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ELi audiitorite sõnul peaksid komisjon ja liikmesriigid 
tagama bioloogilise mitmekesisuse vähenemise 
peatamise rahastamiseks ettenähtud Euroopa 
Regionaalarengu Fondi parema kasutuse 
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandest selgub, et ELi liikmesriigid on kasutanud 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) pakutavaid võimalusi bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemise peatamisele suunatud projektide rahastamiseks vähem kui muudes ERFist  
toetatavates valdkondades. Kui ERFi soovitakse jätkuvalt kasutada ELi strateegia 
rakendamiseks, mis näeb ette bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamise aastaks 2020, 
peaks komisjon andma liikmesriikidele suuremat tuge elupaikade ja liikide erikaitse- ja 
majandamiskavade mõjusaks elluviimiseks. Bioloogilise mitmekesisuse projektide elluviimise ja 
mõju järelevalvet tuleks samuti parandada. 

„Liikmesriigid võivad Euroopa Regionaalarengu Fondi kasutada bioloogilise mitmekesisuse ja 
looduskaitse edendamise projektide rahastamiseks, kuid seda on sel eesmärgil vähe tehtud”, ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige Phil Wynn Owen. „Juhtudel, kui seda kasutati bioloogilise 
mitmekesisuse projektide jaoks, olid paljud perioodi 2007–2013 ERFist rahastatud tegevused 
seotud kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamisega. Neid tuleb nüüd konkreetsete 
tulemuste saavutamiseks rakendada. Samuti vajatakse jõupingutusi, et teha paremat järelevalvet 
ERFist kaasrahastatavate otseselt bioloogilist mitmekesisust edendavate projektide panuse üle, 
ning komisjon peaks tagama, et bioloogilise mitmekesisuse otseseks ja kaudseks rahastamiseks 
kasutatavate ELi vahendite üle oleks täpne ülevaade.”  

Kontrollikoda leidis, et ERFist kaasrahastatud projektid olid üldiselt riiklike ja ELi bioloogilise 
mitmekesisuse prioriteetidega kooskõlas. Kaks kolmandikku 32st auditeeritud projektist 
sisaldasid kaitsemeetmeid, mis pidid bioloogilisele mitmekesisusele otsest mõju avaldama. Sellele 
vaatamata ei ole asjaomased liikmesriigid enamikul juhtudel elupaikade ja liikide arengu 
hindamiseks tulemusnäitajaid ega seiresüsteeme kehtestanud. Nimetatud süsteemide 
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puudumine vähendab projektide mis tahes hindamise mõjusust.  

Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine on ELi oluline prioriteet. Pärast seda, kui 2010. aastaks ei 
suudetud peatada bioloogilise mitmekesisuse kadu Euroopas, kehtestas nõukogu 2011. aasta 
juunis ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 2020. Liikmesriigid eraldasid 
programmitöö perioodil 2007–2013 2,8 miljardit eurot ERFi raames bioloogilise mitmekesisuse ja 
looduskaitse edendamisele.  

Toimetajatele: 
 
Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi 
eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. 

Kõnealuses eriaruandes (nr 12/2014) pealkirjaga „Kas ERF on ELi bioloogilise mitmekesisuse 2020. aastani kestva 
strateegia raames otseselt bioloogilist mitmekesisust edendavaid projekte mõjusalt rahastanud?” uuriti, kas 
liikmesriigid kasutasid bioloogilise mitmekesisuse otseseks edendamiseks kättesaadavat ERFi rahastamist ning 
hinnati, kas ERFist kaasrahastatud otseselt bioloogilist mitmekesisust edendavad projektid olid bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise peatamisel mõjusad. 

Kontrollikoda leidis, et liikmesriigid kasutasid Euroopa Regionaalarengu Fondi pakutavaid bioloogilise 
mitmekesisuse projektide rahastamisvõimalusi vähem kui ERFi toetust muudes valdkondades .Valitud projektid 
olid riiklike ja ELi bioloogilise mitmekesisuse prioriteetidega kooskõlas. Tegelikke kaitsemeetmeid rakendati kahe 
kolmandiku auditeeritud projektide puhul ning kolmandik auditeeritud projektidest oli suunatud nimetatud 
meetmete ettevalmistamisele. Projektide mõju jätkusuutlikkus sõltus kohaliku tasandi kaasabist ja riigipoolse 
rahastamise jätkumisest riiklikul ja/või kohalikul tasandil. 

ELi audiitorid soovitavad  

Komisjon peaks: 

a) aitama liikmesriikidel kehtestada oma rakenduskavades bioloogilise mitmekesisuse taastamise prioriteedid; 

b) hindama liikmesriikide rakenduskavades määratletud bioloogilist mitmekesisust edendavate meetmete ja 
muudest ELi fondidest rahastatavate projektide vastastikust täiendavust; 

c) tegema järelevalvet rakenduskavade tegeliku elluviimise üle, mis võimaldaks probleemid varakult ja 
ennetavalt kindlaks teha. 

Liikmesriigid peaksid selle saavutamiseks komisjoniga koostööd tegema. 

Lisaks peaks komisjon: 

d) aitama liikmesriikidel teha ettevalmistavate projektide järelkontrolli, mis võimaldaks koostada aktiivse 
kaitsepoliitika, eriti elupaikade ja liikide erikaitse- ja majandamiskavade mõjusaks elluviimiseks; 

e) nõudma rakenduskavadesse selliste menetluste lisamist, millega hinnatakse sekkumiste tulemusel 
elupaikades või liikides toimunud keskkonnaalaseid muutusi; 

f) andma liikmesriikidele nõu, kuidas ERFi eeskirju koos teiste ELi fondidega kohaldada. 
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Lisaks peaks komisjon tagama, et bioloogilise mitmekesisuse (sh Natura 2000) otseseks ja kaudseks 
rahastamiseks kasutatavate ELi vahendite üle oleks täpne ülevaade; liikmesriigid peaksid selle hõlbustamiseks 
vajalikke andmeid esitama. 

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

 


