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Kliimamuutused Euroopas: faktid ja arvud

Kliimamuutused juba mõjutavad Euroopat eri viisidel.

Tutvuge peamiste faktide Euroopa kliimamuutuste kohta: piirkondlik mõju, suurimad 
heitetekitajad, kasvuhoonegaaside vähendamine jpm.

Kliimamuutus on ülemaailmne probleem, kuid mis on selle mõju Euroopale? Loe lähemalt 
kliimamuutuste põhjustest, tagajärgedest ning arengust. 
 

Süsinikdioksiid on vaid üks paljudest 
kasvuhoonegaasidest, mis põhjustab 
kliimasoojenemist
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Süsinikdioksiid (CO2) on kasvuhoonegaasidest kõige levinum. See moodustas 2021. aastal 
peaaegu 80% kõigi ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste mahust. 
 
Seevastu võib väiksemas koguses atmosfääris esinevatel gaasidel, nagu metaan, olla suurem 
mõju. Metaan moodustas 2021. aastal peaaegu 12% kõigi ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste 
mahust. 
 
Paljud kasvuhoonegaasid esinevad atmosfääris looduslikult, kuid inimtegevus võib suurendada 
nende hulka. Fluoritud kasvuhoonegaasid (F-gaasid) on inimtegevuse käigus tekkinud gaasid, 
mida kasutatakse paljudes majandusvaldkondades ja rakendustes. Nad suurendavad 
kasvuhooneefekti ning on sageli mitu tuhat korda tugevama mõjuga kui süsinikdioksiid. 
 
Loe rohkem ülemaailmset kliimasoojenemist põhjustavatest kasvuhoonegaasidest.

ELi suurimad kasvuhoonegaaside tekitajad: riigid ja 
sektorid
EL oli aastal 2019 Hiina, Ameerika Ühendriikide ja India järel maailmas suuruselt neljas 
kasvuhoonegaaside tekitaja. ELi osa maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest vähenes 
15,2%-lt 1990. aastal 7,3%-le 2019. aastal. 
 
Viis suurimat heitkoguste tekitajat ELis olid 2019. aastal Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Poola 
ja Hispaania. Energeetikasektori arvele langes ELi heitkogustest 2019. aastal 77,01%, millele 
järgnesid põllumajandus (10,55%), tööstusprotsessid ja toodete kasutamine (9,10%) ning 
jäätmekäitlus (3,32%).

 
Rohkem andmeid leiate meie infograafikust kasvuhoonegaasiheitmete kohta ELis riikide 
ja sektorite kaupa.

ELi kasvuhoonegaaside heitkoguste areng alates 
1990. aastast
 
2008. aastal seadis EL eesmärgiks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20% võrreldes 1990. 
aasta tasemega. Selle eesmärgi saavutamine kulgeb plaanipäraselt: 2019. aastal oli 
kasvuhoonegaaside heide ELis võrreldes 1990. aastaga juba 24% väiksem. 2020. aastal olid 
heited 1990. aastaga võrreldes 31% madalamad, osaliselt Covid-19 pandeemia pärast.

 
2021. aastal seadis EL uue eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2030 
vähemalt 55% võrreldes 1990. aasta tasemega ning saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus. Viimaste liikmesriikide prognooside kohaselt väheneksid netoheited 2030. 
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aastaks umbes 41%.

 
Loe lähemalt ELi edusammude kohta kliimamuutustega seoses 2020. aastaks seatud 
eesmärkide saavutamisel. 
 

Kliimamuutuse mõju Euroopale
 
Kliimamuutus mõjutab Euroopat erinevatel viisidel ning oleneb regioonist. See võib viia näiteks 
bioloogilise mitmekesisuse vähenemiseni, metsatulekahjudeni, põllukultuuride saagikuse 
vähenemiseni ja kõrgete temperatuurideni. See võib mõjutada ka inimeste tervist, näiteks 
võivad inimesed surra kuumalainete tagajärjel.

 
Loe lähemalt kuidas mõjutab kliimamuutus Euroopa erinevaid regioone. 
 

Transpordi heitkogused ELis
 
Transport on ainuke sektor, kus heited on siiani kõrgemal tasemel kui 1990. aastal. Transport 
põhjustab peaaegu 30% ELi CO2 koguheitest, millest 72% tuleb teedetranspordist. 
 

Autode süsinikuheited
 
Autod ja kaubikud toodavad umbes 15% ELi süsinikuheitest. Euroopas on keskmiselt 1,7 
inimest auto kohta, seega on teised transpordiviisid, nagu bussid, keskkonnasõbralikumad 
alternatiivid. Samas võivad kaasaegsed autod olla ühed puhtamatest transpordiviisidest, kui 
autot jagavad mitu inimest.

 
Loe lähemalt sõiduautode CO2 heitest (infograafik). 

 
Lennukite ja laevade heitkogused
 
Rahvusvaheline lennundus ja laevandus vastutavad vähem kui 3,5% ELi kasvuhoonegaaside 
koguheite eest. Lennukite põhjustatavad heitmed on 1990. aastaga võrreldes 2050. aastaks 
hinnanguliselt 10 korda kõrgemad, samas kui laevade heitmed võivad tõusta kuni 50%.
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Loe lähemalt ELi meetmetest lennukite ja laevade heitkoguste vähendamiseks. 
 

ÜRO kliimaläbirääkimiste ajajoon
 
EL on ÜRO kliimaläbirääkimistel võtmemängija ning on allkirjastanud Pariisi kliimakokkuleppe. 
Kokkuleppe on allkirjastanud ka kõik ELi liikmesriigid, kuid nad koordineerivad oma otsuseid ja 
seavad ühiseid heitkoguste vähendamise eesmärke ELi tasandil. 
 
Tutvu kliimaläbirääkimiste ajajoonega. 
 

Rohkem infot kliimamuutusest ELis: 

CO2-heite vähendamine: ELi eesmärgid ja meetmed• 
Roheline kokkulepe aitab muuta ELi kliimaneutraalseks ja kestlikuks• 
Energiasääst: ELi meetmed energiatarbimise vähendamiseks• 
Kuidas edendab EL taastuvenergia kasutamist?• 
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