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ELi ülemaailmne kliimamuutuste liit: 
saavutused ei vastanud ambitsioonidele 

• EL eraldas kliimamuutustest mõjutatud arengumaade abistamiseks kokku 729 miljonit 
eurot. 

• Algatus ei keskendunud piisavalt kõige haavatavamate sihtrühmade vajadustele. 

Ülemaailmne kliimamuutuste liit, mille EL käivitas 2007. aastal, et toetada vaeseid arengumaid 
kliimamuutustele reageerimiseks, ei täitnud oma lubadusi. Sellisele järeldusele jõuti Euroopa 
Kontrollikoja täna avaldatud uues aruandes. Audiitorid leidsid vähe tõendeid selle kohta, et 
algatus oleks suurendanud riikide vastupanuvõimet kliimamuutuste suhtes. Tõhususe 
seisukohast saavutasid lõpuleviidud meetmed üldiselt oma kavandatud väljundid, kuid 
mõnikord ka suurte kuludega. 

„Leidsime, et ülemaailmse kliimamuutuste liidu algatuse mõju oli loodetust väiksem ning et 
oodatud nihe suutlikkuse suurendamiselt elanikkonna otsesele konkreetsemale toetamisele ei 
olnud süstemaatiline,“ ütles auditit juhtinud kontrollikoja liige Hannu Takkula. „Meie hinnangul 
peaks komisjon keskenduma kliimamuutustest enim mõjutatud inimestele ja võtma saadud 
õppetunde arvesse nii tulevastes kliimameetmetes kui ka tulevastes ülemaailmsetes arengualastes 
algatustes.“ 

Ülemaailmsel kliimamuutuste algatusel on kaks sammast: edendada dialoogi ja teadmisi ning anda 
tehnilist ja rahalist abi kohanemis-, leevendamis- ja katastroofiohu vähendamise meetmeteks. 

Audiitorid leidsid, et algatuse käigus ei mõõdetud abisaajate olukorra paranemist ega keskendutud 
piisavalt kõige enam mõjutatud inimeste vajadustele. Abi ei jõudnud alati kõige haavatavamate 
sihtrühmadeni: näiteks hõlmas tegevus harva meetmeid, mis oleksid olnud suunatud konkreetselt 
naiste vajadustele. Lisaks ei olnud mõned tegevused kõige vaesematele majapidamistele 
taskukohased. Edukad katseprojektid oleks tulnud laiemalt kasutusele võtta, et võimaldada 
rohkematel inimestel neist kasu saada. 

Ülemaailmne kliimamuutuste liit ei suutnud oma tegevusajal kaasata liikmesriikidelt ja erasektorilt 
oodatud lisavahendeid. Hoolimata sellest märkimisväärsest finantseerimislüngast ei korrigeerinud 
komisjon algatuse alguses seatud ambitsioonikaid eesmärke. Lisaks eraldati kõige 
haavatavamatele riikidele teises etapis (ülemaailmne kliimamuutuste liit+ aastatel 2014–2020) 
komisjoni kasutatud raha eraldamise kriteeriumide tõttu suhteliselt vähem toetust. 
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Audiitorite uuritud enamiku meetmete puhul ei olnud komisjon piisavalt analüüsinud 
eelarvestatud kulude põhjendatust. Näiteks meetmete juhtimiskulud olid väga erinevad ja eriti 
suured Vaikse ookeani piirkonnas. Audiitorid leidsid ka, et üksikasjalikuma analüüsiga oleks saanud 
kulusid vähendada. 
Probleemiks oli ka vähene teadlikkus ja nähtavus. Kuigi algatusega toetati rohkem kui 80 riiki, teati 
sellest nii arengumaades kui ka ELi liikmesriikides vähe. See oli osaliselt tingitud asjaolust, et 
rahastatud meetmed ei olnud eristatavad muudest ELi meetmetest, millega võideldi 
kliimamuutuste vastu arengumaades. Algatuse tõhusust mõjutas ka selle ülesehituse keerukus, 
eelkõige toetusvahendite ja rahastamisvoogude dubleerimine. 

Selgitav taustteave 

Ülemaailmse kliimamuutuste liidu algatusel ei olnud Euroopa Komisjoni raamatupidamissüsteemis 
oma eelarverida, vaid seda rahastati läbi arengukoostöö rahastamisvahendi ja Euroopa 
Arengufondi. Algatusele eraldati kokku 728,8 miljonit eurot (see sisaldab ka ELi riikide antud 
toetusi): esimeses etapis (2007–2013) 308,8 miljonit eurot ja teises etapis (ülemaailmne 
kliimamuutuste liit+ aastatel 2014–2020) 420 miljonit eurot. 
2020. aastal otsustas komisjon algatust peale esimest kahte etappi enam mitte jätkata. 
Ajavahemikul 2021–2027 rahastab komisjon kliimamuutuste vastu võitlemise meetmeid 
arengumaades temaatilise ja geograafilise toetuse kaudu naabruspoliitika, arengu- ja 
rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendist. 
Eriaruanne nr 4/2023 „Ülemaailmne kliimamuutuste liit(+) – saavutused ei vastanud 
ambitsioonidele“ on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil. 
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