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Programmi LIFE õõnestamine ja mittesäästlike elementide vältimine 
mitmeaastases finantsraamistikus

Liikumine säästva, CO2-heitest vaba, suure bioloogilise mitmekesisuse, ressursitõhusa ja 
kaasava majanduse poole ei nõua üksnes kõigi vahendite suunamist selle eesmärgi täitmisele, 
vaid see nõuab ka kaitsemeetmeid, et vahendeid ei kasutataks üldeesmärki kahjustaval ja 
õõnestaval viisil. 
Ilma et kaheldaks vajaduses ELi kaasrahastatavate suurte infrastruktuuriprojektide järele, 
tõendavad paljud näited, et projekti või programmi kasu analüüsis ei ole võrdselt arvestatud 
keskkonnakaalutlusi. Selline „seosetu” rahaline toetus varieerub suure bioloogilise 
mitmekesisusega alasid läbiva tee-ehituse ja suure CO2-mõjuga transpordimeetmete kuludest 
kuni vahenditeni, millega seotakse meie ühiskonnad jätkusuutmatute infrastruktuuridega 
(näiteks prügilad) või toetatakse kalapüügivõimsuse suurendamist ülepüütud kalavarudega 
aladel.1 Praegusel eelarveperioodil eraldati ligikaudu 51 % infrastruktuurikuludest 
lennuväljade või teede ehitamiseks võrreldes 29 %-ga raudteedele ja 1 %-ga arukatele 
transpordivõrkudele.2

Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu on mitmel korral teinud pingutusi 
keskkonnakahjulike toetuste järkjärguliseks kaotamiseks.3 Selle kontseptsiooni määratlus on 
keeruline ja selle puhul tuleb arvestada regionaalarenguga. Ei ole aga kahtlust, et sobimatud 
investeeringud vähendavad võimalust saada ELi rahastamisel lisandväärtust ja neid tuleks 
karmikäeliselt vähendada. 

Komisjoni mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekutes juba kohaldatakse erinevaid 
keskkonna-, bioloogilise mitmekesisuse või ilmastikukindluse tagamise mehhanisme või 
nähakse need ette.
 Keskkond ja ilmastikukindluse tagamine. Mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga 

kaasnevas töödokumendis viitab komisjon keskkonnamõju strateegilistele hindamistele –
KSH (programmide puhul) ja keskkonnamõju hindamistele – KMH (projektide puhul) kui 
peamistele vahenditele keskkonna kaitsmisel ja ilmastikukindluse tagamisel.

 KSH/KMH raamistiku eeltingimused. Üks üldisi ühise strateegilise raamistiku vahendite 
eeltingimusi nõuab sellise mehhanismi olemasolu, millega tagatakse keskkonnamõju 

                                               
1 Oma töödokumendis (mis kaasnes mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekuga) osutab komisjon uute 
lennuväljade rahastamisele ühtekuuluvusfondidest ning maaelu arengukava raames ulatuslikule niisutusele ja 
maa killustamisele antavale toetusele kui selliste tegevuste näidetele, millel võivad olla halvad keskkonna- ja 
kliimamõjud või mis on kinnistunud jätkusuutmatud tavad. Kalandustoetuste panust liigse püügivõimsuse 
kunstlikku säilitamisse on tunnistatud komisjoni rohelises raamatus „Ühise kalanduspoliitika reform” 
(COM(2009) 163) ning ka Euroopa Kontrollikoja eriaruandes nr 12/2011. Lisaks Euroopa Parlamendi 
uurimusele ELi toetuste kohta saastavatele ja jätkusuutmatutele tavadele (sisepoliitika peadirektoraat, veebruar 
2011) on seda teemat käsitletud arvukates muudes uurimustes.
2 „ELi toetused saastavatele ja jätkusuutmatutele tavadele”, sisepoliitika peadirektoraat, veebruar 2011, lk 42.
3 INI/2009/2152 valge raamatu „Kliimamuutusega kohanemine” kohta, keskkonnanõukogu 2009. aasta oktoobri 
ja 2010. aasta detsembri järeldused; strateegia „Euroopa 2020” COM(2010)2020; ühenduse kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi vahekokkuvõte COM(2007) 225; EK (2006): ELi uuendatud säästva arengu 
strateegia, rahvusvaheliselt: bioloogilise mitmekesisuse ülemaailmne strateegiline kava aastateks 2011–2020 
(Nagoya), G20 deklaratsioon Pittsburghis 2009. aastal.
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strateegilise hindamise ja keskkonnamõju hindamisega seotud ELi keskkonnaalaste 
õigusaktide tõhus rakendamine ja kohaldamine (ühissätete määruse IV lisa).

 Ühtekuuluvuspoliitika. Ühissätete määruses sätestatakse, et partnerluslepped peavad 
sisaldama hinnangut eeltingimuste täitmise kohta ja eespool mainitud hinnanguid ning 
asjakohasel juhul ka keskkonnamõju strateegilist hindamist (artikkel 14). Suuremate 
projektide puhul tuleb teha keskkonnamõju hindamine ning kliimamuutuse leevendamise 
ja sellega kohanemise hindamine (artikkel 91).

 Euroopa Ühendamise Rahastu, TEN-T, TEN-E. Oma mitmeaastase finantsraamistiku 
ettepanekus soovitab komisjon Euroopa Ühendamise Rahastu alla kuuluvate füüsiliste ja 
IT-infrastruktuuride puhul säästva arengu kriteeriume. Ettepanekutes enestes osutatakse 
asjakohastele keskkonnamõju vähendamise menetlustele seoses TEN-T (artikkel 42) ja 
TEN-E projektidega (artikkel 8). Euroopa Ühendamise Rahastust rahastatava tee-
ehitusega seoses tuleb seda toetada üksnes ühtekuuluvusfondist toetatavates riikides 
(Ühekuuluvusfondis ette nähtud 10 miljardist eurost) ja üksnes piiriülestes teelõikudes. 
Ühtekuuluvuspoliitika raames on teede kaasrahastamine ka edaspidi võimalik (Euroopa 
Ühendamise Rahastu määruse artikli 11 lõige 3). TEN-E suunised kujutavad endast ka 
selliste ühishuviprojektide valikukriteeriume, mille puhul on tõendatud nii keskkonna-
alane tasuvus kui ka säästvus, näiteks taastuvenergia integreerimise abil ülekandevõrku 
(artikkel 4).

 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD). Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ettepanek sisaldab mitut uut sätet keskkonnakahjude vältimiseks, 
nagu näiteks tingimused veekasutuse vähendamiseks niisutussüsteemide rahastamisel.4

EAFRD määruse IV lisa konkreetsete eeltingimustega kavatsetakse tagada, et halbade 
keskkonnamõjude vältimiseks oleks kehtestatud reguleerimissüsteem.

 Kalandustoetused. Ettepanek võtta vastu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ei sisalda teatud selliste tegevuste rahastamist, mis võivad soodustada liigset 
püügivõimsust, nagu näiteks uute sadamate või uute oksjonihoonete ehitamise või 
mootorite vahetamise toetus (artiklid 39 ja 41). Artiklis 13 sätestatakse, et laeva 
kalapüügivõimsust suurendavad tegevused ei ole kõlblikud Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondist toetuse saamiseks. See aga ei peegelda püügivõimsuste sama taseme 
säilitamise halba mõju. Senini toetatakse mitmeid investeeringuid, mis võivad soodustada 
võimsuse suurendamist või olla keskkonnakahjulikud (töötlemine, turustusmeetmed, 
sadamate täiustamine ja moderniseerimine, vesiviljelus). Üldised ja keskkonnaga seotud 
eeltingimused (määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, III lisa), sealhulgas ka 
seoses ühise kalanduspoliitika määruse ettepanekus sätestatud haldussuutlikkusega vastata 
andmete kogumise nõuetele, aitavad samuti vältida halbu mõjusid ELi kalanduse 
säästvusele.

 Natura 2000. Oma teatises teemal „Natura 2000 rahastamine” kohustub komisjon jätkama 
tööd liikmesriikidega, et tagada ELi fondide kasutamine viisil, mis ei kahjusta Natura 
2000 alasid. See hõlmab menetluslike tagatiste õiget kohaldamist kavade ja projektide 
puhul, mis võivad Natura 2000 alasid oluliselt mõjutada, kooskõlas elupaikade direktiivi 
artikli 6 lõigetega 3 ja 4, sealhulgas seoses suurte infrastruktuuriprojektidega. Seda 
bioloogilise mitmekesisuse kaitset peetakse integreerumise oluliseks vahendiks.

                                               
4 Vt maaelu arengu määruse artikli 46 lõiget 1; niisutatava ala suurendamine: artikli 46 lõige 3; 
investeeringukünnised: artikli 18 lõige 2.
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Oma mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas resolutsioonis toetab Euroopa Parlament 
ideed, et kogu ELi rahastamine tervikuna peaks viima Euroopa keskkonna üldise seisundi 
paranemiseni, ning teeb seetõttu ettepaneku, et ELi fondide häid ja halbu keskkonnamõjusid 
tuleb analüüsida koondnäitajate tasandil.

Oma resolutsioonis teemal „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 
2050 – edenemiskava” nõuab parlament kooskõla transpordiinfrastruktuuride kavandatavaid 
uusi investeeringuid puudutavate edenemiskava prioriteetidega ja tuletab meelde ohtu, et 1,5 
triljonit eurot, mida komisjon taotleb kahe järgmise aastakümne – aastate 2010–2030 –
jooksul, ei pruugita suunata asjakohastesse vähese CO2-heitega seotud prioriteetidesse. 
Seetõttu rõhutab parlament vajadust muuta ELi infrastruktuurieelarve „rohelisemaks”, eeskätt 
seoses struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondiga. Veelgi enam, teiste seas nõuab Euroopa 
Parlament koordineeritud meetmeid, mille eesmärk oleks selgitada välja ja järk-järgult 
kaotada kõik keskkonnakahjulikud toetused aastaks 2020.
ELi eelarve peamisi kulukategooriaid ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitikas on viimastel 
aastakümnetel käsitletud arvukates põhjalikes analüüsides. Esimest korda on parlament 
võrdne partner kõiki suuremaid ELi fonde puudutavas seadusandlikus otsustusprotsessis. 
Järgmistel kuudel selgub, kas praeguste läbirääkimistega suudetakse tagada, et eelmistel 
rahastamisperioodidel ressursside väärkasutamisest või ebaotstarbekast kulutamisest saadud 
arvukaid „õppetunde” võetakse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku reformitud fondide 
puhul tõeliselt arvesse.

Arutatavad teemad

1. Ühissätete määrus sisaldab üldise eeltingimusena kohustust tõhusalt rakendada ja 
kohaldada keskkonnamõju hindamist ja strateegilist keskkonnamõju hindamist 
käsitlevaid õigusakte. Kas see on piisav keskkonnakahjulike kulude vältimiseks võimalikult 
suures ulatuses? Kuidas saaks tagada, et tugevdatud keskkonnamõju hindamist / strateegilist 
keskkonnamõju hindamist kohaldataks partnerluslepingutele ja tegevusprogrammide suhtes 
juba ettevalmistusetappides (enne 2014. aastat)? Milliseid meetmeid tuleks veel võtta, et 
vältida sellise infrastruktuuri rahastamist, mida ei ole enam kohandatud ELi keskkonnaalaste 
õigusaktidega ega säästvuseesmärkidega?

2. Praegu ei suudeta keskkonnamõju hindamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamisega 
vältida halbade kliima- ja keskkonnatagajärgedega kulusid. Oma seitsmendat keskkonnaalast 
tegevusprogrammi käsitleva resolutsiooni projektis nõuab keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjon keskkonnamõju hindamise direktiivi läbivaatamist – Euroopa 
Komisjon kavatseb selle läbivaatamise korraldada 2012. aastal. Milliseid süsteemseid 
muudatusi ei saa teha direktiivides, vaid tuleks lisada praegu arutusel olevate mitmeaastase 
finantsraamistiku fondide rahastamiseeskirjadesse?

3. Euroopa Parlament nõudis oma mitmeaastase finantsraamistiku resolutsioonis keskkonna ja 
kliimaga seotud kulude uurimist koondnäitajate tasandil. Kliima, keskkonna ja bioloogilise 
mitmekesisusega seotud „heade” kulude jälgimiseks soovitatakse niinimetatud Rio näitajate 
meetodit, aga selles ei arvestata „halbu” kulusid. Kuidas saaks seda täiustada? 

4. On täheldatud, et praegusel lühiajalise kasvu kriteeriumil, eelkõige majandus- ja 



DT\898644ET.doc 5/5 PE487.712v01-00

ET

võlakriisist enim tabatud riikides, on märkimisväärsed tagajärjed suurte 
infrastruktuuriprojektide loamenetlustele ja säästvuse kaalutlustele üldiselt. Kuidas saab 
järgmine mitmeaastane finantsraamistik aidata kaasa selliste ELi fondide toetusel tehtavate 
mittesäästlike ja lühinägelike investeerimisotsuste kindlale vältimisele?


