
 
Õiglane üleminek rohelisele majandusele kõigi
Euroopa piirkondade jaoks
 

Üleminek kliimaneutraalsele majandusele tähendab söest sõltuvatele piirkondadele
tohutut muutust. Õiglase ülemineku fond aitab selle muutusega toime tulla.
 
EL on kindlalt otsustanud 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutada ja arvestab seda
eesmärki kõigis Euroopa rohelise kokkuleppe raameskliimamuutuse käsitlemiseks võetavates
meetmetes. Kliimaneutraalsuse nõudlik eesmärk eeldab üleminekut vähese CO2-heitega
majandusele, mis on eriti raske fossiilkütustest ja CO2-mahukast tööstusest sõltuvate
piirkondade jaoks.
 
Loe ELi kliimamuutuste vastasest võitlusest lähemalt. 
 
Ülemineku sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnamõjuga toimetulekuks tegi Euroopa Komisjon
2020. aasta jaanuaris ettepaneku luua Euroopa rohelise kokkuleppe 1 triljoni euro suuruse
kliimamuutustega seotud rahastamiskava raames õiglase ülemineku fond. Parlament
plaanib fondi loomise üle hääletada septembrikuu täiskogul.
 
 
 
Euroopa piirkondadele kohandatud eelarve 
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/from-coal-to-clean-europe-s-green-transition_N01-PUB-200916-FUND_ev

ET Kommunikatsiooni peadirektoraat
Euroopa Parlament - Pressiesindaja: Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

1 I 4

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/from-coal-to-clean-europe-s-green-transition_N01-PUB-200916-FUND_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20190926STO62270/mis-on-susiniku-neutraalsus-ja-kuidas-seda-saavutada-aastaks-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200618STO81513/roheline-lepe-tee-kliimaneutraalse-ja-jatkusuutliku-elini
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200109STO69927/euroopa-plaan-rahastada-kliimategevust-1-triljoniga
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20180703STO07129/kuidas-tegeleda-kliimamuutusega-eli-lahendused
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200109STO69927/euroopa-plaan-rahastada-kliimategevust-1-triljoniga
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20200109STO69927/euroopa-plaan-rahastada-kliimategevust-1-triljoniga
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•

Parlamendiliikmed kiitsid heaks õiglase üleminekufondi rahastuse mais, kiites heaks 2020.
aasta detsembris nõukoguga saavutatud kokkuleppe 17,5 miljardi euro kohta. 7,5 miljardit eurot
tuleb 2021. – 2027. aasta eelarvest ja 10 miljardit ELi taastamisvahendist.
 
 
Kõik liikmesriigid võivad rahastamist taotleda, kuid eelkõige toetatakse neid, kelle probleemid on
kõige suuremad – suure CO2-mahukusega piirkondi, kus kasutatakse massiliselt fossiilkütuseid
(süsi, pruunsüsi, turvas ja põlevkivi). Arvesse võetakse ka riigi jõukust.
 
 
Õiglase ülemineku fond näeb ette:
 
 
 

Kaasrahastamise  määra  kuni  85%  vähem  arenenud  piirkondadele,  70%
üleminekupiirkondadele  ja  50%  arenenumatele  piirkondadele 
Erakorralist toetust raskustes olevatele ettevõtetele vastavalt ajutistele ELi riigiabi
eeskirjadele
 
Taotlust,  et  ELi  riigid  keskenduksid  äärepoolseimate  piirkondade  ja  saarte
toetamisele ning eraldaksid konkreetsed summad oma riiklikest  eraldistest  oma
territoriaalsete õiglase ülemineku kavade raames.
 

Kui fondi ressursse suurendatakse pärast 31. detsembrit 2024, võetakse kasutusele parlamendi
kavandatud „rohelise tasustamise mehhanism”. See tähendab, et ressursid jaotataks
liikmesriikide vahel ning neid seostatakse rohkem tööstuse kasvuhoonegaaside heitkoguste
vähendamisega. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210517IPR04110/parlament-toetab-17-5-miljardi-euroga-uleminekut-rohemajandusele


Õiglase ülemineku platvorm
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Millesse õiglase ülemineku fond investeerib
• VKEd ja alustavad ettevõtted

• teadusuuringud ja innovatsioon

• vastuvõetava hinnaga puhas energia, heitkoguste vähendamine, energiatõhusus ja
taastuvenergia

• digiüleminek ja digiühenduvus

• saastatud alade taastamine ja saastest puhastamine, maapinna korrastamine ja otstarbe
muutmine

• ringmajandus, sealhulgas jäätmete vähendamine, jäätmetekke vältimine, ressursitõhusus,
korduskasutamine, parandamine ja ringlussevõtt

• töötajate oskuste täiendamine ja ümberõpe teise töö leidmise eesmärgil

• tööotsingute toetamine

• CO2-mahukate käitiste ümberkujundamine
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Juunis 2020 võttis komisjon kasutusele õiglase ülemineku platvormi, mis pakub toetust
söetööstus- ja muude CO2-mahukate piirkondade avaliku ja erasektori sidusrühmadele.
Platvormil on projektide ja ekspertide andmebaas ning sealt saab teavet ja tehnilist nõu.
 
Taust
 
 
 
2018. aasta märtsis nõudis parlament laiahaardelise fondi loomist, et toetada õiglast üleminekut
energiasektoris.
 
Jaanuaris 2020 esitas komisjon ettepaneku õiglase ülemineku fondi loomiseks, et toetada
piirkondi, kellele üleminek kõige raskemini mõjub.
 
Juulis leppisid ELi juhid kokku kavandatust väiksemas summas majanduse taastekava ja
2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. EP kritiseeris seda kokkulepet
teravalt.
 
Lisateave
Regionaalarengukomisjoni raporti projekt (6. juuli 2020) „Just transition in EU regions: support
to people, economy and environment“

Regionaalarengukomisjoni raporti projekti kokkuvõte (15. juuli 2020)
Õiglase ülemineku fond – õigusloome ajakava
EPRSi briefing (ülevaade) „Just Transition Fund“ (juuli 2020)
Regionaalarengukomisjoni tellimusel koostatud ülevaade „Assessment of the Just Transition
Fund proposal“ (veebruar 2020)
Eelarvekomisjoni tellitud uuring (aprill 2020) „Just Transition Fund - How the EU budget can
best assist in the necessary transition from fossil fuels to sustainable energy“
ELi eelarve majanduse taastamiseks: küsimused ja vastused õiglase ülemineku mehhanismi
kohta (25. mai 2020)
Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava ja õiglase ülemineku mehhanismi tutvustus
(14. 1. 2020)
Infograafika "Õiglase ülemineku fond kliimaneutraalsetele ELi piirkondadele"
Pressiteade (09.12.2020)
Pressiteade "Euroopa Parlament nõuab rohkem raha puhtale energiale üleminekuks"
(17.9.2020)
Pressiteade "Parlament toetab 17,5 miljardi euroga üleminekut rohemajandusele" (18.5.2021)
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_20_1201
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0075&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0075&from=GA
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2020/07/17-21/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200703IPR82625/just-transition-in-eu-regions-support-to-people-economy-and-environment
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1624967&t=d&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1624967&t=d&l=en
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-regional-development-regi/file-just-transition-fund
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646180/EPRS_BRI(2020)646180_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/629213/IPOL_BRI(2020)629213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/629213/IPOL_BRI(2020)629213_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651444/IPOL_STU(2020)651444_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651444/IPOL_STU(2020)651444_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/QANDA_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/QANDA_20_931
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/qanda_20_24
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652015/EPRS_BRI(2020)652015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201207IPR93210/deal-on-financing-a-just-energy-transition-in-eu-regions
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200910IPR86816/euroopa-parlament-nouab-rohkem-raha-puhtale-energiale-uleminekuks
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20200910IPR86816/euroopa-parlament-nouab-rohkem-raha-puhtale-energiale-uleminekuks
http://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210517IPR04110/parlament-toetab-17-5-miljardi-euroga-uleminekut-rohemajandusele

