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Audiitorite sõnul valitseb tõsine oht, et eesmärki eraldada 20 % eelarvest ELi
kliimameetmetele ei saavutata
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt valitseb tõsine oht, et ELi eesmärki eraldada perioodil 2014–2020
vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele ei saavutata. Ehkki edusamme on tehtud, on
audiitorite sõnul vaja rohkem jõupingutusi, et tagada reaalne nihe kliimameetmete rahastamise suunas.
Kliimamuutustele reageerimiseks otsustas EL eraldada vähemalt 20 % oma perioodi 2014–2020 eelarvest
kliimameetmetele. Eesmärgi saavutamiseks tuleb kliimameetmed integreerida eri poliitikavaldkondadesse ja ELi
eelarvevahenditesse. Audiitorid uurisid, kas eesmärgi saavutamine on realistlik ning kas Euroopa Komisjoni
lähenemisviisiga on tõenäoline kaasata rohkem ja paremini suunatud rahalisi vahendeid kliimameetmete
valdkonnas.
Nad leidsid, et kõrgelennuliste plaanide elluviimine oli pooleli ja et tehtud oli mõningaid edusamme. On aga
tõsine oht, et 20 % eesmärki ei saavutata, kui ei tehta suuremaid jõupingutusi. Eesmärgi täitmine on toonud
kaasa kliimameetmete suurema ja paremini suunatud rahastamise Euroopa Regionaalarengu Fondist ja
Ühtekuuluvusfondist. Põllumajanduse, maaelu arengu ja kalanduse valdkondades ning Euroopa Sotsiaalfondis ei
ole aga toimunud olulist nihet kliimameetmete rahastamise suunas.
„Valitseb tõsine oht, et ELi eesmärki eraldada perioodil 2014–2020 vähemalt iga viies euro ELi eelarvest
kliimameetmetele ei saavutata“, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Phil Wynn Owen. „Edusamme
on tehtud, kuid peamistes kuluvaldkondades jätkuvad üldjoontes praegused suundumused. Komisjon ja
liikmesriigid peaksid läbi uurima kõik võimalused ja tagama reaalse nihke kliimameetmete rahastamise suunas.“
Komisjoni andmete kohaselt on kliimameetmete rahastamiseks eraldatud vahendite osakaal olnud aastail 2014–
2016 keskmiselt 17,6 %. Audiitorite hinnangul tuleb kliimameetmete rahastamise määra tõsta aastatel 2017–
2020 (kaasa arvatud) keskmiselt 22 protsendile, et saavutada 2020. aasta lõpuks 20 % suurune üldeesmärk.
Audiitorid leidsid, et komisjoni hinnangud põhinevad eeldustel kliimameetmetega seotud
põllumajanduskulutuste kohta, mis on kohati üle hinnatud ning ebapiisavalt põhjendatud. Audiitorite arvutuste
kohaselt väheneks rahvusvaheliselt tunnustatud meetodite kasutamise korral põllumajanduse ja maaelu arengu
osa kliimameetmete rahastamises perioodil 2014–2020 ligikaudu 33 miljardi euro võrra. See moodustab

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud eriaruande põhisõnumid.
Aruanne on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu

ECA Press

Mark Rogerson – pressiesindaja T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – pressiametnik
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

üldeesmärgist ca 15 %.
Teadusuuringute valdkonnas on programm „Horisont 2020“ maha jäänud oma eesmärgist eraldada
kliimameetmetele 35 %, eraldades praeguse seisuga perioodil 2014–2017 24 %. Audiitorite sõnul puudub
komisjonil üksikasjalik tegevuskava selle kohta, kuidas mahajäämus tasa teha.
Audiitorite soovitused komisjonile puudutavad mitme aasta andmete koondamist tõhusal viisil, et teha 20 %
eesmärgi saavutamisel edusamme, vajadust tervikliku aruandluse ja tulemuste üle tehtava seire järele, ning
kliimamuutustega seotud vajaduste realistlikku ja põhjalikku hindamist. Samuti soovitavad nad maaelu arengu
kulutuste ülehinnatud summad korrigeerida ja koostada mahajäänud valdkondade jaoks tegevuskavad. Ühtlasi
soovitatakse läbi uurida kõik võimalused, et tagada reaalne nihe kliimameetmete rahastamise suunas.
Komisjon hindas 2016. aasta septembris 1, et perioodil 2014–2020 eraldatakse ELi eelarvest kliimameetmetele
kokku 18,9 %. See jääb alla 20 % suuruse eesmärgi 2.
Eriaruanne nr 31/2016: „Vähemalt iga viies euro ELi eelarvest kliimameetmetele: plaanid on kõrgelennulised,
kuid ebaõnnestumise oht suur“ on kättesaadav ELi 23 keeles.
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SWD(2016) 299, 14. september 2016, mis on lisatud mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamisele COM(2016) 603 final.
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Perioodi 2014–2020 ELi kavandatud kulude kumulatiivne summa on 1 062,6 miljardit eurot. Komisjoni meetodi kohaselt
tähendaks 1,1 % suurune puudujääk kliimameetmete jaoks vahendite kadu summas üle 11 miljardi euro (212,5 miljardi euro
asemel 201 miljardit eurot).
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