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Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)

Iga mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel seisab EL ristteel: kuhu suunata oma 
rahalised vahendid ja kuidas eraldada ressursse oma poliitikavaldkondade toetamiseks. Kuigi 
ELi eelarve moodustab 27 liikmesriigi riiklikest kogukulutustest vaid umbes 2 %, ei tohiks 
alahinnata ELi kulutuste võimendavat mõju ja eeskuju. Käesolevas töödokumendis 
vaadeldakse konkreetselt programmi LIFE ja see sisaldab mitut arutelupunkti, mida raportöör 
soovib teiega jagada.

Komisjon tegi 12. detsembril 2011 ettepaneku võtta vastu määrus keskkonna ja 
kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise kohta; see peaks olema järg perioodil 2007–
2013 kestvale programmile LIFE+. Selle põhielemendid on järgmised:

 Suurem rahastamine: 3200 miljonit eurot võrreldes programmi LIFE+ 2181 miljoni 
euroga (mõlemad 2011. aasta hindades1).

 Kaks allprogrammi: keskkonna allprogramm ja uus kliimameetmete allprogramm.
 Nn integreeritud projektide kaasamine: põhieesmärk on edendada keskkonna- ja 

kliimapoliitika elluviimist ning toetada nende integreerimist teistesse 
poliitikavaldkondadesse, toimides ulatuslikumalt kui traditsioonilised projektid. Oleks 
ideaalne, et lisaks programmi LIFE rahastamisele võetaks integreeritud projektide kaudu 
kasutusele ELi muud rahalised vahendid ja erasektori vahendid.

 Tugevdatud strateegiline rõhuasetus: eesmärk on suunata kindlamalt nõudlust, 
sätestades mitmeaastaste programmide prioriteetide (mitteammendava) loetelu ja 
täpsustades temaatilisi prioriteete.

 Rõhuasetus bioloogilisele mitmekesisusele: keskkonna allprogrammi ressurssidest 
eraldatakse ka edaspidi 50 % loodusele / bioloogilisele mitmekesisusele.

 Muudetud rahastamise määrad: tehakse ettepanek lihtsustamismehhanismide, näiteks 
ühekordsete maksete suurema kasutamise ja elektrooniliste taotluste kohta. Käibemaksu ja 
personalikulusid ei loetaks enam abikõlblikuks, sest need on osutunud järelevalve ja 
aruandluse seisukohalt koormavateks. Seda hüvitataks kaasrahastamise määra tõstmisega 
praeguselt 50 %-lt 70 %-le (traditsiooniliste projektide puhul) või 80 %-le (integreeritud 
projektide puhul).

 Väärtuspõhine projekti valik: Ettepanekus soovitatakse kaotada iga-aastased ligikaudsed 
riiklikud eraldised (riiklikud rahastamispaketid) ja pöörduda tagasi kvaliteedipõhise valiku 
juurde.

 Kolmandate riikide suurem osalemine: EMP liikmete, kandidaatriikide ja Lääne-
Balkani riikidega tehtavale koostööle lisaks lubataks erandjuhtudel tegevust väljaspool 
liitu.

 Juhtimine: mõned juhtimisülesanded delegeeritakse olemasolevale täitevasutusele.
Raportöör toetab tugevalt komisjoni lähenemisviisi tema ettepanekus programmi LIFE 2014–
2020 kohta. Mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas resolutsioonis on Euroopa Parlament 

                                               
1 Püsivhindade (2011) esitamiseks on eemaldatud võrdlusaastast praeguse aastani toimunud hinnamuutuste 
mõju. Jooksevhind viitab väärtusele, mis põhineb iga võrdlusaasta hindadel (programmi LIFE ettepanek: 
3,6 miljardit eurot).
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nõudnud, et säilitataks eraldi keskkonna rahastamisvahend lisaks lähenemisviisile, mille puhul 
võetakse keskkonna- ja kliimamuutuste küsimusi läbivalt arvesse ELi kõigis 
poliitikavaldkondades.2 Kõnealuses ettepanekus on seda nõudmist arvesse võetud. Raportöör 
kavatseb soovitada muudatusi ja/või täiendusi allpool esitatud punktides.

Eelarve: programmile LIFE antud hinnangud on olnud alati väga positiivsed ja neis on 
toonitatud selle lisandväärtust.3 Kuna praegused traditsioonilised projektid on osutunud väga 
edukaks, tuleks nende rahastamist suurendada. Jätkatakse programmi LIFE vahenditest 78 % 
eraldamist projektide meetmetoetustele.
Koos komisjoni ettepanekuga eelarve suurendamise kohta tuuakse esile uued eesmärgid: 
1) suuremal määral kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemisega tegelemine ning 
2) rakendamise toetamine integreeritud projektide kaudu. Raportöör nõustub täielikult 
vahendi ulatuse suurendamisega sellisel kujul. ELi poliitika integreeritud elluviimist ja 
jõustamist kui peamisi ülesandeid on rõhutatud mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas 
resolutsioonis ja strateegias „Euroopa 2020”. Rahalised vahendid, mille komisjon on nende 
kahe ülesande jaoks ette näinud ja mida ta vajalikuks peab, tuleks seega praegusesse 
eelarvesse lisada.
Natura 2000 rahastamisvajadust on hinnatud vähemalt 5,8 miljardile eurole aastas.4 Kuigi ELi 
muud vahendid ning riiklikud ja erasektori rahastamisallikad annavad – ja peavad ka edaspidi 
andma – olulise osa Natura 2000 võrgustiku rahalistest vahenditest, esineb siiski veel suuri 
lünki. Programmi LIFE tuleks seetõttu rahaliselt toetada, et anda vähemalt 10 % iga-aastasest 
rahastamisest.

Geograafiline tasakaal ja projekti valik: Võttes arvesse ELi rahaliste vahendite 
peaeesmärki tekitada Euroopa tasandi lisandväärtust, nõustub raportöör komisjoni 
ettepanekuga asendada riiklikud rahastamispaketid traditsiooniliste projektide väärtuspõhise 
valikusüsteemiga. Viimaste aastate kogemused on näidanud, et isegi riiklikud eraldised ei 
taganud LIFE-projektide tasakaalustatud kasutuselevõttu (vt joonist 1 allpool).

Seepärast soovitab raportöör paremaid koolitusprogramme pädevate asutuste ja sidusrühmade 
jaoks, kes kavatsevad taotleda programmi LIFE rahastamist. Võttes arvesse programmi LIFE 
tähtsust bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel, saavad need riigid/piirkonnad, kus on 
võrdlemisi suur osakaal ühenduse tähtsusega alasid, tehnilist eriabi, et nad saaksid kasutada 
seonduvaid rahastamisvõimalusi. Pealegi tuleks suurendada sarnaste vahendite 
kasutuselevõttu ja nende kättesaadavust majanduslikes raskustes ja madala suutlikkusega 
piirkondades. Seetõttu soovitab raportöör, et neile piirkondadele kehtestataks kõrgem 
kaasrahastamismäär, näiteks ühtekuuluvuspoliitika kriteeriumide kohaselt.
Raportöör nõustub, et integreeritud projektidele tuleks tagada geograafiline tasakaal, 
arvestades nende eeskuju näitavat olemust ning asjaolu, et igas liikmesriigis on 
rakendamisega probleeme. Raportööri arvamuse kohaselt tuleks määruses sätestada iga 

                                               
2 Vt 8. juuni 2011. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku kohta.
3 Vt nt LIFE+ määruse rakendamise vahehindamist, aprill 2010; programmi LIFE 2014–2020 käsitleva 
ettepaneku mõjuhinnangut: SEC(2011)1542; programmi LIFE järelhindamist 1996–2006, juuli 2009; LIFE 
Focus väljaandeid, mis on kättesaadavad programmi LIFE kodulehel.
4 „Natura 2000 rahastamine. Natura 2000 võrgustikku investeerimine: kasu loodusele ja inimestele”. Komisjoni 
talituste töödokument SEC(2011)1573 final.
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liikmesriigi kohta minimaalne arv integreeritud projekte.

Hüvitamise eeskirjad ja lihtsustamine: praegu läheb umbes 5 % programmi LIFE 
rahalistest vahenditest käibemaksu hüvitamiseks ja ligikaudu 22,5 % koosseisuliste 
töötajatega seotud kulude hüvitamiseks, kuid see määr erineb projektide vahel märgatavalt. 
ELi eelarve on võimas, kuid väikesemahuline vahend – raportöör on väga skeptiline selle 
kasutamise suhtes kulude katmiseks, mis ei anna otseselt midagi juurde ELi tasandi 
lisandväärtust tekitavatele konkreetsetele meetmetele. 

Raportööri arvamuse kohaselt ei kuulu ELi pädevusse riikide eelarvesse laekuvate maksude 
hüvitamine. Liikmesriike endid tuleks tugevalt julgustada hüvitama programmi LIFE 
projektides osalevate mittetulundusühenduste riiklikku käibemaksu.5 Sellest hoolimata ei saa 
hüvitada suurema kaasrahastamismäära abil nende vabaühenduste koormust, kes viivad ellu 
LIFE-projekte ja ei saa tagasi käibemaksukulusid programmi LIFE raames ega riiklike 
käibemaksueeskirjade alusel. Seetõttu soovitab raportöör kohaldada programmi LIFE suhtes 
samu käibemaksueeskirju, mida on soovitatud üldsätete määruses ühisesse strateegilisesse 
raamistikku kuuluvate ELi fondide kohta. Seega ei tohiks avalik-õiguslikel üksustel olla 
võimalik taotleda käibemaksu hüvitist. 
Raportöör toetab väga vabaühenduste, teadusasutuste ja avalike teenistuste tegevust seoses 
keskkonnaga. Ta peab aga küsitavaks osa nende koosseisuliste töötajate palkamise 
rahastamist programmi LIFE väikesest eelarvest. Komisjoni ettepaneku seletuskirjas 
mainitakse, et konkreetselt projekti jaoks mitte palgatud koosseisuliste töötajatega seotud 
kulude abikõlblikkust tuleks piirata või see kaotada, määratlemata täpsemalt mõistet 
„koosseisulised töötajad”. Käibemaksu abikõlblikkusega seoses: kui LIFE-määruses ei ole 
sätestatud teisiti, kohaldatakse personalikulude suhtes (läbivaadatud) finantsmääruse sätteid.

Raportöör peab komisjoni lähenemisviisi põhjendatuks nende ülesannete puhul, mida üldiselt 
eeldatakse riiklikelt haldusasutustelt seoses selliste avalike hüvede nagu keskkond ja loodus 
haldamisega. Avalik-õiguslike üksuste puhul peaks seetõttu olema abikõlblikud ainult kulud 
personalile, mis on palgatud konkreetselt LIFE-projekti jaoks. Teiste toetuse saajate puhul 
peaksid koosseisuliste ja ajutiste töötajatega seotud kulud jääma abikõlblikuks. Lihtsustatakse 
projekti jooksul töötajate tööaja graafikute täitmise korda, mis on keeruline ja võib tekitada 
rohkelt vigu. Samuti pooldab raportöör kindlameelselt teisi soovitusi lihtsustamise kohta. 

Integreeritud projektid: mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevas Euroopa Parlamendi 
resolutsioonis on nimetatud ühe peamise eesmärgina keskkonna ja kliimamuutustega seotud 
aspektide läbivat arvessevõtmist kogu ELi rahastamises. Integreeritud projektid programmi 
LIFE raames on selleks konkreetne vahend ja saavad seetõttu raportööri täieliku toetuse. 
Integreeritud projektid ei asenda liikmesriikide rakendamise kohustust, vaid on olemuselt 
näidismudelid, mis suurendavad haldusasutuste eri sektorite vahel asjalikku ja püsivat 
koostööd. Nad on kasulikud teiste vahendite jaoks, sest suurendavad suutlikkust võtta vastu 
keskkonnaga seotud kulutuste toetusi ja suunavad need suurimate rakendusprobleemide 
lahendamisse.

Integreeritud projektid on edukad aga ainult siis, kui nende mõte on hästi juurdunud ka teistes 
ELi rahalistes vahendites, et tagada nende rahaline panus ja kavatsetud võimendav mõju. Seni 
                                               
5 Vt ka Euroopa Parlamendi 13. oktoobri 2011. aasta resolutsiooni käibemaksu tuleviku kohta (2011/2082 (INI)), 
lõige 19.
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on koordineerimist programmiga LIFE nimetatud ainult Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondis ning ühises strateegilises raamistikus.6 Keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni tugev positsioon peamiste fondide eest vastutavate komisjonide 
suhtes on ülitähtis selleks, et toetada programmi LIFE integreeritud projektidega järjepidevat 
kooskõlastamist igas fondis. 
Integreeritud projektide kontseptsiooni käimalükkamise teine eeltingimus sõltub selle 
konkreetsest rollist LIFE-vahendi raames ning selle täpsustamisest määruses. Need projektid 
ei tohiks traditsioonilisi projekte asendada ega nendega võistelda. Seega on raportööri 
soovitus säilitada praegune eelarve tase traditsiooniliste projektide jaoks ja lugeda 
integreeritud projekte programmi LIFE hädavajalikuks, ent täiendavaks osaks.

Arutatavad teemad

1. 21. märtsi hääletamisel kinnitas keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
bioloogilise mitmekesisuse strateegia eesmärgid ja rõhutas laastavaid majanduslikke kulusid 
ühiskonnale, milleni viib bioloogilise mitmekesisuse kadu. Kuidas tuleks neid püüdlusi 
kajastada programmi LIFE eelarves? 

2. Kuidas oleks võimalik saavutada LIFE-projektide geograafiliselt tasakaalus hüvesid? 

3. Milline peaks olema programmi LIFE roll koosseisuliste töötajate palkamise 
rahastamisel? 

4. Milliseid mehhanisme on vaja selleks, et tagada integreeritud projektide otstarbekus ja 
nende võimendav mõju? Kuidas pakkuda edasiviivaid ja tugevaid stiimuleid teiste vahendite 
raames nii, et kulud oleksid tõeliselt vastastikku tugevdavad?

Joonis 1. LIFE+ 2007–2010: Riiklike eraldiste kasutamine riikide kaupa.

                                               
6 Ühises strateegilises raamistikus jagatakse strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi prioriteetideks.
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Allikas: LIFE-määrus, geograafiline tasakaal, komisjoni 26. märtsi 2012. aasta selgitus nr 1.
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