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Audiitorite sõnul ei ole Sahara-taguse Aafrika riikidele 
valitsemissektori tulude teenimiseks antav ELi toetus veel 
mõjus 
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt ei ole ELi toetus, mida antakse Sahara-taguse 
Aafrika riikidele siseriiklike tulude suurendamisele kaasaaitamiseks, veel mõjus, mis tuleneb 
puudustest toetuse andmisel. Audiitorid leidsid, et parandamist vajavad nii toetusmeetmete 
ülesehitus, maksete tegemise tingimused kui asjaomaste riikidega peetav poliitiline dialoog. 

Valitsemissektori tulude teenimine siseriiklikest maksudest või muudest allikatest on jätkusuutliku arengu 
seisukohast keskse tähtsusega ning seetõttu ELi arengupoliitika üks prioriteete. EL toetab tulude 
kasutuselevõttu mitmel viisil, sealhulgas eelarvetoetuse kaudu. Alates 2012. aastast kuni 2016. aasta 
aprillini moodustas selline toetus kokku 4,9 miljardit eurot, millest 1,7 miljardit eurot eraldati Sahara-
taguse Aafrika riikidele. 

Audiitorid kontrollisid, kuidas kasutas Euroopa Komisjon eelarvetoetuse lepinguid tulude 
kasutuselevõtmise toetamiseks üheksas väikese ja keskmisest väiksema sissetulekuga Sahara-taguse 
Aafrika riigis: Cabo Verdes, Kesk-Aafrika Vabariigis, Malis, Mauritaanias, Mosambiigis, Nigeris, Rwandas, 
Senegalis ja Sierra Leones. Nad leidsid, et tänu komisjoni uuele lähenemisviisile paranesid siseriiklike tulude 
kasutuselevõtmise hindamisnõuded, kuid puudused selle rakendamisel takistasid toetuslepingute 
potentsiaali täielikku realiseerimist ja komisjon ei olnud viimaseid mõjusalt kasutanud. 

„Siseriiklike tulude kasutuselevõtmine on rahvusvaheliste arengupartnerite jaoks prioriteet,“ ütles aruande 
eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Danièle Lamarque. „ELi toetuse mõjusust vähendavad aga 
kavandamises ja rakendamises esinevad puudused ning keerulised kohalikud olud.“ 

Audiitorite sõnul ei pööranud komisjon eelarvetoetuse meetmete kavandamisel tulude kasutuselevõtule 
piisavalt tähelepanu. Ehkki komisjon hindas koos teiste rahastajatega süstemaatiliselt partnerriikide 
tulupoliitikat ja haldust, ei tehtud seda alati ülevaatlikul viisil: hinnangud ei hõlmanud mõningaid riikide 
maksupoliitika ja halduse põhiaspekte, samuti ei hinnatud põhiriske, mis on seotud maksuvabastuste ja 
maksude kogumise ning loodusvaradest saadava tuluga. 

Komisjon seadis 15-st auditeeritud eelarvetoetuse lepingust ainult viies eelarvetoetuse väljamaksmise 
tingimuseks teatavate reformide elluviimise. Tingimused ei soodustanud alati reformide rakendamist, olles 
kas juba täidetud, liiga kergesti täidetavad või mittetäidetavad. Tulude kasutuselevõtu alaseid tingimusi 
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kasutati kõigi eelarvetoetuse lepinguliikide puhul ebapiisavalt. 

Üks eelarvetoetuse põhielemente on komisjoni ja asjaomaste riikide vaheline poliitiline dialoog, mis peaks 
komisjoni enda sõnul keskenduma siseriiklike tulude küsimustele. Edasimineku ja oluliste küsimuste 
jälgimiseks on vajalik dialoogistrateegia koos selgelt väljendatud eesmärkidega. Sellist strateegiat aga välja 
ei töötatud, isegi mitte riikides, kus komisjon oli tuvastanud spetsiifilisi siseriiklike tulude kasutuselevõtuga 
seotud probleeme. See muutis tulemuste jälgimise tunduvalt keerulisemaks. Suutlikkuse suurendamiseks 
antav abi moodustas auditeeritud ELi eelarvetoetuse lepingutes väga väikese osa, ehkki see on tulude 
mõjusa kasutuselevõtu tagamiseks Sahara-taguse Aafrika riikides keskse tähtsusega. Ühtlasi ilmnes auditi 
käigus, et puudusid asjakohased järelevalvevahendid, mille abil tõendada, et ELi eelarvetoetus oli kaasa 
aidanud siseriiklike tulude kasutuselevõtu paranemisele. Audiitorid soovitavad komisjonil:  

• tõhustada siseriiklike tulude kasutuselevõtu hindamist ja riskianalüüsi; 

• võtta konkreetsete väljamaksetingimuste seadmisel rohkem arvesse siseriiklike tulude 
kasutuselevõtmist; 

• tõhustada aruandlust siseriiklike tulude kasutuselevõtu soodustamiseks antava eelarvetoetuse 
kasutamise üle; 

• tõhustada poliitilist dialoogi selles valdkonnas; 

• tõhustada suutlikkuse suurendamist siseriiklike tulude kasutuselevõtmiseks; 

• paremini hinnata, kuidas oleksid eelarvetoetuse meetmed võinud kaasa aidata siseriiklike tulude 
kasutuselevõtu parandamisele. 

Toimetajatele 

Siseriiklike tulude kasutuselevõtmise parandamine vähendab sõltuvust arenguabist, edendab avaliku 
sektori juhtimist, sest maksumaksjad kalduvad oma valitsust vastutavaks pidama, ning on riigi 
ülesehitamise seisukohalt keskse tähtsusega. 

Ometi on arengumaadel, eriti väikese ja keskmisest väiksema sissetulekuga riikidel, siseriiklike tulude 
kasutuselevõtmisel suuri raskusi. Maksude suhe SKPsse neis riikides on 10–20 %, samal ajal kui arenenud 
riikides on see 25–40 %. Nende puhul raskendavad maksude ja muude tulude kogumist erilised 
probleemid: laialt levinud vaesus ja kirjaoskamatus, raskesti maksustatavad rühmad elatuspõllumajanduses 
ja mitteametlikus sektoris, problemaatiline raamatupidamisarvestus erasektoris, õigusriigi põhimõtete 
puudulik rakendamine, levinud korruptsioon ja nõrk haldussuutlikkus. 

Eriaruanne nr 35/2016: „Eelarvetoetuse kasutamine siseriiklike tulude kasutuselevõtu soodustamiseks 
Sahara-taguses Aafrikas” on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil www.eca.europa.eu ELi 23 keeles. 

 


