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Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava

Olla säästev või mitte olla

Tutvustades 20. oktoobril 2011 kolmanda kvartali pettumust tekitavaid arve, rääkis maailma 
suurima värvitootja tegevjuht oma ettevõtte suurimast probleemist: „ressursside 
hinnatõusutsunamist”. Nelja miljardi eurose käibe juures suurenesid hinnad ühe aastaga 
plahvatuslikult 700–800 miljoni euro võrra. Samal nädalal avaldas Bloomberg News, et nafta-
ja gaasiettevõtted kulutavad sel aastal uute maardlate uurimisele rekordilised 70 miljardit 
dollarit. Nad pitsitavad planeeti, et kaevandada ressursse kõige keerulisemates paikades.
Minnakse Arktika äärealadele, troopilistesse süvameredesse ja Antarktika lähistele. Need kaks 
näidet kirjeldavad ressursinappuse ja -tõhususe pakilisust.

Aastal 2050 elab maakeral hinnanguliselt 9 miljardit inimest. Kõik need inimesed püüdlevad 
parema elu poole ja nõudlus loodusvarade järele kasvab märkimisväärselt. ÜRO Toidu- ja 
Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) arvamuse kohaselt peab toiduainete tootmine selleks 
ajaks suurenema 70% võrra. Nagu käesolevas tegevuskavas osutatud, vajame ressursikasutuse 
praeguse määra juures enda ülalpidamiseks enam kui kahe planeedi ekvivalenti.

Et tagada meie enda heaolu ja anda tulevastele põlvkondadele võimalus nautida samu hüvesid 
kui meie, peame hakkama tegutsema oma planeedi võimaluste piires ning lahutama 
majanduskasvu ressursikasutusest. Majanduskasvul on füüsilised piirid: meie majanduse ja 
igapäevaelu aluseks olevad ressursid hakkavad lõppema. Kuid ressursinappus ei suurene 
üksnes geoloogiliste ja muude looduslike piirangute tõttu: üha suuremat rolli mängivad ka 
poliitilised tegurid. Riigid sulgevad oma piirid teatud ressurssidele, sest soovivad ressursse ise 
kasutada. Ressursikasutus seondub üha enam ja enam majandusliku ja poliitilise haavatavuse 
ning võimuvõitlusega. Tagajärgedeks on toorainehindade tõus, hindade ebastabiilsus ja 
põhiliste loodusvarade üha teravam nappus. Taastuvate ja taastumatute ressursside puhul on 
probleemid aga erinevad. Taastuvate ressursside puhul on peamine mure tagada maksimaalse 
jätkusuutliku saagi piiresse jääv kasutustase, tagades samas sellele võrdse juurdepääsu.
Taastumatute ressursside puhul on meie peamisteks ülesanneteks vältida nende otsalõppemist 
või liigset kallinemist ning minimeerida nende kaevandamisest tulenevaid halbu 
keskkonnamõjusid.

Seega puudutab ressursitõhusama ühiskonna poole liikumine niihästi majandust kui ka 
keskkonda. Ressursitõhusamaks muutumine on lihtsalt majanduslik vajadus. Ja kui see on tõsi 
majanduse puhul tervikuna, kehtib see kindlasti ka ettevõtete kohta: tulevikku on vaid 
säästvatel ettevõtetel. On ülioluline, et teadvustaksime ja kasutaksime täielikult suurema 
ressursitõhususe pakutavaid majanduslikke võimalusi. Praegustel majanduslikult rasketel 
aegadel võib ressursitõhusus aidata luua töökohti ja tervislikku elukeskkonda, samas 
vähendades sõltuvust üha kallimatest loodusvaradest. Selline põhjalik muutus toob kaasa nii 
võitjaid kui ka kaotajaid. Et ei tekiks kaotajaid ja et toetada võitjaid, peame seadma endale 
eesmärgid ja selgitama välja, millist poliitikat on vaja nende võimalikult kiireks 
saavutamiseks. Tootmise kõrval peame keskenduma tarbimisele. Üks lähituleviku probleeme 
on tarbimisharjumuste, seejuures inimeste toitumise muutmine, arvestades planeedi 
ressursside piiratust.
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Peame pidama meeles, et EL ei ole selle probleemiga üksi. Keskkonna- ja 
majandusprobleemidega silmitsi seistes on teised riigid juba asunud oma ressursitõhusust 
radikaalselt täiustama. Praegu on juhtkohal Jaapan, kes lisaks varasematele 
vähendamisperioodidele on ajavahemikul 2000–2005 vähendanud oma ressursikasutust 14% 
võrra.1 Hiina ja sellised riigid nagu India ja Brasiilia on samuti märganud majanduslikku 
vajadust reformide järele. Keskkonnakasulike toodete turg on valmis tohutult kasvama.
Näiteks ökotööstuste kogumüügiks hinnatakse 1,7 triljonit eurot aastas ja see kasvab 
ligikaudu 5% aastas. Peame tagama, et ELi ja Euroopa ettevõtted oleksid selle rohelisele 
majanduskasvule ülemineku esirinnas. Tuleviku ettevõtted on kas säästvad või neid polegi.
Küsimus pole selles, kas tööstus muutub säästvamaks, vaid selles, kas ta teeb selle muutuse 
läbi piisavalt kiiresti, et rahvusvaheliselt ellu jääda.

Ähvardav ressursikriis

Kas ressursid tõesti lõpevad? Üheks näiteks on fosfor, mis on juba praegu väga napp ressurss.
Üheksakümnendatest aastatest alates hoiavad USA ja Hiina seda ressurssi endale. Muud 
suuremad varud paiknevad Põhja-Aafrikas, kus valitseb praegu segadus. EL peab tagama 
fosfori kättesaadavuse, kuna selle konkreetse elemendita ei jää inimkond ellu. Üle maailma 
kaevandatakse viis korda suurem kogus, kui inimesed toiduga tegelikult tarbivad. Juba praegu 
on võimalik fosforit taastoota näiteks reoveesetetest, aga me peame seda protsessi kiirendama.
2020. aastaks võiks EL olla fosfori impordist täiesti sõltumatu.

Veel üks näide on haruldased muldmetallid, mis on üliolulised, kui soovime minna üle 
säästvale energiale. Paradoksaalsel kombel ei ole praeguse tehnika juures võimalik täita 
nõudlust haruldaste muldmetallide järele päikesepaneelide ja tuulikute tarvis, mis on vajalikud 
taastuvate ressurssidega seotud eesmärkide täitmiseks. Ja kui soovime kasutada üha enam 
elektriautosid, võib hüppeliselt kasvada vajalik liitiumikogus.

Ka tavalisemad ressursid on ülekasutatud. Bioloogilise mitmekesisuse kadumise, haritava maa 
(pinnakihi) kadumise ning vee- ja õhukvaliteedi otsesed majanduslikud kulud ei pruugi olla 
praegu nähtavad, kuid taastamiskulud oleksid palju suuremad kui vähemalt praeguse seisundi 
säilitamise kulud. Bioloogiline mitmekesisus on aluseks nii paljule, mida peame 
iseenesestmõistetavaks. Kõik bioloogilise mitmekesisuse keskkonna-, majanduslikud ja 
sotsiaalsed väärtused on majanduse ja tehnika arengule üliolulised. Näiteks kala- ja 
mereannitööstuse tootlikkus sõltub looduslikest ökosüsteemidest. Sellegipoolest kaob 
planeedilt igal nädalal üks väljasuremiseni viidud hindamatu liik, ilma et keegi mõtleks, mis 
on selle võimalikud tagajärjed.

Kõigist nendest näidetest selgub kahtlemata, et läbipõimunud majanduslike, keskkonna- ja 
sotsiaalprobleemide vastu astumiseks on ELil vaja võtta vastu strateegiline tegutsemisviis.
Selline tegutsemisviis on komisjoni juhtalgatus – ressursitõhususe strateegia. Strateegia on 
tervitatav, kuna peame oma majanduse muutma säästvaks majanduseks. Selleks peame aga 
poliitikavaldkondi paremini integreerima ning süvalaiendama kõigi poliitikavaldkondade, 
sealhulgas ka majanduspoliitika säästvusaspekti.

                                               
1 Teatisele KOM(2011)571 lisatud komisjoni talituste töödokument nr 1.
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Komisjoni tegevuskava: ressursitõhus Euroopa

Me kõik peaksime toetama Euroopa Komisjoni visiooni: 2050. aastaks on ELi majandus 
kasvanud ressursside piiratust ja planeedi piiranguid arvestaval viisil, aidates seega kaasa 
maailmamajanduse muutumisele. Meie majandus on konkurentsivõimeline ja kaasav ning 
pakub kõrget elatustaset palju väiksemate keskkonnamõjudega. Kõiki ressursse, alates 
toormaterjalist kuni energia, vee, õhu, maa ja mullastikuni, majandatakse säästvalt.
Kliimamuutuse vahe-eesmärgid on saavutatud, samas kui bioloogilist mitmekesisust ja sellele 
tuginevad ökosüsteemi teenused on kaitstud, väärtustatud ja olulisel määral taastatud.

Mõni võib teha järelduse, et meie kliimamuutuse-eesmärkidest ja -poliitikast piisab säästvuse 
teele jõudmiseks ja selle visiooni saavutamiseks. Tõde on aga see, et ei piisa. Ressursitõhusus 
on väga lai mõiste, mis peab hõlmama loodusvarasid tervikuna. Seega tegi komisjon õigesti, 
et heitis avarama pilgu. Tegevuskavas käsitletakse õigeid probleeme: selle eesmärk on 
suurendada säästvat tarbimist ja tootmist, muuta jäätmed ressursiks, toetada teadusuuringuid 
ja innovatsiooni, kaotada järk-järgult keskkonnakahjulikud subsiidiumid, väärtustada ja 
arvestada ökosüsteemi teenuseid, tegeleda bioloogilise mitmekesisuse kadumisega, liikuda 
ringlussevõtu traditsioonidega ühiskonna poole, kehtestada head vee- ja õhukvaliteedi 
standardid, jõuda 2050. aastaks olukorrani, kus maa netohõivamist ei toimu, saavutada kõigi 
ELi merevete hea keskkonnaseisund ning kalastada 2015. aastaks maksimaalse jätkusuutliku 
saagikuse piires.

Nagu komisjon õigesti osutab, tekitavad toitumine, elamuehitus ja transport tööstusriikides 
70–80% kõigist olelustsükli keskkonnamõjudest. Seetõttu vajavad need erilist tähelepanu ja 
nendega tuleb kliima- ja energiaalaste õigusaktide, nagu ka üldist ressursikasutust käsitlevate 
algatuste abil terviklikult tegeleda.

Edasised sammud

Tegevuskava analüüs on suurepärane. Seatud visiooni saavutamiseks peame aga liikuma 
mitmel rindel. Euroopa Komisjon tundub oma soovitatud poliitikavahendite paketis olevat 
üsna hoolikas. Visiooni ambitsioonikus nendes vahendites ei kajastu. Tegevuskava on 
kahetsusväärselt ebamäärane nende õigusaktide asjus, mida saaks kasutada, ja lisaks ei ole see 
ka piisavalt selgesõnaline Euroopa ettevõtete rolli asjus. Suuremalt jaolt on need ju lõppude 
lõpuks meie ettevõtted, mis peavad nõutud muudatused ellu viima. Ülemineku piisavalt 
kiireks toimumiseks tuleb ettevõtjaskonda palju põhjalikumalt kaasata. Koos tööstusega tuleb 
välja töötada üksikasjalik üleminekukava, näiteks seoses tulevase ELi ressursitõhususele 
ülemineku platvormiga.

Veel üks nõrk külg on liikmesriikide roll. Nad jäävad ELi poliitika rakendamisel ja riikliku 
ressursipoliitika väljatöötamisel kaugele maha. Komisjon peaks sellele probleemile rohkem 
tähelepanu pöörama. Üks viis sellega tegeleda on hõlmata ressursitõhusus majanduspoliitika 
koordineerimise Euroopa poolaastasse. Ressursitõhususe majanduslikku olulisust arvestades 
sobiks see suurepäraselt muude kriteeriumidega. Lisaks peaks komisjon pakkuma selget 
toetust riikide ressursitõhususe poliitika väljatöötamiseks.



DT\882253ET.doc 5/6 PE475.847v01-00

ET

Samuti on vaja vähendada tööjõu maksustamist ning kehtestada keskkonna- ja ressursipõhised 
maksud. See ei ole oluline mitte üksnes ressursikasutuse seisukohast, vaid ka rahanduslikust 
seisukohast: tulevastel aastatel näeme vaeva kahaneva maksustamisbaasiga, kuna elanikkond 
vananeb ja vaja on uusi tuluallikaid. Samuti tuleb tõsiselt võtta keskkonnakahjulike toetuste 
kaotamist. Need toetused koormavad meie eelarveid kahekordselt: esiteks siis, kui makstakse 
raha välja, ja teiseks, kui pikemas perspektiivis on vaja heastada keskkonnakahjusid.

On oluline kasutada võimalikult kiiresti ära selle ülemineku täielikud majanduslikud hüved.
Komisjon peaks kiiresti esitama ettepanekud tõelise keskkonnasäästlike toodete turu 
loomiseks, millega edendatakse ressursitõhususse investeerivaid ettevõtteid. See hõlmab 
täiustatud ökomärgise süsteeme ja ökodisaini nõudeid ning keskkonnasäästlike riigihangete 
ühiseeskirju. Eriti paljutõotavad näivad uute ökodisaini eeskirjadega kaasnevad võimalused.

Ressursitõhusale Euroopale ülemineku saavutamiseks on väga oluline seada eesmärke, mis 
eesmärgid peavad olema funktsionaalsed ja mõõdetavad. Ideaalne oleks jõuda ühe üldise 
eesmärgi ja näitajani, mis peegeldaks ELi kui terviku edusamme. Oluline on, et see 
peegeldaks ELi ressursikasutuse kogujälge, hõlmates ka väljaspool ELi kasutatud ressursse.
Komisjon on jõudnud õigele arvamusele, et enne kui meil on täielik komplekt vajalikke 
näitajaid, tuleb teha veel tööd, ja komisjoni ette nähtud ulatuslik konsulteerimine 
sidusrühmadega on seega tervitatav. Me ei tohi aga aega kaotada ja on mainimist väärt, et 
liikmesriikides ja näiteks Eurostatis, Euroopa Keskkonnaametis ja Teadusuuringute 
Ühiskeskuses on sellega seoses juba palju tööd tehtud. Juba on saadaval näitajad jäätmete, 
õhukvaliteedi, vee ja maa kohta. On oluline, et võtame need näitajad kohe kasutusse, et mõõta 
edusamme vahe-eesmärkide – mille võiksime seada praegu, mitte alles 2013. aastal –
saavutamisel.

Paralleelselt peaksime alustama katseprojektidega ringlussevõtu tavadega ühiskonnale 
üleminekuks valdkondades, kus on selleks suurim vajadus ja võimalused, nagu näiteks fosfori 
puhul.

Euroopa Parlamendi roll

Euroopa Parlamendil on ressursitõhusa Euroopaga ja meie majanduse muutmisega seoses 
otsustav roll. Mööda tuleb vaadata lühiajalisele majanduslikule kasule suunatud otsestest 
huvidest. Kuid need otsesed huvid ei toimi pidurdava tegurina mitte ainult ettevõtjaskonnas.
Ka komisjonis on peetud märkimisväärseid lahinguid ressursitõhususe koha üle poliitilises 
päevakorras ja kõnealuse tegevuskava üle.

Euroopa Parlament peaks sellest lühiajalisest majanduslikust kasust üle olema ja keskenduma 
tulevikule. See on meie kui poliitikute kohustus.

Euroopa Parlament peab selgitama välja võimalused ja tegema nende nimel tööd, et 
kiirendada üleminekut ressursitõhusale Euroopale. Samuti peaksid Euroopa Parlamendi 
liikmed veenma selle küsimuse olulisuses oma kolleege riikide parlamentides, et see teema 
oleks olulisel kohal ka liikmesriikide poliitilistes tegevuskavades ja mitte üksnes Brüsselis.

Pärast komisjoni ulatuslikke konsultatsioone sidusrühmadega ja minu enda arutelusid 
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Euroopa ettevõtete, VVOde ja liikmesriikide esindajatega on üks järeldus selge. Vaja on 
järjepidevat ELi poliitikat ja selgelt määratletud tulevikuvisiooni. Selge visioon annab 
ettevõtjatele selgelt märku pikaajalistest eesmärkidest, milleni tuleb jõuda. Järjepidev Euroopa 
poliitika, mida suunatakse parimate saadaolevate näitajate ja eesmärkidega, annab neile 
kindlustunde, mida nad vajavad oma konkurentsivõimelisuse säilitamiseks vajalike 
investeeringute tegemiseks.

Euroopa Parlament peaks ilmutama kohusetunnet mitte üksnes ressursitõhusa Euroopa 
tegevuskava toetamisel ja tegevuse hoogustamisel valdkondades, kus see on juba võimalik, 
vaid ka mandaadi tulevastel aastatel meie ees seisvate konkreetsete meetmetega tegelemisel.
Loomulikult on selle strateegia osaks ka põllumajandus-, kalandus- ja regionaalpoliitika 
pidevad läbivaatamised. On erakordselt tähtis, et tulevases seitsmendas keskkonnaalases 
tegevusprogrammis keskendutaks ressursitõhususe kontseptsioonile ja seda kontseptsiooni 
arendataks edasi järgmises säästva tarbimise ja tootmise tegevuskavas.

Parlament peaks rõhutama ressursitõhususe pakilisust. Me lihtsalt ei saa lubada endale seda, 
et alahindame ressursside nappuse kohta meie tulevases heaolus. Seega peaksime strateegiat 
arendama edasi nii ELi kui möödapääsmatult ka liikmesriikide tasandil ja lõimima 
ressursitõhususe järjekindlalt muudesse poliitikavaldkondadesse.

___________________


