik projektide valimise protsess on võtmetähtsusega nende projektide 
kindlaksmääramisel, mis avaldavad tõenäoliselt suurimat mõju võrgule ja selle 
läbilaskevõimele ning on seetõttu suurima lisaväärtusega. 

45 Tabel 5 annab ülevaate valimisprotsessiga seoses läbivaadatud põhiomadustest 
ja konkreetsetest puudustest ELi kontekstis ning toob näiteid muudest tavadest, mida 
vaadeldud riikides tuvastasime. 

                                                       
27 Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale, artikkel 19. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/47_47_47/de
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Tabel 5. Projektide valimine: põhiomadused, puudused ELi kontekstis ja 
muud tavad ELi mittekuuluvates riikides 

Põhiomadused 

 EL Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Vastutav 
üksus 

Euroopa 
Komisjon koos 
rakendus-
ametiga 
(CINEA) 

Ministeerium 
(DITRDC) 

Ministeerium 
(Transport 
Canada) 

Ministeerium 
(FOT) 

Ministeerium 
(DOT) 

Rahastamis-
raamistikud 

Euroopa 
ühendamise 
rahastu 

Riiklikud 
partnerlus-
lepingud 

Riiklik 
kaubandus-
koridoride fond 

STEP raudtee 
laiendus-
programm 

TIGER/BUILD 
ja INFRA 
programmid 

Valimis-
meetod 

Konkurentsi-
põhine 
projekti-
konkurss 

Valik osariikide 
ja 
territooriumi-
dega eelnevalt 
läbi räägitud 
projektide 
loendist 

Konkurentsi-
põhine 
projekti-
konkurss 

Konkurentsi-
põhine projekti-
konkurss 

Konkurentsi-
põhine 
projekti-
konkurss 

Menetluste 
perioodilisus 

Iga-aastane ja 
mitmeaastane – Pidev menetlus Neljast viie 

aastani Iga-aastane 

Eraldi 
valimis-
protsess 
suurte 
projektide 
jaoks 

Ei 
Jah, projekti 
mahust 
olenevalt 

Ei Ei 
Jah, projekti 
mahust 
olenevalt 

Puudused ELi kontekstis 
Vaadeldud riikides tuvastatud muud tavad 

Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Tasuvusanalüüse ei uurita 
projektide valimisel piisavalt 
põhjalikult 

Projektiarendajad esitavad algandmed ja föderaaltasand teeb 
eelanalüüsi uuesti (punkt 50). 

Rahastamisviisist tulenev 
halduskoormus 

Käimasolevad 
projektid 
lisatakse 
automaatselt 
järgmisesse 
rahastamis-
programmi 
kuni lõpliku 
elluviimiseni, 
sõltumata 
programmi 
viieaastasest 
elutsüklist 
(punkt 54). 

Kaheetapiline 
rakendus 
vähendab 
haldus-
koormuse riski 
(punkt 51). 

Projekte 
rahastatakse 
püsifondidest ja 
rahastamis-
otsus hõlmab 
kogu projekti 
ulatust, 
olenemata 
rakendamise 
kestusest 
(punkt 54). 

Ei tuvastatud 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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46 Euroopa ühendamise rahastu programmi raames valib komisjon välja 
taristuprojektid, millele võimaldatakse ELi kaasrahastamist, ja määrab kindlaks ELi 
rahalise toetuse perioodiliste konkurentsipõhiste projektikonkursside alusel. 

47 Enamik teisi läbivaadatud riike kasutab rahastatavate transporditaristuprojektide 
valimiseks ka projektikonkursse, mille perioodilisus on erinev. See pole nõnda 
Austraalias, kus projektide valik lähtub nimekirjast, mis on föderaaltasandi ja osariikide 
ning territooriumide vahel eelnevalt läbi räägitud. 

Tasuvusanalüüse ei uurita projektide valimisel piisavalt põhjalikult 

48 Euroopa Liidus, kuid ka Kanadas ja Šveitsis, ei sõltu valikuprotsess projekti 
suurusest. Seevastu Austraalias kohaldatakse suurte transpordiprojektide korral, 
millele taotletakse föderaalset rahastamist enam kui 160 miljoni euro ulatuses, erilisi 
valikumenetlusi. Ka Ameerika Ühendriigid näevad ette konkreetsed valikunõuded 
teatud kulutaset ületavatele projektidele, mis olenevad rahastamisprogrammist 
(näiteks 80 miljoni euro ringis Infrastructure for Rebuilding America (INFRA) projektide 
korral). See võimaldab neil rakendada erikontrolli suurte transpordiprojektide 
valimisel. 

49 Eelnevates aruannetes28 märkisime, et suurte transpordiprojektide 
eelkavandamine ja väljatöötamine liikmesriikide ning projektiarendajate poolt vajab 
parandamist, iseäranis kulude-tulude analüüside osas. Projektiarendajad ja hindajad 
kalduvad kasutama kulude-tulude analüüsi üksnes kohustusliku haldusetapi ja mitte 
vahendina paremate otsuste tegemiseks. Lisaks ei vaadanud komisjon kaasrahastamist 
võimaldades kavandamiseeldused alati kriitiliselt üle. Nii oli see näiteks 
kiirraudteelõigu puhul Prantsusmaal, kus ELi kaasrahastamist võimaldati vaatamata 
sellele, et kulude-tulude analüüsi kohaselt ületasid projekti sotsiaal-majanduslikud 
kulud tõenäoliselt sellest saadavat kasu29. 

                                                       
28 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 9/2018 „ELi eduka transpordisektori saavutamine: 

lahendamist vajavad probleemid“, punkt 75; Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 
„ELi transporditaristud: megaprojektide elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust 
tulenev kasu õigeaegselt“, punkt 46. 

29 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 19/2018 „Euroopa kiirraudteevõrk: ebaühtlane kooslus, 
millest ei moodustu tervikut“, punkt 50. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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50 2015. aastast alates on komisjon rakendanud projektide kulude-tulude analüüsi 
erihindamist välisekspertide poolt. See hinnang põhineb siiski üksnes 
projektiettepanekus esitatud teabel. Seevastu kõigis vaadeldud riikides peavad suurte 
transpordiprojektide arendajad esitama oma taotluses nende kulude-tulude analüüsis 
kasutatud algandmed ja analüüsid. Projekti valimisel võimaldab see uuesti läbi viia 
projekti majandusliku põhjendatuse ja sotsiaal-majandusliku analüüsi ning kontrollida 
valitud andmete ja eelduste usaldusväärsust, parandades seeläbi otsuste tegemist. 

Rahastamisviisist tulenev halduskoormus 

51 Ehkki lisateabe ja analüüside taotlemine võib aidata kaasa usaldusväärse 
valikuprotsessi saavutamisele, võib see põhjustada ka täiendavat halduskoormust 
projektiarendajatele, iseäranis juhul, kui nende projektiettepanekud jäävad 
rahastamiseks valimata. Kanadas järgivad projektiettepanekud föderaalse 
kaasrahastamise saamiseks kõnealuse riski leevendamise eesmärgil kaheastmelist 
käsitlusviisi, mille raames kutsutakse projektiarendajaid esitama põhjalik 
projektiettepanek alles pärast seda, kui nende sooviavaldus on heaks kiidetud (vt 
2. selgitus). 

2. selgitus 

Kanada Riiklik Kaubanduskoridoride Fond 

Riikliku kaubanduskoridoride fondi eelarve on 4,2 miljardit Kanada dollarit 
(2,9 miljardit eurot), et rahastada kaubandusprojekte, mida on võimalik viie 
järgneva aasta jooksul lõpule viia. Fondi ühe osa puhul on projektide valiku aluseks 
pidev projektikonkurss, milles ei ole taotluste esitamise tähtaega kindlaks 
määratud. 

Taotlusprotsess leiab aset kahes etapis. 

o Esmalt peavad projektiarendajad esitama sooviavalduse koos mõningase 
teabega. Nad peaksid osutama, kuidas projekt taotlusvooru eesmärki täidab, 
ja esitama konkreetset ning kvantitatiivset teavet projektist kasu saavate 
majandussektorite, prognoositava liikluse ja kaubanduse mahtude ning 
rahvusvaheliste turgude kohta, mille huvides kaubandust hõlbustatakse. 

o Teiseks, kui sooviavaldus on saanud heakskiidu, kutsutakse projektiarendajaid 
üles esitama kahe kuu jooksul kõikehõlmav projektiettepanek. 
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52 Suurte transpordiprojektide elluviimisele kulub palju aega. Näiteks oli ELi 
kaasrahastatud suurte transpordiprojektide, mida uurisime oma 2020. aasta auditis, 
keskmine eeldatav ehitusaeg 15 aastat30. See ajavahemik ei hõlma 
kavandamisperioodi, mil projektile võidakse samuti võimaldada ELi kaasrahastamist 
sellisteks tegevusteks nagu uuringud. 

53 Kuivõrd ELi kaasrahastamine toimub mitmeaastase finantsraamistiku 
seitsmeaastaste perioodide kaupa, kaasrahastatakse suuri transpordiprojekte sageli 
mitme järjestikuse toetuse kaudu, millest igaüks nõuab uut projektiettepanekut ja 
valikuprotsessi. See toob kaasa projektiarendajate ja riigiasutuste jõupingutuste 
dubleerimise31, mis suurendab halduskoormust. 

54 Kaks vaadeldud riiki pakub pikaajalist rahalist toetust suurtele 
transpordiprojektidele erineval viisil: 

o Austraalias lepivad föderaalvalitsus ja osariigid ning territooriumid rahastamise 
eeltingimusena kokku viieaastasesse riiklikku partnerluslepingusse (NPA) 
kaasatavate projektide nimekirja. Nende projektide puhul rahastab Austraalia 
valitsus projekti mõnd konkreetset faasi föderaaltasandist madalama tasandi 
ametiasutuste taotluse põhjal. Projektid, mille elluviimist on juba alustatud 
eelneva NPA alusel, kaasatakse automaatselt järgmiste NPAde alla kuni 
rahastatava faasi lõpliku täideviimiseni, sõltumata NPA viieaastasest olelusringist. 

o Sarnaselt võtab föderaalvalitsus Šveitsis üksikute projektide rahastamisotsused 
vastu osana võrgu laiendamise programmidest (STEP), mis hõlmavad viie aasta 
pikkuseid ajavahemikke. Neid programme rahastatakse kahe keskselt hallatava 
fondi kaudu, millest üks on raudtee- ja teine maantee- ja kohaliku transiidi 
investeeringute jaoks, mis katavad 100% valitud projektide kuludest ning on 
tähtajatud. Eeltoodust tulenevalt, kui raudtee- või maanteeprojektid on 
rahastamiseks valitud, hõlmab rahastamisotsus nende kogu ulatust olenemata 
täideviimise kestusest. 

                                                       
30 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 

elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, punkt 45. 

31 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, punkt 85. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Projektide elluviimise seire 

55 Suurte transpordiprojektide kavandamine ja ehitamine eeldab märkimisväärsete 
rahaliste, tehniliste ja inimressursside juhtimist pika aja vältel ning paljude ebakindlate 
asjaolude ja riskide tingimustes. Niisuguste projektide täideviimise igakülgne seire on 
ülimalt tähtis,et teha kindlaks vajadus parandusmeetmete õigeaegse rakendamise 
järele. 

56 Tabelis 6 antakse ülevaate seireprotsessiga seoses läbi vaadatud põhiomadustest 
ja konkreetsetest puudustest ELi kontekstis ning tuuakse näiteid muudest tavadest, 
mida vaadeldud riikides tuvastasime. 

Tabel 6. Projektide seire: põhiomadused, puudused ELi kontekstis ja 
muud tavad ELi mittekuuluvates riikides 

Põhiomadused 

 EL Austraalia Kanada Šveits Ameerika Ühendriigid 

Vastutav 
üksus 

Täitev-
asutus 
(CINEA) 

Ministeerium 
(DITRDC) 

Ministee-
rium 
(Transport 
Canada) 

Ministeerium (FOT) Ministeerium (DOT) 

Ametliku 
aru-
andluse 
sagedus 

Kord 
aastas Kord kuus 

Varieerub 
sõltuvalt 
projektist 

Kord kuue kuu jooksul Kord kolme kuu jooksul 

Puudused ELi 
kontekstis 

Vaadeldud riikides tuvastatud muud tavad 

Austraalia Kanada Šveits Ameerika Ühendriigid 

Puudub 
riskipõhine seire 
käsitlusviis 

Projektide 
heakskiitmist 
sidusrühmade 
poolt 
jälgitakse 
pidevalt 
(punkt 65). 

Ei 
tuvastatud 

Suuremahulistel või 
suure riskiga projektidel 
on tõhustatud 
järelevalvemehhanismid 
(punkt 64). 

Kõrge riskiprofiiliga 
projektidel on 
tõhustatud 
järelevalvemehhanismid 
(punkt 64). 

Järelevalve 
keskendus 
peamiselt 
finantssisenditele 
ja -väljunditele, 
mitte tulemustele 

Ei tuvastatud Ei 
tuvastatud Ei tuvastatud 

Tulemusnäitajad 
määratakse kindlaks 
rahastamislepingute 
koostamisel (punkt 67). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

57 Kõigis vaadeldud riikides teeb föderaaltasand seiret suurte transpordiprojektide 
üle, mida see rahastab transpordiministeeriumi või oma eriasutuste kaudu. 
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58 Niisugune lahendus sarnaneb ELile, kus CINEA teostab seiret Euroopa 
ühendamise rahastust kaasrahastatud projektide elluviimise üle. Seire põhineb muu 
hulgas iga-aastastel eduaruannetel, mille koostavad projekti toetusesaajad ja 
kinnitavad asjaomased liikmesriigid. Vajaduse korral, näiteks ettenägematute 
sündmuste korral, mis võivad mõjutada toetuse kavandatud väljamaksmist, teeb CINEA 
ka täiendavat järelevalvet (sh eriotstarbelisi kontrollkäike lisaks iga kahe aasta tagant 
toimuvatele kontrollidele). 

59 Seire sagedus varieerub suuresti raamistikust sõltuvalt, igakuistest aruannetest 
(Austraalia) aastaaruanneteni (EL). 

Puudub riskipõhine seire käsitlusviis 

60 Eelnevates aruannetes32 leidsime, et paljudes ELi kaasrahastatud projektides 
esineb ülekulusid ja olulisi viivitusi võrreldes esialgsete prognoosidega projekti 
kavandamise etapis. 

61 Selle asetamiseks laiemasse perspektiivi oleme käesolevas aruandes võrrelnud 
kuue ELi kaasrahastatud transpordiprojekti eelarva ja ajakava ületusi, mida oma 
2020. aasta auditis33 juba uurisime, mitmesajast kogu maailmas elluviidud 
transpordiprojektist koosneva valimiga. Ülevaade kasutatud metoodikast on esitatud 
III lisas. 

62 Leidsime oma 2020. aasta auditis34, et esialgsete hinnangutega võrreldes 
suurenesid kõigi valitud suurte transpordiprojektide kulud ja eelarvet ületati 
keskmiselt enam kui 2 miljardi euro võrra projekti kohta või esialgsest hinnangust 47% 
rohkem. Samas, asetatuna laiemasse perspektiivi, nagu näidatud joonisel 3, on kuuest 
ELi kaasrahastatud suurest transpordiprojektist nelja puhul eelarve planeerimine 
läbivaatamise seisuga õnnestunud üleilmsest võrdlusalusest paremini, nende praeguse 

                                                       
32 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020: „ELi transporditaristud: megaprojektide 

elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, punktid 50 ja 
53; Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 19/2018: „Euroopa kiirraudteevõrk: ebaühtlane 
kooslus, millest ei moodustu tervikut“, punktid 53–57; Euroopa Kontrollikoja eriaruanne 
nr 23/2016: „ELi meretransport – palju ebamõjusaid ja jätkusuutmatuid investeeringuid“, 
punktid 56–58 ja 61. 

33 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“. 

34 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020: „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, punkt 50. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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eeldatava maksumuse kõrvutamisel algselt prognoosituga (st need jäävad P50 
märgisest vasakule). Märgime siiski, et erinevalt võrdlusalusesse kaasatutest ei ole 
need kuus ELi projekti veel lõpule viidud, mistõttu võivad kulud enne nende 
kasutuselevõtmist veel suureneda. 

Joonis 3. Eelarve ületamine võrdluses rahvusvahelise võrdlusalusega 
(n = 1463) 

 
* Kontrollikoja riskipõhine prognoos, mis on avaldatud ELi transporditaristute eriaruandes. 

Märkus: sinine joon tähistab maailma projektide valimi kumulatiivset tulemuslikkust (näiteks on 
esimeses graafikus P25-l asuva projekti eelarve ületatud 0% võrra ja sellelt eeldatakse eelarve 
planeerimise osas sama halbu või halvemaid tulemusi kui 25%-l võrreldavatest projektidest ja paremaid 
kui 75%-l neist). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

63 Samal ajal on kuue ELi kaasrahastatud projekti puhul hilinemised rahvusvahelise 
võrdlusnäitajaga võrreldes suuremad (vt joonis 4) – nende puhul esinesid keskmiselt 
suuremad viivitused kui võrreldavates transpordiprojektides kogu maailmas. 
Suuremate viivituste võimalikud põhjused on piiriüleste projektide konkreetsed 
koordineerimisprobleemid ja asjaolu, et valituks osutumisel mõjutas neid endiselt 
ebakindlus, näiteks sidusrühmade heakskiit või keskkonnalubade puudumine. Leidsime 
oma 2020. aasta auditis35, et valitud suuri transpordiprojekte mõjutavate viivituste 
keskmine pikkus oli 11 aastat ja et sellised viivitused seavad ohtu ELi kaasrahastamise 
tõhususe. 

                                                       
35 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 

elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, punkt 53. 
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Joonis 4. Viivitused võrdluses rahvusvahelise võrdlusalusega (n = 529) 

 
* Kontrollikoja riskipõhine prognoos, mis on avaldatud ELi transporditaristute eriaruandes. 

 Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

64 Viivituste tõhusamaks vähendamiseks ELis ja ülekulude paremaks haldamiseks 
võiks abi olla suurte transpordiprojektide süstemaatilisest riskipõhisest seirest. USAs ja 
Šveitsis on selline mehhanism olemas projektide korral, millega kaasnevad suured 
elluviimisega seotud riskid, kulude oluline kasv või viivituste teke: 

o Ameerika Ühendriikides viib Föderaalne Maanteeamet (FHWA) läbi iga-aastasi 
riskianalüüse, mis põhinevad osariikide esitatud teabel käimasolevate ja 
eelseisvate suure riskiga suurte transpordiprojektide kohta. Riskiprofiil põhineb 
mitmesugustel teguritel, nagu projekti maksumus ja ajakava, keerukus ning 
sidusrühmade kaasamine. Kõrgeima riskiprofiiliga projektid määratakse 
automaatselt antud otstarbel määratud projekti järelevalvajatele, kes esitavad 
sõltumatuid tehniliste edusammude aruandeid ja tegelevad föderaaltasandi nimel 
projektide juhtimise ning kohapealse järelevalvega. Lisaks on paigas tugevdatud 
automaatsed seiremehhanismid kõrvalekallete puhuks algsetest kavadest. Ühe 
näitena nõuab kulude kasv aastas rohkem kui 2% võrra prognoositud eelarvega 
võrreldes projektiarendajalt sagedasemat aruandlust föderaalvalitsusele ja võib 
kaasa tuua järelevalvajate määramise projektile. 

o Niisamuti kehtib Šveitsis tugevdatud seiremehhanism suurte raudteeprojektide, 
mille hinnanguline kogumaksumus ületab 500 miljonit Šveitsi franki (st 
452 miljonit eurot), kõigi tunnelite ja muude kõrge finantsriskiga projektide puhul. 
Konkreetsed riskid määratakse kindlaks ja kvantifitseeritakse eelnevalt 
föderaalvalitsuse ning projektiarendaja poolt, koos nende avaldumise tõenäosuse, 
lubatava kõrvalekaldumisega määratud eesmärkidest ja võimalike 
leevendusmeetmetega. Projektiarendaja peab seejärel iga kuue kuu tagant riski 
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arengust aru andma ja hindama võimalike realiseerunud riskide potentsiaalset 
mõju projektile, sealhulgas aja- ja kuluprognoose. 

65 Austraalias tehakse pidevat seiret sidusrühmade toetuse kui ühe peamise teguri 
üle suurte transpordiprojektide täideviimisel ajakava piires ning projektiarendajatelt 
palutakse föderaaltasandile sellest süstemaatiliselt aru anda seoses iga 
maksetaotlusega. See võimaldab õigeaegselt kindlaks määrata projekti elluviimisega 
seotud probleemid ja kavandada leevendusmeetmed nende lahendamiseks. 

Järelevalve keskendub peamiselt rahalistele sisenditele ja väljunditele, mitte 
tulemustele 

66 ELis on CINEA poolt tehtav projektiseire suunatud peamiselt rahalistele 
aspektidele ja väljunditele (nt mitu kilomeetrit maanteid või tunneleid on rajatud) ega 
keskendu projekti laiematele tulemustele (nt taristut kasutavate reisijate arv) ja mõjule 
(nt liiklusvoo paranemine, sõiduaegade lühenemine), isegi kui vastavad tulemused 
avalduvad juba nende ehitamise ajal. Sellest tulenevalt on saadaval vaid piiratud 
seireandmed, mis sobivad nende projektide järgnevaks hindamiseks. Enamikus 
vaadeldud riikidest keskendub seire samuti pigem rahalistele sisenditele ja väljunditele 
kui tulemustele. 

67 See pole nõnda teatud programmide korral Ameerika Ühendriikides, kus 
projektiarendajatelt nõutakse tulemustest aruandmist standardiseeritud näitajate 
põhjal projekti käivitamisest alates (vt 3. selgitus). 



 33 

 

3. selgitus 

Tulemusnäitajate seire föderaalselt rahastatud projektide puhul 
Ameerika Ühendriikides 

Rahastamislepingu protsessi raames lepivad transpordiinvesteeringute tootliku 
majanduse elavdamise programmi (TIGER), finantsvõimenduse arendamiseks 
tehtavate investeeringute parema kasutamise programmi (BUILD)36 ning INFRA 
programmide toetusesaajad föderaalvalitsusega kokku näitajates, mida tuleb 
jälgida, lähtudes loetelust, mis koosneb 40 võimalikust näitajast, mis on kindlaks 
määratud föderaalsel tasandil (nt reisijatevood või kaubavood). 

Enne projekti lõpuleviimist esitavad toetusesaajad projekti eelaruande, mis toimib 
võrdlusalusena. Kui projekt on lõpule viidud, peavad nad esitama 
föderaalvalitsusele tegelikud andmed kuni 5 aasta kohta ja koostama projekti 
lõpparuande. Eraldi töövõtja vaatab nende aruannete kvaliteedi üle ning 
jäädvustab saadud õppetunnid tulevaste projektide jaoks. USA 
transpordiministeerium kavatseb need tulemuslikkuse mõõtmisanded üldsusele 
internetis kättesaadavaks teha. 

Kehvad tulemusnäitajad võivad kaasa tuua toetuse vähendamise, ehkki seni on 
seda juhtunud vaid ühel korral. 

Projektide järelhindamine 

68 Projektitsükkel ei lõpe suure transpordiprojekti kasutuselevõtmisega. 
Projektiarendajad ja rahastamisasutused peaksid võrdlema projekti tegelikke tulemusi 
kavandatutega, et suurendada läbipaistvust ning jäädvustada saadud õppetunnid 
tulevaste strateegiliste eesmärkide määratlemiseks ja eelseisvate projektide 
elluviimiseks37. 

69 Tabelis 7 antakse ülevaade projektide järelhindamisega seoses läbi vaadatud 
põhiomadustest ja konkreetsetest puudustest ELi kontekstis ning tuuakse näiteid 
muudest tavadest, mida vaadeldud riikides tuvastasime. 

                                                       
36  2021. aastal asendati programm BUILD toetuste programmiga Rebuilding American 

Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE). 

37 Rahvusvaheline Transpordifoorum, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy 
Interventions, 28.2.2017. 

https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
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Tabel 7. Projektide järelhindamine: põhiomadused, puudused ELi 
kontekstis ja muud tavad vaadeldud riikides 

Järelhindamisprotsessi põhiomadused 

 EL Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid Norra Prantsusmaa 

Programmide 
süstemaatiline 
järelhindamine 

Jah Ei Ei Jah Ei Ei Ei 

(Programmide 
eest) vastutav 
üksus 

Komisjon 
(DG 

MOVE) 
– – 

Minis-
teerium 

(FOT) 
– – – 

ELis tuvastatud puudused 
Vaadeldud riikides tuvastatud muud tavad 

Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid Norra Prantsusmaa 

Suurte transpordiprojektide 
süstemaatilise hindamise 
puudumine 

Ei 
tuvastatud 

Ei 
tuvastatud 

Ei 
tuvastatud 

Projekti-
arendajad 

teevad 
projektide 

järelhindamist 
(punkt 72). 

Sõltumatud 
teadlased 

teevad 
projektide 

järelhindamist 
(punkt 72). 

 
Metaanalüüsid 

tehakse üksikute 
järelhindamiste 

alusel (punkt 
72). 

Projektiarendajad 
teevad projektide 

järelhindamist 
(punkt 72). 

 
Metaanalüüsid 

tehakse üksikute 
järelhindamiste 

alusel (punkt 72). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

70 Ainult Šveits ja EL koostavad programmide süstemaatilisi järelhindamisi. ELis 
koostab selliseid regulaarseid hindamisi, mis toimivad sisendina tulevaste 
seadusandlike ettepanekute, poliitikate ja strateegiate määratlemisel, komisjon, 
rahastamisprogrammide ja poliitiliste algatuste tasandil oma standardse parema 
õigusloome käsitlusviisi raames38. See protsess eeldab, et komisjon konsulteerib 
sidusrühmadega, viib läbi väljapakutud poliitikamuudatuste mõju eelhindamise ja teeb 
raamistiku üle seiret ning koostab järelhindamise, et vaagida varasema poliitika 
tulemusi ja mõju ning teavitada tulevastest poliitika kujundamise tsüklitest. 

                                                       
38 Euroopa Kontrollikoja ülevaade nr 2/2020 „Õigusloome Euroopa Liidus pärast parema 

õigusloome käsitlusviisi järgimist peaaegu 20 aastat“. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=54353
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=54353


 35 

 

Suurte transpordiprojektide süstemaatiline hindamine puudub 

71 Siiani ei ole komisjon aga teinud ega projektiarendajatelt nõudnud üksikute ELi 
kaasrahastatud suurte transpordiprojektide süstemaatilist järelhindamist, kuna 
sellist õiguslikku kohustust ei ole39. 2007. aastal viis komisjon läbi TEN-T programmi 
raames rahastatavate üksikute suurte transpordiprojektide järelhindamise40, et 
hinnata nende üldist tulemuslikkust. Samas oli tegu ühekordse ettevõtmisega, mis 
keskendus finantsnäitajatele, nagu saadaoleva ELi rahastamise ärakasutamine. 

72 Kolm kontrollitud riiki järgivad teistsugust lähenemisviisi ja teevad 
süstemaatiliselt projektide järelhindamist: 

o 2005. aastast alates on Ameerika Ühendriigid Föderaalse Transiidiameti (FTA) 
rahastatud projektide suhtes nõudnud projektiarendajatelt järelhindamise 
tegemist 36 kuu jooksul projekti lõpuleviimisest. 

o Prantsusmaal nõutakse samuti projektiarendajatelt lõpuleviidud riiklikult 
rahastatud transpordiprojektide („Bilan Loti“41) järelhindamise tegemist kooskõlas 
valitsuse kehtestatud metoodikaga. Sõltumatu organ – Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD) – avaldab arvamusi 
selliste analüüside kvaliteedi kohta. Samuti avaldab see metaanalüüse, mis 
tuginevad üksikute projektide järelhindamistele horisontaalküsimuste 
tuvastamiseks. 

o Norras viiakse taristuprojektide süstemaatilisi järelhindamisi muu hulgas läbi 
transpordi valdkonnas. Alates 2012. aastast viiakse neid hindamisi läbi Norra 
Teadus- ja Tehnoloogiaülikooli (NTNU) kontseptsiooniuuringute programmi 
raames. Samuti on Norra hiljuti teinud algust metaanalüüside koostamisega. 

73 Tabel 8 esitab üksikasjalikuma teabe selle kohta, kuidas kõnealuseid projektide 
järelhindamisi tehakse. 

                                                       
39 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 

elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“, punktid 66 
ja 78. 

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsus nr 1692/96/EÜ üleeuroopalise 
transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta, EÜT L 228, 9.9.1996, lk 1–
103. 

41 Seadus nr. 82–1153, 30.12.1982. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000319738/
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Tabel 8. Lühikokkuvõte projektide järelhindamisest USAs, Norras ja 
Prantsusmaal 

 USA (FTA) Norra (Concept) Prantsusmaa (Loti) 

Hindamise lävi 

Kõik projektid üle 
300 miljoni dollari, 
st 245 miljoni euro, 
või toetused üle 
100 miljoni dollari, 
st 82 miljoni euro 

Valitud projektid üle 
1 miljardi Norra 
krooni (st ligikaudu 
100 miljonit eurot) 

Kõik projektid üle 
83 miljoni euro ja 
maanteede, 
lennujaamade, 
raudteede ning 
siseveeteede 
erikategooriad 

Ulatus 

Tegelike ja 
prognoositud 
tulemuste võrdlus 
piiratud arvu 
tulemusnäitajate 
puhul (nt 
maksumus, 
kasutus) 

Laiem näitajate 
kogum, kuhu 
kuuluvad ka projekti 
sotsiaalmajanduslikud 
tulemused, selle 
tõhusus ja 
tulemuslikkus, 
asjakohasus riigi 
tasandi 
transpordipoliitika 
seisukohast, projekti 
ettenägematud 
tulemused ning 
pikaajalise kestlikkuse 
kaalutlused 

Tegelike ja 
prognoositud 
tulemuste võrdlus 
ning 
sotsiaalmajanduslike 
ja 
keskkonnaprojektide 
tulemuste ning 
tõhususe ja 
tulemuslikkuse 
aspektide analüüs 

Hindamist teostav 
vastutav üksus Projektiarendaja NTNU teadlased 

nõustajate toel Projektiarendaja 

Metoodika 

Välja töötatud 
projektiarendaja, 
kuid heaks kiidetud 
FTA poolt 

Välja töötatud 
uuringute programmi 
poolt 

Välja töötatud 
valitsuse poolt 

Rahastamine 

Toetusesaajate 
rahastamine 
föderaalsel tasandil, 
hüvitades toetuste 
rahastamiskõlblikud 
kulud 

Riiklikult rahastatud 
uuringute programm 

Rahastatud 
projektiarendaja 
poolt (sageli avalik 
asutus) 

Transpordiprojektide 
suhtes läbi viidud 
järelhindamiste arv 

26 (2007–2020) 15 (2002–2020) 51 (1999–2016)1 
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 USA (FTA) Norra (Concept) Prantsusmaa (Loti) 

Hindamiste 
avaldamine Jah Jah Jah 

Mehhanismid 
saadud õppetundide 
jäädvustamiseks 

Aruande 
kättesaadavaks 
tegemine uute 
projektide 
arendajatele nende 
ettepanekute 
kvaliteedi 
tõstmiseks 

Metaanalüüsid ja 
tulevaste projektide 
kavandamise 
prognooside 
kontrollimine koos 
sarnaste projektide 
varasemate 
tulemustega 

Metaanalüüsid 

1 CGEDD avaldatud arvamuste arvu põhjal. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Kokkuvõtvad tähelepanekud 
74 Meie varasemad aruanded ELi kaasrahastatud transporditaristu projektide kohta 
liikmesriikides tõid sageli esile puudusi, mis mõjutavad suurte transpordiprojektide 
täideviimist. 

75 Vaadeldes neid puudusi üldises perspektiivis, ei tuvastanud me valitud riikides 
ühtegi tava, mille abil saaks kõrvaldada strateegia määratlemise protsessiga seotud 
puudused (vt punkt 30). Lisaks on analüüsitud kuuest ELi kaasrahastatud projektist 
neljas tegelike kulude ja nende hinnangulise eelarve vaheline erinevus väiksem kui 
üldises võrdlusaluses (vt punkt 62). 

76 Samas leiame kooskõlastamise, valimise, seire ja järelhindamisega seotud 
protsesside puhul, et komisjon ning poliitikakujundajad võiksid tulevikus ELi toetuse 
andmisel võtta eeskuju võõrsil täheldatud tavadest, nagu neid käesolevas ülevaates 
kirjeldatakse. See kehtib ka viivituste puhul, sest me täheldasime, et enamikus kuuest 
ELi kaasrahastatud projektist esines keskmiselt rohkem hilinemisi kui võrreldavates 
projektides kogu maailmas (vt punkt 63). Esiletõstetud tavad võiksid anda mõtteainet 
ja sobivuse korral võiks neid kohandada ELi kontekstiga. Sellega seoses tuuakse meie 
ülevaates välja neli ülesannet, millega komisjon peaks tegelema seoses oma edaspidise 
toetusega suurte transporditaristu projektide täideviimisele, üks iga asjaomase 
protsessi kohta. 

1. ülesanne. Kuidas saavutada ELi ja riiklike transpordistrateegiate parem kooskõla 
ning parem järelevalve projektide kavandamise ja rakendamise üle peamistes 
transpordikoridorides? 

77 Leidsime, et ELi ja liikmesriikide strateegiliste prioriteetide vahel võib tekkida 
ebakõla (vt punkt 35). Kooskõla on saavutatud Šveitsis ja Ameerika Ühendriikides, 
kasutades kantonitele ja osariikidele mõeldud erisuuniseid nende riiklike kavade 
koostamiseks (vt punkt 36). Lisaks tõstsime esile komisjoni piiratud järelevalvet 
projektide kavandamise ja rakendamise üle transpordikoridorides (vt punkt 37). 
Sellega seoses täheldasime Austraalias tava, mis võimaldab prioriteetseid projekte 
kooskõlastatult kindlaks määrata, mille tulemusel koostatakse prioriteetsete projektide 
ametlik nimekiri (vt 1. selgitus). Samuti viitasime Austraalia ja Šveitsi tavadele (vt 
punkt 42) tugevdada föderaaltasandi koostööd ettevõtjate ja kohalike 
sidusrühmadega, näiteks riigi osalemine järelevalvenõukogus täisliikmena või Šveitsis 
asutatud järelevalve koordineerimiskomiteede kasutamine (vt punkt 43). 
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2. ülesanne. Kuidas tagada projektide valikuetapis kulude-tulude analüüsi piisav 
kontroll? Kuidas muuta projektide valimise ja ELi rahastamise eraldamise käsitlusviisi 
projektiarendajate halduskoormuse edasiseks vähendamiseks? 

78 Rõhutasime, et ELis ei kontrollita piisavalt kulude-tulude analüüse projektide 
valikuetapis (vt punkt 49) ning et ELi rahastamise lähenemisviis võib põhjustada 
halduskoormust (vt punkt 51). Täheldasime kõigis teistes analüüsiks valitud riikides (vt 
punkt 50) suurte transpordiprojektide valimise mehhanisme, mis hõlmavad taotlust 
projektiarendajatele esitada projektiettepanekus sisalduvate analüüside peamised 
alusandmed. See võimaldab hindajatel uuesti analüüsida rakenduse põhielemente ja 
hinnata kasutatud eelduste usaldusväärsust, parandades sedakaudu otsuste tegemist. 
Lisaks tõstsime projektiarendajate halduskoormuse vähendamiseks esile tavasid, mille 
puhul valikuprotsessis järgitakse kaheetapilist taotlemisviisi, nagu Kanadas (vt 
2. selgitus), või antakse pikaajalist rahalist toetust suurtele transpordiprojektidele, 
nagu Austraalias ja Šveitsis (vt punkt 54). 

3. ülesanne. Kuidas minna ELi kaasrahastatud projektide järelevalves üle 
riskipõhisemale lähenemisviisile, laiendades selle kohaldamisala, nõudes 
projektiarendajatelt aruandlust ka tulemusnäitajate ja sidusrühmade heakskiidu 
kohta? 

79 Rõhutasime, et ELis puudub riskipõhine lähenemisviis suurte transpordiprojektide 
järelevalvele (vt punkt 64) ning et praegune järelevalve keskendub peamiselt 
finantssisenditele ja -väljunditele, mitte tulemustele (vt punkt 66). Täheldasime 
riskipõhiseid tavasid viivitustega tegelemiseks ja ülekulude haldamiseks USAs ja 
Šveitsis, kus järelevalvemeetodit on süstemaatiliselt kohandatud projektide puhul, 
mille rakendamisega kaasnevad suured riskid või kus esineb suuri ülekulusid või 
viivitusi (vt punkt 64). Austraalias on olemas täiendav tava, mille kohaselt peavad 
projektiarendajad andma aru sidusrühmade heakskiidust, et teha õigeaegselt kindlaks 
projekti rakendamisega seotud probleemid ja nendega tegeleda (vt punkt 65). 
Tulemuste osas tõime esile Ameerika Ühendriikide tava, kus toetusesaajad annavad 
aru ühisest tulemusnäitajate kogumist (vt 3. selgitus). 

4. ülesanne. Kuidas tagada ELi kaasrahastatavate suurte transporditaristuprojektide 
süstemaatiline järelhindamine, keskendudes pigem saavutatud tulemustele kui 
finantsnäitajatele või väljunditele? 
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80 Lõpetuseks märkisime, et ELis puudub suurte transpordiprojektide süstemaatiline
hindamine (vt punkt 71). Juhtisime tähelepanu tavadele, mille puhul projektide otseste 
tulemuste kohta kogutud tulemuslikkuse andmeid kasutatakse projektiarendajate või 
sõltumatute ekspertide süstemaatilise järelhindamise sisendina (nagu on tehtud 
Ameerika Ühendriikides, Norras ja Prantsusmaal, vt punktid 72–73). Need hindamised, 
mis Ameerika Ühendriikides on kaasrahastatavad toetuste rahastamiskõlblike 
kuludena, suurendavad projektide tõhususe läbipaistvust üldsuse jaoks ning 
võimaldavad jäädvustada saadud õppetunde tulevaste suurte taristuprojektide jaoks. 

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana Ivanova, võttis käesoleva ülevaate 
vastu 12. novembri 2021. aasta koosolekul Luxembourgis. 

Kontrollikoja nimel 

president 
Klaus-Heiner Lehne 
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Lisad 

I lisa. Euroopa Kontrollikoja hiljutised väljaanded ELi 
transpordipoliitika teemal 

Kasutatav lühend ja 
pealkiri Kirjeldus/järeldused Põhisoovitused 

ELi transporditaristute 
eriaruanne 
 
Eriaruanne nr 10/2020 
„ELi transporditaristud: 
megaprojektide 
elluviimist tuleb 
kiirendada, et saavutada 
võrgust tulenev kasu 
õigeaegselt“. 

Auditeerisime kaheksa piiriülese 
transpordi megaprojekti (transpordi 
suurtaristu, TFI) komisjonipoolset 
haldamist kolmeteistkümnes 
liikmesriigis. Leidsime, et põhivõrk ei ole 
tõenäoliselt 2030. aastaks toimiv, nagu 
kavandati 2013. aastal. Viivitused nende 
megaprojektide rajamisel ja 
kasutuselevõtmisel ohustavad üheksast 
TEN-T koridorist viie tõhusat toimimist. 
Leidsime näiteid halvast kavandamisest 
ja ebatõhusast rakendamisest. 
Komisjoni järelevalves võrgustiku 
õigeaegse valmimise üle on puudusi ja 
see ei ole vahetu, kuid komisjonil on 
siiski olemas vahend, mida saab 
tulemuslikkuse parandamiseks edasi 
arendada. 

Komisjon peaks olemasolevad vahendid 
üle vaatama ja neid rakendama, et tagada 
pikaajaline planeerimine ja nõuda paremat 
analüüsi, enne kui otsustatakse anda ELi 
kaasrahastamist (suurtaristu laadsetele) 
megaprojektidele. Niisamuti peaks 
komisjon tugevdama omapoolset liidu 
kaasrahastuse haldamist (suurtaristu 
laadsete) megaprojektide osaks olevate 
alaprojektide puhul ning lähtuma 
rakendusotsustega saadud kogemusest, sh 
tugevdades Euroopa koordinaatorite rolli. 

INEA eriaruanne 
 
Eriaruanne nr 19/2019 
„INEA tegevus on kasu 
toonud, kuid Euroopa 
ühendamise rahastu 
puudustega tuleb 
tegeleda“ 

INEA on täitnud oma volitustes 
määratletud delegeeritud ülesanded ja 
saavutanud oodatud tulemused, ehkki 
teatud piirangutega, mis tulenevad INEA 
organisatsioonilisest raamistikust. 
Tuvastasime puudujääke üldiselt hästi 
korraldatud Euroopa ühendamise 
rahastu projektide valikumenetlustes, 
riske seoses programmi rakendamisega 
ja puudusi tulemusalases aruandluses. 

Komisjon ja INEA peaksid suurendama 
koostoime loomise võimalusi erinevate 
rahastamisprogrammide vahel ning 
tugevdama INEA raamistikku delegeeritud 
programmide juhtimiseks, kasutades 
rohkem tulemustele suunatud eesmärke ja 
näitajaid. Samuti peaksid nad tagama 
projektide valikumenetluste suurema 
ühtlustatuse ja läbipaistvuse ning looma 
paremad tingimused Euroopa ühendamise 
rahastu programmi õigeaegseks 
rakendamiseks. Lõpuks peaksid nad 
tulemusraamistiku ümber kujundama, et 
projektide tulemusi paremini jälgida, 
jagades Euroopa ühendamise rahastu 
programmi eesmärgid selgeteks, 
mõõdetavateks ja kõiki Euroopa 
ühendamise rahastu sektoreid 
hõlmavateks näitajateks ning projektidelt 
oodatavateks tulemusteks ja kasutades 
neid eesmärke kõigis valiku- ning 
seireprotsessides. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=51620
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Kasutatav lühend ja 
pealkiri Kirjeldus/järeldused Põhisoovitused 

Transpordi 
ülevaatearuanne 
 
Ülevaade nr 9/2018 „ELi 
eduka transpordisektori 
saavutamine: lahendamist 
vajavad probleemid“ 
(ülevaatearuanne) 

Ülevaates kirjeldatakse ja analüüsitakse ELi rolli transpordivaldkonnas. Keskendusime 
ELi eelarvest rahastatavatele taristuinvesteeringutele ja tutvustasime valdkonnaüleseid 
probleeme, mille tuvastasime hiljutiste auditite käigus viie peamise transpordiliigi 
vallas: maantee-, raudtee-, lennu-, sisevee- ja meretransport. Ülevaates tõsteti esile 
järgnevad ülesanded: a) viia asjakohased ja saavutatavad transpordivaldkonna 
eesmärgid ning prioriteedid vastavusse olemasolevate ressurssidega; b) luua ELi 
tasandil tõhusad täitmise tagamise vahendid, et kindlustada liikmesriikide taristut 
puudutavate otsuste parem kooskõla ELi prioriteetidega, pöörates erilist tähelepanu 
piiriülestele lõikudele; c) suunata ELi rahastamine kõige suuremat ELi lisaväärtust 
loovatele prioriteetidele; d) parandada ELi rahastatavate projektide kavandamist, 
elluviimist ja järelevalvet; e) tagada, et taristut hooldatakse piisavalt ja et taristu oleks 
säästev; f) püüda vähendada maanteedel toimuvat kaubavedu. Kontrollikoja ülevaated 
ei sisalda soovitusi. 

Kiirraudtee eriaruanne 
 
Eriaruanne nr 19/2018 
„Euroopa kiirraudteevõrk: 
ebaühtlane kooslus, 
millest ei moodustu 
tervikut“ 

ELi kiirraudtee praegune pikaajaline 
arengukava ei saavuta tõenäoliselt oma 
eesmärke ning puudub kogu ELi hõlmav 
kindel strateegiline käsitlusviis. Euroopa 
kiirraudteevõrk on lünklik ja rajatud ilma 
nõuetekohase piiriülese 
kooskõlastamiseta; liikmesriigid 
kavandavad ja ehitavad seda omapäi, 
mistõttu on liinid omavahel halvasti 
ühendatud. Euroopa Komisjonil 
puuduvad õiguslikud vahendid ja 
volitused, mille abil tagada, et 
liikmesriigid teeksid 
põhivõrgukoridoride väljaarendamisel 
kiireid edusamme. 

Euroopa Komisjon peaks koostama 
realistliku pikaajalise kava; leppima 
liikmesriikidega kokku peamistes 
strateegilistes lõikudes, mis peavad 
esimesena valmima, koos vajaduse 
hindamisega ülikiirete liinide järele, seire 
ja jõustatavate volitustega selle 
tagamiseks, et ELi kiirraudtee põhivõrgu 
väljaarendamise kohustustest peetakse 
kinni; siduma ELi kaasrahastamise 
kokkulepitud strateegiliste prioriteetsete 
projektide, raudteeliikluse tõhusa 
konkurentsi ja tulemuste saavutamisega; 
lihtsustama piiriüleseid hankemenetlusi, 
kasutama formaalsuste lahendamiseks 
ühtseid kontaktpunkte ning kaotama kõik 
allesjäänud halduslikud ja regulatiivsed 
tõkked koostalitlusvõimele; parandama 
reisijate jaoks kiirraudteetranspordi 
sujuvust, näiteks e-piletite kasutamise ja 
raudtee kasutustasude lihtsustamise abil. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Kasutatav lühend ja 
pealkiri Kirjeldus/järeldused Põhisoovitused 

Meretranspordi 
eriaruanne 
 
Eriaruanne nr 23/2016: 
„ELi meretransport – palju 
ebamõjusaid ja 
jätkusuutmatuid 
investeeringuid“ 

Kolmandik ELi vahenditest, mis eraldati 
aastatel 2000–2013 sellistele rajatistele, 
nagu ELi meresadamate kaid, dokid ja 
lainemurdjad, olid ebatõhusad ja 
jätkusuutmatud. Iga kolmas euro, mis 
kulutati uuritud projektidele 
(194 miljonit eurot), kulus projektidele, 
mis dubleerisid läheduses olemasolevaid 
rajatisi. 97 miljonit eurot investeeriti 
taristusse, mis oli enam kui kolme aasta 
möödumisel lõpuleviimisest kas 
kasutamata või tugevalt alakasutatud. 

Komisjon peaks vaatama üle praeguse 
põhivõrgu sadamate arvu (104) ja 
koostama kogu ELi hõlmava sadamate 
arengukava; kaaluma võimalust mitte 
toetada ELi vahenditega konteinerite 
ümberlaadimiseks ja ladustamiseks 
mõeldud sadamataristut, nagu ka 
pealisehitisi, mis ei ole avaliku sektoriga 
seotud; tagama, et EIP jagaks komisjoniga 
oma laenupakkumiste kohta kogu vajalikku 
laenuteavet; seadma põhivõrgu sadamad 
ja peamised veeteed ELi investeeringute 
toel esikohale üksnes juhul, kui lisaväärtus 
ELi jaoks on selge ja erainvesteeringuid on 
piisavalt; andma välja sadamakohased 
riigiabi suunised ning tegema seiret ja 
järelkontrolli varasemate riigiabiotsuste 
üle; vähendama halduskoormust ja 
viivitusi, edendades riiklikke ühtseid 
kontaktpunkte lubade ning kooskõlastuste 
väljastamiseks; parandama 
meretranspordi konkurentsipositsiooni 
teiste transpordiliikidega võrreldes, 
lihtsustades veelgi meretranspordile 
kehtivaid formaalsusi ja tollinõudeid. 

Raudteekaubaveo 
eriaruanne 
 
Eriaruanne nr 8/2016 „ELi 
raudteekaubavedu ei ole 
ikka veel õigel teel“ 

Vaatamata komisjoni eesmärgile 
suunata kaubavedu maanteedelt 
raudteedele, on raudteekaubaveo 
osakaal ELi tasandil alates 2011. aastast 
tegelikult veidi langenud. 
Raudteetransport on 
keskkonnasõbralikum ja kasutab vähem 
imporditud naftat, kuid ei suuda 
maanteevedudega konkureerida. 

Komisjon ja liikmesriigid peaksid tegelema 
raudteekaubaveoturu liberaliseerimise, 
liikluse korraldamismenetluste, haldus- ja 
tehniliste piirangute, raudteekaubaveo 
sektori toimimise järelevalve ja 
läbipaistvuse ning erinevate 
transpordiliikide vahelise konkurentsi 
puhul täheldatud puuduste 
lahendamisega. ELi toetuse paremaks 
ärakasutamiseks peaksid komisjon ja 
liikmesriigid tagama poliitikaeesmärkide 
järjepidevama koordineerimise nii 
rahastamise kui projektide valiku, 
kavandamise ja juhtimise ning 
raudteevõrgu hooldamisega. 

Üleeuroopaliste 
raudteetransporditelgede 
eriaruanne 
 
Eriaruanne nr 8/2010 
„Üleeuroopaliste 
raudteetransporditelgede 
toimimise parandamine: 
kas ELi investeeringud 
raudteeinfrastruktuuri on 
olnud mõjusad?“ 

Leidsime, et raudteetaristut 
kaasrahastades aitas EL üleeuroopaliste 
raudteevedude jaoks uusi võimalusi 
luua. Kulutatud ELi raha eest suurema 
kasu saamiseks oleks siiski võinud võtta 
teatud meetmeid. 

Komisjon peaks tegema tulevikus 
esmatähtsate projektide defineerimisel 
koostööd liikmesriikide ja 
raudteeametkondadega, et määratleda 
need üleeuroopalised transpordikoridorid, 
kus on märkimisväärne olemasolev või 
oodatav nõudlus, tugevdades vajaduse 
korral üleeuroopalist teadmiste- ja 
analüütilist baasi. Komisjon peaks kaaluma 
suurema rõhu asetamist piiriülese 
raudteetranspordi praktiliste piirangute 
leevendamiseks, mis ei ole oma olemuselt 
seotud taristuga, ning julgustama ja 
hõlbustama liikmesriikide 
raudteeametkondade sellealast koostööd. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
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Kasutatav lühend ja 
pealkiri Kirjeldus/järeldused Põhisoovitused 

TEN-T eriaruanne, 2005 
 
Eriaruanne nr 6/2005 
„Üleeuroopaline 
transpordivõrk (TEN-T)“ 

Leidsime, et 14 üleeuroopalise 
transpordivõrgu prioriteetse projekti 
elluviimine oli ajakavast maas ning 
piiriülesed lõigud olid eriti suurtes 
raskustes, sest nad said riigi tasandil 
vähem tähelepanu ja nõudsid 
suuremaid kooskõlastuspingutusi. 
Üleeuroopalise transpordivõrgu rahalist 
abi eraldati liiga killustatult. Komisjon oli 
kehtestanud keerukad iga-aastased 
menetlused projektide hindamiseks ja 
valimiseks ning toetusesaajate poolt 
komisjonile edastatud teave oli sageli 
liiga napp, et võimaldada 
projektiametnikel projekte hinnata ning 
nende üle seiret teha. 

Komisjon peaks: a) seadma koos 
liikmesriikidega esikohale üleeuroopalise 
transpordivõrgu projektide, eelkõige 
piiriüleste projektide rahastamise, mille 
lõpuleviimine on vajalik selleks, et 
üleeuroopaline transpordivõrk saavutaks 
oma lisaväärtuse Euroopa jaoks; b) 
muutma ja täiendama oma 
näidisfinantseerimisotsuse põhiaspekte; c) 
töötama välja järjepideva ja ühtse 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
hindamismetoodika ning vähendama 
erinevate taotlus- ja hindamisvormide 
arvu; d) tugevdama projektide 
järelevalvet, määratledes 
miinimumstandardid projekti hetkeseisu 
aruandluseks ja tehes sagedamini 
kohapealseid projektide ülevaatusi ning 
mõju järelhindamist; e) kaaluma naasmist 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
projektijuhtimise tsentraliseeritud vormi 
juurde; ning f) looma, vajaduse korral 
koostöös liikmesriikidega, sobiva õigusliku 
aluse, menetlused ja vahendid 
transporditaristu rahastamise 
kooskõlastamiseks ning võimalike üle- ja 
topeltfinantseerimisjuhtude 
väljaselgitamiseks. 

Märkus: meie aruanded ja komisjoni vastused meie järeldustele ja soovitustele on avaldatud meie 
veebilehel (http://eca.europa.eu). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
http://eca.europa.eu/
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II lisa. Läbivaadatud rahvusvahelised suunisdokumendid 
IMF, Public Investment Management Assessment- Review and update, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-
review-and-update 

OECD, Good Practices for Performance Budgeting, 2019, 
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-
en.htm 

OECD, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategic-
investment-packages 

OECD, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-
en.htm 

OECD, „Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport“, ITF Roundtable 
Reports, nr 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en 

OECD, „Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice“, International 
Transport Forum Policy Papers, nr 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en 

OECD, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-
and-policy-interventions-9789282108154-en.htm 

OECD, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of 
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-
Investment.pdf 

OECD, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991, 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf 

  

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
https://doi.org/%2010.1787/4142787d-en
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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III lisa. Eelarve ja ajakava ületamise analüüsi metoodika ja 
põhinäitajad 

01 Kuut ELi kaasrahastatud projekti analüüsiti nii eelarve kui ka ajakava ületuste 
osas. Eelarve ületamine on määratletud kui projekti tegelike kulude protsentuaalne 
suurenemine võrdluses ehitamisotsuse vastuvõtmise kuupäeval määratud 
hinnanguliste kuludega. Sarnaselt on ajakava ületused määratletud kui tegeliku 
ajavahemiku ehitamisotsusest projekti lõpuleviimise kuupäevani protsentuaalne 
pikenemine võrdluses ehitamisotsuse vastuvõtmise kuupäeval määratud hinnangulise 
ajavahemikuga. Nii eelarve kui ka ajakava ületuste korral tähendavad madalamad 
väärtused paremaid tulemusi projekti elluviimise protsessi käigus. 

02 Ehitamisotsuse vastuvõtmise kuupäev jääb tavaliselt ehituseelsete uuringute 
lõpetamise ja hanke algatamise vahele. Kuivõrd need projektid läbisid mitmeid 
planeerimise ja elluviimise etappe, määrasime projektikohased ehitamisotsuste 
vastuvõtmise kuupäevad kindlaks varasematest audititest pärinevate teadmiste ning 
dokumentatsiooni põhjal42. Erineva ehitamisotsuse vastuvõtmise kuupäeva valik võib 
mõjutada analüüsi tulemust. Et kõnealused kuus analüüsitud ELi kaasrahastatud suurt 
transpordiprojekti ei ole veel lõpule viidud, käsitlesime neid analüüside läbiviimisel 
nõnda, nagu ei kaasneks nendega täiendavaid kulusid ega ajakava ületusi kuni nende 
lõpuleviimise ja kasutuselevõtmiseni. 

03 Meie analüüsi võrdlus põhineb ehitamisotsuse vastuvõtmise kuupäeval, ELi 
transporditaristu eriaruandes43 lähtuti võrdluses aga esmastes algupärastes 
planeerimisdokumentides kavandatud eelarve ja ajakava väärtustest. Enamiku 
projektide puhul leidis vastav kavandamine aset enne ehitamisotsuse vastuvõtmise 
kuupäeva, mida lugesime lähtealuseks käesolevas analüüsis. 

04 Tabelis 9 antakse ülevaade põhinäitajatest, mida kasutati kuue valitud ELi 
kaasrahastatud suure transpordiprojekti analüüsimisel. 

                                                       
42 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 

elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“. 

43 Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 10/2020 „ELi transporditaristud: megaprojektide 
elluviimist tuleb kiirendada, et saavutada võrgust tulenev kasu õigeaegselt“. 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Tabel 9. Põhinäitajad kuue ELi kaasrahastatud projekti analüüsimisel 

Trans-
pordi-

projekt 

Transpordi-
liik 

Kaas-
rahastav 

liikmesriik/ 
liikmesriigid 

Ehitamis-
otsuse (EhO) 

etapp 

Ehitamisotsuse 
(EhO) aasta 

(A) 

Kulu-
prognoos 
EhO ajal 
(miljardi-

tes 
eurodes) 

(B) 

Kulu-
prognoos 
EhO ajal 

2019. aasta 
väärtustes 
(miljardi-

tes 
eurodes)2 

(C) 

Uusim 
kulu-

prognoos 
2019 

väärtus-
tes 

(miljardi-
tes 

eurodes)2 
(D) 

Hinnangul
ine 

avamis-
aasta EhO 

ajal 
(E) 

Hinnanguline 
ajakava EhO 

ajal 
(E – A + 1) 

Uusim 
hinnanguline 
avamisaasta 

(F) 

Uusim 
hinnanguline 

ajakava 
(F – A + 1) 

Basque Y Raudtee Hispaania 
Esimene 
rahaeraldus 
ehitustöödeks 

2006 4,2 4,6 6,5 2010 5 2023 18 

Brenneri 
baas-tunnel 

Raudtee-
tunnel 

Austria, 
Itaalia 

Lõplik kulu-
prognoos enne 
loa andmist 
põhitunneli 
ehitustööde 
alustamiseks 

2011 7,51 8,5 8,5 2022 12 2028 
(2030)4 

18 
(20) 

Fehmarni 
väina 
tunnel 

Veealune 
raudtee-
/maantee-
tunnel 

Taani 

Riikidevahelise 
lepingu 
sõlmimine 
Taani ja 
Saksamaa vahel 
ehitustööde 
kohta 

2008 4,4 5,0 7,6 2018 11 2029 22 
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Trans-
pordi-

projekt 

Transpordi-
liik 

Kaas-
rahastav 

liikmesriik/ 
liikmesriigid 

Ehitamis-
otsuse (EhO) 

etapp 

Ehitamisotsuse 
(EhO) aasta 

(A) 

Kulu-
prognoos 
EhO ajal 
(miljardi-

tes 
eurodes) 

(B) 

Kulu-
prognoos 
EhO ajal 

2019. aasta 
väärtustes 
(miljardi-

tes 
eurodes)2 

(C) 

Uusim 
kulu-

prognoos 
2019 

väärtus-
tes 

(miljardi-
tes 

eurodes)2 
(D) 

Hinnangul
ine 

avamis-
aasta EhO 

ajal 
(E) 

Hinnanguline 
ajakava EhO 

ajal 
(E – A + 1) 

Uusim 
hinnanguline 
avamisaasta 

(F) 

Uusim 
hinnanguline 

ajakava 
(F – A + 1) 

Lyon – 
Torino 

Raudtee-
tunnel 

Prantsus-
maa, Itaalia 

Rahastamis-
leping ja uue 
projekti-
arendaja 
asutamine 
ehitustööde 
jaoks 

2012 8,6 9,2 9,6 2023 12 2030 19 

Rail Baltica Raudtee Eesti, Läti, 
Leedu 

Eesti, Läti ja 
Leedu 
allkirjastatud 
valitsuste-
vaheline leping 

2017 5,8 6,2 7,0 
(5,8)3 2026 10 2029 

(2026)5
13 

(10)
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Trans-
pordi-

projekt 

Transpordi-
liik 

Kaas-
rahastav 

liikmesriik/ 
liikmesriigid 

Ehitamis-
otsuse (EhO) 

etapp 

Ehitamisotsuse 
(EhO) aasta 

(A) 

Kulu-
prognoos 
EhO ajal 
(miljardi-

tes 
eurodes) 

(B) 

Kulu-
prognoos 
EhO ajal 

2019. aasta 
väärtustes 
(miljardi-

tes 
eurodes)2 

(C) 

Uusim 
kulu-

prognoos 
2019 

väärtus-
tes 

(miljardi-
tes 

eurodes)2 
(D) 

Hinnangul
ine 

avamis-
aasta EhO 

ajal 
(E) 

Hinnanguline 
ajakava EhO 

ajal 
(E – A + 1) 

Uusim 
hinnanguline 
avamisaasta 

(F) 

Uusim 
hinnanguline 

ajakava 
(F – A + 1) 

Seine’i – 
Nord 
Europe’i 
kanal 

Sisevee-tee Prantsusmaa 

Projekti kulu-
prognoos 
otsuse järel 
projekti 
elluviimise 
kohta 
traditsioonilise 
hanke raames 

2014 4,5 4,7 5,0- 2024 11 2028 15 

1 Kuluprognoosi koostamisel kasutati väärtusaastana 2010. aastat. 
2 Kulud 2019. aasta väärtustes arvutatakse vajaduse korral kasutades Maailmapanga avatud andmepanga 2019. aasta riigikohaseid SKP kaudseid deflaatoreid. Enam kui 

ühe liikmesriigi poolt kaasrahastatud projektide korral korrigeeriti inflatsiooni vastavalt nende osalusele kaasrahastamises. 
3 7 miljardi euro suurune kuluprognoos hõlmab varu kulude tulevikus suurenemise riski katteks, nagu audiitorid on välja toonud eriaruande nr 10/2020 III lisas. 

Projektiarendaja senine ametlik prognoos on 5,8 miljardit eurot. 
4 Eriaruandes nr 10/2020 juhtisime tähelepanu lisaviivituste tekkimise ohule 2030. aastani. 
5 2029. aasta kuupäev sisaldab riskipuhvrit, mille projektiarendaja lisas 2026. aasta ametlikule avamiskuupäevale. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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IV lisa. Üldnäitajad 

Näitajad EL Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Rahvaarv (miljonites)1 448 25 38 9 328 

Pindala (tuhandetes km2)2 4 173 7 741 9 880 41 9 832 

Asustustihedus (elanikes km2 kohta)2 112 3 4 215 36 

SKP elaniku kohta (tuhandetes dollarites)1 35 55 46 82 65 

Investeering sisetransporditaristusse aastas (% SKPst)3 0,7 1,5 0,6 1,2 0,5 

Investeering maanteetaristusse aastas (miljardites eurodes)4 50 14 8 4 81 

Investeering raudteetaristusse aastas (miljardites eurodes)5 29 4 1 3 12 

Maanteetranspordi taristuvõrk (tuhandetes km) 4 9308 8789 56 511 8313 6 70 014 

Raudteetranspordi taristuvõrk (tuhandetes km) 2018 4110 4212 613 22 014 

Reisijate maanteevedu aastas, km (miljardites)6 4 680 312 493 104 6 558 

Reisijate raudteevedu aastas, km (miljardites)6 407 17 2 21 33 

Kaupade maateevedu aastas, km (miljardites)6 1 707 220 269 17 2 955 
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Näitajad EL Austraalia Kanada Šveits Ameerika 
Ühendriigid 

Kaupade raudteevedu aastas, km (miljardites)6 415 413 446 11 2 445 

Transpordiga seoses tekkinud CO2 tonnides elaniku kohta7 2 4 5 2 5 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda erinevate allikate põhjal. 1 Maailmapanga avatud andmed, 2019. 2 Maailmapanga avatud andmed, 2018. 3 OECD, 2017; EL: SKP pärineb 
Eurostati 2017. aasta andmetest ning see ei sisalda andmeid Küprose, Malta, Madalmaade ja Portugali kohta. 4 OECD, 2017; EL: arv ei sisalda andmeid Küprose, Malta, 
Madalmaade ja Portugali kohta. 5 OECD, 2017; EL: arv ei sisalda andmeid Küprose, Malta, Madalmaade ja Portugali kohta. 6 OECD, 2017; EL: Euroopa Komisjon, 2017. 7 
OECD, 2017; EL: Euroopa Keskkonnaamet, 2017. 8 Euroopa Komisjon, 2018. 9 Riiklik kaubaveo ja tarneahela strateegia, 2019. 10 Riiklik Transpordikomisjon, 2016. 11 StatCan, 
2018. 12 Transport Canada, 2019. 13 Šveitsi Föderaalne Statistikaamet, 2020. 14 USA transpordiministeerium, 2018. 

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=en
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=trsprt-data-en&doi=2122fa17-en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://www.freightaustralia.gov.au/
https://www.ntc.gov.au/sites/default/files/assets/files/Whomoveswhatwherereport.pdf
https://www144.statcan.gc.ca/tdih-cdit/cts-rtc-eng.htm
https://tc.canada.ca/en/corporate-services/transparency/corporate-management-reporting/transportation-canada-annual-reports/transportation-canada-2019
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/longueur-reseaux.html
https://www.bts.gov/tsar
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Joonis 5. Geograafilised ja transpordiga seotud näitajad ELi ning nelja 
vaadeldud riigi puhul 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda ülaltoodud allikate põhjal. 
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V lisa. Euroopa Kontrollikoja asjakohased auditijäreldused ja 
soovitused analüüsitud protsesside kohta 
Strateegia 

Eelnevad kontrollikoja järeldused ja soovitused Kontrollikoja aruanne 

Leidsime, et arvestades viivitusi valitud suurte 
transpordiprojektide ja nende juurdepääsuliinide elluviimisel, 
on ebatõenäoline, et ELi transpordi põhivõrk saavutab 
2030. aastaks täisvõimsuse. ELi transporditaristute 

eriaruanne, 2020 
Soovitasime komisjonil põhi- ja üldvõrgu tehniliste nõuete 
asjakohasus ümber hinnata, võttes arvesse võrgu 
valmisehitamiseks jäänud aega. Komisjon oli soovitusega nõus. 

Jõudsime järeldusele, et komisjoni plaan kiirraudteevõrgu 
pikkus 2030. aastaks kolmekordistada tõenäoliselt ei realiseeru. 

Kiirraudtee 
eriaruanne, 2018 

Soovitasime komisjonil võtta vastu realistlik pikaajaline 
rakenduskava ülejäänud taristu ehitamiseks, mis on vajalik ELi 
kiirraudtee põhivõrgu lõpuleviimiseks, TEN-T määruse 
ülevaatamise kontekstis. Komisjon oli soovitusega nõus. 

Järeldasime, et ELi tasandil on kindlaks määratud liiga palju nn 
põhisadamaid. 

Meretranspordi 
eriaruanne, 2016 Soovitasime komisjonil see arv üle vaadata, pidades silmas 

piisava juurdepääsetavuse taseme säilitamist ELi korral 
tervikuna. Komisjon oli soovitusega nõus. 

Leidsime, et raudtee- ja maanteetranspordi põhjustatavat 
välismõju ei võeta kasutajate poolt taristule juurdepääsuks 
makstavate tasude kehtestamisel igakülgselt arvesse. See 
avaldab negatiivset mõju ELi teistele transpordiliikidele 
ümbersuunamisega seotud eesmärkidele. Raudteekaubaveo 

eriaruanne, 2016 
Soovitasime, et komisjon peaks edendama võrdseid tingimusi 
eri transpordiliikide vahel, võttes vajaduse korral täiendavaid 
reguleerivaid ja/või muid meetmeid raudteekaubaveo 
toetamiseks. Komisjon oli soovitusega nõus. 
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Kooskõlastamine 

Eelnevad kontrollikoja järeldused ja 
soovitused 

Kontrollikoja 
aruanne Tuvastatud tava 

Leidsime, et see, kas ja millal kiirraudtee 
taristu ehitada, oli liikmesriikide otsustada. 
Kiirraudtee piiriülesed tööd ei valminud 
koordineeritud viisil. 

Kiirraudtee 
eriaruanne, 2018 

Šveits ja Ameerika 
Ühendriigid: 
piirkondlikud kavad 
koostatakse 
föderaaltasandi 
suuniste alusel ning 
edastatakse 
föderaaltasandile. 

Soovitasime komisjonil võtta ettenähtud 
parandusmeetmed, kui prioriteetsetel 
lõikudel asuvate projektide elluviimine ei 
alga kokkulepitud ajakava kohaselt, kui 
need viibivad või kui 
koordineerimisprobleemid eri piiridel 
võivad tõenäoliselt takistada rongiliini 
kavakohast kasutuselevõtmist Komisjon oli 
soovitusega nõus. 

Jõudsime järeldusele, et Euroopa Komisjoni 
õiguslikud vahendid võrgu valmimise 
kindlustamiseks 2030. aastal on piiratud. 

ELi 
transporditaristute 
eriaruanne, 2020 

Soovitasime, et komisjon lisaks sätted 
riiklike transpordikavade ja TEN-T 
määrusest tulenevate kohustuste vahelise 
sidususe tugevdamiseks, et tagada TEN-T 
määruse nõuetekohane jõustamine ja 
rakendamine. Komisjon oli soovitusega 
nõus. 

Jõudsime järeldusele, et vaatamata 
parandusmeetmete vajadusele olid 
rakendusotsused samm tõhusama 
järelevalve suunas selle üle, kuidas 
liikmesriigid põhivõrgukoridorid valmis 
ehitavad. 

ELi 
transporditaristute 
eriaruanne, 2020 

Austraalia: 
projektiportfelli 
haldab sõltumatu 
asutus. 
 
Austraalia ja Šveits: 
föderaaltasand osaleb 
enda poolt 
rahastatavate 
projektide 
järelevalvenõukogudes 
ning juhtkomiteedes. 

Soovitasime tugevdada Euroopa 
koordinaatorite rolli, tõhustades koridoride 
töökavade, milles tõstetakse esile 
prioriteetseid lõike, täitmise tagamist, 
võimaldades koordinaatoritel osaleda 
juhatuste olulistel koosolekutel ning 
parandades nende rolli TEN-T 
poliitikaeesmärkidest teavitamisel. 
Komisjon oli soovitusega nõus. 
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Valik 

Eelnevad kontrollikoja järeldused ja 
soovitused 

Kontrollikoja 
aruanne Tuvastatud tava 

Jõudsime järeldusele, et kõigi meie valimisse 
kuulunud transporditaristute (TFI) puhul ei 
kasutatud kulude-tulude analüüsi 
nõuetekohaselt otsuste tegemise vahendina 
kogu TFI tasandil. ELi 

transporditaristute 
eriaruanne, 2020 

Kõik vaatluseks 
valitud riigid: 
projektiarendajate 
kasutatud 
algandmed ja 
nendega kaasnevad 
analüüsid esitatakse 
koos taotlusega ning 
föderaaltasand viib 
analüüsi uuesti läbi, 
kontrollides 
andmete ja valitud 
eelduste 
usaldusväärsust. 

Soovitasime, et komisjon nõuaks lisaks 
üksikasjalikele lõigupõhistele analüüsidele 
usaldusväärset, põhjalikku ja läbipaistvat 
üldist sotsiaal-majanduslikku kulude-tulude 
analüüsi iga megaprojekti kohta tervikuna. 
Komisjon ei olnud selle soovitusega nõus. 

Leidsime, et vajaduste kiirraudteetaristusse 
tehtud investeeringute järele hindamise 
kvaliteet liikmesriikides on madal ning 
ehitamise otsused on riiklikud ja poliitilised 
ning põhinevad harva nõuetekohastel 
tasuvusanalüüsidel. Kiirraudtee 

eriaruanne, 2018 
Soovitasime, et komisjon seoks ELi 
kaasrahastamise eraldamise ülikiirete 
raudteeliinide vajalikkuse kohta tehtava 
hindamisega. Komisjon nõustus soovitusega 
osaliselt. 

Jõudsime järeldusele, et auditeeritud 
rahastamisjuhtudest poolte puhul oli 
sadamataristu kasutamata või tugevalt 
alakasutatud. See tõstis omakorda esile 
puudused vajaduste eelhindamises. 

Meretranspordi 
eriaruanne, 2016 Soovitasime komisjonil rahastada 

sadamataristuid, välja arvatud ühendused 
tagamaadega, ainult eritingimustel, 
sealhulgas kindlakstehtud vajaduse ja 
tõendatud lisaväärtuse korral ELi jaoks. 
Komisjon nõustus soovitusega osaliselt. 
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Eelnevad kontrollikoja järeldused ja 
soovitused 

Kontrollikoja 
aruanne Tuvastatud tava 

Leidsime, et ELi kaasrahastamist 
võimaldatakse suurtele 
transpordiprojektidele paljude meetmete 
kaudu, seda ka ELi seitsmeaastase 
programmitöö perioodi raames. Niisugune 
kaasrahastamise viis toob kaasa 
topeltrahastamist. ELi 

transporditaristute 
eriaruanne, 2020 

Kanada: 
kaheastmeline 
rakendamine 
leevendab 
halduskoormuse 
riski. 
 
Austraalia ja Šveits: 
kasutusel on 
mehhanismid, mis 
seovad 
toetuskõlblikkuse 
perioodi suurte 
transpordiprojektide 
pikkade elluviimise 
ajakavadega. 

Soovitasime, et komisjon juhiks 
megaprojektide osaks olevate alaprojektide 
valikut, et suurendada juhtimise tõhusust. 
Komisjon ei olnud selle soovitusega nõus. 

Seire 

Eelnevad kontrollikoja järeldused ja 
soovitused 

Kontrollikoja 
aruanne Tuvastatud tava 

Jõudsime järeldusele, et suurte 
transpordiprojektide elluviimise tõhusus on 
madal ja komisjonis puudub suurtele 
transpordiprojektidele keskendunud 
spetsiaalne talitus projektiarendajate 
juhtimiseks ning suunamiseks. 

ELi 
transporditaristute 
eriaruanne, 2020 

Ameerika 
Ühendriigid: 
spetsiaalselt 
määratud projekti 
järelevalvajad ja 
automaatne 
mehhanism seire 
tugevdamiseks. 
 
Šveits: eesrindlikud 
tulemuslikkuse 
seiremehhanismid. 

Soovitasime komisjonile sellise keskuse 
loomist. Komisjon ei olnud selle soovitusega 
nõus. 

Jõudsime järeldusele, et auditeeritud 
kiirraudteeliinide puhul olid ülekulud ja 
viivitused ehituses normiks ning liinide 
kasutuselevõtmine pärast nende valmimist 
võttis kaua aega. 

Kiirraudtee 
eriaruanne, 2018 

Jõudsime järeldusele, et komisjon seob 
projektide ELi poolse kaasrahastamise endiselt 
üksnes väljunditega. 

ELi 
transporditaristute 
eriaruanne, 2020 

Ameerika 
Ühendriigid: 
väljundnäitajate 
määratlemine 
projektide valimisel 
ja toetuslepingute 
koostamisel. 

Soovitasime komisjonil lisada tulevastesse 
rakendusotsustesse aruande oodatavate 
tulemuste kohta (nt transpordi 
ümbersuunamine, liiklusprognooside 
eesmärgid). Komisjon nõustus soovitusega 
osaliselt. 
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Eelnevad kontrollikoja järeldused ja 
soovitused 

Kontrollikoja 
aruanne Tuvastatud tava 

Soovitasime, et komisjon seoks 
toetusesaajatele eraldatava ELi 
kaasrahastamise mitte üksnes väljundite, vaid 
ka väljakuulutatud tulemuste saavutamisega. 
Komisjon ei olnud selle soovitusega nõus. 

Kiirraudtee 
eriaruanne, 2018 

Järelhindamine 

Eelnevad kontrollikoja järeldused ja 
soovitused 

Kontrollikoja 
aruanne Tuvastatud tava 

Jõudsime järeldusele, et komisjon ei vii läbi 
üksikute suurte transpordiprojektide 
süstemaatilist järelhindamist. ELi 

transporditaristute 
eriaruanne, 2020 

Ameerika 
Ühendriigid: 
projektiarendajatelt 
nõutakse 
järelhindamise 
tegemist, mille 
kulud on 
rahastamiskõlblikud 
toetusprogrammi 
raames. 
 
Norra: sõltumatud 
uurijad teevad 
järelhindamisi, 
kasutades 
kavandamisetapis 
kindlaksmääratud 
võrdlusalust. 
 
Prantsusmaa: 
projektiarendajatelt 
nõutakse 
järelhindamiste 
sooritamist (Bilan 
LOTI) 

Soovitasime, et komisjon kohustaks 
rakendusotsustes kõiki liikmesriike jagama 
järelhindamise tulemusi komisjoniga. 
Komisjon nõustus soovitusega osaliselt. 

Soovitasime komisjonil kehtestada 
toetusesaajatele tulemuspreemia, kui 
järelhindamine tõendab, et oodatud 
tulemused on ületatud. Komisjon ei olnud 
selle soovitusega nõus. 

Kiirraudtee 
eriaruanne, 2018 

Soovitasime, et komisjon sooritaks mõju 
järelhindamisi sagedamini, õppetundide 
saamiseks selle kohta, kuidas üleeuroopalist 
transpordivõrku tõhusamalt juurutada. 
Komisjon oli soovitusega nõus. 

TEN-T eriaruanne, 
2005 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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VI lisa. Eksperdirühmade koosseis 

Eksperdid Organisatsioon / Asutus 

Austraalia 

Peter Abelson Applied Economics P/L tegevdirektor ja Economic Society of 
Australia liige 

Stephen Alchin SD Alchin Advisory Pty Ltd direktor 

Martin Locke Sydney Ülikooli ettevõtluskooli transpordi- ja 
logistikauuringute instituudi dotsent 

John Stanley Sydney Ülikooli ettevõtluskooli transpordi- ja 
logistikauuringute instituudi dotsent 

Peter Thornton Transportation Associates Pty Ltd direktor 

Marion Terrill Grattani Instituudi transpordi ja linnade programmi 
direktor 

Kanada 

Mary R. Brooks Dalhousie Ülikooli (Halifax) Rowe ärikooli emeriitprofessor 

G. Kent Fellows Calgary Ülikooli avaliku poliitika õppetooli dotsent ja 
programmi (Kanada põhjakoridor) asedirektor 

Anthony Perl Simon Fraseri Ülikooli (Vancouver) professor 

Matti Siemiatycki Toronto Ülikooli (Toronto) professor 

Šveits 

Brian T. Adey Ehitus- ja Taristuhalduse Instituudi (IBI) professor, ETH 
Zürich (ETHZ) 

Yves Crozet Poliitikauuringute instituudi emeriitprofessor (Lyoni Ülikool, 
Prantsusmaa) 

Heinz Ehrbar Ehitus- ja Taristuhalduse Instituudi (IBI) ettevõtja-resident, 
ETH Zürich (ETHZ) 

Yves Putallaz Konsultatsioonifirma IMDM tegevjuht (Šveits), St. Pölteni 
rakendusteaduste ülikooli abiõppejõud (Austria) 

Ameerika Ühendriigid 

Daniel Behr Rahvusvahelise transpordisektori konsultant 
eritähelepanuga raudteeteenustele, Behr & Associates Inc. 

Bruce Lambert Doktorant, Antwerpeni Ülikool 

Paul Lewis Eno Transpordikeskuse asepresident poliitika ja rahanduse 
alal 

Kuue ELi kaasrahastatud suure 
transpordiprojekti tulemuslikkuse 

analüüs kulude ja ajakava osas 
Oxford Global Projects Ltd.  

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.  
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Lühendid 
BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (Ameerika Ühendriigid) 

CINEA: Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet 

DG ENV: Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraat 

DG MOVE: Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraat 

DG REGIO: Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat 

ERF: Euroopa Regionaalarengu Fond 

Eurostat: Euroopa Liidu Statistikaamet 

FHWA: Föderaalne Maanteeamet (Ameerika Ühendriigid) 

FOT: Föderaalne Transpordiamet (Šveits) 

FTA: Föderaalne Transiidiamet (Ameerika Ühendriigid) 

IA: Infrastructure Australia 

IMF: Rahvusvaheline Valuutafond 

INEA: Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet 

INFRA: Infrastructure For Rebuilding America (Ameerika Ühendriigid) 

LOTI: Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (Prantsusmaa) 

MFR: mitmeaastane finantsraamistik 

NPA: Riiklik Partnerlusleping (Austraalia) 

NRLA: uus raudteeühendus läbi Alpide 

NTNU: Norra Teaduse ja Tehnoloogia Ülikool 

OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

SKP: sisemajanduse koguprodukt 

STEP: võrgu laiendusprogramm (Šveits) 

TEN-T: üleeuroopaline transpordivõrk 
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TIGER: Transportation Investment Generating Economic Recovery (Ameerika 
Ühendriigid) 

ÜF: Ühtekuuluvusfond 
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Mõisted 
Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet: innovatsiooni ja Võrkude 
Rakendusameti (INEA) järeltulija, mille Euroopa Komisjon asutas oma Euroopa 
ühendamise rahastu programmi ja varasemate programmide tehnilise ja rahalise 
rakendamise juhtimiseks. 

Euroopa Regionaalarengu Fond: ELi majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust 
tugevdav fond, millest rahastatakse investeeringuid piirkondadevahelise 
tasakaalustamatuse vähendamiseks. 

Euroopa roheline kokkulepe: 2019. aastal vastu võetud ELi arengustrateegia, mille 
eesmärk on muuta EL aastaks 2050 kliimaneutraalseks. 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid: viis peamist ELi fondi, mis üheskoos 
toetavad majanduse arengut kogu ELis: Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa 
Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfond. 

Euroopa ühendamise rahastu: vahend, millest antakse rahalist toestust energia-, 
transpordi- ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektoritele kestliku ja 
ühendatud taristu loomiseks. 

Jagatud eelarve täitmine: ELi eelarve täitmise viis, mille raames (vastupidiselt otsesele 
eelarve täitmisele) delegeerib komisjon täitmisülesanded liikmesriikidele, kandes ise 
lõplikku vastutust. 

Kulukohustusest vabastamine: kasutamata kulukohustuse osaline või täielik 
tühistamine komisjoni poolt. 

Mitmeaastane finantsraamistik: ELi kulutuste kava, milles on üldjuhul seitsmeks 
aastaks määratletud prioriteedid (tuginedes poliitikaeesmärkidele) ja piirmäärad. See 
annab aluse ELi aastaeelarvete väljatöötamiseks, piirates kõikide kulukategooriate 
kulutusi. Praegune mitmeaastane finantsraamistik hõlmab ajavahemikku 2021–2027. 

Näitaja: teave, mida kasutatakse tulemuslikkuse mõne aspekti mõõtmiseks või 
hindamiseks. 

Otsene eelarve täitmine: ELi fondi või programmi eelarve täitmine üksnes komisjoni 
poolt, vastupidiselt jagatud või kaudsele eelarve täitmisele. 
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Projektiarendaja: avalik või eraõiguslik üksus, mis vastutab suure taristuprojekti 
elluviimise eest, sealhulgas keskkonna- ja ehituslubade ning kõigi saadaolevate riiklike 
ja ELi rahaliste vahendite taotlemise eest. 

Säästva ja aruka liikuvuse strateegia: 2020. aastal esitatud ELi strateegia, mille 
eesmärk on vähendada transpordiga seotud heitkoguseid 2050. aastaks 90%, mis 
saavutatakse läbi konkurentsivõimelisema, ohutuma, kättesaadavama ja 
taskukohasema transpordisüsteemi. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu: ELi rahalise toetuse mehhanism COVID-19 pandeemia 
majandusliku ja sotsiaalse mõju leevendamiseks ning taastumise kiirendamiseks, 
edendades samal ajal rohe- ja digipööret. 

Tasuvusanalüüs: välja pakutud tegevuskava prognoositava maksumuse võrdlus 
kasuga, mida see eeldatavalt toob. 

TEN-T (üleeuroopalised transpordivõrgud): maantee-, raudtee-, õhu- ja veetranspordi 
kavandatud võrgud Euroopas. Üleeuroopalised transpordivõrgud on osa suuremast 
üleeuroopaliste võrkude süsteemist (TEN), mis hõlmab telekommunikatsioonivõrku ja 
energiavõrku. 

Toetus: ELi eelarvest toetusesaajale antav tagastamatu toetus toetuskõlbliku projekti 
või programmi rakendamiseks. 

Täitevasutus: komisjoni poolt piiratud ajaks loodud ja hallatav organisatsioon, et täita 
tema nimel ja vastutusel ELi programmide ja projektidega seotud konkreetseid 
ülesandeid. 

Võrdlusalus: etalon või standard, mille järgi tulemuslikkust või saavutusi hinnata saab. 

Ühtekuuluvusfond: ELi-siseste majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks 
loodud ELi fond, millest rahastatakse selliste liikmesriikide investeeringuid, mille 
kogurahvatulu elaniku kohta jääb alla 90% ELi keskmisest. 
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Ülevaate koostajad 
Käesolevas kontrollikoja ülevaates „ELi raamistik suurte transporditaristu projektide 
jaoks: rahvusvaheline võrdlus“ tuuakse näiteid rahvusvahelistest tavadest ja tehakse 
kindlaks komisjoni probleemid seoses nende projektide tulevase toetamisega. 

Ülevaate võttis vastu ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud 
investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda, mille eesistuja on 
kontrollikoja liige Iliana Ivanova. Ülevaate koostamist juhtis kontrollikoja liige 
Annemie Turtelboom, keda toetasid kabinetiülem Florence Fornaroli ja kabineti nõunik 
Celil Ishik, valdkonnajuht Helder Farie Viegas, auditijuht Guido Fara ning audiitorid 
Manja Ernst, Nils Odins ja Luc T'Joen. Keelealast abi osutas Adrian Williams. 

 
Vasakult paremale: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas, 
Annemie Turtelboom, Luc T'Joen, Manja Ernst, Nils Odins. 



Suurtel taristuprojektidel on võtmeroll ELi 
üleeuroopalise transpordivõrgu väljaarendamisel. 
Käesolevas ülevaates võrreldakse suurte 
taristuprojektide ELi raamistikku valitud 
riikide raamistikega, tehes kindlaks tavad, 
millest komisjon ja poliitikakujundajad võiksid 
inspiratsiooni ammutada ja mida vajaduse korral 
ELi konteksti sobitada.
Me ei tuvastanud ühtegi tava, mille abil saaks 
tegeleda ELi strateegiaga seotud puudustega. 
Koordineerimise, valiku, järelevalve ja 
järelhindamisega seotud protsesside puhul tõime 
aga esile asjakohaseid näiteid.
Analüüsisime ka kuue ELi kaasrahastatud projekti 
praegust eelarvet ja ajakava ületamist. Võrreldes 
üldise võrdlusalusega on neljal neist projektidest 
eelarve väiksemas mahus ületatud ning enamikul 
neist esines keskmisest pikemaid viivitusi 
ajakavas.

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1

Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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