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Programm LIFE
ja jätkusuutlikkus järgmise 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku 

kaudu

Arutelu programmi LIFE üle peaks toimuma laiema mõttevahetuse raames teemal, kuidas 
tagada, et EL saavutab strateegia „Euroopa 2020“ jätkusuutliku arengu eesmärgid. Seetõttu 
arendatakse käesolevas töödokumendis programmi LIFE üle peetavat arutelu edasi 
laiaulatuslikuma arutelu suunas järgmises mitmeaastases finantsraamistikus jätkusuutlikkust 
käsitlevate aspektide üle. 

Jätkusuutliku arengu saavutamise eeltingimus on kindlasti tugev õigusraamistik keskkonna- ja 
kliimapoliitika valdkonnas. Ent muutuste võimalikkust võib märkimisväärselt suurendada 
investeeringute valik üldises eelarveraamistikus.

Eelarve olemuselt nn roheline osa, mida esindab kavandatud LIFE-vahend, vastab ELi 
eelarvest kõigest 0,3%-le. Kui peame üleminekut vähese CO2-heitega ja ressursitõhusale 
majandusele tõsiseks eesmärgiks, on need rahalised vahendid ilmselgelt ebapiisavad. 
Programmiga LIFE suudetakse täita vaid need lüngad, mida ei hõlma jätkusuutlikkuse läbiv 
arvessevõtmine kõigis ELi rahalistes vahendites. 
Komisjoni hinnangul on ELi keskkonna- ja kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud rahalised vahendid umbes 316 miljardit eurot aastas, arvestades ainult valitud 
valdkondi1. Praegu, mil käimas on läbirääkimised kogu mitmeaastase finantsraamistiku üle 
ning 58 sektoripõhise seadusandliku ettepaneku üle, on aeg uurida lähemalt seda, mil määral 
vastavad mitmeaastase finantsraamistiku peamised kulukategooriad jätkusuutliku arengu 
finantsvajadustele. 

Arutelu põhjuseks on ka püüdlus saavutada kulutõhus ja sidus ELi eelarve: läbiv 
arvessevõtmine võimaldab saavutada korraga mitu poliitilist eesmärki. Ressursitõhusa 
majanduse pakutavat tohutut potentsiaali tööhõives ja tehnika arengus on tõendatud rohkem 
kui piisavalt. Potentsiaali kasutamata jätmine oleks – eriti arvestades ELi eelarve väiksust –
väga vastutustundetu.

Jätkusuutlikkus komisjoni ettepanekutes mitmeaastase finantsraamistiku kohta

Teatises „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” ja sellele lisatud dokumentides 
teeb komisjon ettepaneku tagada investeeringud keskkonna- ja kliimameetmetesse läbiva 
arvessevõtmise ja eraldi vahendi (LIFE) kombineerimise abil. Selles määratletakse lisaks 
tingimuslikkus teiste vahendite kasutamisel ja nõuetele vastavus põllumajanduspoliitikas kui 
peamised investeeringute ajendid. Tehakse ettepanek eraldada 20% mitmeaastase 
finantsraamistiku vahenditest kliimapoliitika meetmete tarbeks. Konkreetsemalt leiab 
ettepanekust järgmised peamised jätkusuutlikkusega seotud elemendid: 

Horisontaalsed sätted
 Arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv: prioriteet on eelarve selge rõhuasetus 

üleminekule vähese CO2-heitega ja ressursitõhusale majandusele.

                                               
1 „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve”, SEC(2011)868 final, 11. peatükk.
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 Bioloogilise mitmekesisuse ja kliimaga seotud kulutuste jälgimine1: komisjon soovitab 
märgistada kõik kulud kogu ulatuses kliimaga seotuteks (100%), olulises osas kliimaga 
seotuteks (40%) või kulutusteks, millel kliimaga seos puudub (0%). Sarnane kord 
kehtestatakse keskkonna ja bioloogilise mitmekesisusega seotud kulutustele. 

 Ühine strateegiline raamistik ja üldsätete määrus2: ühises strateegilises raamistikus 
jagatakse strateegia „Euroopa 2020“ eesmärgid 11 temaatiliseks eesmärgiks ELi reaalsete 
investeeringute jaoks ning kolm neist on selgelt seotud kliima ja keskkonnaga. Ühise 
strateegilise raamistiku eesmärk on saavutada koordineeritus selle hõlmatava viie fondi 
vahel3 ning teiste ELi rahaliste vahendite ja muu ELi poliitikaga. Selles mainitakse 
programmi LIFE kui poliitikavaldkonda, milles kasutatakse ära liidu eri vahendite 
vastastikust täiendavust riiklikul ja piirkondlikul tasandil ning viidatakse konkreetselt 
programmi LIFE integreeritud projektide kontseptsioonile.
Ühisel strateegilisel raamistikul põhinevas üldsätete määruses esitatakse täiendavad 
tehnilised eeskirjad rakendamise kohta ja võetakse kasutusele uus eeltingimuste mõiste, 
kus mitu tingimust on asjakohased nii kliima kui ka keskkonna puhul (üldsätete määruse 
IV lisa). Nende tingimuste täitmist hinnatakse liikmesriigi ja komisjoni vahelises 
partnerluslepingus ja pidev täitmata jätmine võib tuua kaasa vahendite maksmise 
peatamise.

 Eesmärkide seadmine / järelevalve: enamik mitmeaastase finantsraamistiku 
seadusandlikke ettepanekuid sisaldavad selgeid mõõdetavaid eesmärke, mis on osaliselt 
seotud keskkonna ja kliimaga, ning moodustavad tulemuste kontrollimise raamistiku. 

Konkreetse fondi suhtes kohaldatavad sätted
 Euroopa Regionaalarengu Fond4: soovitatakse eraldada vahendid energiatõhususe, 

taastuvate energiaallikate ja uuendustegevuse jaoks ning VKEde toetamiseks – vähemalt 
80% enam arenenud piirkondadele ja vähemalt 50% vähem arenenud piirkondadele. 5% 
ressurssidest eraldatakse linnade säästlikule arengule.

 Ühtekuuluvusfond5: tehakse ettepanek keskenduda keskkonna, säästva arengu ja 
üleeuroopalise transpordivõrgu edendamisele. Samuti võetakse kavva käsitleda 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja taastamist, linnakeskkonna parendamist ning 
õhusaaste vähendamist.

 Euroopa Ühendamise Rahastu6: suur osa Euroopa Ühendamise Rahastu eelarve 
soovitatud 50 miljardist eurost nähakse ette transpordivõrkudele, mida hallatakse 
üleeuroopalise transpordivõrgu suunistega, kusjuures prioriteediks peetakse 
raudteesektorit. Rahastu üks üldeesmärke on ELi 20-20-20 kliimaeesmärkide 
saavutamine. Üleeuroopaliste energiavõrkude (TEN-E) eesmärk on kiirendada 
olemasoleva energiataristu uuendamist ja uue taristu kasutuselevõttu, et saavutada ELi 
energia- ja kliimaeesmärgid.

                                               
1 COM(2011) 500; üldsätete määrus COM(2011) 615: põhjendus 12 ja artikkel 8.
2 Üldsätete määrus COM(2011) 615: artiklid 9, 17, IV lisa, artiklid 47, 54; ühine strateegiline raamistik: 
komisjoni talituste töödokument (2012) 61 I/II. 
3 Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa Sotsiaalfond, Ühtekuuluvusfond, Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfond.
4 COM(2011) 614: artiklid 4, 5, 7.
5 COM(2011) 612: artiklid 2 ja 3.
6 COM(2011) 665; TEN-T: COM(2011) 650/2; TEN-E: COM(2011) 658.
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 Euroopa Sotsiaalfond: arvestades, et Euroopa Sotsiaalfond ei toeta otseselt keskkonna-
ega kliimaeesmärkide saavutamist, võiks see osaliselt toetada üleminekut vähese CO2-
heitega ja ressursitõhusale majandusele asjakohase haridus- ja koolitustegevuse kaudu.

 ÜPP otsetoetuskavad1: komisjon teeb ettepaneku esimese samba n-ö roheliseks muutmise 
kohta, kus 30% otsetoetustest eraldatakse sellistele prioriteetidele nagu nn rohelised 
meetmed, mis hõlmavad näiteks püsirohumaasid, põllukultuuride mitmekesistamist ja 
ökoloogilise kasutuseesmärgiga maa-alasid. Soovitatakse tugevdada mõnda sätet nõuetele 
vastavuse kohta.

 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond2: fondi põhieesmärkide hulka kuuluvad 
loodusvarade majandamine, kliimameetmed ja maapiirkondade kaasav areng. Komisjon 
teeb ettepaneku, et liikmesriigid kulutaksid jätkuvalt vähemalt 25% oma maaelu arengu 
programmi vahenditest maaharimise ja kliimamuutuste leevendamise / kliimamuutustega 
kohanemise meetmetele ning ühendaksid oma lähenemisviisi, et tegeleda Natura 2000 
alade konkreetsete vajadustega. 

 Euroopa Merendus- ja Kalandusfond3: fondi prioriteetide hulka kuuluvad kalanduse 
mõju vähendamine merekeskkonnale, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja 
ökosüsteemide kaitse ja taastamine ning jätkusuutliku vesiviljeluse edendamine. See on 
fondidest ainus, mis konkreetselt julgustab koordineerimist programmi LIFE integreeritud 
projektidega.

 Horisont 20204: see teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm käsitleb konkreetselt 
ressursitõhusust, kliimameetmeid ja tooraineid selleks ettenähtud vahenditega väärtuses 
3,1 miljardit eurot (2011. aasta hindades). Samuti toetab see ressursitõhusust ja 
kliimameetmeid kõigis asjakohastes tegevusvaldkondades.

Jätkusuutlikkus parlamendi seisukoha kujundamisel mitmeaastast finantsraamistikku 
käsitlevate ettepanekute kohta

Parlament on väljendanud oma arvamust ELi rahastamise jätkusuutlikkuse kohta mitmes 
dokumendis. Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas resolutsioonis rõhutatakse, et EL 
peaks rahastamisel võimalikult palju panustama korraga rohkem kui ühte oma poliitilisse 
eesmärki. Kliimameetmeid tuleks läbivalt arvesse võtta kõigis asjakohastes kulukategooriates. 
Seoses keskkonna ja kliimaga seotud kulude jälgimisega toetab Euroopa Parlament kohustust 
tuvastada, kus on sektoripõhised programmid andnud vahendeid 20-20-20 kliimaeesmärkide 
ja juhtalgatuse „Ressursitõhus Euroopa” seatud sihtide saavutamisse. Konkreetsemalt nõuab 
parlament, et kliima- ja keskkonnaeesmärgid juurutataks kindlalt teadusuuringute poliitikas, 
energia- ja transporditaristus, ühises põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitikas5.

Oma resolutsioonis konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 –
edenemiskava kohta nõuab Euroopa Parlament suuremat kooskõla ühenduse 
poliitikavaldkondade vahel, et saavutada edenemiskava eesmärgid ja tagada selle prioriteetide 
täielik integreerimine 2014.–2020. aasta mitmeaastasesse finantsraamistikku. Parlament 

                                               
1 COM(2011) 625: artiklid 29–33; COM(2011) 628: VI jaotis, II lisa.
2 COM(2011) 627: põhjendused28, 31, artiklid 9, 22–26, 29–32, 35, 39, 74–76.
3 COM(2011) 804 artiklid 6, 10, 36, 37, 38, 52–54 ja artikli 81 punkt d.
4 COM(2011) 809 / COM(2011) 811 lisad; COM(2011) 808 3. jagu.
5 Vt mitmeaastase finantsraamistikku käsitlevat resolutsiooni ja ENVI-komisjoni 27. jaanuari 2007. aasta 
arvamust selle kohta.
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toetab kavatsust ühtlustada kliimaga seotud rahastamine ja eraldada 20% Euroopa 
Regionaalarengu Fondi vahenditest taastuvenergiasse ja energiatõhususse tehtavatele 
investeeringutele.

Arutatavad teemad
1. Arvestades, et Euroopa Parlament ja komisjon kavatsevad kasutada programmi LIFE ainult 
täiendava vahendina keskkonna- ja kliimapoliitika läbival arvessevõtmisel ELi peamistes 
fondides, siis kas praegused ettepanekud vastavad sellele eesmärgile? 

2. Natura 2000 rahastamisvajadust on hinnatud vähemalt 5,8 miljardile eurole aastas. Kuigi 
ELi eraldiste täpset suurust Natura 2000 jaoks on keeruline määratleda, on bioloogilise 
mitmekesisuse rahastamine ühtekuuluvuspoliitika raames olnud allpool muude 
kulukategooriate keskmist ning kõik vahendid kokku on hinnanguliselt katnud kõigest 20% 
Natura 2000 rahastamisvajadusest. Kuidas saab tagada usaldusväärselt piisavad vahendid 
ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitikale?

3. Korduvalt on kritiseeritud keskkonna ja kliimaga seotud kulutuste jälgimise keerukust. 
Kas esitatud muudatused kodeerimissüsteemis on piisavad, et tõestada üldsusele, kuhu täpselt 
lähevad ELi ühiste avalike keskkonnahüvede investeeringud?

4. Ühise strateegilise raamistiku vahendite puhul kehtivad eeltingimused ning nõuetele 
vastavuse sätted ühise põllumajanduspoliitika esimeses sambas seovad ELi õigusaktide 
järgimise vahendite väljamaksmisega. Kas on arvestatud kõigi asjakohaste keskkonnaalaste 
seadusandlike nõuetega?

5. Eeltingimustega nähakse ette statistikasüsteemi ja tulemusnäitajate kohustuslik 
kehtestamine. Milliseid valikuvõimalusi pakub mitmeaastane finantsraamistik, et saavutada 
Euroopa Parlamendi vastu võetud keskkonnamajanduslikku arvepidamist käsitlevate 
õigusaktide ning SKP täiendamist käsitleva resolutsiooni eesmärgid?


