
Enn Eesmaa 

Suur aitäh! Austatud kolleegid, lugupeetud peaminister! Eesti Vabariigi valitsuse tegevusi 
Euroopa Liidu poliitika teostamisel kaheksa minuti jooksul vähegi põhjapanevamalt 
analüüsida oleks ju lausa võimatu. Seda rohkem, et see ülesanne käis isegi peaministril üle 
jõu ning seda kolm korda pikema ajalimiidi turvil. Seetõttu keskendun probleemidele, mis 
puudutavad meie väheseid saavutusi ja rohkeid möödalaskmisi kõikvõimalike eurotoetuste 
taotlemisel ja kasutamisel, seda eriti praegusel toetusperioodil. 

Kuigi Rahandusministeeriumi arvates on eelmise toetusperioodi, see tähendab aastate 
2004–2006 struktuurifondide vahendite rakendamine olnud üldiselt edukas, on kasutamata 
kümnete miljonite kroonide jagu raha ja seda ainuüksi Euroopa Sotsiaalfondi vahendite 
arvelt. Ühtekuuluvusfondi rakendamise osas kuuluvad probleemsete projektide hulka 
näiteks Kukruse–Jõhvi teelõigu ehitamine, mille ehitusleping alles lõpetamata. Samas seisus 
on kahjuks ka Muuga sadama idaosa laienemisprojekt. Kokku tähendab see üle poole 
miljardi krooni kasutamata jätmist.

Riigikontrolli audit Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi raha kasutamise kohta tõdes, et liig 
sageli pole suudetud tagada projektide tähtaegset kavandatud mahus ja korrektse 
eelarvega elluviimist. Madal haldussuutlikkus pärsib nii ministeeriumite kui toetuse 
taotlejate võimalusi abirahade väljamaksmiseks, mistõttu suureneb oht, et osa ülitarvilikust 
eurorahast võib tagasi minna. 

Korvamatud kahju on tekitanud rikkumised euroraha kasutamisel. Ainuüksi läinud aastal 
tuvastati selliseid rikkumisi 65 ning kahjuks on see tõusev arengukõver. Kõige rohkem on 
rikkumisi Euroopa sotsiaalfondi toetuste kasutamisel. Rahandusministeeriumi finantskontrolli 
osakonnal on nende probleemidega tegelemisel ees tõsine ja tõenäoliselt lõpetamata töö 
ning vähe lohutab meid tõdemus, et Eestis esinevad rikkumised ei erine oluliselt ülejäänud 
Euroopa omadest. Kõige lisaks ärme unusta, et Euroopa Komisjoni ja Euroopa pettuste 
vastaste ameti OLAF töö kuulub Euroopa Komisjoni asepresidendi Siim Kallase 
vastutusalasse. Teatavasti saame eelmiseks toetusprerioodiks eraldatud 5,8 miljardit krooni 
Eesti arengusse suunata veel vaid käesoleva aasta lõpuni. Õnneks võib suurteks transpordi- 
ja keskkonnainvesteeringuteks eraldatud 4,8 miljardit krooni kasutada veel 2010. aasta 
lõpuni, kuid aega on tegelikult tunduvalt vähem, kui seni tegemata tööd. Seda enam, et 
käes on uus rahastamisperiood, milles koos jõuludega saab esimene aasta juba läbi. Uuel 
perioodil rahastatavate transpordisektori projektide nimekiri kinnitati olulise hilinemisega 
alles tänavu ning sellega on kavandatud ettenähtud toetusrahast vaid poole jagu kasutusele 
võtmine. Viivitused projektide valikul lükkavad tunduvalt edasi uute projektide reaalset 
alustamist, mis mõne aja pärast tekitab ebasoovitavat projektide kuhjumist. Aastani 2013 
on Eestil võimalik kasutada üle 53 miljardi krooni struktuuritoetust, mis on tublisti üle poole 
meie riigi aastaeelarvest. Kahjuks on meetmete avamine ja kõigekülgne ettevalmistus 
nõudnud planeeritust tunduvalt rohkem aega ning seetõttu on juba täna põhjust 
muretsemiseks. Eesti majanduse elavdamiseks on toetusraha maksimaalne ning võimalikult 
kiire kasutamine ülioluline küsimus. Liiga aeglase töötempo kohta on oma kriitilised 
märkused Eestile esitanud ka Euroopa Komisjon oma kirjas Rahandusministeeriumile, milles 
käsitles toetusperioodi 2007–2013 struktuurivahendite aeglast kasutuselevõttu ja 
korraldusasutustes toimunud struktuurimuutusi, rõhutades vajadust tagada korrektne ja 
eesmärgipärane vahendite rakendamine. 



Uueks toetusperioodi struktuurivahendite kasutamise eelduseks, et liikmesriigid viivad läbi 
rakendussüsteemi vastavushindamise. Struktuurivahenditest on alanud toetusperioodil Eestil 
võimalik kasutada kokku 127 erinevat toetusskeemi meedet. Nende hulka kuuluvad nii 
avatud taotlusvoorud, investeeringutekavad kui -programmid. Kui lõppeval aastal on 
väljamaksetega suudetud püsida enam-vähem graafikus, siis kohustuste võtmise ehk 
rahastamisotsuste tegemise osas on oldud loid. Ometi annab eelarveseadus Vabariigi 
Valitsusele võimalusi tõsta vajadusel vahendeid eelarves ümber. Võimalik on ka riigi poolt 
algatatud europrojektide sildfinantseerimine. Ilmtingimata tuleb tihendada koostööd 
struktuurivahendeid administreerivate asutustega. Senisest hoopis täpsemini peab teadma, 
mis tegelikult antud turul toimub. Mitte pelgalt jälgima, vaid pidevalt analüüsima, kuidas 
finantssektoris toimuv mõjutab eurovahendite kasutamist ettevõtluses ja kohalikes 
omavalitsustes. Kaugeltki kõike pole tehtud, veel vähem saavutatud rakendussüsteemi 
lihtsustamisel. Kindlasti on veel kasutamata võimalusi toimekaks koostööks Euroopa 
Komisjoniga, mida tunnistas täna ka peaminister. Seega üht klassikalist mõttetera 
mugandades võib öelda, et kui ennast ise ei aita, pole sul ka Brüsselist abi oodata. Aitäh!




