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Roheline kokkulepe aitab muuta ELi 
kliimaneutraalseks ja kestlikuks

Roheline kokkulepe, Eesmärk 55, kliimamäärus… mis need on?
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev

Euroopa roheline kokkulepe on ELi vastus praegusele kliimakriisile. Euroopa 
kliimaneutraalsuse saavutamiseks on EL loonud tegevuskava.

2019. aasta novembri täiskogul kuulutas parlament välja kliimakriisi ning palus komisjonil viia 
kõik oma ettepanekud kooskõlla eesmärgiga hoida ülemaailmne kliimasoojenemine allpool 1,5 
°C piiri ja tagada kasvuhoonegaaside heite märgatav vähendamine. 
 
Vastuseks avaldas komisjon Euroopa rohelise kokkuleppe – tegevuskava, mille siht on muuta 
Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks maailmajaoks. 
 
Loe rohkem ELi meetmetest kliimamuutustega võitlemiseks.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/green-deal-fit-for-55-climate-law-what-are-they_N01_AFPS_220715_GDEX_ev
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180703STO07129/kuidas-tegeleda-kliimamuutusega-eli-lahendused


Euroopa rohelise kokkulepe: eesmärgid ja eelised
2021. aasta juuni täiskogul võttis parlament vastu ELi kliimaseaduse, millega kehtestatakse 
õiguslikult siduv eesmärk vähendada heidet 2030. aastaks 55% ja saavutada 2050. aastaks 
kliimaneutraalsus. See aitab ELil saavutada eesmärki, et pärast 2050. aastat oleksid 
heitkogused negatiivsed, ja kinnitab liidu juhtrolli ülemaailmses võitluses kliimamuutuste vastu. 
 
See peaks võimaldama eesmärke õigusaktidele lihtsamini kohaldada ning looma selliseid 
hüvesid nagu puhtam õhk, vesi ja pinnas, väiksemad energiaarved, renoveeritud kodud, parem 
ühistransport ja rohkem elektriautode laadimisjaamu, vähem jäätmeid, tervislikum toit ning 
parem tervis praegustele ja tulevastele põlvkondadele. 
 
Ettevõtjad saavad kasu ka uutest võimalustest valdkondades, kus Euroopa eesmärk on 
kehtestada ülemaailmsed standardid. Samuti eeldatakse, et see loob töökohti, näiteks 
taastuvenergia, energiatõhusate hoonete ja protsesside valdkonnas. 
 
Jälgige ajateljel ELi panust ülemaailmsetesse kliimameetmetesse.

ELi kliimaeesmärkide saavutamine: pakett „Eesmärk 55“ 
 
ELi 2030. aasta eesmärgi saavutamiseks esitas komisjon 2021. aastal uute ja läbivaadatud 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20190926STO62270/mis-on-susinikuneutraalsus-ja-kuidas-seda-saavutada-aastaks-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20180404STO00910/infographic-timeline-of-climate-change-negotiations


õigusaktide paketi „Eesmärk 55“. See koosneb 13 omavahel seotud läbivaadatud õigusaktist 
ning kuuest esildatud kliima- ja energiaalasest õigusaktist. 
 

Heitkoguste vähendamine
 
2023. aasta esimesel poolel kiitis parlament heaks mitu ettepanekut. 
 

Heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) läbivaatamine, et see hõlmaks alates 
2027. aastast maanteetransporti ja hooneid. 2026. aastaks kaotatakse järk-järgult 
lennundussektori tasuta heitekvoodid ja edendatakse säästvate lennukikütuste 
kasutamist.

• 

Turustabiilsusreservi läbivaatamine, et lahendada struktuuriline tasakaalustamatus 
saastekvootide pakkumise ja nõudluse vahel ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemis.

• 

Kasvuhoonegaaside heite ülekandumise vahendi rakendamine, mis kehtestab CO2-
mahukatest tööstusharudest väljaspoolt ELi imporditud kaupadele CO2 hinna, et 
võidelda tootmise ümberpaigutamise vastu riikidesse, kus kliimaeesmärgid ei ole 
piisavalt põhjalikud.

• 

Jõupingutuste jagamine ELi riikide vahel, et suurendada 2030. aastaks heitkoguste 
vähendamise riiklikke eesmärke sektorites, mida heitkogustega kauplemise süsteem 
ei hõlma (eelkõige põllumajandus-, ehitus- ja jäätmekäitlussektor) 29 %-lt 40 %-le

• 

Reeglite tugevdamine, et suurendada süsinikdioksiidi sidumist maakasutuses, 
maakasutuse muutmises ja metsandussektoris

• 

Ettepanek tagada, et uute autode ja kaubikute CO2-heide ELis oleks 2035. aastal 
null

• 

lennunduse lubatud heitkoguse ühikute läbivaatamine, et lisada süsteemi kõik 
Euroopa Majanduspiirkonnast väljuvad lennud, ning leida võimalusel lahendus ELi-
välistele lendudele (nn CORSIA süsteem)

• 

 
Lähikuudel võtab parlament seisukoha sellistes energiaküsimustes nagu alternatiivkütuste 
taristu, lennuki- ja laevakütused ning taastuvenergia. 
 
Loe rohkem ELi meetmetest CO2-heite vähendamiseks. 
 

Haavatavate majapidamiste toetamine
 
Parlament on kinnitanud mitmed ettepanekud. 
 

Kliimameetmete sotsiaalfondi loomine haavatavate majapidamiste, mikroettevõtjate 
ja transpordikasutajate kulude leevendamiseks. Fondi rahastatakse heitkogustega 
kauplemise süsteemi saastekvootidest.

• 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-fit-for-55
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20170213STO62208/the-eu-emissions-trading-scheme-ets-and-its-reform-in-brief
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20230310IPR77241/climate-change-parliament-extends-the-market-stability-reserve-to-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20210303STO99110/susinikdioksiidi-leke-ettevotted-ei-tohi-enam-heitereegleid-valtida
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20180208STO97442/eli-kasvuhoonegaaside-heitkoguste-vahendamine-riiklikud-eesmargid-2030-aastaks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20170711STO79506/climate-change-better-using-eu-forests-as-carbon-sinks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20170711STO79506/climate-change-better-using-eu-forests-as-carbon-sinks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20180920STO14027/reducing-car-emissions-new-co2-targets-for-cars-and-vans-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20180920STO14027/reducing-car-emissions-new-co2-targets-for-cars-and-vans-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change/20220610STO32720/cutting-emissions-from-planes-and-ships-eu-actions-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180305STO99003/co2-heite-vahendamine-eli-eesmargid-ja-meetmed
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/economy/20220519STO30401/kliimameetmete-sotsiaalfond-parlamendi-ideed-oiglaseks-energiapoordeks


Parlament ja Euroopa roheline kokkulepe
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev

Ringmajanduse edendamine
 
Komisjon esitas märtsis 2020 ka ELi ringmajanduse tegevuskava ringmajanduse protsesside 
edendamiseks kogu toodete eluringi jooksul, säästva tarbimise toetamiseks ja jäätmetekke 
vähendamiseks. See keskendub järgmisele:

elektroonika ja IKT• 
patareid, akud ja sõidukid• 
pakendid ja plast• 
tekstiil• 
ehitus ja hooned• 
toiduahel 
 

• 

2022. aasta novembris esitas komisjon uued kogu ELi hõlmavad pakendieeskirjad.  
 
2024. aasta lõpuks peab ELis müüdavatel mobiilidel, tahvlitel ja kaameratel olema USB C-tüüpi 
laadimispesa. 2026. aasta kevadest peab see olema ka sülearvutitel. Kõigile mobiilidele ja 
tahvelarvutitele sobiv laadija on kasulik nii keskkonnale kui ka tarbijale. 
 
2023. aasta märtsis võttis komisjon vastu uue ühiste eeskirjade ettepaneku, millega 
edendatakse toodete parandamist. Ettepanekuga muudetakse toote parandamine tarbija jaoks 
lihtsamaks ja rahaliselt mõttekamaks kui selle väljavahetamine. Samuti saavad tarbijad õiguse 
tooteid parandada nii seadusega ette nähtud garantiiaja jooksul kui ka pärast seda. 
 
2022. aasta septembris kiitis parlament heaks oma seisukohta ELi uue tööstusstrateegia 
suhtes, et aidata ettevõtjatel COVID-19 kriisist üle saada ja minna üle keskkonnahoidlikumale 
ringmajandusele.  
 
2021. aasta novembris kutsus parlament üles koostama terviklikumat ELi kriitilise tähtsusega 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/parliament-and-the-european-green-deal_N01-PUB-200623-GREE_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/circular-economy/20210128STO96607/how-the-eu-wants-to-achieve-a-circular-economy-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/circular-economy/20201119STO92005/how-to-promote-sustainable-consumption
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/circular-economy/20201208STO93325/e-waste-in-the-eu-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/ringmajandus/20220228STO24218/uued-eli-reeglid-jatkusuutlikemateks-ja-eetilisemateks-patareideks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/fighting-plastic-pollution/20181212STO21610/plastic-waste-and-recycling-in-the-eu-facts-and-figures
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/circular-economy/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-infographic
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0329_ET.html
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/circular-economy/20201112STO91445/new-eu-industrial-strategy-the-challenges-to-tackle
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/circular-economy/20211118STO17611/sustainable-supplies-of-critical-raw-materials-crucial-for-eu-industry


toorainete strateegiat, et muuta Euroopa vähem sõltuvaks selliste toorainete impordist, mis on 
strateegiliste tööstusharude jaoks hädavajalikud. 2023. aasta märtsis esitas komisjon tervikliku 
meetmekomplekti, mille eesmärk on tagada ELi kindel, mitmekesine, taskukohane ja kestlik 
juurdepääs kriitilise tähtsusega toorainetarnetele ning edendada rohepööret.

 
Loe rohkem ringmajanduse eelistest ning parlamendi meetmetest plastireostuse vastu 
võitlemiseks.

Kestliku toidusüsteemi loomine 
 
Toidusektor on üks peamisi kliimamuutuste põhjustajaid. Kuigi ELi põllumajandus on maailmas 
ainus suur põllumajandussektor, mis on vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid (1990. 
aastast alates 20%), põhjustab see siiskiumbes 10% heitkogustest (millest 70% on tingitud 
loomadest). 
 
Strateegia „Talust taldrikule“, mille komisjon esitas 2020. aasta mais, peaks tagama õiglase, 
tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi ja ühtlasi kindlustama põllumajandustootjate 
elatusvahendid. See hõlmab kogu toiduainete tarneahelat alates pestitsiidide kasutamise ja 
antimikroobikumide müügi vähendamisest poole võrra ning väetiste kasutamise piiramisest kuni 
mahepõllumajanduse laiendamiseni. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/circular-economy/20211118STO17611/sustainable-supplies-of-critical-raw-materials-crucial-for-eu-industry
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/circular-economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/fighting-plastic-pollution/20180830STO11347/how-to-reduce-plastic-waste-eu-strategy-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/fighting-plastic-pollution/20180830STO11347/how-to-reduce-plastic-waste-eu-strategy-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20180301STO98928/kasvuhoonegaaside-heitekogused-riikide-ja-valdkondade-jargi-infograafikud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20200519STO79425/creating-a-sustainable-food-system-the-eu-s-strategy
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-health-policy/20180615STO05929/superbugs-meps-ideas-to-fight-antimicrobial-resistance
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-health-policy/20180404STO00909/the-eu-s-organic-food-market-facts-and-rules-infographic


 
Parlament tervitas oma 2021. aasta oktoobris vastu võetud resolutsioonisELi strateegiat „Talust 
taldrikule“, kuid lisas soovitusi, kuidas seda veelgi kestlikumaks muuta. Parlament täpsustas, et 
pakett „Eesmärk 55“ peaks sisaldama ulatuslikke eesmärke põllumajandusest ja sellega seotud 
maakasutusest tulenevate heitkoguste vähendamise kohta.

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine 
 
Samal ajal püüab EL peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, sealhulgas miljoni liigi 
võimalikku väljasuremist. Komisjon avaldas 2020. aasta mais ELi bioloogilise mitmekesisuse 
strateegia 2030, mille eesmärk on kaitsta loodust, pöörata ökosüsteemide seisund paranemise 
poole ja peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. 
 
2021. aasta juunis täiskogul võttis parlament vastu oma seisukoha „ELi 2030. aasta elurikkuse 
strateegia: toome looduse oma ellu tagasi“ kohta. Parlament rõhutas, et selle rakendamine on 
kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe teiste strateegiatega. 
 
Metsadel on oluline roll CO2 heitkoguste sidumisel ja tasakaalustamisel. Parlament on võtnud 
vastu uue seaduse üleilmse raadamise vastu. Määruse eesmärk on pidurdada kliimamuutusi ja 
elurikkuse vähenemist ning see kohustab ettevõtteid tagama, et ELis müüdavad tooted pole 
põhjustanud raadamist ega metsade seisundi halvenemist. 
 
Faktid ja arvud kliimamuutuste kohta. 
 
 

Rohepöörde rahastamine 
 
2020. aasta jaanuaris tutvustas komisjon kestliku Euroopa investeerimiskava. See on 
strateegia rohelise kokkuleppe rahastamiseks, milleks tuleb järgmise kümne aasta jooksul 
saada vähemalt triljon eurot avaliku ja erasektori investeeringuid. 
 
Investeerimiskava juurde kuulub õiglase ülemineku mehhanism, mis peaks aitama 
leevendada ülemineku sotsiaal-majanduslikke tagajärgi töötajatele ja kogukondadele, keda 
üleminek kõige rohkem mõjutab. 2020. aasta mais tegi komisjon ettepaneku luua avaliku sektori 
laenurahastu, et toetada keskkonnahoidlikke investeeringuid fossiilkütustest sõltuvates 
piirkondades. Parlament kiitis selle 2021. aasta juunis heaks. 
 
Parlament ja nõukogu leppisid kokku uute tuluallikate kasutuselevõtus, et rahastada ELi 
eelarvet ja COVID-19 kriisi järgset majanduse taastekava. Need hõlmaksid heitkogustega 
kauplemise süsteemist ja süsinikdioksiidi piirimaksu mehhanismist saadavat tulu, milleks 
kehtestataks maks teatavate kaupade impordile. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20211014IPR14914/new-eu-farm-to-fork-strategy-to-make-our-food-healthier-and-more-sustainable
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20211014IPR14914/new-eu-farm-to-fork-strategy-to-make-our-food-healthier-and-more-sustainable
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200109STO69929/biodiversity-loss-what-is-causing-it-and-why-is-it-a-concern
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20200519STO79424/endangered-species-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/animal-welfare-and-protection/20200519STO79424/endangered-species-in-europe-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200519STO79422/how-to-preserve-biodiversity-eu-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210604IPR05513/biodiversity-meps-demand-binding-targets-to-protect-wildlife-and-people
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20221019STO44561/raadamine-pohjused-ja-eli-tegevus-metsade-kaitseks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20180703STO07123/kliimamuutused-euroopas-faktid-ja-arvud
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_930
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_930
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200918STO87405/why-is-parliament-calling-for-new-eu-revenue-raising-powers
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/covid-19-recovery/20220610STO32721/recovery-plans-meps-push-for-wise-use-of-money-democratic-oversight


 
Et ärgitada investeerimist keskkonnasäästlikusse tegevusse ja takistada ettevõtjaid eksitavalt 
väitmast, et nende tooted on keskkonnahoidlikud – nn rohepesu –, võttis parlament 2020. aasta 
juunis vastu uued õigusaktid kestlike investeeringute kohta. Novembris 2020 kutsus parlament 
ühtlasi üles liikuma kestmatult majandussüsteemilt kestlikule, sest see on ELi pikaajalise 
strateegilise autonoomia ja vastupanuvõime tugevdamiseks otsustavalt tähtis. 
 
Loe rohkem, kuidas õiglane üleminek rohelisele majandusele kõigi aitab Euroopa kõiki 
piirkondade.

Lugege lähemalt
Euroopa Komisjon: rohelise kokkuleppe lehekülg
Õigusloomeprotsess
Vaadake Facebookis meie intervjuud keskkonnakomisjoni esimehe Pascal Canfiniga (mai 
2021) 
Interaktiivne infograafik kliimameetmete kohta
Ülevaade: pakett „Eesmärk 55“ (juuni 2022)
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200615IPR81229/green-finance-parliament-adopts-criteria-for-sustainable-investments
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20201109IPR91117/green-deal-how-meps-wish-to-channel-eu-investment-to-sustainable-activities
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20200903STO86310/oiglane-uleminek-rohelisele-majandusele-koigi-euroopa-piirkondade-jaoks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20200903STO86310/oiglane-uleminek-rohelisele-majandusele-koigi-euroopa-piirkondade-jaoks
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/climate-change/20200903STO86310/just-transition-fund-help-eu-regions-adapt-to-green-economy
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