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Metsatulekahjude vastu võitlemine: ELi audiitorite sõnul ei hallatud ELi
toetust piisavalt hästi ning see ei olnud kulutõhus
Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandest selgub, et ELi toetust tulekahjude ennetamiseks ning
loodusõnnetustes ja tules kahjustatud metsade taastamiseks ei hallatud piisavalt hästi. ELi audiitorite
hinnangul ei ole Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel võimalik tõendada, et toetuse kavandatud
eesmärgid oleksid saavutatud kulutõhusal viisil.
„On oluline, et EL rahastaks üksnes selliseid meetmeid, mis toovad ELile ja selle kodanikele selget ja nähtavat kasu,”
ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Nikolaos Milionis. „Komisjonil ja liikmesriikidel ei olnud võimalik
ennetustegevuse mõju adekvaatselt hinnata, sest tegevuse tulemuslikkust ei olnud mõõdetud. Esitame mitu soovitust
selle kohta, kuidas olukorda käimasoleval rahastamisperioodil 2014–2020 parandada.”
ELi audiitorid leidsid, et ennetustegevus, millele eraldati üle 80 % perioodiks 2007–2013 ette nähtud 1,5 miljardi
euro suurusest toetussummast, ei olnud piisavalt täpse suunitlusega. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi
(EAFRD) toetus metsapotentsiaali taastamiseks ja ennetustegevuseks ehk meede 226 on suunatud metsadele, mille
tulerisk on keskmine või suur, kuid ELi tasandil ei ole selliseid metsi ühtselt määratletud ega nende
kindlaksmääramise kriteeriume kehtestatud. Liikmesriikide valikumenetlused olid puudulikud mitmes aspektis:
puudusid selged valikukriteeriumid, ei tehtud kavandatud meetmete mõjusat hindamist või jäeti tähelepanuta
mõned riskivaldkonnad.
Ehkki paljud ülevaadatud tegevused (tuletõkestusvööndite rajamine, valikraie, lageraie) aitasid üldjuhul toetuse
eesmärkidele kaasa, leidsid audiitorid juhtumeid, mis ei olnud seotud loodusõnnetuste ega tulekahjuga, vaid mille
puhul lähtuti muudest majanduslikest või keskkonnaalastest eesmärkidest. Samuti leiti tegevusi, mis ei olnud toetuse
eesmärkide saavutamiseks asjakohased, ning mõningate rahastatud tegevuste toetuskõlblikkust ei olnud
dokumentide puudumise tõttu võimalik kontrollida.
Keskkonnaeesmärke ei tähtsustatud valikuetapis piisavalt ja mõnikord jäeti need rakendamise käigus tähelepanuta.
Audiitorid leidsid ka juhtumeid, kus metsateed kasutati majandustegevuse eesmärgil ning puudusid tõendid selle
otstarbekusest tulekahju ennetamise seisukohalt. Ka teedevõrgustiku suur tihedus võib negatiivset keskkonnamõju
avaldada.
Kulutõhusus ei olnud piisavalt tagatud. Audiitorid leidsid juhtumeid, kus avaliku sektori toetuse ülemmäära ilma
põhjenduseta sageli muudeti, kus teatud tegevuse standardkulud ühes piirkonnas olid tunduvalt kõrgemad kui sama
tegevuse kulud teises piirkonnas, või kus eelistati käsitsitööd masinate kasutamisele, mis tõi kaasa suuremad kulud.
Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud eriaruande põhisõnumid.
Aruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil www.eca.europa.eu.
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Toimetajatele:
ELis on metsade ja muude metsastunud alade kogupindala suurus ligikaudu 180 miljonit hektarit, moodustades ca
42,4 % ELi kogupindalast ja ületades põllumajandusmaa pindala. Metsad teenivad majanduslikke, sotsiaalseid ja
keskkonnaeesmärke ning nende sotsiaalmajanduslik tähtsus on suur: puidu tootmine ja töötlemine aitab kaasa
maaelu arengule ning annab tööd miljonitele inimestele, sageli maapiirkondade väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate poolt.
Viimasel 30 aastal on ELis igal aastal maha põlenud keskmiselt 480 000 hektarit metsa. Üle 95 % tulekahjudest on
põhjustatud tahtlikust või ettevaatamatust inimtegevusest. Ligi 85 % kogu metsatulekahjudes põlenud maa-alast
asub Vahemere piirkonnas ja Portugalis. Hiljutistes metsatulekahjudes põlesid suured metsaalad Portugalis 2003. ja
2005. aastal, Hispaanias 2006. aastal ja Kreekas 2007. aastal. Väga raske on taastada tõsiselt kahjustada saanud
metsade põlengueelset seisukorda, eriti nende bioloogilist mitmekesisust.
Kõnealuses eriaruandes (24/2014) pealkirjaga „Kas ELi toetust tulekahjude ja loodusõnnetuste poolt metsadele
tekitatava kahju ärahoidmiseks ja metsade taastamiseks on hästi hallatud?” vaadeldakse, kas EAFRD toetusmeedet
metsade potentsiaali taastamiseks ja ennetustegevuseks (meede 226) hallati hästi ning kas komisjonil ja
liikmesriikidel on võimalik tõendada, et toetuse kavandatud eesmärgid saavutati kulutõhusal viisil.
Audit hõlmas komisjoni ja viit liikmesriiki (Austria, Prantsusmaa (Akvitaania), Itaalia (Basilicata), Slovakkia ja
Hispaania (Andaluusia)), kelle kulud moodustasid meetme 226 kogukuludest üle 85 %. Suurem osa toetusest (80 %)
anti (peamiselt tulekahjuvastasteks) ennetusmeetmeteks.
Maaelu arengu toetust metsapotentsiaali taastamiseks ja ennetustegevuseks haldab komisjon koostöös
liikmesriikidega. Liikmesriigid koostavad maaelu arengukavad riiklikul või piirkondlikul tasandil ja viivad need ellu
pärast komisjoni heakskiidu saamist.
ELi audiitorid soovitavad liikmesriikidel muu hulgas:
•
•
•

tõhustada toetuse keskkonnakaitsealast mõju, eelistades meetmeid kõige suurema keskkonnaväärtusega
metsades, nagu Natura 2000 metsaalad;
tagada, et toetust antakse ainult loodusõnnetuste või tulekahjuga seotud meetmetele;
rahastatud meetmete tulemusel tulekahjude ja loodusõnnetuste poolt metsadele tekitatud kahju
vähendamise kohta aru anda.

Komisjonil soovitatakse muu hulgas:
•
•
•

kehtestada ühtsed kriteeriumid, mille abil eristada väikese, keskmise ja suure tuleriskiga metsaalasid;
kontrollida, et liikmesriigid on kehtestanud nõuetekohase kontrollisüsteemi;
parandada järelevalvet, tagamaks, et liikmesriigid kasutavad toetust asjakohaselt.

Euroopa Kontrollikoda avaldab terve aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse ELi eelarvevaldkondi või
juhtimisteemasid käsitlevate auditite leiud.
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