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Mis see Euroopa Liidu
eelarve on?
ELi eelarve on tööriist, mille abil viiakse ELi poliitikat ellu.
Eelarvest rahastatakse tegevusi, mida liikmesriigid ei saa
oma jõududega rahastada või mille rahastamiseks oleks
mõistlik vahendid koondada. ELi eelarve vastuvõtmine
on demokraatlik protsess. ELi täitevasutus – komisjon –
valmistab eelarve ette. Seejärel peetakse selle üle aru
ELi nõukogus, kus on esindatud kõik liikmesriigid, Eesti
nende hulgas, ja parlamendis, kuhu on Eestist valitud
kuus saadikut. Pärast vastuvõtmist haldavad eelarvet
kas liikmesriigid ja komisjon koos või komisjon üksi.
Tegelikkuses haldavad 80% ELi eelarvest riikide või
piirkondade valitsusasutused. ELi eelarvest antavad
toetused, laenud ja muu rahastamine pakub finantstuge
tuhandetele abisaajatele: üliõpilastele, teadlastele,
vabaühendustele, väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtetele, linnadele, piirkondadele ja paljudele teistele.

Kust see raha tuleb?
ELi eelarvet rahastatakse suures osas omavahenditest,
mida on kolme liiki. Esiteks ELi saabuvalt importkaubalt
tasutud tollimaksud ja suhkrumaksud, teiseks väike osa
ELis sissenõutavast käibemaksust ja kolmandaks iga
liikmesriigi osamaksed, mille suurus oleneb sellest, kui
suure osa moodustab konkreetse riigi kogurahvatulu ELi
kogurahvatulust. Osamaksetest ongi pärit suurim osa ELi
eelarve tuludest (2012. aastal 76%). Sellise süsteemi üle
otsustavad liikmesriigid ühehäälselt seitsmeks aastaks ja
selle peavad ratifitseerima kõigi liikmesriikide parlamendid.
Eesmärk on kindlustada ELi eelarve jaoks piisavalt kindel
tulu, kuid võtta arvesse ka liikmesriikide maksevõimet. See
tähendab, et iga liikmesriik maksab vastavalt oma jõukuse
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Kas teadsite, et ...
▶▶ ... ELi investeeringud annavad Eesti
majandusele kõvasti hoogu juurde: 2012. aastal
ulatusid sellised investeeringud 5,9%ni Eesti
kogurahvatulust.
▶▶ ... ELi eelarve keskendub kriisist ülesaamisele. Selleks
investeeritakse majanduskasvu ja töökohtade
loomisse, suurendatakse toetust innovatsioonile ja
tudengivahetusele ning aidatakse naistel äritegevust
alustada. Lisaks on loodud mitme miljardi euro
suurune fond, et aidata lahendada noorte töötusega
seotud probleeme ELi nendes piirkondades, kus
probleemid on kõige suuremad.
▶▶ ... ELi eelarve eesmärk on tagada kõigi Eesti
piirkondade igakülgne areng väga erinevate
projektide toel, olgu nendeks siis haiglate
ajakohastamine või maanteede ja raudteede
remontimine ja rajamine.
▶▶ ... ELi eelarves on mõeldud kõigile: ELi rahastatud
projektidest on kasu nii teadlastele ja põllumeestele
kui ka tööotsijatele ja ettevõtjatele.

tasemele. Lisaks laekuvad eelarvesse veel maksud ELi
asutuste töötajate töötasudelt, konkurentsieeskirju rikkunud
asutustelt sissenõutud trahvisummad, pangaintressid
jms. Otsest ELi maksu ei ole olemas ning iga liikmesriik
reguleerib oma maksundust ise.
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Kuhu raha läheb?

Kes hoiab ELi kuludel silma peal?

Peaaegu 94% rahast kulub ELi eri poliitikavaldkondadele
ning suurem osa sellest läheb tagasi liikmesriikidesse.
Sageli toetatakse ELi eelarvest suuri ja keerulisi projekte.
Üks selline projekt on Euroopa vähivastane partnerlus, mille
raames aitab eurooplaste ühine töö seda haigust ennetada
ja sellele ravivõimalusi leida. Ligikaudu 6% ELi eelarvest
kulub Euroopa Liidu institutsioonide tööle. See katab ELi
töötajate palgad ja pensionid, suulise ja kirjaliku tõlke,
turvateenused, hoonete ja IT‑süsteemide kulud jne. Need
kulud on vajalikud, et EL toimiks.

Komisjon on kehtestanud ranged sisekontrollimeetmed,
et tagada vahendite kulutamise tõhusus ja tulemuslikkus.
Nagu öeldud, haldavad ELi eelarvet 80% ulatuses riikide
või piirkondade valitsusasutused. See tähendab, et ka
liikmesriikidel on oluline roll, et tagada eeskirjadest
kinnipidamine ning rikkumiste ja pettuste avastamine ja
nendega tegelemine. Lisaks vaatab ELi raamatupidamise
igal aastal üle Euroopa Kontrollikoda. Kontrollikoda on mitu
aastat kinnitanud, et ELi arvepidamine vastab nõuetele,
kuid samas on nad juhtinud tähelepanu ka vigadele.
Näiteks on eri riikidest pärit programmides osalejad teinud
raamatupidamisvigu ning soovitud on kõlbmatute kulude
hüvitamist. Vead ei tähenda, nagu oleks ELi raha kaotsi
läinud, raisatud või seotud pettustega. Suur osa ekslikult
kulutatud rahast nõutakse tagasi. Peale kõige muu peab
ka Euroopa Parlament andma iga finantsaasta lõpus oma
heakskiidu sellele, kuidas komisjon on eelarvet kulutanud.

Allpool olevalt graafikult on näha, kui palju investeeris
Euroopa Liit 2012. aastal igasse liikmesriiki ning kui suure
osa kogurahvatulust moodustas ELi rahastus. Eestis
moodustab ELi rahastamine 5,9% riigi kogurahvatulust.

Kui tahate oma silmaga näha, kes on Euroopa Liidult raha
saanud, siis finantsläbipaistvuse süsteemist on võimalik
vaadata, kellele komisjon on ülekandeid teinud.
Liikmesriikide kulud 2012. aastal (miljonites eurodes)
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Lühidalt ELi mitmeaastasest
finantsraamistikust
Kuigi EL võtab igal aastal vastu uue eelarve, peab see
lähtuma mitmeaastase finantsraamistikuga paikapandud
piiridest. Mitmeaastane finantsraamistik on kuluplaan,
millega määratakse kindlaks maksimumsummad,
mille EL võib teatava ajavahemiku jooksul igal aastal
eri valdkondadele või tegevustele kulutada. Tavaliselt
kehtestatakse raamistik seitsmeks aastaks. Seega
kujundab finantsraamistik seitsme aasta jooksul ELi
poliitilisi prioriteete.
2014.–2020. aasta rahastamisperioodi käigus tahab EL
saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid ning
keskenduda Euroopa vajadustele seoses majandus- ja
finantskriisist ülesaamisega, pöörates sealjuures kõige
rohkem tähelepanu valdkondadele, kus ta saab midagi
reaalselt muuta. Liikmesriigid muutsid komisjoni mõned
radikaalsemad ümberkorralduslikud ettepanekud
leebemaks, kuid olulised muudatused jäid siiski paika.
2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku
peamised elemendid on järgmised:
▶▶ Põhitähelepanu on majanduskasvul, töökohtadel ja
konkurentsivõimel. Suurendatakse investeeringuid haridusse
ja teadusuuringutesse ning uus Euroopa ühendamise rahastu
peaks toetama taristutega seotud üleeuroopalisi projekte
transpordi, energia ja ITK vallas.
▶▶ Kulude optimeerimine – ELi fondide eeskirju on lihtsustatud
ning rõhuasetus on selgelt sellistel investeeringutel,
mis annavad käegakatsutavaid tulemusi. Ühtlasi saab
ELi‑poolse rahastamise peatada, kui mõne riigi majandus- ja
eelarvepoliitika ei ole mõistlikud.
▶▶ Ümberkorraldatud ühine põllumajanduspoliitika, et
Euroopa põllumajandus muutuks konkurentsivõimelisemaks
ja keskkonnasõbralikumaks.

5

Kas ELi ametnikke on
liiga palju?
508 miljoni eurooplase ja mujal maailmas abi
vajajate huvides teeb tööd ligikaudu 55 000 ELi
ametnikku ning muud töötajat. Võrdluseks
võiks siin tuua selle, et ainuüksi Saksamaa
rahandusministeeriumis on tööl rohkem inimesi kui
Euroopa Komisjoni finantsküsimuste, maksunduse
ja eelarvega tegelevates üksustes (1850 vs. 1542).
Euroopa keeruliste majandusoludega kohanemiseks
kärbitakse kulusid ka ELi institutsioonides: komisjoni
põhjaliku personalireformiga vähendati töötajate
arvu 5% ja pikendati inimeste tööaega ning
see peaks aitama aastaks 2020 hoida kokku
8 miljardit eurot.

▶▶ Võitlus kliimamuutusega on ELi kõigi suuremate
poliitikavaldkondade oluline osa. 2014.–2020. aasta
finantsraamistikust 20% kulutatakse kliimamuutusega
võitlemisele.
▶▶ Solidaarsus ELi kõige vaesemate riikide ja piirkondadega –
just sellistesse piirkondadesse suunatakse suurim osa ELi
rahastusest ning sellega on seotud ka uue noorte tööhõive
fondi loomine.
▶▶ Halduskulude kasvu vähendamine tänu Euroopa
institutsioonide töötajate arvu vähendamisele.
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ELi eelarve ja Eesti

ELi eelarve 2012
EL rahvusvahelise partnerina

2012. aastal ulatusid Eesti avaliku sektori kulud umbes
7 miljardi euroni, mida on oluliselt vähem kui Euroopa Liidu
136 miljardi euro suurune eelarve. See summa moodustas
Eesti kogurahvatulust 41%, samas kui 27 liikmesriiki
hõlmav ELi eelarve moodustas liidu kogurahvatulust
umbes 1%.
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turvalisus ja õigus

1%
Haldus

6%

Avaliku sektori kulude osakaal
kogurahvatulust. Võrdlus

136 miljardit
Jätkusuutlik
kasv

ELi ja riikide eelarvete eesmärgid on erinevad, kuid
nad täiendavad teineteist. Euroopa Liidu eelarve
keskendub valdkondadele, kus ELi rahaga saab luua
lisaväärtust. Näiteks selline võimas projekt nagu Euroopa
satelliitnavigatsiooni süsteem Galileo, mida ükski liikmesriik
ei suudaks eraldi rahastada.

Loodusvarad

43%

45%

Erinevalt Eesti ja teiste liikmesriikide eelarvetest ei
rahastata ELi eelarvest kaitsekulutusi ega sotsiaalkaitset,
vaid peamiselt on tegemist investeeringutega. Kuna toimiv
transpordivõrgustik on korras majanduse jaoks ülioluline,
panustas EL Tallinna lennujaama ajakohastamisse
24 miljonit eurot. Kogu transpordisektor tervikuna
sai aastatel 2007–2013 Euroopa Liidust peaaegu
800 miljonit eurot.

ELi eelarve ja riikide kulud
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Eesti

EL

Eesti on üks neid liikmesriike, kes saab ELi eelarvest
rohkem raha kui ise sinna paneb ning see jääb nii kogu
järgmise eelarveperioodi ajaks (2014–2020). Meeles tasub
pidada ka seda, et eelarvest saadava ja sinna antava raha
saldo ei kajasta mitte kõiki ELi liikmelisusest tulenevaid
hüvesid. Paljud neist – näiteks rahu, poliitiline stabiilsus,
julgeolek, vabadus elada, töötada, õppida ja reisida kogu
ELis – ei ole tegelikult mõõdetavad. Pealegi on Euroopa
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Tegevuseelarve tasakaal 2012 (protsendina kogurahvatulust)
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Tegevuseelarve tasakaal: summade vahe, mida liikmesriik ELi eelarvest saab ja mida ta sinna maksab. Eelarve tasakaalu arvutamiseks on mitmeid meetodeid. Komisjon kasutab finantsaruandes meetodit, mis tugineb samadele põhimõtetele, mida kasutatakse Ühendkuningriigile võimaldatud eelarvetasakaalu hälvete korrektsiooni arvutamisel. Siiski on oluline märkida, et eelarve tasakaalu prognooside
tegemine on vaid raamatupidamislik tehe, mis kajastab üksnes iga liikmesriigi rahalisi kulusid ja rahalisi hüvesid, mida ta liidult saab, kuid ei viita mingil moel paljudele teistele ELi poliitikast tulenevatele
hüvedele, mis on seotud siseturu ja majandusliku integreerimisega, rääkimata poliitilisest stabiilsusest ja turvalisusest.

investeeringud sellised, et neist oleks kasu ELil tervikuna.
Seega on ELi rahastusest ühes riigis kasu ka teistele
liikmesriikidele.
Oluline on seegi, et Eesti ettevõtetel on piiramatu
juurdepääs 508 miljoni tarbijaga suurele ühisturule.
Positiivse külje pealt tasuks mainida ka seda, et Eesti liigub
Euroopa keskmistele arengunäitajatele järjekindlalt üha
lähemale. Pärast ELiga ühinemist on Eesti SKP inimese
kohta kasvanud 58 protsendilt (2004) 71 protsendile
(2012) ELi keskmisest.

ELi rahastamine Eestis (2012)
Haldus

1%
Kodakondsus, vabadus,
turvalisus ja õigus

Majanduskasv
ja töökohad

1%

2%

Põllumajandus ja
maaelu areng

25%
Kokku
954,20 eurot

Regionaalpoliitika
Kõige suurem osa Eestisse suunatud ELi vahenditest on
mõeldud regionaalarenguks. ELi regionaalpoliitika eesmärk
on vähendada Euroopa piirkondade ja riikide vahelisi

Regionaalpoliitika

71%
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majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi ning suurendada
territoriaalset ühtekuuluvust. Selle raames investeeritakse
projektidesse, mis toetavad töökohtade loomist,
konkurentsivõimet, majanduskasvu, joogivee kvaliteedi
parandamist ja reovee puhastamist kogu Eestis. Eesti puhul
on kõige tähtsamal kohal olnud keskkond ja innovatsioon.
Näiteks aidati regionaalfondide kaudu parandada
Kirde‑Eesti ja Narva kanalisatsioonivõrke. Samuti toetati
Põhja‑Eesti Regionaalhaigla arendamist kõrgetasemeliseks
raviasutuseks.

Põllumajandus
Ligikaudu 25% ELi vahenditest Eestis suunatakse
põllumajandusse. ELi põllumajanduspoliitika toetab
põllumehi ning propageerib ohutut ja kvaliteetset toitu.
Tänu ELi toetusele on sissetulekud põllumajandussektoris
aastatel 2004–2012 ehk pärast Eesti ühinemist ELiga
rohkem kui kahekordistunud. Samas ei ole põllumajandus
seotud üksnes toiduga, vaid maapiirkondadega üldisemalt,
nii sealse kogukonna kui ka loodusvaradega. Seega
on põllumajanduspoliitika oluline osa maapiirkondade
majanduse elavdamine ja keskkonnakaitse. Seda
püütakse saavutada projektidega, mis toetavad kohalikku
ettevõtlust, tõmbavad ligi turiste, hõlbustavad elu maal või
aitavad säilitada maastikke ja loodusvarasid.

Kas põllumajandusele
kulutatakse liiga palju
raha?
ELi riigid on otsustanud, et põllumajandus
ei ole niivõrd riikliku kuivõrd üleeuroopalise
poliitika küsimus. See on ainus poliitikavaldkond,
mille rahastamisega tegeleb pea täies ulatuses
EL. Seepärast kulub sellele ka nii suur osa ELi
eelarvest. ELi riikide jaoks tervikuna on selline
süsteem siiski vähem kulukas kui 28 eri riigi poliitika
rakendamine. Ühist põllumajanduspoliitikat on
põhjalikult reformitud ning kui 1985. aastal kulus
põllumajandusele 70% ELi eelarvest, siis praegu
on see näitaja umbes 40% ja 2020. aastaks
peaks see langema 33%ni. 2014. aastal
jõustuv reform tugevdab veelgi Euroopa
põllumajanduslikku konkurentsivõimet ja muudab
selle keskkonnasõbralikumaks. Ühtlasi väheneb
lõhe nende riikide jaoks, kes saavad ELi keskmisest
vähem raha.

ELi EELARVE MINU KODUMAAL EESTI

ELi projektid Teie lähedal
Taristud
PAREM RONGILIIKLUS
Raudteetranspordi ettevõtja Elektriraudtee ostis vana
veeremi väljavahetamiseks 38 uut ja moodsat rongi.
Rongid on nüüd kiiremad, neis on konditsioneerid ja wifi
ning parandatud on puuetega inimeste juurdepääsu.
Ühtlasi on uued rongid keskkonnasõbralikumad. (ELi
rahastamine: 70,6 miljonit eurot)
TALLINNA LENNUJAAMA NOORENDUSKUUR
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Kas teadsite?
EL investeerib aastatel 2014–2020
Euroopa ühendamise rahastu kaudu
33 miljardit eurot Euroopa transpordi-, energiaja digitaalvõrkude olukorra parandamisse
ning loob selle käigus uusi töökohti ja suurendab
Euroopa konkurentsivõimet. Ühtlasi muudab see
tänu keskkonnasõbralikumatele sõidukitele, kiirele
internetiühendusele ja taastuvenergia kasutamisele
Euroopa majanduse keskkonnasäästlikumaks. Sama
projekti raames peaks rahastatama ka Rail Balticu
ehitamist, et Tallinna ja Varssavi vahel oleks kiire
rongiühendus ning paraneks Balti riikide ja Soome
transpordiühendus ülejäänud ELiga.

Tallinna lennujaama reisiterminali uuendati, et see vastaks
Schengeni ala nõuetele ja suudaks vastu võtta rohkem
reisijaid. Lennujaama läbilaskevõime on nüüd 2,4 miljonit
reisijat aastas. Tänu viiele turvaväravale on paranenud ka
turvakontrolli võimalused. (ELi rahastamine: 24 miljonit eurot)

päästeti kohalike kalapüügiga seotud töökohad, ent
kasu on sellest ka näiteks turismile. (ELi rahastamine:
355 536 eurot)

KIIREMAD JA TURVALISEMAD TEED

MAATURISM PUUETEGA INIMESTELE

Kõik suuremad teede rekonstrueerimise ja ehitamisega
seotud projektid Eestis toimuvad ELi kaasrahastamisega.
Suurte liiklussõlmede ohutuse parandamine on üsna kallis
lõbu. Näiteks toetas EL Ülemiste liiklussõlme rajamist
65,4 miljoni euroga, Pärnu ringteed 31,5 miljoni euroga, Mäo
liiklussõlme ja Kose‑Aruvalla maanteed 67 miljoni euroga
ning Tartu idapoolset ringteed 38,2 miljoni euroga.

Oxforelli puhkekeskuses on Eesti esimene kalapüügiplatvorm
liikumispuuetega õngemeestele. Projekti käigus ehitati
spetsiaalsed rajatised ja majutusvõimalused, mis sobivad
puuetega inimeste vajadustega. Ühtlasi edendas see Harju
maakonna arengut ja andis puuetega inimestele võimaluse
tegelda uue või vana hobiga turvalises keskkonnas. (ELi
rahastamine: 78 951 eurot).

Põllumajandus ja maaelu arendamine

Tervishoid ja teadusuuringud

ORJAKU UUS KALASADAM

TIPPTASEMEL MEDITSIINIKESKUS TALLINNAS

Hiiumaal Orjakul oli paatidel raske silduda ja merelepääs
keerukas, kuna puudus vajalik taristu ja sobivad
tingimused. ELi vahendite toel asuti piirkonda arendama
ja nüüd on seal töötav kalasadam. Tänu sellele projektile

Põhja‑Eesti Regionaalhaigla renoveerimine ja laiendamine
parandab südame- ja veresoonkonna ja vähihaigete
ravivõimalusi ning võimaldab pakkuda muid keerukaid
raviteenuseid. Lisaks uute hoonete ehitamisele ja vanade
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remondile saab haigla ka moodsamad seadmed. (ELi
rahastamine: 66,8 miljonit eurot)

sellele on nüüdseks loodud rida ettevõtteid, kes teevad
näiteks puust kelke, ehteid ja käsitööd. (ELi rahastamine:
49 502 eurot)

UUED SUUNAD INSULDIRAVIS
TÖÖVÕIMALUSTE LEIDMINE ENDISTELE VANGIDELE
Tartu Ülikooli Kliinikumi teadlased osalevad ELi rahastatud
teadusprojektis, mille raames uuritakse insuldiravi
uusi võimalusi. Uus meetod tähendab, et patsiendi aju
jahutatakse maha ning see võib aidata oluliselt vähendada
insuldiga seotud surmajuhtude ja puuete arvu. (ELi
rahastamine: 10,9 miljonit eurot)

Majanduskasv ja tööhõive
NOORED EMAD KÄÄRIVAD KÄISED ÜLES

Pärast vanglas viibimist võib tööturule naasmine olla
väga keeruline. Ida‑Virumaal koolitati vange siis, kui nad
olid veel vangis: neile õpetati õmblemist, maalimist ja
puutööd. Projekt aitas vangidel karistuse kandmise ajal
kvalifikatsiooni tõsta, et nad saaksid hiljem ettevõtetesse
tööle kandideerida. Rühm spetsialiste toetas neid ka
uuesti töörutiiniga harjumise perioodil. (ELi rahastamine:
989 550 eurot)

Haridus ja kultuur

Tööandjad ei suhtu noorte emade töölevõtmisse just
erilise entusiasmiga. Näiteks Eesti maapiirkondades on
naiste tööhõive tase vaid 33%, Tamsalu vallavalitsuses
algatati selle peale projekt nimega „Noored ettevõtlikud
naised töökohtade loojaks”. Ligi 60 naist said IT-,
ettevõtlus- ja raamatupidamiskoolitust ning tänu

Aastail 2011-2012 õppis või töötas tänu Erasmuse
vahetusprogrammile välismaal üle 1000 Eesti üliõpilase.
Euroopa Komisjon maksis noortele välismaal elamisega

EUROOPA KULTUURIPEALINN TALLINN

ERASMUSE PROGRAMM

ERASMUSE PROGRAMM

ELi EELARVE MINU KODUMAAL EESTI

Kas teadsite?

Kas teadsite?

Erasmus+ ei ole mõeldud üksnes üliõpilastele.
Programm võimaldab alustavatel ettevõtjatel
töötada mõne teise liikmesriigi ettevõttes, et
omandada väikese või keskmise suurusega
ettevõtte juhtimiseks vajalikke oskusi. Sellist
töövahetust rahastab osaliselt Euroopa Komisjon.

Eesti sai ELi Solidaarsusfondist ligi
1,3 miljonit eurot, et tulla toime 2005. aasta
jaanuaris Põhja‑Euroopat laastanud tugevate
tuulte tekitatud kahjude tagajärgedega.

kaasnevate lisakulude katmiseks stipendiumi keskmiselt
428 eurot kuus. Tallinnast pärit Helen Margus oli üks
vahetusprogrammis osalenutest, kes õppis viis kuud
Kreekas psühholoogiat. „Igapäevaelu jagamine nii
erinevate inimestega on muutnud mind mõistvamaks,
julgemaks ja enesekindlamaks nii töös kui ka seltskondlikus
elus,” ütles ta.
EUROOPA KULTUURIPEALINN TALLINN
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Keskkond ja energeetika
PUHAS JOOGIVESI
Kohtla‑Järve piirkonna veevärgis käivad põhjalikud
renoveerimistööd. Kui ehitustööd jõuavad lõpule,
ühendatakse nüüdisaegse ja usaldusväärse veesüsteemiga
54 000 inimest, kelle joogivee kvaliteet paraneb
märgatavalt. (ELi rahastamine: 30,7 miljonit eurot)
SUPERALUS PÜÜAB EESTI VETEST MEREREOSTUST

Aastal 2011 oli Tallinn Euroopa kultuuripealinn, kus
toimus ligikaudu 7000 kultuurisündmust. Endisest
tööstushoonest kultuurikeskuseks ehitatud Kultuurikatelt
külastas 40 000 inimest. Nüüdki toimub seal pidevalt
mitmesuguseid kultuurisündmusi ja tegemist on aktiivse
loomekeskusega. (ELi rahastamine: 1,5 miljonit eurot).

Eesti ostis multifunktsionaalse laeva nimega Kindral Kurvits,
mis suudab merereostuse põhjused kõrvaldada 48 tunni
jooksul. Alus on valmis viivitamata merele minema ning
seega saab meeskond sekkuda enne, kui lained nafta
kaldale kannavad. Laeva saab kasutada ka merekeskkonna
seireks ja keskkonnakatastroofide vältimisega seotud
ennetustegevuseks. (ELi rahastamine: 29,8 miljonit eurot).
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