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Audiitorite sõnul tuleb ELi toetuse puhul ettevõtete
tootlikele investeeringutele panna suuremat rõhku
kestvusele
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt ei pandud ajavahemikus 2000–2013 Euroopa
ettevõtete tootlikele investeeringutele antud ERFi toetuste juhtimisel piisavalt rõhku kestvuse
aspektile. Audiitorid jõudsid järeldusele, et ligikaudu viiendiku projektide puhul püsisid
tulemused üksnes projektide valmimiseni ning veerandi projektide puhul püsisid need vaid
osaliselt kauem – peamiselt seetõttu, et toetuste juhtimisel ei pandud rõhku kestvuse
aspektile.
Euroopa Regionaalarengu Fond toetab tootlike investeeringute rahastamist, et luua ja säilitada
jätkusuutlikke töökohti meetmetega, mis soodustavad ka kohalikku ja piirkondlikku arengut.
Ajavahemikuks 2000–2013 eraldati selleks enam kui 75 miljardit eurot; perioodiks 2014–2020 on
kavandatud enam kui 68 miljardit eurot.
Audiitorid hindasid, kas nimetatud rahastamist juhiti nii, et see tagas väljundite ja tulemuste kestvuse, ning
mis olid seda mõjutavad peamised tegurid. Audiitorid uurisid 41 lõpule viidud tootlike investeeringute
projekti, mida kaasrahastati ajavahemikus 2000–2013 Austrias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Itaalias ja
Poolas.
Audiitorid leidsid, et ELi õigusaktides kestvusele seatud nõuded olid täidetud kõigis auditeeritud
piirkondades. Lisaks olid auditeeritud projektid üldiselt saavutanud kavandatud väljundid ning enamikul
juhtudest olid soetatud vara ja muud väljundid endiselt alles ja kasutuses. Paljudel juhtudel pikaajalisi
tulemusi aga ei saavutatud.
„Enamik uuritud projektidest oli andnud kavandatud tulemusi, mis puudutasid peamiselt töökohtade
loomist, paremat juurdepääsu rahastamisele ja laenudele ning suurenenud tootmist ja tootlikkust. Viiendik
projektidest ei olnud aga suutnud oma valmimise ajaks saavutatud tulemusi säilitada,“ ütles aruande eest
vastutav kontrollikoja liige Ladislav Balko.

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja eriaruande põhisõnumid.
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Lisaks ei olnud peaaegu poolte auditeeritud projektide puhul võimalik saavutatud tulemuste kestvust
nende kohustusliku kestvusaja lõpus hinnata, sest projektide elluviimise käigus ja pärast seda ei olnud alati
kogutud sellekohast teavet ning/või kuna asjaomaseid dokumente ei olnud auditi tegemise ajal enam
olemas.
Mõnel korral olid kestvate tulemuste puudumise põhjused selgelt väljaspool ametiasutuste ja
toetusesaajate kontrolli (näiteks 2007.–2008. aastale järgnenud majanduskriis või liikmesriigi õigusaktide
muutmine). Sageli tulenes see aga puudulikust juhtimisest – näiteks ebaküllaldasest keskendumisest
kestvusele strateegilise planeerimise tasandil, projektide puudulikust valimisest, seirest ja aruandlusest,
ning ametiasutuste võetavate parandusmeetmete ebajärjekindlast rakendamisest eesmärkide
mittesaavutamise korral.
Audiitorid märkisid, et perioodi 2014–2020 õigusraamistikku on parandatud. Siiski on vaja võtta
täiendavaid meetmeid, et saavutada selle programmitöö perioodi jooksul tulemuste kestvus ja parandada
programmide ülesehitust 2020. aastale järgneval perioodil.
Audiitorid soovitavad liikmesriikidel
•
edendada tulemuste kestvust, keskendudes rohkem riskide kindlakstegemisele ja leevendamisele ning eri liiki
ettevõtete vajaduste paremale analüüsile;
•

parandada valikumenetlusi ja -kriteeriume ning seire- ja aruandluskorda;

•
kehtestada projektide tasandil eesmärkide (kui need on olemas) mittesaavutamisega seotud selged
parandusmeetmed ning neid järjepidevalt rakendama.
Komisjon peaks
•
pöörama rakenduskavade heakskiitmisel erilist tähelepanu sellele, kuidas liikmesriigid käsitlevad projektitulemuste
kestvust;
•
tagama, et liikmesriigid rakendaksid järjepidevalt selgeid parandusmeetmeid (sh toetuste tagasinõudmise korda), kui
projektid ei täida ELi kohustuslikke kestvusnõudeid.
Tulevaste ELi ettevõtlustoetuse programmide paremaks ettevalmistamiseks peaksid komisjon ja
liikmesriigid tagama, et hindamiste käigus vaadeldaks süstemaatilisemalt projektitulemuste kestvust.

Toimetajatele
Euroopa Regionaalarengu Fondi antavat tootlike investeeringute toetust saavad praegu üksnes VKEd.
Suured ettevõtted võivad aga samuti toetust saada, eeldusel et investeering hõlmab koostööd VKEdega
ning aitab kaasa teadusuuringute, tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni tugevdamisele või toetab
üleminekut vähese CO2-heitega majandusele.
Eriaruanne nr 8/2018: „ELi toetus ettevõtete tootlikele investeeringutele –
vajatakse suuremat rõhku kestvusele“ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi
23 keeles.

2

