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ELi audiitorite sõnul tuleb ELi toetust taastuvenergia tootmisele 
parandada, et edendada selle panust poliitikaeesmärkide 
saavutamisel 
 
Euroopa Kontrollikoda täna avaldatud eriaruande kohaselt tuleb võtta meetmeid, kui ELi toetuse abil 
soovitakse anda maksimaalne panus taastuvenergia 2020. aasta eesmärkide saavutamisesse. Kontrollikoda 
uuris, kas selle perioodi vahendid eraldati hoolikalt valitud prioriteetidega kulutõhusatele, hästi 
ettevalmistatud ja ratsionaalsete eesmärkidega taastuvenergia tootmise projektidele, ning millises ulatuses 
saavutati vahendite abil häid tulemusi, mis aitavad kaasa ELi taastuvate energiaallikate kasutamise 
2020. aasta eesmärgi saavutamisele. 
 
„ELi liikmesriigid on seadnud endale ambitsioonikad taastuvenergia-alased eesmärgid, mida saab ELi vahenditest 
toetada ainult juhul, kui kuluprogrammide haldamist parandatakse,” ütles aruande eest vastutav kontrollikoja 
liige Ladislav Balko. „Komisjon peab ka tagama, et liikmesriikides rahastatavad programmid on kulutõhusad.”  
 
Kontrollikoda leidis, et auditeeritud projektid saavutasid kavandatud eesmärgid ning suurem osa projektidest oli valimise 
ajaks piisavalt hästi ettevalmistatud ja valmis elluviimiseks. Projektide puhul ei olnud suuri ülekulusid ega viivitusi ning 
taastuvenergia tootmisvõimsus paigaldati ja toimis kavakohaselt. Energiatootmiseesmärke aga alati ei saavutatud või ei 
mõõdetud tulemusi asjakohaselt. Taastuvenergia tootmise projektide toetamiseks eraldatud ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite kuludele vastav tulu oli ELi taastuvate energiaallikate 2020. aasta eesmärgi saavutamisel piiratud, sest 
kulutõhusus ei olnud taastuvenergiaprojektide kavandamise ja rakendamise juhtpõhimõte ning ühtekuuluvuspoliitika 
vahendite abil loodud ELi lisandväärtus oli väike. 
 
 
Euroopa Liidu Nõukogu määras ELi siduvaks eesmärgiks toota 2020. aastaks 20 % energiast taastuvatest 
energiaallikatest. Otsus põhines komisjoni taastuvaid energiaallikaid käsitleval tegevuskaval, milles sätestatakse 
juhised taastuvenergia kaasamiseks põhiosana ELi energiapoliitikasse ja -turgudele. 
 
Ühtekuuluvuspoliitika vahenditest eraldati perioodil 2007–2013 taastuvenergia meetmetele ligi 4,7 miljardit 
eurot.  
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Toimetajatele: 
 
Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või 
juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. 

Kõnealune eriaruanne (nr 6/2014) kannab pealkirja „Taastuvenergia tootmise toetamine ühtekuuluvuspoliitika vahenditest – kas 
toetuse abil on saavutatud häid tulemusi?” ning selles uuriti, kas ELi taastuvenergia edendamise kuluprogrammide kahe kõige 
tähtsama rahastamisallikaga (Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond (ÜF) ehk ühtekuuluvuspoliitika 
vahendid) on saavutatud häid tulemusi. 
 
Kontrollikoda leidis, et auditeeritud projektid saavutasid kavandatud tulemused. Suurem osa auditeeritud taastuvenergia 
tootmise projektidest olid valimise hetkel piisavalt hästi ettevalmistatud ja valmis elluviimiseks. Projektide puhul ei olnud suuri 
ülekulusid ega viivitusi ning taastuvenergia tootmisvõimsus paigaldati ja toimis kavakohaselt. Energiatootmiseesmärke aga alati 
ei saavutatud või ei mõõdetud tulemusi asjakohaselt. Taastuvenergia tootmise projektide toetamiseks eraldatud 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite kuludele vastav tulu oli ELi taastuvate energiaallikate 2020. aasta eesmärkgi saavutamisel 
piiratud, sest kulutõhusus ei olnud taastuvenergia projektide kavandamise ja rakendamise juhtpõhimõte ning 
ühtekuuluvuspoliitika vahendite abil loodud ELi lisandväärtus oli väike. 
 
 
 
ELi audiitorid esitavad järgmised soovitused: 

• komisjon peaks tagama, et tulevase ühtekuuluvuspoliitika raames kaasrahastatavates taastuvenergia programmides 
juhindutakse kulutõhususe põhimõttest, sh tühimõju vältimisest. Programmid peavad tuginema asjakohasel vajaduste 
hindamisel, kõige kulutõhusamate tehnoloogiate eelistamisel (samal ajal kõiki taastuvenergia sektoreid võrdselt 
koheldes) ning optimaalsel panusel ELi taastuvenergia 2020. aasta eesmärgi täitmisesse. Tuleb seada eelarvel 
põhinevad asjakohased taastuvenergia tootmise eesmärgid ning projektivalikukriteeriumid, mis on suunatud 
energiatootmistulemuste kulutõhususele (vältides projektide ülemäärast hüvitamist); 

• komisjon peaks edendama liikmesriikides stabiilsema ja prognoositavama õigusraamistiku loomist taastuvenergia puhul 
üldiselt, ning looma sujuvamad menetlused taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia müümiseks 
elektrivõrku;  

• liikmesriigid peaksid komisjoni suunistele tuginedes kehtestama ja kohaldama kulutõhususe miinimumnõuded, mida 
kohandatakse vastavalt projektide spetsiifikale. Nad peaksid ka suurendama ühtekuuluvuspoliitika vahendite 
lisandväärtust, parandades taastuvenergia projektide elluviimist ning järelevalvet ja hindamist ning koostades 
andmebaasi, kuhu kogutakse mõõdetavad andmed energiatootmiskulude kohta kõikides asjaomastes taastuvenergia 
sektorites. 

Lühikest videointervjuud aruande eest vastutava kontrollikoja liikmega saab vaadata aadressil: 
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA. 

 


