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Kokkuvõte 
Käesoleva uuringu eesmärk on esitada kokkuvõtlik analüüs ELi 
ühtekuuluvuspoliitika potentsiaalse panuse kohta kliimamuutuse 
vastasesse võitlusse. Teisestele kvalitatiivsetele ja kvantitatiivsetele 
tõenditele (eelkõige ELi struktuurifondide 2000.−2006. ja 2007.−2013. 
aasta eelarve) ning esmastele kvalitatiivsetele tõenditele (kaks Soomes ja 
Itaalias läbi viidud juhtumiuuringut) tuginedes tõstetakse uuringuga esile 
suured edusammud, mida on tehtud struktuurifondide kasutamisel 
kliimamuutuse vastases võitluses. Antakse ka soovitusi struktuurifondide 
panuse suurendamiseks selles vallas.  
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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 

Taust 
Kliimamuutusest on saanud maailma, sh ELi poliitikakavade kõige tähtsam teema. Nii 
teaduslike tõendite kui ka avaliku arvamuse alusel tuleb seda küsimust pidada üheks 
tähtsaimaks meie ees seisvaks probleemiks ja seda mitte ainult poliitika seisuskohalt, vaid 
ka laiemas sotsiaalmajanduslikus kontekstis. Kliimamuutuses nähakse eelkõige üht 
vahendit, mille abil ergutada majanduse elavdamist ja sillutada teed siirdumiseks 
sotsiaalmajandusliku arengu uute aluste juurde.  
EL on selles valdkonnas võtnud eestvedaja rolli, võttes vastu ambitsioonika pikaajalise 
programmi kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. ELi ühtekuuluvuspoliitikalt loodetakse 
sellega seoses, et see aitab oluliselt kaasa nende Euroopa tasandil seatud eesmärkide 
saavutamisele, sest kliimamuutus avaldab piirkondadele kahjulikku mõju ning seetõttu 
oodatakse piirkondadelt nende pädevuse piires asjakohaste meetmete väljatöötamist. ELi 
ühtekuuluvuspoliitikale pandud ootused on selles osas ühesõnaga kõrged, kuivõrd 
ühtekuuluvuspoliitika on toetanud selliseid sektoreid ja riike, mis on minevikus osutunud 
kasvuhoonegaaside heite suurimateks tekitajateks. 
 
Eesmärk 
Käesoleva uuringu eesmärk on põhjalikult analüüsida ELi ühtekuuluvuspoliitika 
potentsiaalset panust kliimamuutuse vastasesse võitlusse. Sellega on seotud veel kaks 
järgmist eesmärki:  

• anda täpne pilt peamistest lähenemisviisidest, strateegiatest, erimeetmetest ja 
vahenditest, mis on kliimamuutusega võitlemiseks programmitöö perioodidel 
2000−2006 ja 2007−2013 vastu võetud; 

• hinnata, millisel määral on võimalik ELi ühtekuuluvuspoliitika panust kliimamuutuse 
vastases võitluses suurendada, ning anda soovitusi edasiseks tegevuseks.  

 
Metoodika 
Uuringu läbiviimiseks kasutatud metoodika hõlmab kolme järgmist lähenemisviisi: 

• esiteks käsitletakse uuringus kliimamuutust tõendavaid materjale ning sekundaarseid 
tõendeid maailma, sh ELi tasandil võetud meetmetest; 

• teiseks kasutatakse raportis programmitöö perioodideks 2000−2006 ja 2007−2013 
ettenähtud struktuurifondide eelarvetest pärit statistilisi andmeid; eesmärk on kindlaks 
teha kliimamuutuse vastaseks võitluseks väljatöötatud struktuurifondide programmide 
meetmete peamised tunnusjooned (milliseid poliitikavaldkondi eelistatakse, millised 
liikmesriigid ja piirkonnad on kõige aktiivsemad);  

• lõpetuseks käsitletakse kahes liikmesriigis (Soomes ja Itaalias) tehtud 
juhtumiuuringuid, mis toovad hästi esile kliimamuutuse tekitatud probleemid ja 
vastuvõetud poliitikameetmed.  

 
Tulemused 
Paljudest allikatest on pärit märkimisväärne hulk teaduslikke tõendeid selle kohta, et meie 
planeedi kliima on muutumas, ning valitseb teatav üksmeel selles osas, et see suundumus 
on tekkinud inimtegevuse tagajärjel. Kliimamuutuse peamise põhjusena on kindlaks tehtud 
kasvuhoonegaaside heide. Viis suurimat kasvuhoonegaaside heite tekitajat EL-27 riikide 
hulgas kuuluvad kõik EL-15 riikide hulka ja need on järgmised: Saksamaa, 
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Ühendkuningriik, Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania. Suurima osa kogu EL-15 riikide 
kasvuhoonegaaside heitest tekitavad energiatootmine ja maanteetransport (vastavalt 80% 
ja 21%). Kasvuhoonegaasid ei ole ainult kliimamuutuse tagajärg, sest oluline osa on ka 
looduslikel riskidel. Loodusohtudega toimetuleku võime väheneb üldjuhul Euroopas idast 
lääne poole liikudes, sest probleemidega toimetulemise suutlikkus on madalama 
sisemajanduse kogutoodanguga (arvutatuna elaniku kohta) riikides väiksem. 
 
ELi tasandil on kliimamuutusest tulenevate riskidega võitlemiseks edendatud mitmeid väga 
ambitsioonikaid poliitilisi algatusi. Selliste algatuste keskmes on ELi kohustus vähendada 
oluliselt kasvuhoonegaaside heidet ja muuta Euroopa majandus ülimalt energiatõhusaks ja 
süsinikuvaeseks süsteemiks ning nende algatuste haripunktiks on 2008. aasta jaanuaris 
vastu võetud pakett, milles sisaldub üks kõige ambitsioonikamaid kogumeid kliima ja 
energiaga seotud eesmärkidest. Mikro- (ettevõte) ja makrotasandil (liikmesriik) on loodud 
Kyoto protokolli vähendamiskvootidel põhinevad piiramise ja kauplemise süsteemid, kuid 
selliste süsteemide nõrgim koht on see, et neile, kes õiguslikult siduvaid kohustusi ei täida, 
ei ole ette nähtud mingit karistust.  
 
Euroopa piirkondadele avaldab kliimamuutus eriti suurt mõju. Kliimamuutusel on nii otsene 
kui ka kaudne mõju, mis on regiooniti erinev ja mida tuleks arvestada ELi tulevase 
ühtekuuluvuspoliitika kujundamisel.  
 
Ühtekuuluvuspoliitikal peaks olema ELi kliima ja energiaga seotud eesmärkide saavutamise 
toetamisel kõige suurem roll. Enamik neist valdkondadest, mis võivad osutuda suureks 
kasvuhoonegaaside allikaks, on tegelikult ju ka valdkonnad, millesse ELi 
ühtekuuluvuspoliitika tavaliselt sekkub (transport, ehitus, teenused, väiksed ja keskmise 
suurusega ettevõtted, põllumajandus ning jäätmekäitlus), ning suurimad ELi 
ühtekuuluvuspoliitikast kasusaajad on ka kõige suuremad kasvuhoonegaaside heite 
tekitajad (neli riiki − Hispaania, Portugal, Kreeka ja Iirimaa −, mis on saanud ELi 
Ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest elaniku kohta suurimat toetust, on olnud ka 
kasvuhoonegaaside heite suurima kasvu põhjustajad kogu ELis).  
 
Terve üks raporti peatükk on pühendatud sellele, et analüüsida kliimamuutusega võitlemise 
eesmärgil struktuurifondidest programmitöö perioodidel 2000−2006 ja 2007−2013 tehtud 
kulutusi. Selgub, et perioodil 2000−2006 eraldasid liikmesriigid (EL-25) kliimamuutusega 
seotud meetmetele umbes 14 miljardit eurot (6,4% struktuurifondide kogumahust). 
Perioodi 2007−2013 stsenaarium on sellest oluliselt erinev, sest Euroopa Liit kavatseb ELi 
kliimaalaste eesmärkide saavutamise ja süsinikuvaese majanduse loomisega seotud 
meetmesse investeerida umbes 51 miljardit eurot (ligikaudu 15% struktuurifondide 
kogumahust). Absoluutarvudes on kliimamuutusega võitlemiseks kasutanud kõige rohkem 
struktuurifondide raha Poola (enam kui 10 miljardit eurot), Itaalia ja Hispaania, kuid 
suhtarvudes on kõige rohkem raha antud Kreekale (23,7%), Ungarile (19,8%) ja 
Sloveeniale (19,5%). 
 
Kulutusi analüüsiti ka poliitikavaldkondade kaupa. Kliimamuutusega võitlemisel peetakse 
oluliseks järgmisi sekkumisvaldkondi: keskkonnasäästlikud tehnoloogiad, energeetika, 
keskkonnainfrastruktuur, süsiniku neeldajad, säästev liikuvus, kliimamuutuse leevendamine 
ja sellega kohanemine, juhtimine ning ohuennetus.  
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Struktuurifondide vahendite jagunemine poliitikavaldkondade kaupa aastatel 
2000−2006 ja 2007−2013  
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Allikas: autorite käsitlus regionaalpoliitika peadirektoraadi andmetest 

 
Nagu ülaltoodud jooniselt nähtub, neelab mõlemal programmitöö perioodil kõige suurema 
osa vahenditest säästev liikuvus. Kõigist vahenditest, mis kliimamuutuse vastasesse 
võitlusse eelarveperioodil 2000−2006 investeeriti, kulus 78% säästva liikuvuse 
edendamisele, 11% keskkonnasäästlike tehnoloogiatele, 6% energiatõhususele ja 
taastuvatele energiaallikatele, 3% süsiniku neeldumisega seotud meetmetele (nagu 
metsade uuendamine) ning 2% keskkonnainfrastruktuuri loomisele (õhk). Praegusel 
programmitöö perioodil jagunevad fondid järgmiselt: 62,4% säästvale liikuvusele, 17,4% 
taastuvatele energiaallikatele ja energiatõhususele, 12,8% juhtimisele ja ohuennetusele, 
5% väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete toetamisele keskkonnasäästlike toodete ja 
tootmisprotsesside edendamisel ning umbes 2% õhusaastega seotud 
keskkonnainfrastruktuuridele. 
 
Struktuurifondidest eraldatud vahenditel võib aga olla kliimamuutusele mitmesugune mõju. 
Mõned kõige tavalisemad ühtekuuluvuspoliitika raamistikus toetatud investeeringud on 
tegelikult tehtud kõrge heitetasemega infrastruktuuri. Sellesse kategooriasse kuuluvad 
järgmised valdkonnad: maanteed, sh kiirteed, lennujaamad, elektrienergia, gaas, bensiin ja 
tahkekütus. Struktuurifondide eelarve analüüsist nähtub, et ajavahemikus 2000−2006 oli 
selliste meetmete osakaal suurem kui kliimasõbralike meetmete osakaal (vastavalt 9,1% ja 
6,5%), kuid praegusel perioodil on olukord vastupidine (vastavalt 12,9% ja 14,9%). On 
selge, et selliste infrastruktuurivaldkondade toetamine (kuigi see võib olla vajalik piirkonna 
arengu jaoks) suurendab riski, et paljudeks aastateks jäädakse kinni traditsioonilisse, kõrge 
heitetasemega infrastruktuuri. Seal, kus võimalik, tuleks kaaluda nende valikute 
alternatiive ja leevendavaid meetmeid.  
 
Et selgitada struktuurifondide potentsiaalset panust kasvuhoonegaaside heite 
vähendamisse (või suurendamisse), viidi läbi lihtne korrelatsioonianalüüs struktuurifondide 
kliimameetmete eelarve (kliimavaenulike meetmete netosumma) ja kasvuhoonegaaside 
heite vahel. Tehti kindlaks väike korrelatsioon või selle puudumine, mis lubab oletada, et 
kuigi struktuurifondid on tähtis rahastamisallikas, ei ole ainult nende vahendite abil 
võimalik kliimamuutuse peamisi suundumusi märkimisväärselt mõjutada. Ühtlasi näitavad 
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analüüsi tulemused ka seda, et mõnede liikmesriikide poliitilised otsused ei ole alati 
kooskõlas Kyoto eesmärkide saavutamise püüdega (vahel aitavad need otsused isegi 
heidete suurenemisele kaasa).  
 
Itaalias ja Soomes viidi läbi kaks juhtumiuuringut, mille eesmärk oli kindlaks teha, kuidas 
käsitleti kliimamuutust struktuurifondide vahendite eraldamisel nendes kahes riigis, kus 
kliimamuutus erinevaid probleeme tekitab, ja milliseid konkreetseid meetmeid võeti. 
Analüüsi eesmärk oli kindlaks teha konkreetsed rakenduskorrad ning tuua esile riikide ja 
piirkondade erinevused poliitilistes valikutes ja rakendusmehhanismides kliimamuutusega 
seotud algatuste tegemisel. Peamised järeldused on järgmised:  
 
• kuigi enamiku eelmisel perioodil rahastatud projekte võiks üldjoontes liigitada pigem 

keskkonnapoliitika- kui kliimamuutuse teema kui sellise alla, aitasid need projektid 
kaudselt kaasa kasvuhoonegaaside vähendamisele (näiteks bioenergia tootmise ja 
kasutamise edendamisega) ning loodust kahjustavate mõjude vähendamisele (toetades 
hüdrogeoloogilise riski vähendamiseks võetavaid sekkumismeetmeid); 

• struktuurifondide uue põlvkonnad programmid on rohkem pühendatud just 
kliimamuutusega seotud sekkumismeetmetele ning traditsiooniliste laiaulatuslike 
keskkonnapoliitika meetmete (veemajandus, energiatõhusus ja jäätmetöötlus) asemel 
sisaldavad need pigem kliimamuutusega tihedamalt seotud sekkumismeetmeid (heite 
vähendamine, ohuennetus ja taastuvenergia); 

• 2. eesmärgi alla kuuluvad piirkonnad kulutavad fondi vahenditest suurima osa selleks, 
et toetada ettevõtteid säästvamate toodete ja tootmisprotsesside ning 
keskkonnasäästlike tehnoloogiate uurimisel ja väljatöötamisel, kuid 1. eesmärgi alla 
kuuluvates piirkondades on rahalises mõttes endiselt tähtsal kohal infrastruktuuri 
(eelkõige säästvasse liikuvusse) tehtavad investeeringud; 

• edusamme on tehtud ka seirenäitajate kasutamises CO2 vähendamisega seotud 
raportite koostamisel, projektide valimisprotsessis, kus hinnatakse projekti panust 
keskkonnapoliitiliste eesmärkide täitmisse, ning selliste spetsiifiliste hindamismeetodite, 
nagu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kasutamises. 

 
Järeldused ja soovitused 

• Vaatamata suurele üksmeelele selles suhtes, et kliima on muutumas mitte ainult 
loomuliku muutumise tõttu, vaid ka inimtegevuse tagajärjel, võib muutuse vastases 
võitluses kohata tegevusetust ja viivitamist, mis põhjustab suuri kulusid ning on riigiti ja 
valdkonniti erinev.  

• Saksamaa, Ühendkuningriik, Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania tekitavad peamiselt 
energiatootmise ja maanteetranspordiga enam kui 60% EL-27 riikide 
kasvuhoonegaaside heitest.  

• Uuringupõhised projektid näitavad, et Euroopa haavatavus väheneb idast lääne poole 
liikudes, sest EL-15 riigid suudavad probleemidega paremini toime tulla.  

• Ühtekuuluvuspoliitika hõlmab mitmeid erinevaid vahendeid, mille abil on piirkondlikel ja 
kohalikel majandustel võimalik kliimamuutuse põhjustatud probleemidega toime tulla. 
Kliimavaenulikud meetmed neelasid perioodil 2000−2006 siiski rohkem rahalisi 
vahendeid kui kliimasõbralikud meetmed. 

• Uuel planeerimisperioodil on teadlikkus kliimamuutuse alastest meetmetest suurenenud 
ning rahastamist leidnud rakenduskavades võetakse arvesse energiatõhususe ja 
säästva liikuvuse alaseid sekkumismeetmeid ning ettevõtteid toetatakse varasemast 
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otsesemal ja integreeritumal moel, mis kinnitab, et uue põlvkonna struktuurifondide 
programmid on rohkem pühendatud just kliimamuutusega seotud sekkumismeetmetele.  

• 2. eesmärgi alla kuuluvad piirkonnad kulutavad fondi vahenditest suurima osa selleks, 
et toetada ettevõtteid säästvamate toodete ja tootmisprotsesside uurimisel ja 
väljatöötamisel, kuid 1. eesmärgi alla kuuluvad piirkonnad investeerivad rohkem 
infrastruktuuri. 

Raportis antakse järgmised soovitused:  

• EL peaks Kyoto eesmärkide saavutamiseks võtma karmimaid ja ühtsemaid meetmeid, 
st  
· nägema liikmesriikidele, kes ei pea oma heitekvoodist kinni, igas kasvuhoonegaaside 

heite vähendamisega seotud õigusakti ettepanekus (alates heitkogustega 
kauplemise süsteemist ja jõupingutuste jagamise direktiivist) ette sanktsioonid; 
nõuetest mitte kinnipidavatele liikmesriikidele määratud trahvidena saadud tulud 
võiks kulutada meetmetele, mis toetavad kliimamuutusega kohanemist ja 
kliimamuutuse leevendamist; 

· asetama kliimamuutuse sekkumismeetmete võtmisel esikohale ning samal ajal 
vältima kõrge heitetasemega sekkumismeetmete toetamist seal, kus on olemas 
alternatiivid; kõigis poliitikavaldkondades tuleks seada ja kooskõlastada eesmärgid 
ning võtta kasutusele nõuetekohased hindamismeetodid, mille alusel saab teha 
kindlaks, kas konkreetsed sekkumismeetmed ja projektid on suunatud põhieesmärgi 
saavutamisele.  

• Ühtekuuluvuspoliitika osas peaks komisjon  
· senisest kindlamalt propageerima ühtekuuluvuspoliitika programmidega toetuse 

saajate siirdumist süsinikuvaesele ja energiatõhusale majandusele, eraldades 
perioodil 2014−2021 vähemalt 30% struktuurifondide üldeelarvest kliimaga seotud 
meetmetele ning seades selle kõigi oma sekkumismeetmete keskmesse; see 
tähendab, et kõiki ühtekuuluvuspoliitika raames eraldatud vahendite abil ükskõik 
millises valdkonnas tehtud investeeringuid tuleks hinnata kliimamuutuse 
leevendamisse ja kliimamuutusega kohanemisse antud panuse alusel; 

· nõudma sobivamaid ja konkreetsemaid vahendeid (nagu ilmastikukindluse 
tagamine, võimalike riskantsete projektide väljasõelumine), et hinnata 
struktuurifondide vahendite abil toetatud sekkumismeetmete mõju kliimamuutusele; 

· toetama juba perioodil 2007−2013 kohalike majanduste siirdumist süsinikuvaesele 
infrastruktuurile, avaldades survet haldusorganitele, et nad valiks seatud 
eesmärkide saavutamist silmas pidades välja ainult kliimasõbralikud projektid.  

• Liikmesriigid peaksid:  
· võtma vastu ulatuslikud pikaajalised strateegiakavad, mille abil tagada Kyoto 

eesmärkide saavutamiseks vajalik nõuetekohane õigusraamistik; heite 
vähendamises saavutatud tulemusi tuleks seirata ja nõuetekohaselt hinnata ning 
kohalikele osalejatele (eraettevõtted, kohalikud omavalitsused ja äriühingud) tuleks 
anda ajendeid sellesuunaliste investeeringute tegemiseks; 

· edendama ühtekuuluvuspoliitika vahendite kulutamist energiatõhususele, säästvale 
liikuvusele, kliimamuutuse leevendamisele ja kliimamuutusega kohanemisele, 
vältides samal ajal investeerimist kõrge heitetasemega meetmetesse seal, kus on 
olemas teostatavad puhtamad alternatiivid; kuigi struktuurifondid üksi ei suuda 
märkimisväärselt mõjutada riikide kasvuhoonegaaside heiteid, võib neil fondidel olla 
kasulik rahaline ja poliitiline mõju sekkumismeetmete võtmisele, mille eesmärk on 
hõlbustada siirdumist süsinikuvaesele ja vähesaastavale majandusele; 
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· toetama piirkondlikul tasandil edendatud teadusuuringute alaseid ja tehnilise abi 
meetmeid, mille eesmärk on aidata ühtekuuluvuspoliitika alaste otsuste tegijatel 
rakendada kliimamuutuse vastases võitluses uuenduslikumaid strateegiaid; tagama, 
et kliimaga seotud meetmete aluseks olevat teadusuuringutel põhinevat oskusteavet 
ja tehnilist suutlikkust toetataks lisaks ka kohalikul tasandil. 

• Struktuurifondide programmide haldamise eest vastutavad asutused peaksid:  
· investeerima struktuurifondide vahendeid riikide pikaajaliste strateegiatega 

kooskõlas olevatesse meetmetesse; soovitatavalt välja töötama sanktsioonid neile, 
kes nende eesmärkide saavutamisele kaasa ei aita; rakendama sellel suunal 
ühtekuuluvuspoliitika sekkumismeetmete raames katsemeetmeid, võttes arvesse 
tulemusreservi1, mis võeti kasutusele programmitöö perioodil 2000−2006; 

· olema paremini informeeritud ja teadlikumad kliimamuutusega seonduvatest 
konkreetsetest hindamistehnikatest ja poliitikameetmete rakendamiskordadest, mis 
erinevates poliitikavaldkondades on hästi välja töötatud, st vastutavad asutused 
peaksid hõlbustama sektoritevahelist vastastikust täiendamist ning kavandama ja 
edendama sekkumismeetmeid kohalikul tasandil;  

· kavandama kohase strateegia konkreetse haavatavuse astme jaoks, vahetades 
parimaid tavasid piirkondadega, kes seisavad samade probleemide ees; vastutavad 
asutused peaksid olema teadlikud sellest, et piirkondlikud eripärad on allpiirkondlikul 
tasandil olulised (näiteks rannikuvööndi ja sisemaa piirkondadel on täiesti erinevad 
vajadused); 

· edendama ulatuslikumat seiresüsteemi, mis hõlmab vähemalt piirkondliku tasandi 
kasvuhoonegaaside ja CO2 heiteid; keskkonnavaldkonna horisontaalne prioriteet 
peaks olema selgemini seotud kliimamuutuse teemaga ja heidete vähendamisega 
seotud kontrollitavad eesmärgid peaksid olema programmide ja projektide 
keskkonnamõjude hindamise aluseks.  

 

                                    
1  Määruse nr 1260/1999 artikli 44 kohaselt on iga rakenduskava ja ühtne programmdokument läbinud tõhusust, 

juhtimist ja rahalist rakendamist kajastavate seirenäitajate alusel toimunud vahehindamise, mille eesmärk on 
kindlaks teha, kas esialgsed eesmärgid on täidetud. Programmidele, mis olid eesmärgi saavutanud, anti 
perioodi alguses jaotamata jäänud struktuurifondide eelarve 4%-lisest reservist tasuks lisaeraldis. 
Esmakordselt tekkis otsene seos kaasrahastamise ja tulemuste vahel. 


