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Koheseks avaldamiseks

Luxembourg, 15. oktoober 2014

ELi audiitorite sõnul peavad ELi institutsioonid tegema 

enamat oma süsiniku jalajälje vähendamiseks 

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes kutsutakse ELi institutsioone ja organeid 

üles töötama välja ühine lähenemisviis oma kasvuhoonegaaside heite (nn süsiniku jalajälje) 

vähendamiseks. Aruande kohaselt ei kasuta ELi institutsioonid ja organid veel täiel määral 

ära komisjoni edendatavaid keskkonnajuhtimisvahendeid. Euroopa keskkonnajuhtimis- ja -

auditeerimissüsteemi (EMAS) kasutuselevõtt on olnud aeglane, olemasolev teave 

ebatäielik, ning keskkonnahoidlikke hankeid kasutasid süstemaatiliselt vaid vähesed 

institutsioonid ja organid.  

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Ladislav BALKO sõnul peaksid ELi institutsioonid ja organid 

teistele eeskuju näitama, ning seeläbi toetama kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks seatud ELi 

2030. aasta eesmärgi saavutamist. ELi institutsioonide ja organite keskendumine oma keskkonnatoime 

parandamisele ei ole tähtis mitte üksnes nende igapäevase tegevuse, vaid ka kogu ELi kliimapoliitika 

usaldatavuse seisukohast. 

ELi audiitorid leidsid, et ELi institutsioonidel ja organitel on õnnestunud oma hoonete tekitatud heide 

kasvamise asemel kahanema panna. Olemasoleva teabe ebatäielikkus ei võimaldanud aga teistest 

allikatetest (nt tööreisidest) pärineva heite vähenemise suundumisi selgelt kindlaks teha. Enam kui pool 

auditeeritud ELi institutsioonidest ja organitest ei olnud kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks 

kvantifitseeritud eesmärke seadnud. Vältimatu heite kompenseerimist kasutatakse vähe. 

Kuigi komisjon edendab keskkonnahoidlikke hankeid, mille läbiviimisel saab asjakohastel juhtudel kasutada 

vabatahtlikkuse alusel rakendatavaid näidistingimusi, leidsid audiitorid, et 160-st auditeeritud 

hankemenetlusest kasutati kõige rangemaid kriteeriume vaid vähem kui 20 % puhul. Enam kui pooled 

menetlused hinnati „mittekeskkonnahoidlikeks” või üksnes „vähesel määral keskkonnahoidlikeks”.  

Avaliku sektori asutused on saanud EMASi registreeringut taotleda alates aastast 2001; 2014. aasta juuni 

seisuga oli 15-st auditeeritud ELi institutsioonist ja organist registreeritud seitse, veel viis olid 

ettevalmistusetapis. EMASi registreeringuga on alati kaasnenud keskkonnatoime paranemine ja rahaline 

kokkuhoid. 
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Toimetajatele: 

Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi 

eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused. 

Käesolevas eriaruandes (nr 14/2014) pealkirjaga „Kuidas arvutavad, vähendavad ja 

kompenseerivad ELi institutsioonid ja organid oma kasvuhoonegaaside heidet?” hindas 

kontrollikoda, kas kõik ELi institutsioonid ja organid omasid poliitikat oma haldustegevusest 

keskkonnale tekitatud mõju vähendamiseks, ning kas selle rakendamine oli mõjus. 

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärk on tagada keskkonnakaitse kõrge tase. Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 11 kohaselt peab liidu poliitika ja tegevuse määratlemisse ja 

rakendamisse integreerima keskkonnakaitse nõuded ning pidama eelkõige silmas säästva arengu 

edendamist. 

Audit hõlmas 15 ELi institutsiooni ja organit, st kõiki 2012. aastal enam kui 500 töötajaga ELi 

institutsioone ja organeid. Lisaks auditeeriti ka Euroopa Keskkonnaametit, kuna ameti ülesanded 

on auditi teemaga otseselt seotud. Audiitorid pöörasid erilist tähelepanu Euroopa Komisjonile – 

seda mitte üksnes komisjoni suuruse, vaid ka komisjoni kui ELi institutsiooni seadusandliku 

algatuse õiguse tõttu. 

ELi audiitorid soovitavad: 

- komisjon peaks koostama ettepaneku ühiseks poliitikaks, mille eesmärk on ELi 

institutsioonide ja organite haldustegevusest tingitud süsiniku jalajälje vähendamine. 

Selline poliitika peaks sisaldama kvantifitseeritud eesmärki kasvuhoonegaaside 

heitkoguste vähendamiseks aastaks 2030; 

- ELi institutsioonid ja organid peaksid kasutusele võtma ühtlustatud lähenemisviisi oma 

otsese ja kaudse kasvuhoonegaaside heite arvutamiseks ja esitamiseks. Nad peaksid välja 

töötama ühise lähenemisviisi vältimatute kasvuhoonegaaside heitkoguste vabatahtlikuks 

kompenseerimiseks; 

- kõik ELi institutsioonid ja organid peaksid end Euroopa keskkonnajuhtimis- ja -

auditeerimissüsteemis (EMAS) registreerima ning seda järk-järgult ilma mis tahes 

piiranguteta rakendama; 

- kõik ELi institutsioonid ja organid peaksid võimaluse korral alati kasutama 

keskkonnahoidlikke hankeid. 

 

 

 

 


