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ELi kliimameetmed: audiitorite sõnul on ilma 
usaldusväärse jälgimismeetodi kasutamiseta 
oht, et kliimakulutused hinnatakse tegelikust 
suuremaks 
Euroopa Komisjon võttis endale kohustuse kasutada ELi eelarvest perioodil 2014–2020 vähemalt 
iga viies euro (20%) kliimameetmeteks. Perioodiks 2021–2027 on ta seadnud selle sihttaseme 
25%-le (iga neljas euro). Euroopa Kontrollikoja uue ülevaate kohaselt võib selliste sihtide 
seadmine olla tõhus samm ELi kliimaeesmärkide saavutamise suunas, kui raha kasutamise 
jälgimise metoodika on põhjalik ja seda kohaldatakse järjepidevalt kõigis poliitikavaldkondades.  

Kliimamuutustega võitlemine on ELi jaoks esmatähtis. Selle asemel, et luua kliimamuutustega 
tegelemiseks sihtotstarbeline rahastamisvahend, otsustas komisjon seada eesmärgiks kasutada 
teatav protsent ELi eelarvest kliimameetmeteks. Sellega seoses tähendab kliimaga seotud kulutuste 
jälgimine seda, et mõõdetakse, kui suur on eri ELi rahastamisallikate rahaline panus 
kliimaeesmärkide saavutamisse, ja hinnatakse, kas need kulueesmärgid on saavutatud.  

„Me kõik soovime tõepoolest keskkonnahoidlikumat ELi eelarvet,“ ütles ülevaate eest vastutav 
kontrollikoja liige Joëlle Elvinger. „Edusamme on tehtud, kuid ELi kliimameetmete ülehindamise oht 
on endiselt alles. Pidades silmas 2020. aasta järgset perioodi, komisjoni rohelist kokkulepet ja 
ambitsioonikamat 25% eesmärki, on meil vaja usaldusväärset aruandlust kliimakulutuste kohta.“ 

Audiitorid keskendusid kliimameetmete jälgimisele põllumajanduse, ühtekuuluvuse ja 
teadusuuringute poliitikavaldkondades, mille kulutused moodustavad enamiku kliimaga seotud 
kulutustest. Audiitorid on ka varem (eriaruandes nr 31/2016) hoiatanud ohu eest, et ELi 
kliimameetmete kulutuste praegune 20% eesmärk jääb saavutamata. Uues ülevaates leiab nende 
mure seoses komisjoni kliimakulutuste jälgimise metoodikaga kinnitust. Heitkoguste suurenemist 
põhjustavate kulutuste negatiivset mõju metoodikas arvesse ei võeta. Samuti hinnatakse 
metoodikaga üle seda, mil määral võivad ELi kulutused ja eelkõige teatavad ühise 
põllumajanduspoliitika kavad aidata kaasa kliimamuutustega võitlemisele.  
2018. aasta mais suurendas komisjon oma esimeses ettepanekus ELi pikaajalise eelarve ehk 
mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) kohta ELi kliimamuutustega seotud kulutuste 
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eesmärki 20%-lt 25%-le. Oma 2019. aasta detsembris avaldatud ettepanekus Euroopa rohelise 
kokkuleppe kohta kinnitas ta seda suuremat eesmärki.  

COVID-19 kriis võib muuta poliitilisi prioriteete ning suunata tähelepanu rahvatervise ohtudega 
tegelemisele, majanduse elavdamisele või töökohtade loomisele. 2020. aasta mais esitas komisjon 
Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel muudetud ettepaneku mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 kohta, mis hõlmas laenudest rahastatavat taastekava COVID-19 kriisi 
tagajärgedega tegelemiseks. Ettepanek on praegu arutamisel. ELi üldised kliimakulutused sõltuvad 
nende läbirääkimiste tulemustest ja sellest, millist tüüpi investeeringuteks täiendavaid ELi 
vahendeid tegelikult kasutatakse. Kliimamuutused jäävad siiski ülemaailmseks probleemiks ning 
inimeste, poliitikakujundajate ja sidusrühmade peamiseks mureküsimuseks.  

Toimetajatele  

Kontrollikoja eriaruandes nr 31/2016 leiti, et meetod, mida komisjon kasutab ELi eelarve kliimaga 
seotud kulutuste jälgimiseks, on lihtne ja pragmaatiline, kuid sellel on mitu puudust, näiteks ei 
hinnata kõigi meetmete CO2 jalajälge.  
ELi tegevus kestlikkuse ja kliimamuutuste valdkonnas on kontrollikoja töö keskmes. See on ka 
2020. aasta muudetud tööprogrammis jätkuvalt olulisel kohal. Meie viimased selleteemalised 
väljaanded on näiteks eriaruanne põllumajandusmaa bioloogilise mitmekesisuse kohta ja 
eriaruanne taimekaitsevahendite kasutamise kohta. Kliimamuutused on ka viimase Euroopa 
Kontrollikoja ajakirja peamine teema.  
Kontrollikoja ülevaade „ELi eelarve kliimakulutuste jälgimine“ on kättesaadav kontrollikoja 
veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. See ülevaade ei ole auditiaruanne. Selle eesmärk on 
ajakohastada kontrollikoja eelmist analüüsi, mis käsitleb ELi eelarve kliimakulutuste jälgimist, nagu 
on palunud Euroopa Parlament ja nõukogu. 

 

Teave meetmete kohta, mida Euroopa Kontrollikoda on võtnud seoses COVID-19 pandeemiaga, on 
esitatud siin. 

Ülevaate pressikontakt 
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