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1. SISSEJUHATUS 
 
Kliimamuutus on suur ülemaailmne oht. Valdav enamus uuemaid kliimamuutust käsitlevaid 
teadusuuringuid ja aruandeid1 kinnitab, et Maa kliima praegune soojenemine on tingitud 
inimtegevusest, eelkõige fossiilkütuste kasutamisest, põllumajandustegevusest ja maa 
kasutamise muutustest. Kliimamuutus on alanud ja tõendid näitavad, et see kiireneb. 20. sajandil 
tõusis keskmine temperatuur Euroopas rohkem kui 0,9 ºC. Ülemaailmselt kuuluvad üksteist 
viimasest kaheteistkümnest aastast (1995–2006) kaheteistkümne kõige soojema aasta hulka 
alates 1850. aastast ning maapinna keskmine temperatuur on tõusnud viimase 100 aasta jooksul 
0,74 ºC. Mäeliustikud, lumekate ja mandrijää on vähenenud mõlemal poolkeral. Hinnanguliselt 
tõuseb globaalne keskmine õhtutemperatuur valitsustevahelise kliimamuutuse komisjoni (IPCC) 
poolt arvutatud eri stsenaariumide kohaselt 1980. aastast kuni 21. sajandi lõpuni vahemikus 1,8 
°C (1,1–2,9 °C) kuni 4 °C (2,4–6,4 °C)2.  
 
Maa soojenemisel on juba praegu mõõdetavad tagajärjed ning selle tulevast mõju peetakse väga 
ulatuslikuks ja kulukaks. On vältimatuid tagajärgi, mis mõjutavad nii Euroopat kui ka kõiki teisi 
maailmajagusid. Seepärast tuleb kasutusele võtta rida kohandumismeetmeid. Meil on veel aega 
kliimamuutuse mõjusid märkimisväärselt vähendada. See nõuab aga otsustavat ja kiiret 
tegutsemist kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise nimel, et stabiliseerida 
kasvuhoonegaaside sisaldus atmosfääris nii ruttu kui võimalik. Järgmise 20 aasta jooksul võetud 
poliitilised meetmed on võtmetähtsusega. Mida kauem heitmete vähendamist edasi lükatakse, 
seda vähem on lootust saavutada madalamat stabiliseerumistaset ning seda suurem on 
kliimamuutuse raskemate tagajärgede oht. Viimase IPCC aruande kohaselt on globaalne 
kasvuhoonegaaside hulk aastaks 2030 25%–90% kõrgem kui praegu. Ligikaudu kaks 
kolmandikku ülemaailmsest kasvuhoonegaaside heitmete kasvust põhjustavad arenguriigid. 
Aastal 2030 on heitmete hulk elaniku kohta siiski oluliselt suurem arenenud riikides. Euroopa 
Komisjoni hinnangul on hädavajalik, et kliimamuutus ei oleks suurem kui 2 Celsiuse kraadi üle 
tööstusajastu eelse taseme, vältimaks raskeid, ohtlikke ja pöördumatuid tagajärgi. See nõuaks 
kasvuhoonegaaside heitmete vähendamist aastaks 2050 ülemaailmselt enam kui 50% praeguse 
tasemega võrreldes ning arenenud riikides ja piirkondades veel rohkem.  
 
Majanduslikult ületavad kliimamuutuse vastu võitlemise tulud selgelt eeldatavaid kulusid. Sterni 
ülevaates on selgelt öeldud, et „kui me ei tegutse, on kliimamuutuse üldised kulud ja ohud 
võrreldavad vähemalt 5% globaalse SKT kaotamisega igal aastal nüüd ja edaspidi. Kui võtta 
arvesse ohtude ja mõjude laiemat spektrit, võib kahju tõusta 20%ni SKTst või veel rohkem. 
Seevastu meetmed – kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine kliimamuutuse halvimate 
tagajärgede vältimiseks – läheksid igal aastal maksma ligikaudu ainult 1% globaalsest SKTst.” 
Lisaks sellele nimetatakse kliimamuutust ülevaates „kõigi aegade suurimaks ja 
laiaulatuslikumaks turutõrkeks” (Stern 2007, järelduste kokkuvõte, lk VI). 
 
Kuna kliimamuutusel on globaalsed tagajärjed, tuleb seda ka ülemaailmselt käsitleda, võttes 
väga jõulisi meetmeid. EL on juba alates 1990. aastate algusest astunud juba mitu olulist sammu 
oma kasvuhoonegaaside heitmete vähendamiseks. EL mängis rahvusvahelisel tasandil väga 
suurt rolli kahe tähtsa kliimamuutust käsitleva lepingu – 1992. aasta ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni3 ning selle 1997. aasta Kyoto protokolli4 – koostamisel ja elluviimisel. 2007. 

                                                 
1  Erilist tähelepanu on äratanud kaks hiljutist uuringut: valitsustevahelise kliimamuutuse komisjoni neljas 

hindamisaruanne „Kliimamuutus 2007” (IPCC, 2007) ning Sterni kliimamuutuse ökonoomika ülevaade (Stern 
2007).  

2  Lühike ülevaade kliimamuutusega seotud faktidest ja ohtudest asub järgmisel veebilehel: 
http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm#1 

3  http://unfccc.int/2860.php 
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aasta detsembris toimunud Bali konverentsil nõudis EL tegevuskava ülemaailmse ja tervikliku 
2012. aasta järgset perioodi käsitleva kliimamuutuse kokkuleppe sõlmimiseks, lubades 
vähendada oma heitmeid aastaks 2020 30% võrreldes 1990. aasta tasemega, juhul kui teised 
arenenud riigid lubavad teha samasuguseid jõupingutusi. Konverentsil määrati tulevase 
kliimakokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste lõpuleviimise tähtajaks 2009. aasta lõpp. Lisaks 
sellele võeti teadmiseks ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuse komisjoni (IPCC) hiljutise 
teadusliku hindamise järeldused, sh vajadus oluliselt vähendada ülemaailmseid 
kasvuhoonegaaside heitmeid, et kliimasoojenemine ei jõuaks ohtlikule tasemele. 
 
ELi tasandil arutatakse praegu edasiste meetmete võimalusi eri poliitikavaldkondades. 23. 
jaanuaril 2008 esitas Euroopa Komisjon õigusloomemeetmete paketi („20/20/20 aastaks 2020”)5 
vastuseks Saksamaa eesistumise ajal 2007. aasta märtsis toimunud ELi tippkohtumisel 
saavutatud kokkuleppele.  
 
Euroopa Parlament on seadnud võitluse kliimamuutuse vastu põhiprioriteediks. 2007. aasta 
aprillis moodustati kliimamuutuste ajutine komisjon. Komisjoni ülesanne on sõnastada 
ettepanekud ELi tulevase tervikliku kliimamuutust käsitleva poliitika kohta ning koordineerida 
parlamendi seisukohta läbirääkimistel kliimapoliitika rahvusvahelise raamistiku üle pärast 2012. 
aastat. Komisjon pakub välja kõikidel tasanditel sobivad meetmed koos hinnanguga nende 
maksumusele ja tegevusetuse hinnale. Komisjon esitab üksikasjaliku raporti, et EP seisukoht 
oleks kättesaadav märgatavalt enne 2009. aasta detsembris Kopenhaagenis toimuvat ÜRO 
konverentsi. 
 
Kliimamuutuse vastu võitlemiseks on vaja terviklikku lähenemisviisi ja jõupingutusi erinevates 
poliitikavaldkondades. Käesolevas teatises käsitletakse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitika, 
täpsemalt põllumajanduse, kalanduse, kultuuri- ja hariduspoliitika ning transpordi ja 
regionaalpoliitika rolli kliimamuutuse vastu võitlemisel.  

 
Need valdkonnad on eriti olulised, sest mõned neist 

• on kliimamuutusest väga mõjutatud (nt põllumajandus, kalandus, rannikupiirkonnad) 
• põhjustavad kliimamuutust (nt transport, aga mingil määral ka põllumajandus) 
• võivad horisontaalselt anda panuse probleemi lahendamisse (regionaal- ja 

kultuuripoliitika, samuti põllumajandus). 
 
Teatise eesmärk on anda ülevaade nende valdkondade probleemidest, väljakutsetest ja 
poliitilistest võimalustest. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
4  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
5  Ettepaneku eesmärk on tõsta 20% energiatõhusust, vähendada 20% kasvuhoonegaaside heitmeid ning tõsta 

taastuvenergia osakaal ELi üldises energiatarbimises 20%ni ja seda kõike aastaks 2020. Lisaks sellele tehti 
ettepanek tõsta biokütuse osakaal sõidukikütuses aastaks 2020 10%ni. Paketi olulisemad osad on: a) 
ajakohastatud ja laiendatud saastekvootidega kauplemise süsteem, mis hõlmab kõiki olulisemaid tööstuslikke 
saastajaid; b) konkreetsed ja siduvad riiklikud eesmärgid sektoritele, mida saastekvootidega kauplemise süsteem 
ei hõlma, nt ehitised, transport, põllumajandus ja jäätmed; c) uus lähenemisviis taastuvenergia eesmärkide 
saavutamiseks, sh siduvad riiklikud eesmärgid; d) uued eeskirjad süsiniku kogumise ja ladustamise 
edendamiseks; uued suunised keskkonnaseisundi kohta. EÜ, Euroopa Komisjon, 2008. Komisjoni teatis: Kaks 
korda 20 aastaks 2020, kliimamuutus – Euroopa võimalus, KOM(2008)30. 
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2. PÕLLUMAJANDUS JA KLIIMAMUUTUS 
 
2.1. Põllumajandus – seotus paikkonnaga ja sõltuvus 

ilmastikuoludest 

Ehkki kliimamuutus mõjutab kõiki majandusvaldkondi, teeb sõltuvus ilmastikuoludest ja 
geograafilisest paratamatusest põllumajandusest ühe enim ohustatud valdkonna. 
 
Põllumajandus on majandustegevus, mis leiab aset looduskeskkonnas, mille tasakaalu tuleb 
säilitada ja soosida. Sedasi vaadatuna tähendab põllumajandus maastiku hoidmist ja harimist. 
Põllumajanduseta ei oleks paikkonnal kui sellisel mingit tähendust. 
 
Euroopa Liidu (EU-27) põllumajandusmaa suurus on 183,2 miljonit hektarit, mis moodustab 
47% kogu Euroopa Liidu territooriumist. Kui lisada siia metsad, hõlmab esmasmajandus 78% 
Euroopa Liidu territooriumist (EK, 2007 a, 13 ja 132). Niisiis sõltub põllumajandusest ja 
metsandusest nelja viiendiku Euroopa Liidu territooriumi käekäik. See tähendab seda, et just 
tegevusega põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas on võimalik tagada maailmajao 
ökoloogiline tasakaal.  
 
Traditsioonilise esmasmajanduse roll on ELi põllumajanduspoliitika tulemusel pidevalt 
laienenud, hõlmates lisaks toiduainete tootmisele ka muid valdkondi, mille hulgas maakasutuse 
planeerimine, keskkonnajuhtimine ning energia ja biomaterjalide tootmine. 
 
Ühise põllumajanduspoliitika praegune läbivaatamine ehk nn tervisekontroll (Health Check) 
kinnitab ühenduse ametkondade suurenevat huvi uute valdkondade vastu. Komisjoni 20. 
novembri 2007. aasta teatises (EK, 2007b), mille suhtes on praegu institutsioonides käimas 
arutelu, nimetatakse kliimamuutust ühemõtteliselt Euroopa Liidu põllumajanduse peamiseks 
tulevikuprobleemiks. Sellele lisanduvad mitmed seonduvad teemad, nagu tõhusam 
veemajandus, bioloogilise mitmekesisuse kaitse ning bioenergia võimaluste ärakasutamine, mis 
aitavad kaudselt kaasa võitlusele kliimamuutuse vastu. 
 
2.2. Põllumajandus – kliimamuutuse tagantlükkaja ja ohver 

Põllumajandus moodustab 477 miljoni tonniga Euroopa Liidu poolt (EU-27) tekitatavast 
kasvuhoonegaaside heitest väikese osa (9,2%), mille moodustavad peamiselt lämmastikväetiste 
pinnases lagunemisel tekkiv dilämmastikoksiid (5,3%) ja loomakasvatuses tekkiv metaan 
(3,9%)6.  
 
Lisaks sellele on nimetatud heite hulk vähenemas. Põllumajanduslikku algupära heide on 
ajavahemikus 1990 kuni 2005 vähenenud 20% võrra ning juhul, kui Euroopa tasandil õnnestub 
luua ühine põllumajandus- ja kliimastrateegia, mille raames töötada välja parimad tavad 
väetamiseks, loomasööda tootmiseks, energiatarbimise kontrolli alla saamiseks ning biogaasi 
tootmiseks eluskarja sõnnikust, on oodata heite vähenemist 2010. aastaks 23% võrra.  
 
Tuleb märkida, et põllumajandus on peamiselt siiski kliimamuutuse ohver ning võib aidata 
otsustavalt kaasa võitlusele kliima soojenemisega. Siinkohal on paslik rõhutada põllumajanduse 
rolli taastuvenergia tootmisel, mis toimub määral, mis võrdub 3,4 miljoni tonni naftaga (2005), 
aidates olulisel määral heastada kliimamuutuse mõju. Metsanduse roll on siin veelgi olulisem: 
taastuvenergiat toodeti 2005. aastal määral, mis võrdus 63 miljoni tonni naftaga.  

                                                 
6 Allikas: EK 2007a, 13 ja 160; EK 2008. 
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Teisalt avab kliimamuutuse oht põllumajandusele uusi võimalusi: ühest küljest on võimalik 
asendada fossiilseid kütuseid biomassitoodetega, teisest küljest saab suurendada pinnase võimet 
süsinikku siduda. Siiski jääb sellega seoses veel mitmeid lahtisi küsimusi: esimeses punktis 
tuleb määrata kindlaks riiklike meetmete osakaal biokütuste arendamisel (nimetagem seda 
energiaeesmärgiks); süsiniku sidumise suhtes tekitab aga küsimust see, kas ja kui suures 
ulatuses on võimalik maksta edumeelse põllumajandustegevuse eest ühise 
põllumajanduspoliitika ja/või Kyoto protokolliga seotud projektide raames tasu (ning selle 
põhjal määratleme keskkonnaeesmärgi soodustada jätkusuutlikku põllumajandust).  
 
Võime rääkida ka majanduseesmärgist, milleks on võitlus hindade ja sissetulekute 
ebastabiilsuse vastu, mida veelgi teravdavad aastati erinevad ilmastikuolud. Lõpuks tuleb seoses 
metsandusega seada ka paikonnaeesmärk, et kujundada välja üleeuroopaline 
metsandusstrateegia, mille abil hoida ära loodusõnnetuste esinemist, kuna metsandus on seotud 
paikkondade kujundamise ja maakasutuse planeerimisega, pakkudes kaitset paikkondade 
hülgamise, pinnase erosiooni ning tulekahjuohu eest. 
 
2.3. Põllumajandus ja kliimamuutus: neli eesmärki 

Seega seame ühisele põllumajanduspoliitikale kliimamuutusega seoses neli eesmärki ja 
tutvustame igaüht neist lähemalt. 

2.3.1. Paikkonnaeesmärk: loodusõnnetuste ärahoidmine 

Põllumajanduse ja metsandusega on eriti tihedalt seotud loodusõnnetuste oht (üleujutused, rajud, 
põud, metsatulekahjud). Viimastel aastatel aset leidnud üleujutused ja põud annavad juba 
märku, milliseks kujuneb kliimamuutuse pikaajaline mõju põllumajandusele: üldised 
loodusõnnetused, mida täna peetakse erakordseks katastroofiks, võivad muutuda väga 
sagedasteks7. 
 
Tuleb tunnistada, et kliima soojenemise tagajärjed paikkondadele ei ole ühesugused. Sademete 
suhtes moodustab Euroopa Liit liigendatud ala, mille põhjaosa võib iseloomustada sademete 
hulga suurenemine, kuna lõunaosas võib sademete hulk väheneda. Saagikusele avalduva mõju 
võib jagada kaheks: otsemõju põllukultuuride ökofüsioloogilisele seisundile, mille põhjuseks on 
atmosfääris suurenev süsinikdioksiidi hulk, mis soodustab fotosünteesi ja pikendab taimede 
kasvuperioodi, ning kaudne mõju, mis on seotud sademete hulga, veevarude kättesaadavuse, 
põuaohu ja pinnase erosiooniga.  
 
Olukorras, kus on tekkimas suured pinged vee erinevate kasutusviiside vahel, tuleb keerukamate 
olukordade puhul tõstatada riiklikul ja Euroopa tasandil küsimus, kui otstarbekas on niisutusvee 
kasutamine põllumajanduses. Sellega seoses saame tulevastel aastatel rääkida 
põllumajanduspoliitika juures ka vee-eesmärgist. 

2.3.2. Keskkonna- ja vee-eesmärk: säästev põllumajandusareng 

Keskkonnapoliitikast ei pääse põllumajanduses mitte kuidagi mööda; olulisemateks aspektideks 
on sealjuures bioloogilise mitmekesisuse ja loodusvarade kaitse ning võitlus saastamise vastu. 
 
Põllumajandussektor on kaugelt suurim veevarude kasutaja, eelkõige Vahemeremaades, kus 
kasutatakse rohkelt kunstlikku niisutamist. Mõnes liikmesriigis ulatub kunstlikult niisutatud 

                                                 
7  Euroopa põuaseirekeskus, mille tegevust juhib Joint Research Centre (JRC), annab selliste nähtuste arengu kohta 

täpset teavet. Teisalt on Euroopa Komisjon töötamas välja kriisidele reageerimise piiriülest koostöömehhanismi.  
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põllumaa pindala kuni viiendikuni kogu põllumajandusmaast. See näitaja suureneb kogu aeg. 
Alates 1985. aastast on Vahemere piirkonna niisutatud alad suurenenud 20%. Mõnes sellises 
riigis võib kunstlikuks niisutamiseks kasutatava vee hulk moodustata ligikaudu 75% kogu 
veetarbimisest. 
 
Peamise veetarbijana on põllumajandusel keskkonna ja kliima seisukohast mitmesugune, nii 
positiivne kui negatiivne, mõju. Positiivse poole pealt tuleks nimetada seda, et põllumajandus on 
nii asustustiheduse kui maastike mitmekesisuse peamine tagaja Euroopas, teeb võimalikuks 
süsiniku sidumise pinnases ning soodustab taimset ja loomset mitmekesisust. Negatiivse poole 
pealt tuleb esmalt rõhutada niivõrd nõutava loodusvara nagu vee raiskamist, mis toimub nii 
intensiivse niisutamise tõttu kui ka mittesäästliku põllumajanduse tagajärjel aset leida põhjavee 
varude ammendumise näol. Loodusvarade liialdane kasutamine on mõnes lõunapoolses 
piirkonnas toonud muu hulgas kaasa pinnase erosiooni, kõrbestumise ja veevarude sooldumise.  
 
Samuti on ohtu seatud vee enda kvaliteet: saastumine fütosanitaarsete toodetega, 
lämmastikureostus, mille peamiseks põhjustajaks on tööstusliku loomakasvatuse 
kontsentratsioon, ning fosfori kandumine pinnavette (väetiste kasutamise ja sõnniku rohke 
laialilaotamise tõttu).  
 
Säästva arengu edendamiseks tuleb Euroopa Liidus leida toiduainete vajaduste rahuldamisel 
tasakaal majandusliku tulemuslikkuse ja ökoloogilise tõhususe vahel. 

2.3.3. Energiaeesmärk: biomassi tootmine 

Fossiilsete kütuste varude vähenemise tõttu ning Kyoto protokolli raames võetud kohustuste 
täitmise käigus on Euroopa Liit kujundamas välja energiaallikate mitmekesistamise strateegiat.  
 
Biokütuste ja biomassi arendamine võib siinjuures (teoreetiliselt) oluliselt kaasa aidata. Samas 
tuleb arvesse võtta, et ametlikul biokütuste arendamise strateegial võib sõltuvalt 
kohaldamisviisist olla negatiivne mõju keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele. Lisaks on 
biomassist biokütuste tootmisel mitmeid varjatud riske: kasutatava vee kogus, kui 
lähtekultuuriks on mais; vee saastumine ja pinnase erosioon, kui tootmine koondub 
piirkondadesse, mis pole sobivad põllumajanduseks; võimalus, et selliste taimede kasvatamisel, 
mida kasutatakse muuks otstarbeks kui toiduks, ei järgita pestitsiidide jääkide sisalduse suhtes 
kehtivaid norme; ning lõpuks tooraine hinnatõus, kuna biokütuse areng viib spekulatsioonideni 
futuuriturgudel. 
 
Seetõttu rõhutatakse ühise põllumajanduspoliitika 2008. aasta läbivaatamise raames tehtavates 
komisjoni ettepanekutes vajadust keskenduda ühenduse ja riiklikes strateegiates juba praegu 
teise põlvkonna biokütuste tootmisele (jäätmete ja tselluloosi kasutamine). Eelöeldut arvestades 
on biokütuste kiire levikuga seotud ohud keskpikas perspektiivis piiratud. 

2.3.4. Majanduseesmärk: riskijuhtimine 

Kliimamuutuse mõju saagile suurendab veelgi hindade kõikumist, mis on turgude avatuse ja 
üleilmastumise tõttu juba niigi suur. Samas on selge, et hinda ebastabiilsus tähendab suuri riske, 
mis muudab omakorda vajalikuks asjakohase riskijuhtimise. Olukorras, kus ootamatuste oht 
keskkonna, rahvatervise ja majanduse vallas üha suureneb, muutub ühise põllumajanduspoliitika 
juures hädavajalikuks põhjalik arutelu selle üle, mil viisil olemasolevaid mehhanisme tõhustada, 
et vähendada toodangu ja sissetulekute kõikumisi. Niisiis on tarvilik leida uusi vahendeid 
turgude stabiliseerimiseks, võtta kasutusele individuaalseid riskide maandamise instrumente 
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(kindlustused, vastastikkused fondid) ja tugevdada tootmisharuvaheliste organisatsioonide 
juhtimisvõimet. 
 
Ühise põllumajanduspoliitika käimasoleva läbivaatamise käigus on komisjon juba teinud 
ettepaneku suurendada eelarveaastatel 2010–2013 turutoetuse kohustusliku ümbersuunamise 
summat 2% võrra. Nimetatud summasid võib kasutada riskijuhtimiseks, võttes asjakohaseid 
meetmeid, mis on kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) nõudmistega. Samuti 
võib võimaluse korral uurida, milliseid lisameetmeid on sektorite lõikes võimalik võtta kehtiva 
turumehhanismi tulevaste kohandamiste raames. 
 
2.4. Põllumajanduse säästlik areng: ühise põllumajanduspoliitika 

läbivaatamine 2008 

Kokkuvõttes tuleb põllumajanduse vallas teha kliimamuutuse mõju leevendamiseks tulevikus 
suuremaid jõupingutusi. Eelpool seoses kliima soojenemisega loetletud küsimused on olemuselt 
majanduslikud, kuna nende lahendamiseks on vaja teha kulutusi. Ühise põllumajanduspoolitika 
raames tuleb teatud piires parandada kohandamismeetmeid ja tugevdada juba olemasolevaid 
vahendeid, et vähendada saastumist, edendada häid põllundustavasid, toetada intensiivsema 
veekasutusega tootmissüsteemide kohandamist ja/või ümberkujundamist, tegeleda uute kliima- 
ja tururiskidega ning lõpuks parandada tootmisettevõtete energia- ja veekasutuse tõhusust. 
 
Ühise põllumajanduspoliitika 2008. aasta läbivaatamise käigus esitatud komisjoni ettepanekus 
panustatakse ilmnevate probleemidega tegelemisel kahele aspektile: muuta toodangust lahti 
seotud toetuste andmine suuremal määral sõltuvaks tegevuse vastavusest kehtivatele 
õigusnormidele ja kasutada olemasolevaid maaelu arendamise meetmeid. 
 
Alates 2003. aastast kasutatud toetuste lahtisidumise mehhanism on, hoolimata turult tulevatest 
signaalidest, vähendanud valmisolekut tootmist suurendada. Lisaks vastab toodangust lahti 
seotud toetuste puhul lähtumine sellest, kas tegevuse on vastavuses kehtivate ühenduse 
õigusnormidega (cross-compliance), selgesti vajadusele liita ühise põllumajanduspoliitika ja 
keskkonnakaitse poliitika eesmärgid. Tulevikus tuleks õigusnormidele vastavuse puhul 
asjakohaste eeskirjade ja heade põllundustavade abil veelgi rõhutada võitlust kliimamuutusega 
ja paremat veekasutust.  
 
Teisalt on ühise põllumajanduspoliitika teise samba alla arvatud põllumajanduse 
keskkonnameetmetel enamikel juhtudel juba avaldunud positiivne mõju vee kasutusele ja 
kvaliteedile, bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja võitlusele pinnase erosiooniga. Nende abil 
rahastatakse eelkõige pestitsiidide ja väetiste kasutamise vähendamist põllumajanduses ning 
niisutuse ratsionaliseerimist. Natura 2000 alade puhul (mis moodustavad UE-27 
põllumajandusmaast 10%) aitab nende meetmete rakendamine tasakaalustada majandustegevust 
ja keskkonnakaitset ning kaitsta bioloogilist ja maastikkude mitmekesisust. EU-27 tasandil on 
põllumajanduse keskkonnameetmed perioodi 2007–2013 maaelu arendamise poliitika 
seisukohalt rahanduslikult kaugelt kõige olulisemaks vahendiks. Need moodustavad Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi vahenditest antavatest toetustest 22% (EK, 2007a, 26). 
Tulevikus tuleks põllumajanduse keskkonnameetmeid veelgi tõhustada, et leevendada 
kliimamuutusi, parandada veekasutust ja edendada võimaluse korral teise põlvkonna biokütuste 
kasutuselevõttu. 
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2.5. Kliimamuutuse ja põllumajanduse seoste käsitlemine Euroopa 
Parlamendis ametiajal 2004–2009 

Euroopa Parlament pühendab üha rohkem tähelepanu mõjule, mida kliimamuutus 
põllumajandusele avaldab. Lisaks keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni poolt, 
kelle pädevusse kuuluvad keskkonnaküsimusi reguleerivad raamaktid, esitatud rohketele 
arvamustele on põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon võtnud vastu kolm algatusraportit, 
mis käsitlevad otseselt põllumajanduse ja kliimamuutuse seoseid. 

2.5.1. Riski- ja kriisiohjamine põllumajanduses 

2005. aasta komisjoni teatis riski- ja kriisiohjamise kohta põllumajanduses8 võimaldas 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjonil teha algatusraporti vahendusel9 teatavaks oma 
seisukoht selles küsimuses. Nimetatud raportis märkisid põllumajanduskomisjoni liikmed 
esmalt, et kliimamuutusest, mullaviljakuse vähenemisest, veepuudusest ja geneetiliste 
ressursside erosioonist põllumajanduse jaoks tulenevate riskide juures kasvab nii mitmekesisus, 
ulatus kui ka esinemissagedus. Samuti distantseerus põllumajanduskomisjon põhimõtetest, 
millele rajanevad Euroopa Komisjoni ettepanekud, mis seavad esikohale hüvitamise ega pööra 
piisavat tähelepanu kriiside ärahoidmisele. Põllumajanduskomisjon palus Euroopa Komisjonil 
pöörata rohkem tähelepanu vahenditele, mis võimaldaksid hoida ära kaubavahetuse 
liberaliseerimisest tulenevat hindade kokkukukkumist ja turukriise. Samuti oli 
põllumajanduskomisjon probleemide ulatust arvesse võttes seisukohal, et senisest rohkem 
vahendeid tuleb eraldada kriiside ärahoidmiseks ning suurendada reservfonde. Lõpuks avaldas 
põllumajanduskomisjon arvamust, et kriisohjamine põllumajanduses peab toimuma sujuvalt ja 
pluralistlikult, ning märkis, et kindlustussüsteemide erinevuse ja piirkondlike eripärade tõttu 
pole üheainsa kriisiohjamismudeli kasutamine jätkusuutlik lahendus. 

2.5.2. Loodusõnnetuste võimalik mõju põllumajandusele ja selle paikkondlikud 
iseärasused 

Pärast mitmeid Euroopa Parlamendi resolutsioone 2005. aasta jooksul sagedasti aset leidnud 
loodusõnnetuste kohta10 koostas põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon algatusraporti, mis 
käsitleb tulekahjude, põudade ja üleujutuste põllumajanduslikke aspekte11.  
 
Täiskogul vastu võetud resolutsioonis tuletati meelde, et loodusõnnetused mõjutavad säästvat 
arengut, kiirendades maapiirkondade elanikkonna vähenemist, süvendades erosiooni ja 
kõrbestumist, kahjustades tootmissüsteeme ja ohustades bioloogilist mitmekesisust; sooviti 
Vahemere piirkonnas esinevate loodusõnnetuste, nagu põua ja tulekahjude erijoonte 
tunnustamist; soovitati loodusõnnetustele reageerimiseks ühenduse tasandi strateegia loomist ja 
selle varustamist paindlike ja mitmekesiste rahastamisvahenditega; rõhutati, et väikeste ja 
keskmise suurusega põllumajandusettevõtete laia võrgustiku ja säästvamaid tootmismeetodeid 
edendava põllumajanduspoliitika olemasolu on väga oluline eeltingimus võitluseks põua ja 
metsatulekahjude tagajärgedega; soovitati maaelu arendamise riiklikes ja piirkondlikes kavades 
käsitleda prioriteedina õnnetuste põhjustele suunatud meetmeid (veetööd, veemajandus, võitlus 
erosiooniga); ning nõuti Euroopa põuaseire keskuse loomist. 

                                                 
8  KOM (2005) 74. 
9  Raporti koostas Graefe zu Baringdorf (2005/2053(INI) - A6-0014/2006 - P6-TA(2006)0067). 
10  14. aprilli 2005. aasta, 12. mai 2005. aasta ja 8. septembri 2005. aasta resolutsioon. 
11  Capoulas Santose resolutsioon (2005/2195(INI) - A6-0152/2006 - P6_TA(2006)0222). 
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2.5.3. Ühise põllumajanduspoliitika 2008. aasta läbivaatamise ehk nn 
tervisekontrolli aruanne 

Ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames koostas põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjon12 Euroopa Komisjoni 20. novembri 2007. aasta teatise13 põhjal algatusraporti, milles 
esitatakse oma seisukoht enamiku kliimamuutuse ja põllumajanduse vastastikuse mõjuga seoses 
tõstatuvate küsimuste kohta. Muu hulgas väljendavad põllumajanduse ja maaelu arengu 
komisjoni liikmed nimetatud raportis järgmisi seisukohti: 1) tuleb edendada häid 
põllumajandustavasid, võttes arvesse keskkonna- ja tootmistingimuste muutumist 
(kliimamuutus, veemajandus, biomass); 2) olukorras, kus otsetoetuste andmine seotakse 
üleüldiselt tegevuse vastavusega kehtivatele õigusnormidele, tuleks piirduda üksnes oluliste 
standardite kontrollimisega; 3) keskkonna, kliima ja epideemiaga seotud ohtude sagenemise 
ning suurte hinnakõikumiste tõttu põllumajandusturgudel on tingimata vajalik turvavõrguna 
toimiv lisakaitse riskide vastu; 4) taastuvenergiaga varustamine ei tohiks toimuda 
loomakasvatuse, toiduainetega kindlustatuse, säästva arengu ega bioloogilise mitmekesisuse 
arvelt; samuti tuleb tagada piisav rahastamine teadusuuringutele ja arendustegevusele nn teise 
põlvkonna biokütuste vallas; 5) ning lõpuks tuleks uue ühise põllumajanduspoliitika puhul 
keskenduda rohkem territoriaalsele ühtsusele ja maapiirkondade integreeritud arengule, toetuste 
maksmisele saavutuste ja kahjutasu maksmisele erikoormuste eest ning riskijuhtimisele; seetõttu 
tuleks esimese ja teise samba vahekord täielikult uuesti kindlaks määrata. 
 

                                                 
12  Goepeli raport (2007/2195 (INI) – PE 398.676v01.00). 
13  Vt teade (2). 
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3. KLIIMAMUUTUS JA KALANDUS 
 
3.1. Sissejuhatus 

Kliimamuutus avaldab kalandusele kui sektorile, mida juba praegu iseloomustab ressursside 
täielik kasutamine, olulist positiivset või negatiivset mõju enamiku kaubanduslike kalavarude 
puhul. Ökosüsteemi produktiivsuse muutusel on sügav mõju kalanduse jätkusuutlikkusele. 
Lisaks sellele avaldab äärmuslike kliimasündmuste esinemissagedus ja ulatus tõenäoliselt olulist 
mõju kalanduse tulevasele tootlikkusele nii siseveekogudes kui meredes. 
 
Vastuseks varasematele kliimamuutustele ja kliima heitlikkusele on mere ökosüsteemidel 
kujunenud välja kohanemisvõime. Kuid tulevane kliimamuutus on prognooside kohaselt kiirem 
kui varasemad looduslikud muutused ning liikide ja süsteemide vastupidavuse panevad proovile 
konkureerivad tegurid, sh kalapüük, geneetilise mitmekesisuse vähenemine, elupaikade 
hävimine, saaste, võõrliigid ja patogeenid. 
 
Kalapüügi ja kliimamuutuse mõjud omavad koostoimet ja neid ei saa käsitleda eraldi 
probleemidena. Kalapüük põhjustab muutusi liikide levikus, demograafias ja kalavarude 
struktuuris ning mõjutab otseselt ja kaudselt populatsioonide geograafilist mitmekesisust ja mere 
ökosüsteemide bioloogilist mitmekesisust, mis omakorda muudab mõlemad tundlikumaks 
täiendava, nt kliimamuutusest tingitud stressi suhtes. 
 
3.2. Usaldusväärsed prognoosid kliimamuutuse mõju kohta14 

Kliimamuutusega seotud protsesside kohta on erinevaid prognoose, kuid teaduslik konsensus on 
prognoositi väga erinev. Siiski valitseb laialdane konsensus mitmete protsesside osas, mis on 
seotud vee omaduste muutumisega, ja hüdrograafiliste muutuste osas. 

3.2.1. Vee omaduste muutumine 

Temperatuur ja meretase tõusevad 
 
Viimase sajandi jooksul on globaalne keskmine temperatuur tõusnud ca 0,6 °C ja merevee tase 
0,17 m. Prognooside kohaselt soojeneb Euroopa ranniku merekliima kogu 21. sajandi vältel 
ning merepinna temperatuur tõuseb iga aastakümnega 0,2 °C. 
 
Atlandi ookeani kirdeosas, kus temperatuurimuutus on olnud kiire, on kalad ja plankton liikunud 
kiiresti pooluse suunas. Levikus ja produktiivsuses oodatakse jätkuvaid muutusi edasise 
soojenemise ja põhjapooluse jahenemise tõttu. Mõnedel muutustel arvatakse olevat kalandusele 
positiivne mõju, kuid teistel juhtudel paljunemissuutlikkus väheneb ning seni jätkusuutlikuks 
peetud püügikogused hakkavad ohustama kalavarusid. Praeguste levikualade piiridel esineb 
väljasuremist, eriti magevee- ja diadroomsete kalaliikide puhul nagu lõhe ja tuur. 
 
 
Mudelid ennustavad ookeani hapestumist 
 
Prognooside kohaselt langeb ookeanipinna pH tase järgmise 100 aasta jooksul 0,3–0,5 ühikut ja 
järgmise 300 aasta jooksul 0,3–1,4 ühikut. 
 
                                                 
14  Euroopa Parlamendi tellimusel läbi viidud uuring „Kliimamuutus ja Euroopa kalandus” (EP 2007a).  
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Soolsus muutub 
 
Põhjapoolsetes meredes ja Läänemeres on oodata soolsuse vähenemist, Vahemeres aga soolsuse 
tõusu. 
 
Kliimamuutuse mõju võib olla poolsuletud meredele isegi suurem kui avamerele 
 
Läänemere soolsus väheneb ennustuste kohaselt 8%–50% ja merepinna temperatuur tõuseb 2–4 
°C. Põhjamere piirkonnas on soolsuse prognoosid erinevad. Põhjamere eri osades on oodata 
soolsuse tõusu või langust. Merepinna temperatuur tõuseb ennustuse kohaselt Põhjamere 
põhjaosas 1,6–3,0 °C ja Põhjamere madalamas lõunaosas 3,0–3,9 °C. 
 
3.3. Hüdrograafilised muutused 

Tulevane produktsioon kõrgetel laiuskraadidel võib suureneda soojenemise ja vähenenud 
jääkatte tõttu, kuid madalatel laiuskraadidel toimuvad teistsugused protsessid ning tootmine 
võib väheneda veesamba vähenenud vertikaalse segunemise ja sellest tuleneva vähenenud 
toitainete ringluse tõttu. 
 
Atlandi ookeani termohaliinne tsirkulatsioon nõrgeneb 
 
Põhjameri ja Arktika piirkond mõjutavad teineteist külma ja sooja vee vahetusega, mida juhib 
Atlandi termohaliinne tsirkulatsioon. Kliimamuutus mõjutab selle protsessi intensiivsust. 
Praeguseks on intensiivsus vähenenud hinnanguliselt juba 30%. Siiski on ebatõenäoline, et 
tsirkulatsioon täielikult lakkab. See avaldaks suurt mõju praegustele mustritele (nt lühiajaliselt 
meretaseme tõus Põhjameres 1 meetri võrra, pikaajaliselt globaalne meretaseme tõus 0,5 meetri 
võrra, troopilise sademevööndi nihkumine lõuna poole ning Atlandi biomassi 50% vähenemine). 
 
Põhja-Atlandi ostsillatsiooni mõju Euroopa mere ökosüsteemile 
 
Põhja-Atlandi ilmastikku valitseb Põhja-Atlandi ostsillatsioon (NAO), mis mõjutab kõiki mere 
troofilisi tasemeid. NAO indeksiga on seotud kaubanduslike kalavarude uuenemine, nagu on 
näidatud tursaliste (tursa, piksa, merlangi ja süsika) arvukuse järsk suurenemine Põhjameres 
ning heeringa ja sardiini varude uuenemine Atlandi ookeani kirdeosas. NAO on väga raskesti 
prognoositav, ehkki NAOd on võimalik rekonstrueerida merepinna temperatuuri järgi. NAO 
indeksi analüüsid ja selle seos mere ökosüsteemile täheldatud mõjudega võivad aidata koostada 
mudeleid tulevaste mõjude ennustamiseks. 
 
Kihistumine suureneb 
 
Kliimamuutus põhjustab Läänemere, Põhjamere ja Vahemere suuremat kihistumist. Veesamba 
kihistumine loob looduslikud tõkked, kus organismid võivad kontsentreeruda või mida 
organismid peavad läbima. Kihistumine suureneb koos soolsuse ja temperatuuri kasvuga. 
Suurem kihistumine takistab segunemist süvamerega ning vähendab toitainete lisandumist. 
 
Muutunud tsirkulatsioon ja kihistumine muudavad organismide geograafilist jaotumist 
 
Hoovused mängivad olulist rolli organismide, nt planktoni ja kalade liikumisel pika vahemaa 
taha ja võivad seega nende levikuala laiendada. Teiselt poolt toimivad hoovused ka 
biogeograafilise tõkkena kummalgi pool hoovust asuvate veemasside vahel. Nad vähendavad 
organismide liikumist üle hoovuse. Soojenemine võib kaasa tuua piki kallast kulgevate hoovuste 
nõrgenemise, mis vähendab levikut hoovuse sees, kuid kaotab tõkke rannikuäärse ja rannikust 
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eemal asuva vee vahel. See võib kaasa tuua seni ranniku ääres elanud organismide levikuala 
laienemise. See kõik mõjutab (positiivselt või negatiivselt) primaarset produktsiooni. 
 
3.4. Kliimamuutuse mõju15 

Hiljutised muutused mitme kalaliigi levikus ja produktiivsuses võib kirjutada suure kindlusega 
piirkondliku kliima muutlikkuse, nt El Niño ostsillatsiooni arvele. 
 
Tõenäoline tulevikustsenaarium Põhjamere jaoks on temperatuuri tõus, kõrge NAO ja suurem 
Atlandi vee sissevool. See stsenaarium tooks kaasa tursavarude aeglase uuenemise, praeguste 
kalaliikide (tursk, heeringas ja kilu) liikumise põhja poole ning lõunapoolsete liikide (sardiin ja 
anšoovis) sissetungi. 
 
Kliimamuutusega seotud protsessidel on nii otsene kui ka kaudne mõju kaubanduslikult 
kasutatavate kalavarude levikule, produktiivsusele ja väljasuremisele. Prognoositavatel 
protsessidel on mere saagikusele nii positiivseid kui ka negatiivseid mõjusid.  

3.4.1. Otsesed mõjud füsioloogiale ja käitumisele, mis muudavad kasvu, 
arengut, paljunemissuutlikkust, suremust ja levikut 

Temperatuur on kalade ökoloogilise niši ülioluline osa. Kalad valivad enamasti sellise elupaiga, 
kus nende kasvumäär on maksimaalne. Temperatuurimuutuse mõju kaladele on siiski keeruline 
ennustada, sest lisaks temperatuurile määravad kalade üldise leviku ka toidu kättesaadavus ja 
sobivad kudemiskohad. Väiksed temperatuurimuutused võivad avaldada kudemisele ja 
kalavarude kasvule väga olulist mõju. On täheldatud mere temperatuuri tõusuga seotud muutusi 
kalade ja zooplanktoni arvukuses ja levikus. Seega võivad otsesed ja kaudsed kliimamõjud tuua 
kaasa kalapopulatsioonide liikumise, võõrliikide sissetungi ja koguni liikide kadumise. 
 
Kliimamuutus mõjutab kaubanduslike liikide arvukust ja levikut. Muutuval kliimal on otsene 
mõju ellujäämismäärale, levimisele, fertiilsusele ja üksikisendite käitumisele ning seega ka 
arvukusele ja jaotumisele. Prognoose teha on keeruline, sest liikide levikus ja muutuste 
dünaamikas mängivad lisaks kliimamõjule olulist rolli ka paljud teised tegurid. Lisaks sellele 
toob kliimamuutus kaasa kaudseid mõjusid füto- ja zooplanktoni produktsiooni muutumisega 
seotud protsesside kaudu. 
 
Kliimamuutus on olnud seotud mitmete veeliikide, sh taimede, kalade, korallide ja imetajate 
massilise hävimisega, kuid asjakohaste andmete nappus muudab täpsete põhjuste 
kindlaksmääramise keeruliseks. 
 

3.4.2. Kaudsed mõjud muudavad kaladele toitu ja kaitset pakkuvate 
ökosüsteemide produktiivsust, struktuuri ja koostist 

Kliimamuutuse kaudsed mõjud on seotud peamiselt toiduvõrgustiku ja populatsioonide 
muutustega. Kuid need protsessid võivad olla tihedalt seotud. 
 
 
 
 

                                                 
15 EP, 2007a. 
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3.4.2.1. Toiduvõrgustikuga seotud muutuste mõju 

Kliimast põhjustatud häired toiduvõrgustikus mõjutavad kaubanduslike liikide ellujäämist ja 
produktiivsust 
 
Kalade ellujäämise ja produktiivsuse seisukohast on äärmiselt tähtis, et kalavastsete arvukus 
vastaks sobiva suurusega zooplanktoni hulgale. Kliimamuutuse tõttu on palju planktoni taksist 
nihkunud oma hooajalises tsüklis edasi. See toob kaasa ebakõlad, millel on tõsised tagajärjed 
kaubanduslike kalavarude ellujäämisele ja produktiivsusele. Kui temperatuur jätkuvalt tõuseb, 
jätkuvad sellised häired mere toiduvõrgustikus ning see mõjutab kaubanduslike kalade arvukust 
ja levikut. Kalavastsete ellujäämist mõjutab tasakaalunihe meroplanktoni ja holoplanktoni ning 
seega bentose ja pelagiaali vahel. 
 
Kliimamuutuse mõju planktonile toob kaasa kalapopulatsioonide liikumise 
 
Paljud kaubanduslikud kalaliigid sõltuvad otseselt planktonist. Planktonist toituvate kalaliikide, 
eelkõige sardiini ja anšoovise puhul esineb koos kliimamuutusega tugev fluktuatsioon. 
Kliimasoojenemisega seotud uuringud näitavad nihet põhjapoolsete liikide domineerimiselt 
lõunapoolsete liikide domineerimisele. Rohkem kui 60 Põhjamere kalaliigi piiride nihked 
näitavad poolte liikide puhul liikumist põhja poole. Mõned liigid – näiteks tursk Põhjameres – 
võivad olla jõudnud taluvuspiirile, mis toob kaasa nende populatsioonide liikumise põhja poole. 
Tursa vähenemine oli korrelatsioonis zooplanktoni liigilise koosseisu muutuse, varude 
vähenemise ja väiksema keskmise suurusega. Seda võib tõenäoliselt seostada kliimamuutusega. 
Mõnede populatsioonide liikumine võib kaasa tuua varude täieliku kadumise piirkondlikul 
tasandil. 
 
Kliimamuutuse mõju kaubanduslike liikide saak- ja röövkaladele 
 
Kaubanduslikult oluliste kalaliikide biootilise keskkonna tähtsad organismid on nende 
saakorganismid ja röövkalad. Planktonist toituvate kalaliikide peamised saakorganismid on 
väiksed ja suured aerjalalised. Toiduvõrgustiku olulise osana on nende reaktsioon 
kliimamõjudele äärmiselt tähtis tööstuslike kalavarude saagikuse seisukohast. 

3.4.2.2. Populatsioonide liikumisega seotud muutuste mõju 

Kliimamuutus võib kaasa tuua kalapopulatsioonide liikumise ja võõrliikide sissetungi, mis 
võimaldab nii võistlevatel kui ka patogeensetel liikidel uutesse piirkondadesse levida. See võib 
kaasa tuua ka liikide kadumise või muuta kalapopulatsioonide käitumist, mis tekitab ajalisi ja 
ruumilisi nihkeid kalavarude arvukuses või muutusi rändeteedes. 
 
Võõrliigid muutuvad Euroopa rannikuvetes üha levinumaks 
 
Bioloogilisest invasioonist on saanud üks globaalse muutuse tähtsamaid osi. Mõnikord tekitavad 
või soodustavad sissetunge muutuvad kliimatingimused. Bioloogiline invasioon võib mõjutada 
bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemide toimimist ning tekitada märkimisväärset 
majanduslikku kahju. 
 
Kliimamuutus põhjustab kaubanduslike liikide populatsioonide liikumist 
 
Temperatuuri ja soolsuse muutused põhjustavad muutusi vastastikmõjus (toitorganismid, 
röövkalad, võistlejad, paljunemine), mis toob kaasa populatsioonide liikumise. On vaja läbi viia 
uuringuid populatsiooni ja koosluse tasandil, sest otsesed kliimamõjud üksikisenditele ei too 
automaatselt kaasa muutusi kalapopulatsioonide levikus ja arvukuses. 
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Sooja vee kalaliigid tungivad „külmadesse” ökosüsteemidesse 
 
Mitmed sooja vee kalaliigid on tunginud „külmadesse” ökosüsteemidesse ning külma vee liigid, 
mida oli „soojades” ökosüsteemides suhteliselt arvukalt, on muutunud väga haruldaseks või 
üldse kadunud. Kuna kõnealuseid liike püütakse sageli ohtrasti, on otsest sidet temperatuuri ja 
jaotusmustrite vahel raske välja tuua. Usaldusväärsed prognoosid kalavarude tõenäolise 
kliimamuutusest tingitud arengu kohta on olemas üksnes kõige enam uuritud liikide puhul (nt 
tursk). Kliimamuutuse eraldamine teistest teguritest on keeruline ja nõuab uurimist. 
 
3.5. Võimalik mõju siseveekalandusele ja akvakultuurile16 

3.5.1. Siseveekalandus 

Kliimamuutusel on otsene mõju väiksema sademete hulga ja suurema aurustumise kaudu, ning 
kaudne mõju, kui vähenenud sademete tasakaalustamiseks kasutatakse rohkem vett niisutuseks. 
 
Paljusid sisevee-püügipiirkondi ähvardavad veerežiimi muudatused, mis äärmuslikul juhul 
võivad põhjustada tervete järvede või veeteede kadumist. 
 
Lisaks ähvardavad siseveekogusid sademete hulga ja veejuhtimise muutused. 

3.5.2. Akvakultuur 

Akvakultuuri produktsioon kasvab kiiresti ning hinnanguliselt aastaks 2030 on see 
püügiproduktsiooniga peaaegu võrdsel tasemel. 
 
Akvakultuuri edasine areng sõltub muu hulgas sobiva sööda allikate jätkuvast olemasolust, mis 
pole kaugeltki kindel. 
 
Akvakultuur kujutab endast püügile täiendavat ohtu ning akvakultuuri areng võib mõjutada 
püügipiirkondade vastupanuvõimet kliimamuutusele. 
 
Akvakultuuri ohustavad järgmised tegurid: 

• kõrgemast temperatuurist, suuremast hapnikunõudlusest ja madalamast pH tasemest 
tingitud stress; 

• tulevase veevarustuse ebakindlus; 
• äärmuslikud ilmastikusündmused; 
• haiguste ja mürgitusjuhtumite sagenemine; 
• meretaseme tõus ja huvide konflikt kaldakindlustustega ning 
• ebakindel tulevane sööda ja õlidega varustamine püügikalanduse poolt. 

 
Siiski on oodata nii positiivset kui ka negatiivset mõju. Positiivsete ja negatiivsete mõjude 
jaotumine piirkonniti võib olla väga erinev. Pole teada, kas positiivsed mõjud kaaluvad 
negatiivsed mõjud üles või vastupidi. 
 
Positiivsetest mõjudest võib märkida toodangu võimalikku suurenemist tänu suuremale 
kasvukiirusele, paremale söödaväärindusele, pikemale kasvuhooajale, levikualade laienemisele 
ning uute piirkondade kasutuselevõtule, mida võimaldab vähenev jääkate. Samuti on ehk 
võimalik hakata kasvatama uusi liike. 

                                                 
16 Globaalne kalatootmine ja kliimamuutus. Brander ICES 2007. 
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Teiselt poolt on oodata negatiivseid mõjusid, nagu külma vee liikide ja eulitoraali organismide 
termiline stress, haigused ja vastuvõtlikkus haiguste suhtes. Samuti võivad äärmuslikud 
ilmastikusündmused kalakasvandusi kahjustada. Võib osutuda vajalikuks viia tootmiskeskused 
sobivamasse asukohta vastavalt muutunud keskkonnatingimustele. Lisaks sellele on oht, et 
kuumalained võivad tekitada märkimisväärset majanduskahju eelkõige tootmiskohtadele, mis 
asuvad ranniku lähedal madalas vees. Akvakultuuri suurenev nõudlus kalasööda järele 
suurendab tundlikkust sellist protsesside suhtes nagu El Niño ostsillatsioon. Kliimamuutuse 
pikaajaline mõju El Niñole on teadmata. 
 
3.6. Poliitilised võimalused17 

3.6.1. Kliimaga seotud ebakindlus ja poliitilised võimalused 

Kalandus põhineb taastuvatel ressurssidel. Enamikku neist mõjutab erineval määral klimaatiline 
ebakindlus. Seega on kalavarud ja klimaatiline ebakindlus seotud mitme üksteist mõjutava 
hüdrograafilise, keskkonna- ja ökoloogilise teguri kaudu. 
 
Peamised teadaolevad mõjud tulevasele kalatoodangule on eeldatavasti progresseeruvad ja 
lineaarsed ning omavahel seotud. Kuid mere ökosüsteemid võivad reageerida füüsikalisele või 
bioloogilisele survele ka mittelineaarselt, kui ületatakse lävi ning toimub oluline muutus 
liigilises koostises, saagikuses ja dünaamikas. Mittelineaarseid muutusi võib olla keeruline 
prognoosida ning need mõjutavad tavaliselt järsult produktiivsust ja liigilist koostist. Isegi kui 
sellised mittelineaarsed reaktsioonid toimuvad, puudub täielik arusaamine sellest, kuidas või 
millistes tingimustes. See on oluline piirang mere ökosüsteemide tulevase olukorra 
prognoosimisel. 
 
Taastuvad ressursid hävivad, kui nende varu jõuab kriitilise tasemeni. Hävimise võib esile 
kutsuda kalade suur suremus ülepüügi või ebasoodsate keskkonnatingimuste tõttu. Ebakindlus 
võib varude hävimise ohu hindamist takistada ning poliitilised ja majanduslikud huvid võivad 
probleemi süvendada. 
 
Poliitiliste vahenditega tuleb olukorrale adekvaatselt reageerida, et vältida hilisemat tõsisemat 
kriisi. Püügitaseme määramisel ressursside hävimise tõenäosuse järgi tuleks arvesse võtta 
ebakindlust ressursside tegeliku taseme ja selle osas, kuidas mõjutab tulevane kliimamuutus 
kasvumäära. 
 
Pole teada, kes ELi kalanduses avalduvad rohkem kliimamuutuse positiivsed või negatiivsed 
mõjud. Mitmes küsimuses on teadmised ja arusaamine mere ökosüsteemi, kalanduse, 
akvakultuuri ja kliimamuutuse vastastikmõjust puudulik. Seepärast on teadusuuringute 
suurendamine kliimamuutuse vastu võitlemiseks võetavate poliitiliste meetmete komplektis 
võtmetähtsusega. 

3.6.2. Poliitilised võimalused 

Poliitilised vahendid peaksid olema kooskõlas Euroopa Kliimamuutuse Programmi (ECCP) ELi 
kohanemisprogrammiga, mille abil püütakse parandada Euroopa toimetulekut kliimamuutuse 
mõjuga eri sektoritele. Lisaks sellele on vaja võtta arvesse jätkusuutlikkuse küsimust, 
vähendades kasvuhoonegaaside heitmeid. Ühine kalanduspoliitika peaks aitama vastavaid 
strateegiaid rakendada ning kasutada tuleks teadmistel põhinevat ennetavat lähenemisviisi. 

                                                 
17 Brander 2007; EP, 2007a. 
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3.6.2.1. Strateegiad kalapopulatsioonide vastupidavuse suurendamiseks 

Kalavarude reaktsioon keskkonnamõjudele sõltub populatsiooni suurusest. Terved varud 
kohanevad populatsiooni ümberpaigutumise, ökosüsteemi struktuuri muutuste ja 
kliimamõjudega paremini. Varud, mida on oluliselt vähendanud ülepüük, on kliimamuutuse 
suhtes tundlikumad kui jätkusuutlikult kasutatud varud. Kuna kalapüügil lähtutakse suurusest 
ning see muudab populatsioonide suurust ja vanuselist struktuuri, on tulemuseks suurem 
tundlikkus kliimamuutuste suhtes. Seepärast vähendab praegune püügipraktika ülepüütud 
kalavarude kohanemisvõimet kliimamuutuse mõjude suhtes ning võib suurendada 
keskkonnamõjude ohtu kalavarudele. 
 
Ühisel kalanduspoliitikal on võtmeroll kalapopulatsioonide haldamisel ning selles tuleks arvesse 
võtta võimalikke kliimamõjusid kalavarudele. See võib olla sobiv vahend vastavate strateegiate 
rakendamiseks, et suurendada kalavarude võimet kliimamuutusega kohaneda. 
 
Jätkusuutliku kalanduse strateegiate väljaarendamine võib kompenseerida kalavarude 
kohanemisvõime vähenemise keskkonnamõjude suhtes. Kalade suremuse vähendamine 
püügipiirkondades, mis on praegu täielikult ära kasutatud või kus püütakse ülemäära palju, on 
peamine arvestatav võimalus kliimamuutuse mõjude vähendamiseks. 

3.6.2.2. Strateegiad kalavarude haldamise parandamiseks 

Oluline küsimus on, kuidas tuleks kaubanduslikku kalandust edaspidi merekeskkonnale 
avalduvate kliimamõjude valguses juhtida? Kliimamuutus võib praegustele 
juhtimissüsteemidele probleeme tekitada. Kuna levikualade muutused mõjutavad püügikvoote ja 
merekaitsealasid, ei pruugi vanadel andmetel põhinevad süsteemid, nt püügikvootide 
eraldamine, enam vastata muutunud levikule ja populatsioonide tasemetele. Muutuda võivad ka 
jätkusuutliku tootmise meetmed ja juhtimise võrdluspunktid. 
 
Tuleviku jätkusuutlik kalandus sõltub püügitegevuse tõhusast juhtimisest, mis omakorda nõuab 
arusaamist kliimamuutuse mõjust produktiivsusele ja kalavarude jaotusele. Juhtimisel tuleb 
arvesse võtta kalapüügi, kliima ja teiste tegurite vastastikmõju. Samuti tuleks välja arendada 
paindlikud kalavarude haldamise strateegiad ning kontseptsioonid, mis on kohandatavad 
kalavarude reaktsiooniga keskkonnatingimustele. 
 
Kalanduse haldussüsteeme on vaja kohandada, et tulla toime kliimamuutusest tingitud 
ebakindluse ja täiendavate ohtudega. Ebakindlus ning produktiivsuses ja liigilises koostises 
toimuvate järskude mittelineaarsete muutuste võimalus osutavad vajadusele läheneda kalanduse 
juhtimisele ettevaatlikult. Kuna mittelineaarseid muutusi võib olla keeruline prognoosida, peab 
juhtimissüsteem suutma kiiresti reageerida. 
 
Tõhus kasutamine nõuab kalavarude haldamise kohandamist kliimamuutuse mõjudega. Kuna 
mitu tähtsat kaubanduslikku kalaliiki (nt heeringas ja tõenäoliselt ka teised väiksed pelaagilised 
liigid) reageerivad hüdrograafiliste tingimuste muutustele jõuliselt, peaks tulevane kalavarude 
haldussüsteem olema pikaajaline, kuid paindlik ja kohandatav kalavarude reaktsiooniga 
tulevastele keskkonnatingimustele. Haldussüsteemi peaks kohandama ka rändliikide rändeteede 
keskkonnast tingitud muutustega. 
 
Võimalike kliimamuutuste tõttu peaks varude haldamise eesmärk olema säilitada 
kalapopulatsioonide kohanemisvõimet ja vajaduse korral ka nende vanuselist ja geograafilist 
struktuuri ja biomassi. 
 



Kliimamuutuse väljakutse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikas 
 
 

PE 405.382 16

Negatiivsete majanduslike mõjude vältimiseks on vaja paindlikku ja kohandatavat kalavarude 
haldamise süsteemi. Haldussüsteemide puhul oleks muu hulgas vaja parandada järgmisi 
omadusi, et kliimamuutusega toime tulla: 

• paindlikkus; 
• kohandatavus uue teabega mere ökosüsteemi kohta; 
• refleksiivsus (s.t juhtimise tulemuste jätkuv võrdlemine eesmärkidega) ning 
• teabe kasutamise ja juhtimise läbipaistvus. 

 
Selleks et võiksime kohandada kalanduse juhtimist õigeaegselt, on vaja läbi viia uuringuid, et 
parandada arusaamist kliimamuutuse mõjudest ja teha nendega seotud prognoose ELi kalanduse 
kohta. 
 
Ökosüsteemil põhinev lähenemisviis, mille puhul ei piirduta üksnes mõne kaubanduslikult 
olulise liigi hindamise ja haldamisega, võimaldab kliimamuutuse mõjusid paremini arvesse 
võtta. Keskkonnategurite lisamine kalapopulatsioonide mudelitesse võib muuta prognoose 
populatsioonide käitumise kohta. Simulatsioonid võivad juhtimisel nõu anda ja näidata, et 
keskkonnamõjude kaasamine võib kalavarude haldamisel üha olulisemaks muutuda. 
 
Väga oluliseks tuleks pidada ka strateegiate ja kontseptsioonide arendamist, et minimeerida 
negatiivsed mõjud mere-akvakultuurile. 

3.6.2.3. Asjakohaste teadusuuringute edendamine ja teadmiste jagamine 

Kõik poliitilised võimalused on seotud suure vajadusega teadusuuringute järele. Asjakohased 
teadmised mere ökosüsteemi, kalanduse, akvakultuuri ja kliimamuutuse vastastikmõjudest on 
hindamatu väärtusega. Tugev teadmistebaas on eeldus jätkusuutliku kalapüügi, kalavarude 
haldamise ja mere-akvakultuuri tõhusate ja kliimamuutuse ohtudega arvestavate strateegiate 
väljaarendamiseks. EL võiks edendada ja/või toetada vastavaid uuringuid, et parandada oma 
poliitiliste otsuste ja tulevaste strateegiate aluseks olevaid faktilisi teadmisi, samuti võiks EL 
anda panuse olemasolevate teadmiste levitamisse. 
 
Vee omadustele ja olulisematele kalaliikidele avalduvate mõjudega seotud vajadused 
 
On vaja täiendavalt uurida termohaliinse tsirkulatsiooni käitumist kliimamuutuse 
tingimustes. Olemasolevad kliimamuutuse stsenaariumidest lähtuvad globaalse tsirkulatsiooni 
mudelid käsitlevad merekeskkonda ja ookeanikliima muutusi lihtsustatult. Metodoloogiat tuleb 
edasi arendada, et viia globaalsed mudelid piirkondlikule tasemele. 
 
On vaja läbi viia uuringuid, et hinnata kliimamõjusid eraldi teistest teguritest. Paljudel 
juhtudel on täheldatud leviku muutumist, kuid kuna uuritavaid liike püütakse sageli ohtrasti, on 
otsest sidet temperatuuri ja jaotusmustrite vahel raske välja tuua. Usaldusväärsed prognoosid 
kalavarude tõenäolise kliimamuutusest tingitud arengu kohta on olemas üksnes kõige enam 
uuritud liikide (nt tursa) puhul. 
 
On vaja läbi viia uuringuid populatsiooni ja koosluse tasandil. On mitmed näited 
temperatuuri või soolsuse põhjustatud vastastikmõjust (toitorganismid, röövkalad, võistlejad, 
paljunemine), mis toob kaasa populatsioonide liikumise, ning need võivad selgitada mõningaid 
vastastikmõjusid ja ökosüsteemi siseseid muutusi. Kliimamõjud üksikisenditele ei too 
automaatselt kaasa muutusi levikus ja arvukuses. 
 
Vaja on põhjalikumalt uurida poolsuletud alasid, sest neid mõjutab kliimamuutus kõige 
rohkem ja need on seetõttu väga haavatavad. 
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Kaubanduslike kalaliikide bioloogilisele keskkonnale avalduvate mõjudega seotud vajadused 
 
Praeguste teadmiste juures ei ole võimalik teha kvantitatiivseid prognoose kliimast tingitud 
muutuste kohta globaalses mere produktiivsuses, sest on palju vastastikmõjusid. 
 
Oluliseks tuleks pidada merega seotud andmete kättesaadavust ja hankimist ajaseeria 
analüüsi jaoks. Pikaajaline andmete kogumine ja ajaseeria analüüs on vajalikud, et uurida 
kliimamuutuse mõju merekeskkonnale. Lisaks jälgimisele peaksid need pikaajalised uuringud 
hõlmama protsessiuuringuid, et paremini mõista süsteemi võtmeliikide reaktsioonimustrite 
aluseks olevaid protsesse. 
 
On vaja uuringuid oluliste organismide tõenäolise reaktsiooni kohta kliimamuutusele. 
Kalade bioloogilise keskkonna liikide kui toiduvõrgustiku oluliste osade reaktsioon 
kliimamõjudele on kaubanduslike kalavarude produktiivsuse seisukohast ülioluline. 
 
On vaja uurida invasiooni mõju koosluse ja ökosüsteemi vastastikmõjude kontekstis. 
Võõrliigid muutuvad Euroopa rannikuvetes üha levinumaks, kuid nende sissetungi dünaamikat 
on vähe uuritud ja sellest arusaamine puudulik. 
 
On vaja uurida ookeani hapestumise mõjusid mereelustikule ja selle füsioloogiale. See 
vajadus on eriti suur bioloogilise produktiivsuse ja kalade järelkasvu puhul, sest need on kõige 
haavatavamad. Protsessiuuringud, eksperimentaalne töö ja väliuuringud tuleb integreerida 
biogeokeemilistesse, tsirkulatsiooni- ja kliimamudelitesse, et hinnata ookeani hapestumise 
tulevasi mõjusid. 
 
Kalanduse mõjudega seotud vajadused 
 
On vaja arendada ja rakendada kliimamuutuse kohandumismeetmeid. Teavet kalade 
evolutsiooni kohta merekeskkonnas, geneetilise mitmekesisuse muutumise ja 
kohanemismustrite kohta on vähe.  
 
On vaja jälgida ja hinnata piirkondlikuks sulgemiseks sobivaid alasid (merekaitsealad). 
 
Tuleb koostada ohtrasti püütud liikide taastamisstrateegiad ja neid hinnata. 
  
On vaja uuringuid kalavarude jätkusuutliku kasutamise ja sobiva haldamise kohta, et 
kalavarude võime keskkonnamuutustega kohaneda oleks maksimaalne. 
 
On vaja üksikasjalikku teavet oluliste mereliikide ökoloogia, nende elutsüklite, 
rändemustrite ja bioloogiliste tausta kohta ning nende suhete kohta biootilise ja abiootilise 
keskkonnaga. Ökosüsteemil põhinev lähenemine kalanduse juhtimisele nõuab teavet 
kalavarude infrastruktuurist ja nende toimimisest. On vaja edasi arendada ökosüsteemi 
mudeleid ja viia läbi interdistsiplinaarseid uuringuid, et parandada meetodeid, mis 
võimaldavad tuvastada ja prognoosida ökosüsteemi reaktsiooni kliimamuutusele, ning 
võimaldada varude tõhusat haldamist ja jätkusuutlikku kasutamist. 



Kliimamuutuse väljakutse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikas 
 
 

PE 405.382 18

 

 



Kliimamuutuse väljakutse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikas 
 
 

PE 405.382 19

4. KULTUURIPOLIITIKA JA HARIDUSE ROLL 
 
4.1. Sissejuhatus 

Maailmapanga sõltumatu hindamisrühma (IEG) andmetest lähtudes on kogu maailmas 
toimunud loodusõnnetuste arv viimaste aastakümnete jooksul kiirelt tõusnud, vähem kui sajast 
1975. aastal rohkem kui neljasajani aastal 2005 (IEG, Maailmapank 2007). IEG märgib 
ettevaatlikult, et „seda taset, mil määral kliimamuutus, mis on iseenesest loodusõnnetusi 
põhjustav nähtus, on aidanud kaasa katastroofide tagajärgede halvenemisele, ei osata veel 
hinnata”. Kuid üleüldine loodusõnnetuste esinemise sagenemise tendents on piisavalt selge. 
 
Mil määral see mõjutab ELi, eelkõige ELi poliitikat kultuuri- ja haridusvaldkonnas? 

4.1.1. Kultuur 

Sisuliselt ohustab loodusõnnetuste esinemiste sagenemine ja nende – eriti üleujutuste ja tormide 
– jõulisus suurel määral Euroopa kultuuripärandit, nii kinnis- kui ka vallasvara. Kuigi 
kultuuripärandi kaitsmine toimub peamiselt riiklikul või isegi piirkondlikul tasandil, 
täpsustatakse EÜ asutamislepingu artiklis 151, et ühendus täiendab ja toetab liikmesriikide 
tegevust, mille eesmärk on „üleeuroopalise tähtsusega kultuuripärandi säilitamine ja kaitsmine”. 
 
EL on juba mitmete algatuste abil looduslikele ohuteguritele ühiselt reageerinud. Neid algatusi 
tuleks paremini kohandada, et kaitsta kultuuripärandit (vt allpool), mis ei ole tavaliselt nende 
peamine eesmärk. 

4.1.2. Haridus 

Valitsused peavad eelkõige kohustusliku hariduse puhul otsustama, kuidas mahutada 
kliimamuutuse teema õppekavadesse. Kõne all on kaks aspekti: üks on olemuselt pedagoogiline 
ja selle eesmärk on selgitada õpilastele, mis asi on kliimamuutus; teise puhul pigem antakse 
tõuge käitumise muutumiseks, et vähendada CO2 heitmeid. UNESCO nimetab neid aspekte 
„Hariduse panuseks säästvase arengusse”. 2007. aastal andis UNESCO selle kohta välja heade 
tavade juhise18. 
 
Tuleks märkida, et koolide õppekavad ei ole otseselt ELi pädevusse kuuluv valdkond, nii et 
igasugune ühenduse osa selles peaks olema mitteametlik. EÜ asutamislepingu artiklis 149 
väidetakse selgesõnaliselt, et ühendus peab täiel määral respekteerima „liikmesriikide vastutust 
õpetuse sisu ja haridussüsteemi korralduse eest ning nende kultuurilist ja keelelist 
mitmekesisust”. 
 
4.2. Ühenduse poliitika looduspärandi kaitseks 

Üleujutused on kõige tihedamini esinevad loodusõnnetused ning nende tagajärjed on järjest 
rängemad, eriti linnades. Üleujutused võivad hävitada ajaloolisi ehitisi või kahjustada 
märkimisväärselt ajalooliselt väärtuslikku vallasvara. Teisel kohal kahjustuste tekitajana on 
tugevad tuuled ja tormid.  
 
Hiljutine näide sellisest nähtusest on Kesk-Euroopa üleujutus 2002. aastal, mis tekitas kahju 
maailmapärandisse kuuluvale keskaegsele sillale Písekis (Tšehhi Vabariik) ja Zwingeri lossile 

                                                 
18  UNESCO, 2007: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf. 
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Dresdenis. 1999. aasta detsembris Prantsusmaal möllanud suur torm lükkas Versailles’ lossi 
pargis ümber rohkem kui 10 000 puud, mis olid üle saja aasta vanad19. 
 
EL pakub rahalist toetust väikesele hulgale käimasolevatele kliima ja kultuuripärandi 
teadusprojektidele. „Noa laeva” eesmärk on näiteks „uurida, ennustada ja kirjeldada 
kliimamuutuse mõju Euroopa kultuuripärandisse kuuluvatele ehitistele järgmise saja aasta 
jooksul”20. Projektis ei arvestata mitte ainult lühiajaliste katastroofide, vaid ka kliimamuutuse 
pikemaajalise mõjuga ehitistele, mis teatavatel juhtudel on positiivne (lükkab edasi loomulikku 
lagunemist). 

4.2.1. Kehtivad ühenduse vahendid 

Ühenduse kodanikukaitse mehhanism, mis loodi 2001. aastal, toetab ja hõlbustab 
hädaabiteenistuste mobiliseerimist, et täita nende riikide, mida on tabanud ootamatud õnnetused, 
esmaseid vajadusi. Mehhanismi eesmärk on suurõnnetuste korral kaitsta inimelusid ja vara, 
sealhulgas kultuuripärandit. Sellesse kuulub ka järelevalve- ning teabekeskus (MIC), mis asub 
Brüsselis. 
 
Lähtudes hiljutisest direktiivist 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta, 
peaksid liikmesriigid korraldama 2011. aasta detsembriks esialgsed hindamised üleujutusohu 
osas21. Õigusakti üldeesmärk on vähendada üleujutuste kahjulikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale, kultuuripärandile ja majandustegevusele. 
 
Direktiivis 2007/2/EÜ, mida nimetatakse ka INSPIRE direktiivis, nõutakse liikmesriikidelt, et 
nad muudaksid kaardi- ja teised ruumiandmeteenused koostalitusvõimeliseks, et neid saaks 
kasutada mitmeks otstarbeks. See peaks kergendama ohustatud kultuuripärandi kaardistamist. 
 
Kuid hoolimata nende vahendite olemasolust järeldati parlamendi kultuurikomisjoni 2007. 
aastal koostatud uurimuses, et „kui üksikud riigid välja arvata, pole kultuuripärandi kaitsmist 
looduslike ohutegurite eest nõuetekohaselt sätestatud ei ELi õigusaktidega ega riikide seaduste, 
määruste või muude dokumentidega”. Sest enamik erakorralisi meetmeid on mõistetavalt 
suunatud inimelude päästmisele ega suuda kaitsta kultuuripärandi varasid. Suurõnnetustele 
reageerivad sageli üheskoos politsei ja tuletõrjeteenistus, kellel ei ole erilisi teadmisi 
kultuurivarade kaitsest. 
 
2007. aasta uurimuses järeldati, et inimeksimusest põhjustatud vead 2002. aasta Kesk-Euroopa 
üleujutuste ajal suurendasid kultuuripärandile tekitatud kahjusid. 
 
Selles järeldati veel, et kliimamuutuste konkreetsete tagajärgede kohta puuduvad vajalikud 
teadmised, et kaitsta kultuuripärandit; eriti võrreldes teiste valdkondadega, mille kohta on tehtud 
piisavalt uurimustöid. 

4.2.2. Ideed tulevikuks 

2007. aasta Euroopa Parlamendi uurimuse autorid soovitasid tugevdada MICi suutlikkust, 
kasutades seda kui kulutõhusat vahendit, mille abil anda eelhoiatusi, ennustada õnnetusi ja 
kaitsta kultuuripärandit kogu Euroopa tasandil. Eelkõige rõhutavad nad vajadust leida 
kultuuripärandi varade päästmiseks hea väljaõppega töötajad, selles valdkonnas oleks 

                                                 
19  Euroopa Parlamendi 2007. aastal korraldatud uurimuses “Kultuuripärandi kaitsmine loodusõnnetuste eest”. Vt: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=16882. 
20  http://noahsark.isac.cnr.it/overview.php. 
21  Vajalikud dokumendid leiab: http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5306072. 
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üleeuroopaline koostöö eriti paljulubav. Üldiselt on ainult suuremad muuseumid või ajaloolise 
väärtusega piirkonnad palganud spetsialiste, et hädaolukorras kultuuripärandit kaitsta, 
väiksemates piirkondades ei ole seda tehtud.  
 
Nad toetavad samuti ELi eeskirjade koostamist, milles nõutakse, et kõik avalikud asutused, mis 
vastutavad erakordse väärtusega ehitiste ja kollektsioonide eest (muuseumid, arhiivid, 
mälestised jne), kirjeldaksid oma riskivalmidust nende avaldatavates raamatupidamisaruannetes. 
 
Samuti on selge, et paljusid kahjustusi on võimalik vältida ehitiste parema ruumiplaneerimise ja 
korrashoiuga. Ennetusmeetmete rahastamisel võib abi olla struktuurifondidest. 
 
4.3. EL ja haridus kliimamuutuse teemal 

Eespool selgitatud põhjustel ei saa EL ametlikult riiklike õppekavade kujundamisel osaleda. 
Loomulikult jagab EL infot oma keskkonnapoliitika kohta ja veelgi konkreetsemalt 
pedagoogilisi materjale nii õpetajatele kui ka õpilastele22. 
 
ELi suuremate haridus- ja koolituskavade käigus rahastatakse jätkuvalt keskkonnaga seotud 
projekte (näiteks õpilaste ja/või õpetajate koolivahetusprogrammid). Koolide Comeniuse 
allprogrammi raames on näiteks üks peateema keskkonnaalane haridus. Põgus otsing projektide 
andmebaasis näitab, et projektide hulk ja mitmekesisus ei võimalda neil siin pikemalt peatuda23. 
 
Võttes arvesse kliimamuutuse küsimuse järjest suurenevat poliitilist rolli viimastel aastatel, ei 
ole mingi üllatus, et osad liikmesriigid muudavad oma õppekavasid, et mahutada sinna ka õpe 
säästva arengu teemal. Värske näide on Prantsusmaa, kus viis ministrit on loonud 
teenistustevahelise komisjoni, mille eesistuja on ülikooli professor, et koostada aruanne säästva 
arengu õppe kohta (Brégeon ja teised, 2008)24. Aruandes esitakse väited selle poolt, et lugeda 
säästva arengu õpe multi- või interdistsiplinaarseks tegevuseks, mitte eraldi valdkonnaks. Selles 
antakse ka soovitus, et säästva arengu õpe hõlmaks kontakte osalejatega väljaspool kooli, nagu 
ettevõtted või keskkonnaühendused, ja et selle kaudu tuleks innustada ettevõtmisi, mitte 
piirduda üksnes range akadeemilise lähenemisviisiga. 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/schools_en.htm. 
23  Vajalik andmebaas asub: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects?OpenForm&Action=COMENIUS. 
24  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_developpement_durable_cle05b337.pdf. 
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5. TRANSPORT JA KLIIMAMUUTUS 
 
Liikuvus on Euroopa Liidu keskne alus. Euroopa transpordipoliitika selge eesmärk on kaitsta 
inimeste ja kaupade õiglase hinnaga tõhusat liikuvust kui ELi konkurentsivõimelise siseturu 
keskset osist ning inimeste vaba liikumise alust, nagu see on sõnastatud seadusandlikes 
aluslepingutes. Euroopa siseturu edukas loomine, sisepiiride kaotamine ja transpordihindade 
langemine tänu transpordi turu avamisele ja liberaliseerimisele, samuti muudatused tootmis- ja 
ladustamissüsteemides on transpordivaldkonnas toonud kaasa jätkuva kasvu. 
 
Eelkõige sellise kasvu tõttu on ELi transpordisektor praegu silmitsi enneolematu väljakutsega, 
mille põhjuseks on ennekõike jätkuvalt suurenev nõudlus ning selle ränk mõju kliimamuutusele. 
„Kliimamuutus ja transport – vaja on palju, aga tehakse liiga vähe” – see Euroopa 
Keskkonnaagentuuri (EEA) järeldus viimases raportis (EEA, 2008) võtab transpordisektori 
probleemi hästi kokku. Kui transpordi areng ELis jätkub samamoodi, satub ELi 20/20/20 
visioon ohtu. Praeguste poliitiliste ja teaduslike väitluste valguses ei ole mingit kahtlustki, et 
Euroopa transport tuleb kiiremas korras muuta säästvamaks ja energiatõhusamaks. 
 
5.1. Transpordisektor ja selle kasvuhoonegaaside heitkogused  

5.1.1. Praegune olukord 

Probleemi illustreerivad järgmised faktid ja arvud, mis on enamjaolt võetud eespool mainitud 
EEA raportist:  
 
Transport moodustab 27 ELi liikmesriigi lõplikust energiatarbimisest umbes ühe kolmandiku. 
See moodustab 20%25 kogu EU-27 kasvuhoonegaaside heitkogusest (GHG). Võttes arvesse EU-
27 hinnangulist osa meretranspordis26 ja rahvusvahelises lennunduses27, mida Kyoto protokoll ei 
hõlma, võib see number ulatuda kuni veerandini kogu EU-27 kasvuhoonegaaside heitkogusest.  
 
Praegusest kasvuhoonegaaside heite osast tekitavad veel rohkem muret 1990. aastast toimunud 
arengud. Kuigi EU-27 kasvuhoonegaaside heitkoguse kogusumma langes perioodil 1990–2005 -
7,9%28, on olukord transpordisektoris erinev. Sama ajavahemiku jooksul kasvasid Kyoto 
protokolliga hõlmatud transpordi valdkonna kasvuhoonegaaside heitkogused 27%29. Koos 
märkimisväärse heitkoguste kasvuga meretranspordis (+49%) ja rahvusvahelises lennunduses 
(+90%) on ELi transpordi heitkoguste kasv ajavahemikul 1990–2005 olnud hinnanguliselt 33%. 
Areng transpordisektoris nullib jõupingutusi teistes sektorites. Ilma transpordisektori negatiivse 
tendentsita oleksid kasvuhoonegaaside heitkogused EU-27s ajavahemikul 1990-2005 langenud 
7,9 protsendi asemel 14%. 
 
Transpordi peamiseks probleemiks peetakse järsult kasvanud nõudlust. Kuigi sõidukite 
tehnoloogia on muutunud energiasäästlikumaks, ei ole see kaugeltki piisav, et korvata transpordi 
üldise kasvu mõju. Kui vaadata erinevaid transpordiviise, siis kasvuhoonegaaside heitkoguste 
kasvu põhjustas eelkõige maanteevedude nõudluse kasv. Maanteevedude osa ELi 

                                                 
25  990 megatonni CO2 ekvivalenti. 
26  Hinnangud varieeruvad 162 megatonnist CO2 ekvivalendist 2005. aastal (EEA 2008. aasta raportis) 225 

megatonnini 2006. aastal (põhineb Euroopa Parlamendi korraldatud meretranspordi väliskulude uuringul (EP, 
2007c)). 

27  126 megatonni CO2 ekvivalenti. 
28  5621st megatonnist CO2 ekvivalendist 5177 megatonnini. 
29  785st megatonnist CO2 ekvivalendist kuni 990 megatonnini.  
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transpordisektori (sealhulgas rahvusvaheline lennundus ja meretransport) kasvuhoonegaaside 
heitkogustes on ligi 72%. 
 
Transport sõltub peaaegu täielikult fossiilkütustest30. Kui võtta arvesse jätkuvalt kerkivad 
naftahinnad, on peaaegu täielikust fossiilkütustest sõltumisest vabanemine ELi majanduse 
tuleviku jaoks järjest olulisem. 
 
Lennuliikluse kasvuhoonegaaside heitkogused moodustavad praegu ELi heitkogustest 
kogusummast ligi 3%. Kogused on alates 1990. aastast kasvanud 87%, palju kiiremini kui teiste 
transpordiliikide puhul. Ennustatakse, et kasvuhoonegaaside heitkogused lennunduses rohkem 
kui kahekordistuvad 2020. aastaks võrreldes praeguse tasemega, ilma et oleks arvestatud kaudse 
mõjuga soojenemisele, mida põhjustavad näiteks NOx heitmed, kondensjäljed ja kiudpilvede 
moodustumine31.  Lennureisid muutuvad klientidele järjest odavamaks, kuid samal ajal ei ole 
piisavalt keskendutud keskkonnakuludele. Komisjon on prognoosib, et kui kasvuhoonegaaside 
vähendamiseks ei võeta meetmeid, siis ELi lennujaamadest väljuvate lendude 
kasvuhoonegaaside heitkogused nullivad aastaks 2012 rohkem kui veerandi 8-protsendilisest 
heitkoguste vähendamise eesmärgist, mille EU-15 peab saavutama, et täita Kyoto protokolli 
eesmärk. 
 
Meretranspordi energiatõhusus suurem kui teiste transpordiliikide puhul. Seega võib eelkõige 
merelähisõite pidada tõeliselt keskkonnasõbralikuks transpordivõimaluseks32. Kuid 
meretranspordi prognoositavast kasvust paistab tekkivat järjest suurem probleem. Lähtudes 
hiljutistest kalkulatsioonidest, moodustavad maailma laevanduse heited 3,9%33 ülemaailmsetest 
kütuse heitkogustest ja umbes 13% kõikidest heidetest transpordisektoris. ELi laevastiku 
kliimamuutusega seotud väliskulud 2006. aastal on oletatavalt ligi 17 miljardit eurot (EP 2007c, 
12). Globaliseerumise mõjude tõttu ennustatakse vahemikuks 2001–2020 meretranspordi kasvu 
35–45%. Praegused arengutendentsid seoses suuremate sõidukiirustega merel peaksid selle 
transpordimeetodi senist energiatõhusust vähendama. 

5.1.2. Transpordi praegune poliitikaraamistik 

Euroopa Liit on mitmeid aastaid üritanud transpordisektorit säästlikumaks muuta. Kõige 
olulisemad dokumendid ELi transpordisektori jätkusuutlikkuse strateegia kohta on 2001. aasta 
valge raamat transpordipoliitika kohta ja selle 2006. aasta vahekokkuvõte34. Mõlemas 
dokumendis tehti ettepanek võtta rida meetmeid, et lõhkuda side majanduse kasvu ja transpordi 
kasvu vahel, et edendada ümbersuunamist ja võidelda erinevate transpordiviiside ebaühtlase 
kasvu vastu35. Siiani on vastu võetud mitmeid olulisi õiguslikke meetmeid, muu hulgas: 
 

 Raudteede taaselustamine, esimene ja teine raudteepakett on juba jõustunud ning 
kolmas on juba vastu võetud.  

                                                 
30  Praegu on maanteevedude kogu kütusekulus bensiini ja diisli osa 98%, biokütuste osa samal ajal vähem kui 1%. 

Ülejäänud 1% moodustab peamiselt gaas. 
31  Prognoositakse, et lennunduse kogumõju kliimamuutusele on umbes kaks korda suurem kui üksnes selle CO2 

mõju. Vt OECD 2007, 90 ja IPCC, WG III, 2007, 331. 
32  Eeldades, et keskendutakse tõhusalt ka teistele meretranspordi väliskuludele. Vt EP 2007c.  
33  1117 megatonni CO2 ekvivalenti. 
34  KOM(2001)0370; KOM(2006)0314; 
35  Valge raamatu peamine eesmärk on stabiliseerida keskkonnasõbralike transpordiviiside osakaal kogu 

liiklussageduses 1998. tasemele. Seda eesmärki aitavad täita meetmed, mida on võetud raudteetranspordi 
elustamiseks, mere- ja siseveteteede transpordi edendamiseks ja kõikide transpordiliikide sidumise 
edendamiseks. Oma 2006. aasta vahekokkuvõttes teatas komisjon täiendavatest meetmetest, et saavutada 
soovitud eesmärgid. 
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 Uued juhised üleeuroopalistele transpordivõrkudele, kus esikohale seatakse raudteed, 
siseveeteed ja meretransport.  

 Liikluse ümberkorraldamise programmid nagu endine Marco Polo või kehtiv Marco 
Polo II. 

 „Eurovignette’i” direktiivi vastuvõtmine. 
 
Integreeritud energia ja kliimamuutuse strateegias (20/20/20), milles lepiti kokku 2007. aasta 
märtsi Euroopa Ülemkogu kohtumisel, keskendutakse transpordile, mis jääb suuremas osas välja 
ELi saastekvootidega kauplemise süsteemist. Hetkel ei ole ELi tasandil transpordis seatud 
ühtegi sektorikeskset eesmärki. Transport allutatakse liikmesriigi tasandil siduvatele 
eesmärkidele. Nimetatud nõukogu strateegia näeb siiski ette kohustusliku eesmärgi suurendada 
2020. aastaks biokütuste kasutamist 10 protsendini. 

5.1.3. Tulevikuväljavaated 

Kuigi pärast valge raamatu avaldamist transpordi kohta on ELi võtnud erinevaid meetmeid, on 
endiselt ebaselge, kas vahepeal suudetakse peatada kasvuhoonegaaside heitkoguste kasv, 
rääkimata selle vähendamisest. See sõltub juba võetud meetmete tulemustest, samuti 
majanduskasvust, millega transpordivaldkonna kasv on väga tihedalt seotud. 2010. aasta 
numbrid on eeldatavalt enamvähem samad, mis aastal 2005 (CO2 heitkogused on võrreldes 
1990. aastaga kasvanud transpordisektoris 26%). EEA prognoosides 2020. aasta kohta (EEA 
2008) ennustatakse transpordi heitkoguseid mahus 1091 megatonni CO2 ekvivalenti36. 
 
Kui eeldada, et täiendavatel poliitilistel meetmetel, mida praegu arutatakse või kavandatakse, on 
soovitud tulemus, võib kasvuhoonegaaside heitkoguste hulk väheneda 26 protsendilt kuni 19 
protsendini 1990. aasta tasemega võrreldes. Kuid sellest hoolimata jäädakse kaugele 2007. aasta 
märtsis kokku tulnud Euroopa Ülemkogu eesmärkidest ning veelgi auahnema Bali tegevuskava 
sihtidest. Sõltuvalt valitud eesmärgist on transpordisektoris vaja täiendavalt vähendada 50 kuni 
165 megatonni CO2 ekvivalenti (EEA 2008, 10).  
 
EEA väitel ei ole eespool nimetatud ambitsioonikat CO2 vähendamist võimalik saavutada ilma 
transpordinõudluse piiramiseta. Olulised tehnoloogilised edasiarendused on vältimatud, kuid 
ainult neist ei piisa. Vajalikud on ka täiendavad kaugeleulatuvad poliitilised meetmed. 
 
Kõrgemad palgad ja/või langevad transpordihinnad toovad tavaliselt endaga kaasa ülemineku 
kiirematele ja energiamahukamatele transpordiliikidele ning tänu suurematele kiirustele ka 
järjest kasvavad vahemaad. Selge näide on odavlennufirmade37 esilekerkimisega kaasnenud 
reisiharjumuste muutumine. See suundumus on ilmne kõikjal maailmas (kõndimisest ja jalgratta 
sõitmisest ühistranspordi ja sõiduautodeni ning nendest kuni õhutranspordini). Võttes arvesse, et 
paljud riigid on vaevu motoriseeritud ja et teistes riikides kasvab autopark äärmiselt kiiresti 
(näiteks Hiinas 1950. aasta 50 miljonist sõidukist 580 miljoni sõidukini), avaldab eespool 

                                                 
36  Võrreldes 2005. aasta 990 megatonniga ja eeldades, et transpordimahu keskmine kasv on 15%, mis vastab 

määradele 1990– 2005 (jättes arvestusest välja rahvusvahelise lennu- ja meretranspordi). 
37  EL ergutas lennureiside kulude vähendamisega liikuvust. Madalama sissetulekuga kodanikud, kes võisid varem 

endale lubada ainult reisimist mööda maismaad (auto, rong või buss) või ei reisinud üldse, võivad nüüd endale 
lubada ka lennureise, sest hinnad on palju madalmaad. Peaaegu 60% odavlennufirmade klientidest on uued 
reisijad. Reisiharjumused on muutumas (näiteks nädalalõpu ostureisid tehakse lennukiga): vahemaa ühe reisi ja 
reisija kohta kasvab. Vt (EP 2008a, 37 ja järgnev). 
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mainitud tendents tõenäoliselt väga suurt mõju transpordienergia ennustatavale kasvule terves 
maailmas38. 
 
5.2. Kuidas väljakutsele vastata? 

Poliitikas ja teaduses pööratakse järjest rohkem tähelepanu transpordisektori väljakutsetega 
tegelemisele seoses selle negatiivse mõjuga kliimamuutusele, et teha kindlaks võimalikud 
lahendused ja poliitilised võimalused. Hetkel on arutluse all väga mitmesugused võimalikud 
poliitilised meetmed39. 

5.2.1. Uuring: „Transpordipoliitika energia ja keskkonnaga seotud aspektid” 

2007. aastal tellis Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjon uurimuse 
transpordipoliitika energia ja keskkonnaga seotud aspektide kohta. Nimetatud uurimuse eesmärk 
oli pakkuda taustteavet komisjoni omaalgatuslikule raportile jätkusuutliku Euroopa 
transpordipoliitika kohta, mis keskendus eelkõige sellele, kuidas transport mõjutab 
kliimamuutust40. Uurimus on jaotatud kahte ossa. Esimeses osas esitatakse uuemate andmete 
analüüs, teaduslik kirjandus ja poliitilised dokumendid, mis keskenduvad transpordisektori 
kasvuhoonegaaside heitkogustele, energiatarbimisele ja õhusaastele. Teises osas hinnatakse 
kõige lootustandvamaid poliitilisi meetmeid, lähtudes eelkõige kulutasuvusest ja teostatavusest. 
Uurimuses määratleti järgmise kaheksa poliitikavaldkonna meetmed. 
 
 

Poliitikavaldkonnad Meetmed Kirjeldused 

CO2 heitkoguste ja 
kütusetarbimise vähendamine  

Kohustuslikud CO2 heitkoguste eesmärgid autodele (120g/km) ja 
pakiautodele (175g/km) aastaks 2012, sealhulgas saastekvootidega 
kauplemise süsteemi kaudu autotootjatele 

Mootorsõidukisektori suurem 
tõhusus 

Sõidukite kaalu ja vastupidavusfaktorite vähendamine; 
säästvusnõuded auto kliimaseadmetele 

Rehvide märgistussüsteem standardid rehvide veeretakistusjõu mõõtmiseks 2008 
Autokütuste märgistussüsteem  Uus CO2 märgistamissüsteem muudetud autokütuste säästlikkuse 

direktiivile (1999/94/EÜ) 
Säästlike sõidukite uurimis- ja 
arendustegevus 

Toetus projektidele, et arendada tõhusamaid sõidukeid  

Tehnoloogilised 
edasiarendused 
(sõidukid ja 
kütused)  

Täiustatud kütused Teise põlvkonna biokütuste ja alternatiivkütuste arendustöö, et 
vähendada CO2 ja õhusaaste heitkoguseid 
Sõiduautode maksud, mis on seotud CO2 heitkoguste tasemega 
Rahalised soodustused puhtamate kergeveokite klasside 
edendamiseks 

Maanteesõidukite maksustamise 
reform 

Maanteetranspordi hõlmamine CO2 heitkogustega kauplemisse  
Eurovignette’i direktiivi (1999/62) ja selle muudetud versiooni 
(direktiiv 2006/38/EÜ) rakendamine 
Tähelepanu suunamine ummistunud koridoridele ja tundlikele 
piirkondadele (nt Alpid) 

Linnade vaheliste teede 
tasustamine  

Transpordi väliskulude kajastamine  
Teede tasustamine 
linnapiirkondades 

Ummikumaks, teetollid ja sõiduread mitme reisijaga autodele 

Tasud ja maksud 

Kaubeldav liikuvuskrediit Kaubeldavad loasüsteemid autojuhtide vahel linnapiirkondades 

                                                 
38  Transpordi ja kliimamuutuse globaalne perspektiiv ning samuti transpordi energiatarbimise prognoosid on väga 

hästi välja toodud IPCC 2007. aasta aruande peatükis transpordi kohta (IPCC, WG III, 2007) 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm 

39  JEGTE 2006 või OECD 2007.  
40  Raport (A6-0014/2008, raportöör Gabriele Albertini) võeti parlamendis vastu 11. märtsil 2008.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0087&language=EN&ring=A6-
2008-0014 
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Poliitikavaldkonnad Meetmed Kirjeldused 

Raudteede koostalitlusvõime  
 

Rongide sujuva liikumise parandamine Euroopas, nii kiirraudteedel 
kui ka tavalistes raudteevõrkudes 

Ühtlustatud 
reguleerimissüsteemid  

Pakkuda raudteeettevõtjatele ausat konkurentsi kogu ELis  

Raudteede jätkusuutlikkus Parandada rongisõidu seadmestiku tõhusust 
Rongireisijatele suunatud 
teenuste kvaliteet 

Ergutada raudtee kasutamist kvaliteedi tõstmise abil (veerem, info- ja 
sidetehnoloogia, piletisüsteem jne) 

Reisijatele suunatud 
kombineeritud transpordiliigid  

Arendades teenuste integreerimist transpordiviisi põhjal (raudtee, 
lennuk, meretransport, maantee) ja teekonna põhjal (pikk/lühike)  

Lastile suunatud kombineeritud 
transpordiliigid  

Ühendvedude laadimisvahendid ja lasti integreerijad. Stiimulid 
lastimisele, et vähendada raudteel lastimise ja lastimisrajatiste 
kapitalikulusid 

Pikad reisid 
(reisijad ja last) 

Raudteede võimsus Raudteede suutlikkuse tõstmine, kasutades võtmekoridorides 
(suurlinnad) ja raudteede kitsaskohtades eelistehnoloogiaid  

Parendatud 
ühistransporditeenused 

Süsteemid, mis pakuvad kvaliteetset ühistransporditeenust ja 
mugavat kergraudteed linnakoridorides 

Regulatsiooni, soodustuste 
tõhusus  

Muutused poliitikas, et julgustada konkurentsi transporditeenustes, 
innovatsiooni ja tõhusust 

Pargi ja sõida vahendid ja 
juurdepääs PSile 

Pakkuda transpordi vahetamisel sobivat parkimist ja peatusi 

Kõndimise ja jalgrattasõidu 
vahendid  

Strateegiad jalgrattatranspordi ja kõndimistingimuste parandamiseks 

Auto jagamise teenuste arendamine, et asendada sõiduauto omamist 
ja julgustada autode ühiskasutust 

Transpordi nõudluse ohjamine 

Tööle ja kooli sõitmise planeerimine, mis edendaks säästlikumaid 
transpordiliike (üleminek autolt ühistranspordile ja 
keskkonnasäästlikele vahenditele)  

Elamisväärsed 
linnad 

Integreeritud planeerimine  Maa kasutamine, keskkonna ja transpordi integratsioon, 
valglinnastumise vähendamine, madala heitkoguste tasemega 
tsoonide toetamine 

Reaalajas ja reisieelne 
teavitamine 

Maanteeliikluse ja ühistranspordi teave reaalajas; 
reisiplaneerimissüsteemid, et optimeerida erinevate transpordiliikide 
kasutamist  

Kaugtöö/telekonverents Asendada äri- või tööreis sidevahendite kasutamisega 
Telepangandus/kaugostmine Asendada reaalne reisimine sidevahendite kasutamisega 

Info- ja 
sidetehnoloogia 

Uurimis- ja arendustegevus Rakendamine ja tehnoloogia, sealhulgas Galileo programm 
Keskkonnasäästlik sõidustiil  Strateegiad sõidustiili, energiatõhususe ja liiklusohutuse 

parandamiseks autojuhtide seas Keskkonnasõbralik 
käitumine Autode nõudluse vähendamine Kampaaniad autode nõudluse vähendamiseks, et muuta üldsuse 

hoiakuid ja arendada keskkonnasertifikaate (ökomärgistus) 
Logistika juhtimine 
(integreeritud turustusahel) 

Lastide transpordi ja ladustamise tõhususe parandamise strateegiad  

Linnalogistika (lastide 
jaotuskeskused ja 
reguleerimine) 

Lastide jaotamise tõhususe parandamise strateegiad 
linnapiirkondades Logistika 

Suurenenud koormustegur Kaubasõidukite kandevõime optimeerimise strateegiad 
Sadamate kasutuseeskirjad Lootsiteenistuse, veoste käitlemise ja stividoriteenuste eeskirjad  
Marco Polo programm Ümbersuunamine, katalüsaatormeetmed ja ühised õppemeetmed  
Laevaliikluse seire Seiresüsteem, et takistada merel ebaseaduslikku lossimist ja aidata 

tuvastada laevu ning nende keskkonnategevust 
Ühtne Euroopa taevas Lennuliikluse korraldamine, et võimaldada veelgi kulusid ja 

nõudluse kasvu vähendada  
Lennu- ja 
meretransport  

Keskkonnapõhiselt 
diferentseeritud tasud 
terminalides  

Terminalitasude diferentseerimine, lähtudes peamiselt laevade ja 
õhukite poolt tekitatud saastetasemest ja mürast 

Allikas: Euroopa Parlament 2007d. 
 
Täiendavalt esitati tõhusate lahenduste leidmiseks järgmised soovitused: 
 

• keskenduda kõige kriitilisematele transpordiliikidele, eelkõige autotranspordile 
• keskenduda transpordisüsteemi kõige olulisematele osadele, nimelt: 

o ummistunud piirkonnad linnades ja suurlinnades 
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o olulised teed linnade vahel, kus on tuvastatud kaubanduse ja liiklusvoo 
koondumine 

o tundliku keskkonnaga alad  
• vältida kooskõlastamata lähenemisviise mitmekihiliste poliitiliste meetmete komplekti 

abil, ühendades üksteist toetavaid poliitikaid ja hõlmates kolm peamist valdkonda: 
o tehnoloogilised edasiarendused (uued tehnoloogiad ja alternatiivkütused) 
o majandushoovad (hinnad ja maksud) 
o mahedad ja keskkonnasõbralikud meetmed 

• poliitilised kavad, mille rakendustähtajad on hästi planeeritud; maanteetranspordi 
ümbersuunamise lõpetamise esikohale seadmist tõhusa hinnapoliitika kehtestamise abil 
peeti kõige paljulubavamaks lühiajaliseks meetmeks.  

 

5.2.2. Poliitiliste meetmete komplekt: keskendumine põhimeetmetele 

Nagu eespool mainiti, on hädasti vaja mitmekihiliste poliitiliste meetmete komplekti, mis 
ühendaks üksteist toetavad poliitikad. Suure hulga paljulubavate meetmete seast eespool 
nimetatud poliitiliste meetmete komplekti seast valitakse välja mõned olulised aspektid, millele 
järgmises osas keskendutakse.  

5.2.2.1. Autovedu, õiglased hinnad ja ümbersuunamine 

Kui võtta arvesse praegust kasvuhoonegaaside heitkoguste taset, maanteevedude sektori osa 
transpordinõudluses ja selle prognoositavat kasvu võrreldes teiste transpordiliikidega, 
keskenduvad poliitikameetmed üldiselt maanteevedude sektorile (reisijad ja kaubad). Esimese 
olulise sammuna tuleks tegeleda autovedude sektoriga. 
 
2006. aasta mais võeti vastu uus „Eurovignette’i direktiiv”41 maanteekaubaveo kohta. Lisaks 
kõikide liikmesriikide maksumäärade ja infrastruktuuri kulude arvutamise meetodite 
ühtlustamisele asetatakse uues direktiivis palju tugevam rõhk põhimõttele „saastaja maksab”. 
See võimaldab kasutusmakseid rohkem eristada, võttes arvesse keskkonnaaspekte või 
ülekoormust ning pakub liikmesriikidele vahendi liikluse korraldamiseks. Teatavates 
piirkondades võib kehtestada täiendavaid teemakse, et tegeleda keskkonnakahjustustega, 
sealhulgas halva õhukvaliteediga, või investeerida keskkonnasõbralikemasse 
transpordiliikidesse, näiteks raudteesse. Kuid nimetatud direktiivi täies mahus rakendamine ei 
ole siiski kohustuslik. Ainult väike arv liikmesriike on osaliselt rakendanud vahemaal põhinevad 
tasustamissüsteemid raskeveokitele, nagu Eurovignette’i direktiivis soovitati: Austria, Tšehhi 
Vabariik ja Saksamaa rakendavad põhimõtte „kasutaja maksab” ja „saastaja maksab” valitud 
osasid. Uue raskeveokite hinnasüsteemi lühikese kehtivusaja tõttu ei saa veel täpsemalt 
analüüsida raskeveokite hinnasüsteemide mõju. Kuid nimetatud riikides, eelkõige Saksamaal42, 
on juba märgatud teatavaid tendentse tühisõitude vähendamise ja koormuse suurendamise 
suunas, samuti on kiirenenud autopargi uuendamine, tänu millele on tõusnud autovedude 
energiasäästlikkus kilomeetri kohta. 
 
On selge, et sellist lähenemisviisi tuleks kinnitada kehtiva õigusliku raamistiku täieliku 
rakendamisega kõikides riikides, samuti Eurovignette’i direktiivi täiendava korrigeerimisega43.  
                                                 
41  17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/38/EÜ. 
42  Vt: EP 2008b. 
43  Näiteks: suurel määral diferentseeritud tariifid, mis põhinevad sõiduki kaalul, sõiduki telgedel, 

heitgaasikategoorial, ajal ja infrastruktuuri teatavatel jaotistel, mis peegeldaksid keskkonna-, avariide ja 
ummikute kulusid, tipptundide kõrgemaid määrasid ja tipptundide väliseid madalamaid määrasid eelkõige 
tundlikes piirkondades, laiendades teemaksu üle 3,5 tonni kaaluvatele raskeveokitele, laiendades teemakse, et 
hõlmata järkjärgult kogu võrgustik.  
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Kõige olulisem samm on väliskulude täielik kajastamine maanteetranspordisektoris44.  Kehtiv 
direktiiv kohustab komisjoni esitama hiljemalt 10. juuniks 2008 üldiselt rakendatava, läbipaistva 
ja arusaadava mudeli kõikide väliskulude hindamiseks, sealhulgas keskkonna, müra, ummikute 
tekke ja tervisega seotud kulud, mis on tulevikus aluseks infrastruktuuri maksude arvutamisele.  
Sellele lisatakse strateegia mudeli järkjärguliseks rakendamiseks kõikide transpordiliikide osas. 
 
Seetõttu viis Euroopa Komisjoni transpordi ja energeetika peadirektoraat (DG TREN) läbi 
nõndanimetatud IMPACT uuringu. Uuringust kasvas välja „Transpordisektori väliskulude 
prognoosimise käsiraamat” (CE Delft 2007), mis moodustas uuringust ühe osa. Selles antakse 
ülevaade mitmete üksuste väärtustest, mida on arvutatud erinevate uurimuste käigus erinevate 
maanteetranspordi väliskulude kategooriate ning ka teiste transpordiviiside kohta. Lähtudes 
nimetatud käsiraamatust on maantee kaubavedude väliskulud märkimisväärselt suuremad kui 
reisijateveo omad; need kõiguvad suurel määral, sõltudes sõidukitüübist, marsruudist ja 
liiklemise ajast/olukorrast, keskmiselt on need kõrgemad kui selle infrastruktuurikulud. Lisaks 
ületavad autokaubaveo üldkulud selle panuse valitsemissektori tuludesse, mis saadakse maksude 
ja tasude kaudu. 
 
Maanteetranspordi osa kliimamuutustega seotud kuludest näeb nendest Saksamaa näitlikest 
väärtustest: 

 
Maanteetransport – kliimamuutusega seotud kulud45 

(€ct//sõiduk-km) 
 

Sõiduauto Raskeveok  
ühiku maksumus (vahemik) ühiku maksumus (vahemik) 

Linnas, bensiin 0,67 (0,19 - 1,2) ( - ) 
Linnas, diisel  0,52 (0,14 - 0,93) 2,6 (0,7 - 4,7) 
Linnadevaheline, 
bensiin  

0,44 (0,12 - 0,79) ( - ) 

Linnadevaheline, 
diisel  

0,38 (0,11 - 0,68) 2,2 (0,6 - 4) 

Allikas: CE Delft 2007, lehekülg 103. 
 
Eelkõige seoses maanteetranspordiga on väga tihti väidetud, et kasvuhoonegaasidega seotud 
väliskulud kajastuvad Euroopas juba täiel määral kütuste ja autode suhteliselt kõrgete maksude 
näol. Kuid IMPACT uurimuses väidetakse, et: 
 
„(…)transpordisektorilt, sealhulgas sõiduautode omalt, eeldatakse ELi CO

2
 vähendamise lühi- 

ja keskpikkade eesmärkide saavutamisel oma panust. Kui väliskulude arvessevõtmist 
kasutatakse poliitilise meetmena, et parandada täiendavalt Euroopa autopargi 
kütusesäästlikkust, tuleks neid väliskulusid kajastada kütuse, auto või läbitud kilomeetrite 
lisamaksuna. Seoses sellega ei piisa ainult kehtivatest aktsiisimaksudest ega kliimaga seotud 
väliskulude kajastamisest, et aidata kaasa CO

2
 heitkoguste vähendamise eesmärgile 

transpordisektoris” (CE Delft 2007, 83).  
 
Kui kõik maanteetranspordi väliskulud arvesse võeti, jõuti käsiraamatus järgmiste väärtusteni: 
 
 
 
                                                 
44  Direktiivis ei lubata veel väliskulusid täielikult arvesse võtta. Kasutus- või teemaksude tulud ei tohi üldiselt 

ületada infrastruktuurikulusid. 
45  Näitlikud väärtused Saksamaa kohta; sõiduauto kohta: keskmise suurusega sõiduk (1,4–2 liitrit), EURO-3, 

raskeveoki kohta: veoauto üle 32 tonni, EURO-3, põhineb 2010. aasta hindamisel. 
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Maanteetransport – väliskulud kokku46 
(€ct//sõiduk-km) 

 
Sõiduauto Raskeveok  
ühiku maksumus (vahemik) ühiku maksumus (vahemik) 

Päev, tipptund 38,4 (8,4 - 63,9) 107,3 (33,7 - 187) 
Päev, madal koormus 7,9 (3,5 - 13,3) 34,8 (22,5 - 67) 

Linn 

Öö, madal koormus 8,6 (4,1 - 14,8) 40,6 (28,2 - 80,9) 
Päev, tipptund 14,1 (1,7 - 26,7) 54,4 (13,3 - 109) 
Päev, madal koormus 4,1 (1,7 - 6,7) 19,4 (13,3 - 39) 

Linnade 
vahel 

Öö, madal koormus 4,2 (1,8 - 6,8) 20,3 (13,6 - 39,9) 

Allikas: CE Delft 2007, lehekülg 103. 
 
Käsiraamatus rõhutatakse, et „teadustasandil on jõutud üksmeelele selles, et transpordi 
väliskulusid on võimalik mõõta, kasutades häid tavasid, ja et üldised numbrid (usaldusväärses 
vahemikus) on juba poliitikute käsutuses” (CE Delft 2007, 13).  
  
Järkjärguline eespool nimetatud väliskulude arvessevõtmine autovedude puhul aitaks 
märkimisväärselt kaasa ümbersuunamispoliitikate edendamisele säästvamate transpordiliikide 
suunas, mis oli transporditeemalise valge raamatu oluline prioriteet47.  Sellest võib saada ka 
lisatulu, et viia lõpule48 keerukad 30 TEN-T projekti, millest mitmed keskenduvad raudteede ja 
siseveeteede infrastruktuuridele. 

5.2.2.2. Sõiduautod, tehnoloogilised edasiarendused, tarbijate hoiakud ja eelistused 

Sõiduautod vastutavad 12% CO2 heitkoguste eest kogu ELis. Sõiduautode kütusetarbimise 
säästlikkus on tõusnud, kuid mootorsõidukitööstuselt vajatakse säästlikumat tegevust. On selge, 
et Euroopa ja Aasia sõidukitootjad ei suuda saavutada aastateks 2008/2009 keskmist heitkogust 
140 g CO2/km kohta. Uues komisjoni ettepanekus määruse49 kohta seatud uus siduv eesmärk 
vähendada heitkoguste keskmist taset kuni 130 g CO2/km, on tööstuse jaoks veelgi raskem. 
Koos teiste meetmetega kavandatakse 2012. aastaks eesmärki 120g CO2/km, nagu selle võttis 
vastu 2006. aasta juunis Euroopa Ülemkogu. 
 
Tehniliselt on võimalik isegi madalam eesmärk kui 120 g CO2/km. Turul on juba mitmeid 
energiasäästlikke autosid. Kuid tarbijaeelistuste tõttu on neid raske müüa. CO2 vähendamise 
aeglase tempo on põhjustanud suurem kaal, võimsamad mootorid ja lisavarustus, mida tarbijad 
vajavad mugavuse ja turvalisuse suurendamiseks (näiteks kliimaseade). Lisaks on viimastel 
aastatel kasvanud maastikuautode ja teiste rohkelt heiteid õhkupaiskavate autode müük. 
Tootjapoolsed tehnoloogilised edasiarendused võivad aidata suurel määral energiat kokku hoida, 
kui neid kasutatakse kütusesäästlikkuse, mitte mootori võimsuse suurendamiseks. Igal juhul on 
EEA juhtinud tähelepanu sellele, et vajalikku kasvuhoonegaaside heidete vähendamist 
transpordisektoris ei ole võimalik saavutada üksnes tehniliste meetmete abil (EEA 2008). 
                                                 
46  IMPACT uuringus võeti arvesse järgmiseid kulukategooriaid: müra, ummikud, avariid, õhusaaste, 

kliimamuutus, vastu- ja pärivoolu protsessid, looduse ja maastiku, pinnase ja veereostus. 
47  Euroopa Keskkonnaagentuur on igal juhul juhtinud tähelepanu sellele, et ümbersuunamise poliitika soovitud 

tulemusi tuleks üksikasjalikult ja juhtumipõhiselt analüüsida, sest osadel juhtudel võivad need mahtu 
suurendada, näiteks raudteevedusid, ilma et väheneksid maanteeveod, mis tähendab, et keskkonnakulud 
suurenevad. ASSESS aruandes valge raamatu vahekokkuvõtte kohta juhitakse tähelepanu ka asjaolule, et 
ümbersuunamine võib olla väga kasulik, kuid ei asenda täiendavaid meetmeid praeguste ja tulevaste kasvavate 
transpordiliikide osas, näiteks maanteeveod, sõiduautode liiklus ja lennundus (vt: (EEA 2006, 20) ja (EK, 
ASSESS 2005, 106 ja edasi.). 

48  EP 2008c. 
49  KOM(2007)0856; Ettepanekus sisaldub siduv eesmärk, milleks on keskmine kasvuhoonegaaside heitkoguste 

tase 130 g CO2/km ELis müüdavatele uutele autodele, mis seotakse karistustega juhul, kui tootja ei ole 
vähendanud auto keskmist kasvuhoonegaaside heitkoguste taset alla 130g/km aastaks 2012. 
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Sõiduautode kasutamise nõudluse korraldamine, ja eelkõige piiramine, muutub järjest 
olulisemaks. Autode energiasäästlikumaks muutmisel mängivad olulist rolli otseselt CO2 
heidetega seotud suuremad rahalised stiimulid. Tänu sellele võivad ka väiksemad ja väiksema 
võimsusega autod tarbijate jaoks atraktiivsemaks muutuda. Need stiimulid võivad ka avaldada 
survet tööstusele, et jõuda kiiremini tehnoloogiliste edasiarendusteni. Komisjon tegi hiljuti 
ettepaneku võtta kasutusele karistussüsteem nendele autotootjatele, kes ei saavuta 2012. aastaks 
eesmärki 130 g/km. Arutatakse ka teisi võimalusi, näiteks ELi CO2 heitkoguste 
kauplemissüsteemi arendamine autotootjatele, mille kohta tehti hiljuti ettepanek 
teaduskirjanduses50 ehk nn kaubeldavad liikuvuse krediidiskeemid51. 
 
Lisaks on vaja mitmeid täiendavaid meetmeid, et tegeleda nõudluse küsimusega. Oletatakse, et 
mõju avaldaksid paremad tavad autode turustamisel ja reklaamimisel, autode märgistamise 
direktiivi muutmine tõhusamaks, selgemaks ja tarbijasõbralikumaks, teadlikkuse tõstmine 
kütuse säästmise ja keskkonnasäästliku sõidustiili teavitamiskampaaniate abil. Kuid igal juhul 
on tarbijate harjumuste muutmine ilma õigete hinnasignaalideta väga raske. 
 
Autoomanike arvu52 suurenemine ELis ei too endaga kaasa mitte ainult eemaldumise 
ühistranspordilt, vaid EEA peab seda ka sümptomiks sellest, et puuduvad tõelised ühistranspordi 
alternatiivid. Kuid isegi siis, kui tulevikus on olemas kõikehõlmavad ühistranspordivõimalused, 
määravad sõiduautod endiselt meie liikuvust. Euroopa Liit peaks seega arendama selge 
pikaajalise kava selle kohta, kuidas EL näeb ette elujõulist individuaalset mobiilsust, mis ei 
sõltu tulevikus tavapärastest kütuseallikatest. Tuleks esitada küsimus, milliseid tehnilisi 
võimalusi saab kasutada uue põlvkonna mootorisüsteemide puhul (nt vesiniku- ja 
kütuseelemendid, elektrisõidukid); millal neid on võimalik viia masstootmisesse; ja kuidas 
korraldada vahepealset üleminekuperioodi. Nagu ka kõigi teiste variantide puhul – samuti 
vesinikul, kütuseelementidel põhinevatel või elektriautode korral – on eriti oluline 
kasvuhoonegaaside heidete mõju terve eluea jooksul. Need sõltuvad eelkõige sellest, kui palju 
või kuidas vesinikku või elektrit toodetakse53. 

5.2.2.3. Biokütused 

On järjest rohkem teaduslikke tõendeid selle kohta, et biokütused ei olegi nii rohelised, nagu 
nende eesliide „bio” võiks lasta aimata. Eelkõige ei peeta nn esimese põlvkonna biokütuseid 
enam kliimamuutuse probleemi esmaklassiliseks lahenduseks, kuigi asjatundjad veel hiljuti nii 
arvasid. Otse vastupidi, neid peetakse järjest rohkem just nimelt probleemi osaks. Lähtudes 
hiljutistest uuringutest väheneks kogu kasvuhoonegaaside heidete hulk ainult 50% võrra 
tavapäraste kütuste omast, mida need asendavad. Kõrge saagikusega bioenergiakultuuride 
intensiivne kasvatamine võib põhjustada teiste kasvuhoonegaaside vallandumise, näiteks 
dilämmastikoksiidi vallandumise väetiste kaudu ja süsiniku neeldaja kao raadamise tõttu. Võttes 
samuti arvesse biokütuste jaoks ühe kultuuri kasvatamisest põhjustatud surve maale, vetele, 
pinnasele, bioloogilisele mitmekesisusele ja toiduainete hindadele, võivad esimese põlvkonna 
biokütuste tootmise üldised tulud osutuda isegi negatiivseteks. Teise põlvkonna biokütuste54 
kogu kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise potentsiaal ja samuti ka jätkusuutlikkus 
tunduvad olevat palju paremad. Kuid nende biokütuste kogu tootmisahelat tuleb üleüldise 
jätkusuutlikkuse55 seisukohalt hoolikamalt hinnata. Seega on hädavajalik arendada biokütuste 
jaoks selged ja püsivad jätkusuutlikkuse kriteeriumid.  
 
                                                 
50  Vt Dudenhöffer 2007, lk 20–24. 
51  Vt EP 2007d, lk 69. 
52  1995. aasta ja 2005. aasta vahel oli kasv 25%. 
53  Vt IPCC viimase aruande peatükki transpordi kohta (IPCC, WG III, 2007, 345 ja edasi). 
54  Näiteks: lignotselluloosi allikate (nt heintaimed ja puit) muundamine biokütusteks. 
55  Lühikese ülevaate alternatiivkütuste kohta leiab EP 2007d, lk 23 ja edasi. Vt samuti: EEA 2008, lk 20 ja edasi. 



Kliimamuutuse väljakutse struktuuri- ja ühtekuuluvuspoliitikas 
 
 

PE 405.382 32

EEA analüüsidest lähtub, et ELi liikmesriikidel on praeguste biokütuste eesmärkideni veel pikk 
maa. Lisaks ei ole biokütused võrreldes biomassi kasutamisega elektri tootmisel sama 
kulutõhusad, nagu OECD56 hiljuti väitis.  

5.2.2.4. Elamisväärsed linnad ja uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel  

80 protsenti eurooplastest elab linnapiirkondades. Kokku 40% kõigist transpordiga seotud CO2 
heidetest tekitatakse Euroopa linnades, eelkõige sõiduautode poolt. Seega on linnapiirkondades 
suur potentsiaal transpordi energiasäästlikumaks muutmisel ja kasvuhoonegaaside 
vähendamisel. Säästvamale transpordile ülemineku toetamine ei too endaga kaasa mitte ainult 
ummistuste ja saaste vähenemise linnades, vaid aitab ka tunduvalt vähendada 
kasvuhoonegaaside heiteid. Euroopa Komisjon avaldas hiljuti linnalist liikumiskeskkonda 
käsitleva rohelise raamatu57. Kuigi linnaline liikumiskeskkond kuulub enamjaolt subsidiaarsuse 
põhimõtte alla, võib EL anda oma panuse säästvale linnalisele liikumiskeskkonnale, eelkõige 
uurimus- ja parimate tavade programmide, samuti ka ELi rahastamise kaudu. 
 
Kvaliteetne ühistransport ja selle rahastamine 
 
Lähtudes rahvusvahelisest ühistranspordi liidust (UITP), on ühistranspordi heitmed ühe 
reisijakilomeetri kohta 3,24–8,71 madalamad, kui võrrelda sõiduauto kasutamist ühistranspordi 
kasutamisega (UITP 2008, lk 3). Tipptundidel on ühistranspordil veelgi suurem eelis58. Kuid 
ühistransport peab pakkuma sõiduautode kasutamisele reaalse alternatiivi. See peab vastama 
kasutajate vajadustele. Ühistranspordisüsteemide jätkuv täiustamine on vajalik järjest rohkemate 
elanike ligitõmbamiseks. Mida tihedam on võrk, mida suurem on sagedus, ühenduste arv ja 
kiirus, mida parem on mugavus, teave, turvalisus ja usaldusväärsus, seda rohkem kasutajaid 
võib veenda kasutama ühistransporti. Ümbritsevate piirkondadega hästi väljaarendatud 
ühendused paistavad olevat samuti väga olulised. Nende eesmärkide täitmiseks on mõnikord 
vaja märkimisväärseid investeeringuid. Selline ummikumaksusüsteem nagu Londoni oma võib 
aidata kulusid kanda, investeerides saadud tulud linnaliiklusesse. Mõned linnad on juba Londoni 
eeskuju järginud, teised kaaluvad seda. Selline ummikumaks võiks lisaks olla tõhus vahend, et 
ohjata sõiduautode transpordinõudlust linnades, lisaks on sellel veel positiivseid kõrvalnähte, 
nagu õhusaaste vähenemine. 
 
Rattasõidu ja kõndimise parem integreerimine linnaliiklusesse 
 
Hinnanguliselt jäävad pooled EU-15 autosõitudest alla 6 km, mis tähendab umbes pooletunnist 
rattasõitu (JEGTE 2006)59. Rattasõit ja jala käimine pakuksid mitmetele sellistele sõitudele 
asjaliku alternatiivi. Seega võiks korralik rattapoliitika väga edukalt vähendada linnades 
autoliiklust60. Jalgratta kasutamine sõltub mitmetest asjaoludest, kuid hästi kavandatud ja 
eelkõige turvaline jalgrattateede võrgustik on rattasõidu edendamisel linnades kõige olulisem. 
Taanis või Hollandis sõidetakse üle kümne korra rohkem rattaga kui Prantsusmaal või 
Ühendkuningriigis61.  Veelgi enam, võrreldes teiste transpordiliikidega on jalgratta- ja jalgteede 
infrastruktuuri loomine palju kulutõhusam. Samal ajal suurendavad need liikuvust. 

                                                 
56  OECD 2007, lk 81–88. 
57  Roheline raamat: uued suunad linnalise liikumiskeskkonna arendamisel – KOM(2007)0551. 
58  Saksamaa VDVst lähtudes kuni 27 korda. 
59  UITP hinnangul on lausa 70% ELi autosõitudest alla 4 km (UITP 2008). 
60  Näiteks 1999–2002 oli Odense linn (150 000 elanikku)Taani ametlik rattapealinn. Projekti käigus edendati 

rattasõitu 50 erineva algatusega. Projekti jooksul tegid Odense elanikud 35 uut sõitu rattaga (umbes 25 000 
päevas), milleks varem kasutati autot. Kopenhaagen on teine näide äärmiselt rattasõbralikust linnast. Vt EEA 
2006; OECD 2007 

61  Taanis 936 km, Hollandis 848 km inimese kohta aastas, võrreldes Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi 75 km ja 
ainult 20 kilomeetriga Hispaanias (EEA 2008, lk 31). 
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Säästva linnatranspordi kavad 
 
Eespool nimetatud variandid võib hõlmata koos erinevate täiendavate meetmetega nn säästva 
linnatranspordi kavadesse (SLK). Need transpordikavad tuleks kujundada lähtudes iga 
linnapiirkonna vajadustest ning nendesse tuleks integreerida ka ümbritsevad piirkonnad. Nende 
puhul tuleks määratleda ja paika panna keskpikad ja pikaajalised eesmärgid ning tähtajad selle 
kohta, millal üle minna säästvamatele linnatranspordi viisidele. Neis tuleks innustada ka 
liikluskorraldussüsteemide arendamist, samuti integreeritud maakasutust ja 
transpordiplaneeringut, et vähendada valglinnastumist. EL võiks aidata omalt poolt sellega, et 
koostab SLKdele suunised. Esimese sammuna peaks EL tegema kohustuslikuks kõikides 
suuremates linnapiirkondades SLKde vastuvõtmise detsentraliseeritud piirkondlikul/kohalikul 
tasandil, samuti CO2 heidete regulaarse mõõtmise. 

5.2.2.5. Meretransport ja lennundus 

Nagu eespool kirjeldatud, on nimetatud kaks sektorit viimastel aastatel järjepidevalt ja 
märgatavalt kasvanud. Selline kasv jätkub ning tulemuseks on rohkem kasvuhoonegaaside 
heiteid. Seetõttu tuleks suuremat tähelepanu pöörata lennunduse ja meretranspordi 
keskkonnamõjule seoses süsinikuheitmetega. 
 
Selleks, et tegeleda nimetatud küsimusega meretranspordis ja säilitada selle energiasäästlikud 
eelised, tehti hiljuti ettepanek tehnoloogiliste parenduste ja rakendusmeetmete kohta62. 
Peajõuseadme ja lisaseadmete tehnoloogilised täiustused, samuti saastetõrjemeetmed võivad 
vähendada heiteid vanade laevade puhul 20% ja uute laevade puhul 30%. Kuid probleeme 
tekitab suurenenud sõidukiirus, mis on reaktsioon konkurentsitihedale globaliseeritud 
transporditurule ja mis nullib meretranspordi energiasäästlikkuse eelise.  Täiendavate 
meetmetena on vajalikud kiiruse vähendamine koos lastimise optimeerimisega. Sama kehtib 
sadamatasude keskkonnapõhise diferentseerimise kohta (mis põhineb näiteks CO2 
mootoristandardil või kütusetüübil). Euroopa Parlament nõudis hiljuti, et meretransport tuleks 
lisada saastekvootidega kauplemise süsteemi63.  CO2 adekvaatse jälgimissüsteemi loomine oleks 
esimene ja oluline samm selles suunas. 
 
Kuigi lennuettevõtjad on vähendanud oma kütusekulu 1-2% reisijakilomeetri kohta viimase 
kümne aasta jooksul, tähendab lennutranspordi kasv seda, et kasvuhoonegaaside heitkogused 
lennunduses kasvavad palju kiiremini kui ühegi teise transpordiliigi puhul. Kui mingeid 
meetmeid ei võeta, siis tõenäoliselt on aastaks 2020 lennunduse heitmed rohkem kui 
kahekordistunud. Lennunduse hõlmamine saastekvootidega kauplemise süsteemi valmistatakse 
praegu ette kaasotsustamisemenetluse raames. Parlament kiitis esimesel lugemisel heaks 
komisjoni plaani hõlmata lennundussektor ELi saastekvootidega kauplemise süsteemi. 
Parlament läks isegi kaugemale, vähendades saastekvootidega kauplemise süsteemi poolt 
lubatud lennunduse heitkoguseid ja tühistades erandid lendudele ELi ja kolmandate riikide 
vahel, mille puhul toimub üleminek aasta hiljem kui ELi-siseste lendude puhul.  Parlament on 
arvamusel, et kõik lennud peaksid alluma saastekvootidega kauplemise süsteemile alates 2011. 
aastast. Komisjon tegi ettepaneku, et saastekvootidega kauplemise süsteemiga piirataks CO2 
heitkoguseid 100 protsendini lennuettevõtjate keskmisest aastasest heitkogusest ajavahemikul 
2004–2006, kuid Euroopa Parlament soovis vähendada saastekvootidega kauplemise süsteemi 
poolt reguleeritud lennunduse heitkoguseid 90 protsendini. Lennunduse hõlmamine 

                                                 
62  EP 2007d, lk 21 ja edasi. 
63  Euroopa Parlamendi 12. juuli 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika 
kohta: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses (A6-0235/2007. Raportöör: Willi Piecyk) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0343+0+DOC+XML+V0//ET 
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saastekvootidega kauplemise süsteemi annaks tõuke ka tehnoloogilistele edasiarendustele õhuki 
plaanerite või mootorite osas ning võrreldes tänapäevaste tootmisstandarditega väheneks üldine 
kasvuhoonegaaside heitkoguste hulk 2050. aastaks 50% võrra. 
 
Järkjärguline ühtse Euroopa õhuruumi loomine (võeti vastu 2004. aastal), eelkõige 
funktsionaalsete õhuruumi osade kehtestamine tulevikus, samuti Euroopa lennujuhtimise 
infrastruktuuri moderniseerimine annavad oma panuse lennunduse energiasäästlikumaks 
muutmisel. Lennuliikluse parem korraldamine, samuti lennuteede tõhusam kasutamine peaksid 
märgatavalt vähendama lennuaega, kütusekasutust ja mõju kliimale64. Euroopa Parlament 
nõudis hiljuti ka heitkoguseid arvestavate erinevate õhkutõusmise ja maandumistasude 
kehtestamist lennujaamades.  
 
Ja lõpuks on tarbijatel juba praegu võimalik osaleda vabatahtlikult süsiniku tasakaalustamise 
programmides65, milles arvutatakse kokku individuaalsed lennu heitkogused ja seejärel 
neutraliseeritakse need rahalise osaluse kaudu projektides, mille abil säästetakse umbes sama 
suur määr süsinikdioksiidi. Tundub, et see on samm õiges suunas66. Kuid lisaks otsestele 
heidetele tuleb tulevikus keskenduda ka lennunduse teistele kliimamuutust mõjutavatele 
teguritele (NOx heited, kondensjäljed ja kiudpilved). 

5.2.2.6. Teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus 

Jõuülekannete energiatõhususe ja aerodünaamika parandamine, kütusesäästlikkuse ja biokütuste 
jätkusuutlikkuse tõhustamine ning kergete materjalide abil sõidukite koormuse vähendamine – 
need meetodid võivad kõikide transpordiliikide puhul omada märkimisväärset heiteid 
vähendavat toimet. Lisaks eespool mainiti, kehtib see ka lisaks tehnoloogilistele parendustele 
näiteks linnabusside ja peamiselt linnapiirkondades sõitvate veokite/raskeveokite 
hübriidjõuülekannete osas. Ka raudteedel on märkimisväärne kasvuhoonegaaside vähendamise 
potentsiaal, kuigi see on juba praegu energiatõhusam kui teised transpordiliigid (kui võtta 
arvesse praegust keskmist koormusfaktorit). Aerodünaamilise takistuse ja rongi raskuse 
vähendamine, samuti uue põlvkonna regeneratiivpidurdussüsteemi loomine koos 
energiasalvestitega pardal on lootustandvad. Praegu on teoksil mitmed ELi teadusprogrammid, 
mis hõlmavad kõiki transpordiliike67. Nimetatud teadustöö edukas ülekandmine 
rakendustehnoloogiasse, samuti teadussuutlikkuse tugevdamine tunduvad veelgi olulisemad, kui 
võtta arvesse arenguriikide tulevast kiiret kasvu transpordivaldkonnas. Nimetatud 
tehnoloogilised parendused aitaksid kasvu tagajärgi leevendada. Kuid IPCC väljendab selgelt 
arvamust:  
 
„Täiustatud tehnoloogiatest ja kütustest hoolimata prognoositakse, et bensiin säilitab oma 
domineeriva osakaalu energiakasutuses ja transpordi kasvhoonegaaside heitkogused kasvavad 
lähitulevikus. Ainult järsud muutused majanduskasvus, märkimisväärsed muutused käitumises 
ja/või märgatav poliitiline vahelesekkumine võivad kaasa tuua transpordisektori 
kasvuhoonegaaside heitkoguste järsu languse.” (IPCC, WG III, 2007, 336) 

                                                 
64  Komisjon prognoosib vähenemist 4,8 megatonni CO2 võrra aastas.  
65  Mitmed lennuettevõtjad tegelevad süsiniku tasakaalustamise algatustega 

http://www.enviro.aero/Carbonoffsetting.aspx. Süsiniku tasakaalustamise algatusi on veel teisigi, näiteks 
myclimate http://www.myclimate.org/?lang=en, greenmiles http://www.greenmiles.de/ või atmosfair 
http://www.atmosfair.de/index.php?id=9&L=3.  

66  Osade algatuste puhul arvutatakse ka süsiniku tasakaalustamist teiste transpordiliikide puhul. 
67  ELi poolt rahastatud transpordialaste teadusuuringute eelarve aastatel 2007–2013 on üle 4100 miljoni euro. 

Lisainfo leiab DG TRENi veebisaidilt: http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm 
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6. PIIRKONDLIK ARENG JA KLIIMAMUUTUS 
 
6.1. Strateegilised suunised struktuurifondidele 2007–2013: võitlus 

kliimamuutuse vastu regionaalarengu tasandil 

Hiljutises Eurobaromeetri uuringus68 vastas 84% küsitletud inimestest, et regionaalpoliitika 
raames tuleb tulevikus tegeleda suurte üleeuroopaliste probleemidega, mille seas esimesena 
nimetati kliimamuutust (85%). Kliimamuutusega seotud nähtuste keerukus ja ulatus sunnivad 
tõepoolest koordineerima jõupingutusi üleeuroopalisel, riiklikul, regionaalsel ja kohalikul 
tasandil. Euroopa Komisjon seadis oma kahes hiljutises rohelises raamatus, mis käsitlesid 
vastavalt kliimamuutust ja säästlikku energiat69, põhieesmärgid Euroopa Liidu jaoks. Ehkki 
selliste eesmärkide saavutamine eeldab eelkõige tegevust ühenduse tasandil, olles peamiselt 
keskendunud Euroopa Liidu tegevuse koordineerimisele tervikuna, on ka regioonide osa 
sealjuures väga oluline. Tegelik valik taastuvenergia ja kõrge tootlusega energiatehnoloogia 
kasutamise üle toimub kõigi osapoolte koostöös sageli just regionaalarengu osana. 
 
Selleks, et saavutada Euroopa tasandi ja rahvusvahelisi eesmärke, tuleb kasutada korraga nii 
ülalt tulevat initsiatiivi (Kyoto eesmärgid, Euroopa Liidu direktiivid) kui ka kohaliku tasandi 
algatusi (detsentraliseeritud meetmed), mis võimaldavad pakkuda kvalitatiivset ja kvantitatiivset 
lisaväärtust. Energiatõhususe parandamine ja ökoloogilise energia kasutamine on majandusele ja 
regionaalarengule mitmes mõttes kasulik: lisaks suuremale tarnekindlusele ja ilmsetele 
keskkonnaeelistele võib see aidata ligi meelitada uusi investeeringuid, töötada välja uusi tooteid 
ja luua uusi töökohti. 
 
Õnnestunud energeetikaprojektid on sageli olnud seotud regionaal- ja kohaliku arenguga, millel 
on kindlasti mõju Euroopa tulevasele energiapoliitikale. Heaks näiteks on siinkohal 2007. aasta 
jaanuaris alustatud uute ühtekuuluvusprogrammide rakendamine.  
 
Komisjoni strateegilistes suunises 2007–2013 rõhutatakse mitmel puhul energiaküsimuste 
tähtsust Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide saavutamisel. Komisjon julgustab tegema 
investeeringuid Kyoto protokolli raames võetud kohustustest kinnipidamiseks ning pakub 
traditsiooniliste energiaallikate intensiivse kasutamise probleemiga tegelemiseks kolmeteljelist 
strateegiat, mille osadeks on: 

- energiatõhususe parandamine ja väikese energiamahukusega arengumudelite leviku 
edendamine; 

- taastuvenergia arengu toetamine, arvestades, et sellest võib kujuneda ELi 
konkurentsivõimet tugevdav valdkond ning see aitab samas kaasa eesmärgile suurendada 
2010. aastaks taastuvatest energiaallikatest saadava elektrienergia osakaalu 21%ni; 

- traditsioonilistesse energiaallikatesse tehtavate investeeringute koondamine projektidele, 
mille eesmärk on luua turupuuduste leevendamiseks võrgustikke, eelkõige 
lähenemiseesmärgi alla kuuluvates piirkondades.  

Ajavahemikus 2007–2013 investeerib komisjon energeetikaprojektidesse 9 miljardit eurot70: 4,8 
miljardit taastuvenergiasse ning 4,2 miljardit energiatõhususse (eelkõige elamuehituses) ja 
energiahaldusesse. Taastuvenergia arengule eraldatakse investeeringute kogusummast seega 
54% nii, et 20% läheb biomassi, 12% päikeseenergia, 13% geotermilisele energia ja 9% 
                                                 
68  2008. aasta jaanuaris 27 liikmesriigis korraldatud Eurobaromeetri uuring. 
69  Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks, KOM (2007) 354 lõplik, ja 

Euroopa strateegia säästva, konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks, KOM(2006)105. 
70  Regionaalpoliitika voliniku Danuta Hübneri teade 20. veebruari 2008. aasta pressikonverentsil.  
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tuuleenergia edendamiseks. Ülejäänud 46% eraldatakse energiatõhususe parandamiseks. See 
tähendab, et lähenemiseesmärgi alla kuuluvates piirkondades suurenevad ajavahemiku 2007–
2013 investeeringud praegusega võrreldes viis korda. Konkurentsivõime eesmärgi alla kuluvates 
piirkondades suureneb toetus seitse korda.  
 
Lisaks investeeritakse 63,8 miljardit teadusuuringute ja arendustegevuse toetamiseks nii, et 
oluline osa sellest eraldatakse taastuvenergia uurimisprojektidele.  
 
Eluasemete energiainvesteeringute kohta sätestatakse määruses, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengufondi (ERF)71, et sedalaadi kulud jäävad eranditult pärast 1. maid 2004 ELiga 
ühinenud liikmesriikide kanda. Siiski teatas Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso 
hiljuti72, et komisjonil on kavas nimetatud määrust muuta. Praegu on käimas kõnelused 
regionaalarengu peadirektoraadi õigusteenistusega rakendusmääruse läbivaatamiseks, et 
võimaldada laiendada meedet ka vanadele liikmesriikidele nii uute hoonete ehitamise kui ka 
olemasoleva hoonepargi energiasüsteemide uuendamise jaoks. 
 
Algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" aastakonverentsil, mille Euroopa Komisjon 25. 
veebruaril 2008. aastal korraldas, anti viiele projektile auhind RegioStar 2008. Energiatõhususe 
ja taastuvenergia kategoorias sai auhinna ENERGIVIE (Alsace, Prantsusmaa). Nimetaud 
regionaalkava eesmärk on elavdada nõudlust taastuvenergiaseadmete järele. Samuti aitab see 
kaasa pädevate spetsialistide koolitamisele päikeseenergia, puiduenergia ja ehituse valdkonnas 
ning madala energiatarbega hoonete projektide edendamisele. Samuti tehakse uuringuid 
biokütuse, biogaasi ja geotermilise energia kohta. Ergutusauhinna sai autonoomne ja 
keskkonnasõbralik ujuv veemagestustehas (Lõuna-Egeuse piirkond, Kreeka). Selle projekti 
raames ehitati ujuvplatvorm, mis toodab taastuvenergia abil saarte jaoks joogivett. 

 

6.2. Struktuurifondide panus võitlusesse kliimamuutusega 
ajavahemikus 2000–2006 

Regionaalarengukomisjon algatas uuringu pealkirjaga „Säästliku ja taastuvenergia kasutamine 
tõukepoliitika raames perioodil 2007–2013”73, et elavdada üldist arutelu kliimamuutusega 
võitlemise ning tõukefondide panuse kohta.  

Energiapoliitika üldisest olukorrast lähtuvalt koguti andmeid 15 riigist, keda programmitöö 
periood 2000–2006 puudutas. Tulemused erinesid riigiti märgatavalt. Siiski näitasid uuringud, et 
tegelikkuses oli taastuvatesse energiaallikatesse tehtud investeeringute osa väga väike – kõigist 
2000.–2006. aasta tegevuskava raames tehtud kulutustest ligikaudu 1,16%. Samasugustest 
uuringutest, mis teised uurijad on teinud teatud eriti energiatundlike riikide kohta, selgub, et seal 
on esialgne prognoos olnud tegelikult tehtud kulutustest vähemalt kolm korda suurem. 
 
Kvantitatiivsete andmete analüüsi abil sai selgeks, et taastuvenergia meetmed ja projektid on 
ülekaalus võrreldes energiatõhususe meetmete ja projektidega. Seda asjaolu võib seletada 
taastuvenergia suurema kõlapinnaga, mis muudab selle poliitikute jaoks ahvatlevamaks.  
 
Samuti võimaldab kvantitatiivne analüüs rõhutada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 
rolli energiakulutuste puhul. Veel mõni aasta tagasi tehti energiakulutusi peamiselt 
infrastruktuuri uuendamiseks ning vahendeid eraldati avalikule sektorile või suurtele tootmis- ja 

                                                 
71  Määrus (EÜ) nr 1080/2006. 
72  7. veebruari 2008. aasta suuline teade.  
73  Euroopa Parlamendi uuringut ”Säästliku ja taastuvenergia kasutamine tõukepoliitika raames perioodil 2007–

2013” (EP, 2007e) on võimalik tellida aadressil: ipoldepb@europarl.europa.eu. 
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jaotusettevõtetele. Kuid vahendid, mis on mõeldud säästlikule ja taastuvenergiale, antakse 
suuremalt jaolt uut tehnoloogiat, uusi teenuseid ja uusi tooteid arendavatele väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele.  
 
Kvalitatiivne analüüs omalt poolt näitas, et mõnes liikmesriigis tegeleti energeetikaküsimustega 
ka üldise majandusarengu vahendite raames. Tehnoloogiline innovatsioon, maaelu areng, 
ehitussektor on vaid mõned näited valdkondadest, millega energeetikasektori areng tulevikus 
tihedalt seotud on, ning seda tuleb programmitöö juures arvesse võtta.  
 
Uute liikmesriikide olukorra muudab huvitavaks see, et märgatav osa tõukefondide vahenditest 
eraldati just neile, samas kui neil puudusid kogemused sellise toetuse haldamiseks. Ka siin on 
olukord riigiti erinev. Näiteks Balti riigid kulutasid neile eraldatud summast energeetikale 
rohkem kui 5%, kuna teistes riikides oli see protsent palju madalam. Erinevatest dokumentidest 
nähtub, et nendes riikides on huvi energiatõhususe vastu suurenemas. See on kooskõlas 
vajadusega uuendada energiatootmist ja –rajatisi kohalikul tasandil, aga ka põllumajandusliku ja 
metsandusliku biomassi suureneva kasutamisega. 
 
Programmiperioodi 2000–2006 tegevuse ja järgmise perioodi prognooside analüüs vanades 
liikmesriikides võimaldab riike teatud tunnuste alusel rühmitada. Kesk-Euroopa riigid (Austria, 
Saksamaa) on keskendanud oma tegevuse energeetika- ja keskkonnaküsimustele. 
Ühendkuningriik on pühendunud peamiselt ettevõtete toetamisele, kuna Skandinaavia riigid on 
pööranud peatähelepanu maapiirkondadele. Prantsusmaa ja Beneluxi riikide tegevus on olnud 
piiratum ja keskendunud teatud kindlatele valdkondadele (üldkasutatavad hooned). Vahemere 
piirkonna riikide puhul torkavad mõne üksiku erandina silma raskused suurte ja asjakohaste 
säästliku ja taastuvenergia projektide väljatöötamisel. 
 
Ajavahemiku 2007–2013 riiklike strateegiliste raamistike analüüs annab siiski tunnistust 
positiivsetest muutustest. Esmalt torkab silma, et suurenenud on säästlikule ja taastuvenergiale 
eraldatavate vahendite hulk, vajadus eraldi strateegia järele on muutunud ilmsemaks ning lõpuks 
on suur osa piirkondadest nimetanud säästliku ja taastuvenergia üheks prioriteediks või 
nimetanud vajadust võtta selles vallas erimeetmeid. Jääb vaid küsimus, kas ka tegelikult 
õnnestub riiklikke ja piirkondlikke tegevuskavasid parandada ning toetussummasid paremini 
kavandada ja ära kasutada. 
 
Riiklike strateegiliste raamistike analüüs toob päevavalgele suured erinevused liikmesriikide 
vahel. Mõned liikmesriigid näitavad üles suurt innovatiivsust, samas kui teistel on raskusi 
tavapärastest stampidest loobumisega. Kättesaadavad finantsandmed näitavad küll 
energiakulutuste suurenemist, kuid siiski mitte veel märkimisväärsel tasemel. Eesmärk suunata 
5% tõukefondide vahenditest säästlikule ja taastuvenergiale näib jäävat kättesaamatuks ning 
sihiks tuleks seada tagasihoidlikum eesmärk 3%.  
 
Viimaks võimaldas 15 hea tava kindlaksmääramine ja analüüs tuua esile säästliku ja 
taastuvenergia rolli piirkondade ja kohalike ettevõtete arengus. Ettevõtete jaoks võib säästliku ja 
taastuvenergia kasutamine tuua kaasa olulisi tehnoloogilisi eeliseid, aidates vähendada kulusid 
ja parandades konkurentsivõimet, aga samuti uute ärivõimalusteni avamise näol.  
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6.3. Kliimamuutus Euroopa Parlamendi regionaalarengukomisjoni 
viimase aja tegemistes 

Regionaalarengukomisjon on kahe viimase aasta jooksul esitanud mitu raportit ja arvamust, 
milles väljendatakse valmidust siduda kliimamuutuse temaatika ning säästliku ja taastuvenergia 
kasutamise ergutamine regionaalarenguga. 

6.3.1. Neljas aruanne ühtekuuluvuse kohta74 

Nimetatud aruandes määratakse kindlaks peamised ülesanded, mis seisavad ELi ees järgmistel 
aastatel. Nende seast võib leida ka vajaduse tegeleda kliimamuutusega, eelkõige seoses teatud 
piirkondade haavatavamaks muutumisega loodusõnnetuste ees ja energiahinna tõusuga. Üldiselt 
võib oodata väga erinevat laadi tegurite mõju, mille puhul tuleb reageerida regiooniti erinevalt.  
 
Parlamendiliikmete hinnangul tuleb ELil tulevikus üha rohkem kokku puutuda selliste 
probleemidega, millel on suur keskkonnamõju, eelkõige seoses energia- ja kliimaküsimustega.  

6.3.2. Kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi vahekokkuvõte75 

Regionaalarengukomisjon taotleb kooskõlas kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammiga 
koostöö suurendamist ühenduse tasandil loodusõnnetuste vältimiseks ning rõhutab vajadust 
tõhusa regionaalse ja regioonidevahelise koostöömehhanismi järele, mille abil tagada 
loodusõnnetuste puhuks piisav reageerimis-, kriisiohjamis- ja vastastikuse abistamise võimekus. 
Muuhulgas kutsutakse Euroopa Komisjoni üles lisama loodusõnnetuste ärahoidmist 
kliimamuutuse strateegia eesmärkide hulka. 
 
Samuti on regionaalkomisjoni liikmed seisukohal, et regionaalpoliitikat tuleb kuuenda 
keskkonnaalase tegevusprogrammi rakendamise käigus ning eriti seoses kliimamuutuse ja selle 
leevendamise meetmetega arvesse võtta. 

6.3.3. Tavapärased energiaallikad ja energeetikatehnoloogia76  

Nimetatud dokumendis juhitakse tähelepanu sellele, et äärepoolseimatel aladel on tänu 
geograafilistele ja klimaatilistele iseärasustele suur potentsiaal taastuvenergia kasutuselevõtuks, 
ning soovitatakse seda võrratut potentsiaali parimal viisil ära kasutada. 
 
Samuti soovitatakse komisjonil, liikmesriikidel ja piirkondadel kasutada võimalusi, mida pakub 
ühtekuuluvuspoliitika, et investeerida uude energiatehnoloogiasse, mille puhul kasutatakse 
taastuvaid energiaallikaid või säästlikke fossiilkütuseid (madala heitmetasemega elektrijaamad). 

6.3.4. Roheline raamat: Euroopa strateegia säästliku, konkurentsivõimelise ja 
turvalise energia tagamiseks77 

Komisjoni liikmed rõhutavad selles küsimuses, et ühine energiapoliitika peab selgelt seadma 
esikohale energiatõhususe ning samuti taastuvad ja detsentraliseeritud energiaallikad. Samuti 
rõhutatakse kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võtmerolli ning võimalusi, mis on seotud 
hoonete energiakasutuse meetmetega. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel paluvad 

                                                 
74  Ambroise Guelleci algatusraport, PE A6-0023/2008. 
75  Arvamus, Rumiana Jeleva, PE 398.438v01-00.  
76 Arvamus, Pleguezuelos Aguilar Francisca, PE 388.628v01-00. 
77 Arvamus, Oldrich Vlasak, PE 378.707v01-00. 
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parlamendiliikmed kasutada kõige energiatõhusamat infrastruktuuri ja teenuseid, näiteks 
välivalgustuse ning ühistranspordi puhul. 
 
Muu hulgas rõhutab regionaalarengukomisjon vajadust anda kohalikele ja piirkondlikele 
omavalitsustele integreeritud ja jätkuvat toetust seoses energiatõhususe ja säästlikkuse alaste 
meetmetega ühenduse tasandi rahastamiskavade, eelkõige struktuurifondide, seitsmenda 
teadusuuringute raamprogrammi, programmi „Arukas energeetika” ning samuti Euroopa 
Investeerimispanga tegevuse raames. 

6.3.5. Linnakeskkonna temaatiline strateegia78 

Selles küsimuses väljendavad regionaalkomisjoni liikmed seisukohta, et tõukefondidest toetuse 
maksmisel ja investeerimispangast abi andmisel peaks olema kriteeriumiks tervikliku 
linnakeskkonna arengukava ja selle raames eraldi säästliku linnatranspordi arendamise strateegia 
olemasolu.  
 
6.4. Üleeuroopalised võrgustikud taastuvenergia edendajana 

regionaalsel tasandil 

Järgnev lühike nimekiri ei ole kindlasti ammendav. Selles esinevad võrgustikud on valitud välja 
vastavalt sellele, kas neil on olemas terviklik ülevaade energeetika- ja keskkonnaprobleemidest, 
ning eelkõige tingimusel, et oluline osa nende tegevusest toimub regionaalsel tasandil. 

 

6.4.1. Euroopa Taastuvenergia Nõukogu 

Euroopa Taastuvenergia Nõukogu79 näol on tegu bio-, hüdro-, geotermilise-, ookeani, päikse- ja 
tuuleenergia valdkonnas tegutsevate tööstusettevõtete, ühingute ja uurimisinstituutide 
katusorganisatsiooniga. Selle tegevusel on järgmised eesmärgid: 

- pakkuda võimalust teabevahetuseks; 

- pakkuda teavet ja nõu taastuvenergia kasutamise kohta kohaliku, piirkondliku ja 
rahvusvahelise tasandi poliitikakujundajatele; 

- teha poliitilisi algatusi, et töötada välja õigusraamistik taastuvate energiaallikate 
kasutamiseks; 

- edendada Euroopa tehnoloogia, toodete ja teenuste kasutamist ülemaailmsetel turgudel.  

Eesmärkide saavutamiseks töötab Euroopa Taastuvenergia Nõukogu mitmete projektidega ja 
korraldab regulaarselt konverentse, töötubasid ja üritusi.  

6.4.2. Energialinnad 

Energialinnad80 on üleeuroopaline kohaliku tasandi asutuste võrgustik säästliku energiakasutuse 
edendamiseks. Sellesse kuulub 24 riigist 150 liiget, kes esindavad rohkem kui 500 linna. Selle 
eesmärkideks on: 

- tugevdada energiatõhususe, taastuvenergia ja keskkonnakaitse valdkonnas linnade rolli, 
võimu ja pädevust; 

                                                 
78 Arvamus, Gisela Kallenbach, PE 371.922v01-00. 
79 Lisateave: http://www.erec-renewables.org/. 
80 Lisateave: http://www.energie-cites.org/.  
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- elavdada arutelu energeetika, keskkonna ja linnakujunduse vallas ning teha konkreetseid 
ettepanekuid; 

-  toetada linnade algatusi kogemuste vahetuse, oskusteabe edasiandmise ja projektide 
koostamise abil. 

6.4.3. FEDARENE  

Üleeuroopaline võrgustik FEDARENE81 esindab kohaliku ja piirkondliku tasandi asutusi, mis 
rakendavad, koordineerivad ja lihtsustavad tegevusi energeetika ja keskkonna vallas. Praegu 
teevad selle raames koostööd rohkem kui 50 piirkonda 17 liikmesriigist, vahetades häid tavasid 
ja oskusteavet.  
 

6.4.4. ISLENET 

ISLENET82 koondab Euroopa saarte ametivõime, kes toetavad säästvat majandamist ja 
taastuvenergia kasutamist. Organisatsioon edendab aktiivselt taastuvenergia strateegiate ja 
projektide elluviimist. Taastuvenergial on suur mõju kohaliku majandustegevuse arengule ja 
selle kasutamine aitab kaasa säästvale majandamisele.  
 

                                                 
81 Lisateave: http://www.fedarene.org/. 
82 Lisateave: http://www.europeanislands.net/.  
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