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Audiitorite sõnul toimib ELi heiteandmete
aruandlus hästi, kuid komisjon vajab paremat
teavet kasvuhoonegaaside heite vähendamise
kohta tulevikus
Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt esitatakse ELi kasvuhoonegaaside heite andmed
kooskõlas rahvusvaheliste nõuetega ning kasvuhoonegaaside inventuurid on aja jooksul
paranenud. Audiitorite sõnul vajatakse aga paremat ülevaadet konkreetsetest sektoritest, nagu
põllumajandus ja metsandus. Nad teevad ka ettepanekuid aruandluse parandamiseks selle
kohta, kuidas ELi ja riikide meetmed panustavad heite vähendamisse 2020., 2030. ja 2050.
aastaks
EL osaleb ülemaailmsetes jõupingutustes vähendada kasvuhoonegaaside heidet; nende eesmärk
on vähendada heidet 2020. aastaks 20%, 2030. aastaks 40% ja 2050. aastaks 80–95%. Seatud
eesmärkide saavutamise jälgimiseks esitavad EL ja selle liikmesriigid igal aastal oma
kasvuhoonegaaside inventuuriandmed. Nad koostavad ka prognoosid, mille abil hinnatakse heite
vähendamist tulevikus ning heite vähendamise poliitika ja meetmete tulemuslikkust.
Audiitorid hindasid, kas komisjon (keda abistas Euroopa Keskkonnaamet) kontrollis korralikult ELi
kasvuhoonegaaside inventuuriandmeid ja heite tulevast vähendamist käsitleva teabe kvaliteeti.
Audiitorid leidsid, et ELi ja liikmesriikide inventuuriandmed hõlmasid Kyoto protokollis nõutud
seitset peamist kasvuhoonegaasi ja kõiki olulisi sektoreid (kooskõlas rahvusvaheliste
aruandluseeskirjadega). Samuti leidsid nad, et ELi kasvuhoonegaaside heite inventuuriandmed on
aja jooksul paranenud. Inventuuriandmete kontroll oli rahuldav ja andmete üldine
ebausaldusväärsus oli viimastel aastatel vähenenud; samas ei kontrollitud maakasutuse,
maakasutuse muutuse ja metsanduse sektorit (nn LULUCF-sektor) samamoodi nagu teisi
sektoreid.
„Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine ja seega globaalse soojenemise piiramine on
peamine probleem, millega EL peab tegelema,“ ütles aruande eest vastutav Euroopa
Kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. „Komisjon püüab esitada heitkoguste kohta täpseid
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja eriaruande põhisõnumid. Eriaruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil
eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors
eca.europa.eu

ET
andmeid. Nüüd peaks komisjon veelgi parandama teavet suundumuste ja poliitika oodatava mõju
kohta.“
Heite vähendamiseks aastaks 2020 on EL kehtestanud eesmärgid, mis hõlmavad enamikku
esitatud andmetest, sealhulgas rahvusvahelist lennundust. LULUCF-sektori jaoks on esimesed
eesmärgid seatud aga alles aastaks 2030 ja rahvusvahelise laevanduse jaoks aastaks 2050,
kusjuures nende jaoks puuduvad nii ELi vahe-eesmärgid kui ka vähendamismeetmed. ELi
suunised ja abi on aidanud liikmesriikidel oma prognooside täpsust parandada. Samas hoiatavad
audiitorid, et komisjon ei hinnanud märkimisväärse kõrvalekaldumise riski tema enda koostatud
ELi võrdlusstsenaariumist. Liikmesriikide esitatud koondprognoosid 2023. aasta järgse aja kohta
näitavad heite aeglasemat vähendamist kui komisjoni koostatud võrdlusstsenaarium ette näeb.
Komisjon esitas strateegilise pikaajalise visiooni selle kohta, kuidas EU peaks muutuma 2050.
aastaks kliimaneutraalseks. Lisaks töötas ta välja mitu tegevuskava peaaegu 70% heitest
tekitavate sektorite, nagu transpordisektori ja energiasektori arendamiseks. Sellised konkreetsed
tegevuskavad puuduvad aga teistes olulistes sektorites, nagu põllumajandus ja LULUCF-sektor,
kuna ELi ühine põllumajanduspoliitika määratletakse seitsmeaastaste tsüklitena. Komisjon
kontrollib küll liikmesriikide esitatud teabe kvaliteeti, kuid aruandlus praeguste meetmete mõju
kohta on endiselt puudulik. Seetõttu ei suuda komisjon anda üksikasjalikku ülevaadet ELi ja riikide
heite vähendamise poliitika ja meetmete panuse kohta heitkoguste kavandatud vähendamisse
2020., 2030. ja 2050. aastaks.
Toimetajatele
ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste rühma hinnangul on inimtekkeliste kasvuhoonegaaside
heite tõttu tõusnud ülemaailmne temperatuur ligikaudu 1,0 °C võrreldes tööstusajastueelse
tasemega. Selle tagajärjel tõuseb merevee tase ja tekivad äärmuslikumad ilmastikunähtused.
1992. aastal allkirjastastati ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon (UNFCCC), mille eesmärk on
kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni stabiliseerimine. Järgmisteks sammudeks olid Kyoto
protokoll (1997) ja hiljuti (2015) allkirjastatud Pariisi kokkulepe. 2017. aastaks oli EL vähendanud
oma heidet 21,7% võrreldes 1990. aasta tasemega.
Eriaruanne nr 18/2019: „ELi kasvuhoonegaaside heide: aruandlus toimib, kuid heite vähendamise
kohta tulevikus on vaja paremat teavet“ on kättesaadav kontrollioja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi
23 keeles. Aruanne on jätk teistele sarnaseid teemasid käsitlevatele kontrollikoja väljaannetele,
eelkõige eriaruandele Euroopa keskkonnamajanduslikku arvepidamise kohta ning ELi
jätkusuutlikkuse alast aruandlust kajastavale ülevaatele.
Kontrollikoda tutvustab oma eriaruandeid Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning
ka teistele huvitatud pooltele, nagu liikmesriikide parlamendid, ettevõtlusringkondade
sidusrühmad ja kodanikuühiskonna esindajad. Valdav osa meie aruannetes esitatud soovitustest
viiakse ka ellu.
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