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ELi audiitorite sõnul on kolm neljandikku mittetootlikest 
investeeringutest põllumajanduses „liiga kulukad” 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt ei olnud kolm neljandikku auditeeritud projektidest, 
mida rahastati ELi kavast eesmärgiga toetada põllumajandustootjaid keskkonna parandamisel, 
kulutõhusad. Suurem osa nn mittetootlikest investeeringutest aitas kaasa maastiku- ja bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsele. Audiitorid leidsid aga selgeid märke sellest, et 75 % juhtudel olid kulud kas 
ebamõistlikult suured või ebapiisavalt põhjendatud. Puudused näiteks hekkide rajamiseks ja 
märgalade taastamiseks tehtavate investeeringute valimises tingisid selle, et taotlusi ei hinnatud 
nõuetekohaselt valikukriteeriumide alusel ja toetust anti rahastamiskõlbmatutele projektidele. 

Perioodil 2007–2013 eraldati mittetootlikele investeeringutele avaliku sektori vahenditest ligikaudu 
860 miljonit eurot. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist ja riikliku kaasrahastamise vahenditest 
eraldatud avaliku sektori toetus kattis sageli 100 % projektikuludest.  

Audiitorid külastasid nelja liikmesriiki – Portugal, Taani, Ühendkuningriik (Inglismaa) ja Itaalia (Apuulia) –, 
mis kasutasid kokku 80 % eraldatud kogusummast. 28-st auditeeritud projektist osutus kulutõhusaks ainult 
viis. Aruandes hoiatatakse, et kõnealune küsimus ei pruugi piirduda üksnes valimisse kuulunud 
projektidega, sest probleemid tulenesid puudustest liikmesriikide juhtimis- ja kontrollisüsteemides.  

„Meie põllumajanduskeskkonna säästev majandamine on kahtlemata oluline”, ütles aruande eest vastutav 
Euroopa Kontrollikoja liige Jan Kinšt, „kuid ELi toetus peab olema ka rahaliselt otstarbekas”.  

Auditiga leiti, et liikmesriigid ei kontrollinud nõuetekohaselt deklareeritud kulude tegelikkust või võtsid 
põhjenduseta vastu kõige kallima pakkumuse. Mitmel juhul rahastati projekte, mis ilmselgelt suurendasid 
ettevõtte väärtust, täies mahus avaliku sektori vahenditest või rakendati nende suhtes tunduvalt kõrgemat 
toetusmäära kui tootlikele investeeringutele antava toetuse määr.  

Seirenäitajatega mõõdeti üksnes selliseid andmeid, nagu avaliku sektori kulutuste summa ja toetust 
saavate põllumajandusettevõtete arv, andes vähe teavet ELi ja liikmesriikide tasandil saavutatud tulemuste 
kohta. Ehkki perioodil 2014–2020 toetuse andmine jätkub, ei ole komisjon ja liikmesriigid veel enamikku 
puudustest kõrvaldanud, sest nende tegevus ei olnud puuduste õigeaegseks avastamiseks piisav.  

Eelkõige soovitavad audiitorid liikmesriikidel tulevikus:  
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• hinnata, mil määral rakendatakse mittetootlikke investeeringuid koostoimes teiste 
keskkonnakavadega; 

• süstemaatiliselt kontrollida väljamaksetaotluste tõendavaid dokumente; 

• kindlaks määrata spetsiifilised tulemusnäitajad ning neist oma iga-aastastes 
rakendamisaruannetes aru anda; 

• kindlaks määrata kriteeriumid, mille abil välja selgitada kõige kõrgema toetusmääraga 
mittetootlikest investeeringutest saadav võimalik tulu ja toetuse intensiivsust vastavalt reguleerida;  

• tagada, et kulud ei ületaks sarnaste tööde hinda vabaturul. 

Komisjon peaks kontrollima mittetootlike investeeringute rakendamist liikmesriikide iga-aastaste 
rakendamisaruannete põhjal, esitama liikmesriikidele valikukriteeriume käsitlevad suunised ja 
tagama, et põllumajanduse keskkonnaeesmärkide saavutamist kontrollitakse hindamiste raames. 

 

Toimetajatele 

Osana ELi maaelu arengu poliitikast võivad liikmesriigid kasutada ELi eelarvet toetuste eraldamiseks 
mittetootlike investeeringute kulude katmiseks, mis ei tooda märkimisväärset käivet, sissetulekut või 
tulu ega suurenda oluliselt toetusesaaja põllumajandusettevõtte väärtust, kuid avaldavad positiivset 
keskkonnamõju. Eelkõige peaksid mittetootlikud investeeringud aitama täita põllumajanduse 
keskkonnapoliitika eesmärke või muude keskkonnakavade raames võetud kohustusi, või suurendada 
kaitsealade keskkonnaväärtust. 

 

Eriaruanne nr 20/2015: Põllumajanduses mittetootlikeks investeeringuteks antava ELi maaelu 
arengu toetuse kulutõhusus on kättesaadav 23-s ELi keeles. 

 

 


