
 
ELi keskkonnaalane tegevusprogramm 2030.
aastani
 
Mis on ELi uue keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärgid ning milliste tegevuste
läbi plaanitakse neid saavutada?
 

Kogu maailm seisab silmitsi kliimamuutusest tingitud tagajärgedega, ökosüsteemi
degradeerumisega ning loodusvarade liigtarbimisest tingitud majanduslike ja ühiskondlike
mõjudega. Euroopa Parlament võttis 10. märtsil vastu ELi keskkonna tegevuskava 2030.
 
Lisateavet ELi tegevustest kliimamuutusega võitlemisel.
 
 
 
Kliimaneutraalsuse saavutamine 
 
2019. aasta novembris võttis parlament vastu resolutsiooni, milles kuulutati välja kliima
hädaolukord ning kutsuti üles Euroopa Komisjoni tagama, et tulevased õigusaktid ja eelarve
oleksid kooskõlas Pariisi kliimaleppe eesmärkidega. Selle tulemusena koostas Euroopa
Komisjon Euroopa roheleppe - plaani kliimaneutraalse Euroopani. Uus keskkonna tegevuskava
aitab seda eesmärki saavutada.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/timeline-european-climate-action_N01-AFPS-210617-CLAW_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220304IPR24804/parliament-adopts-eu-environmental-objectives-until-2030
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20180703STO07129/kuidas-tegeleda-kliimamuutusega-eli-lahendused
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20191121IPR67110/euroopa-parlament-kuulutas-valja-kliima-hadaolukorra
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20191121IPR67110/euroopa-parlament-kuulutas-valja-kliima-hadaolukorra
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20200618STO81513/roheline-kokkulepe-aitab-muuta-eli-kliimaneutraalseks-ja-kestlikuks
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1973. aastal võeti vastu esimene ELi keskkonnaalane tegevusprogramm, mille eesmärk oli
toona vähendada reostust, parandada loodus- ja linnakeskkonda ning suurendada teadlikkust
keskkonnaalastest probleemidest. Keskkonnaalane tegevusprogramm keskendub
kliimaneutraalsuse saavutamisele, puhtale ja tõhusale energiale ning ring- ja
heaolumajandusele üleminekule. Parlament hääletab tegevusprogrammi üle juulis toimuval
täiskogu istungil.
 
 
 
Jätkusuutlik majandus on edufaktor 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur tõdes keskkonnaseisundi aruandes, et majandustegevus ja elustiil
on Euroopa kõige olulisemad keskkonnaprobleemid.
 
 
 
Keskkonnakomisjoni hinnangul peaks EL liikuma säästva heaolumajanduse poole, mille aluseks
on säästva arengu eesmärgid. Heaolumajandus on see, kus avalik huvi määrab majanduse,
mitte vastupidi.
 
 
 
Keskkonnaalase tegevuskava prioriteedid on muuhulgas:
 

Saastevaba eesmärgi saavutamine, sealhulgas seoses kahjulike kemikaalidega 
Keskkonnakahju tuvastamine ja selle tekitajate kohutamine kahju heastama 
Andmetehnoloogiate kasutamine, läbipaistvus, ligipääs 
Kliimamuutuste  leevendamise  soodustamine,  et  saavutada  2030.  aasta
kasvuhoonegaasiheidete eesmärk, tagades samas õiglase ülemineku, milles ei jäeta
kedagi maha 
Keskkonna,  ühiskonna ja kõigi  majandussektorite  kohandamine ja haavatavuse
vähendamine kliimamuutuste ees 
Heaolumajanduse poole arenemine, kus kasv on regeneratiivne 
Bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja säilitamine ning selle kaotuste peatamine ja
tagasipööramine 
Tootmise ja tarbimisega seotud peamiste keskkonna- ja kliimasurvete vähendamine,
tugevdades  keskkonnasõbral ikke  algatusi  n ing  järk- järgul t  kaotades
keskkonnakahjul ikud  toetused,  er i t i  fossi i lkütuste  toetused
 

Euroopa Komisjon annab nendele eesmärkidele hinnangu 31. märtsiks 2024.
 
Kahjulike toetuste järk-järgulise kaotamise
läbipaistvus ja seire 
Fossiilkütuste toetused peaks järk-järgult kaotama, et püüda piirata kliimasoojenemist 1,5
kraadini ning EL peaks moniteerima ELi riikide arenguid selle eesmärgi saavutamisel.
 
Lisaks peaks EL arendama uue metoodika, et tuvastada ka teisi keskkonnakahjulikke toetuseid
2023. aastaks.

Artikkel

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

2 I 3

https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20190926STO62270/mis-on-susiniku-neutraalsus-ja-kuidas-seda-saavutada-aastaks-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/priorities/kliimapoliitika/20180109STO91387/roheline-energia-eli-soov-edendada-energiatohusust
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20210128STO96607/eli-meetmed-ringmajanduse-saavutamiseks-aastaks-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20210128STO96607/eli-meetmed-ringmajanduse-saavutamiseks-aastaks-2050
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
https://www.eea.europa.eu/soer
https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20210610IPR05916/new-eu-environment-programme-to-address-challenges-facing-people-and-planet
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-towards-a-sustainable-europe-by-2030/05-2021
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Lisateavet:
 
 
 

ELi tegevused CO2-heite vähendamiseks 
Kliimamuutus: faktid ja arvud 
Kuidas kaitseb ELi bioloogilist mitmekesisust
 

Lisateave
Seadusandlik areng
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-new-environmental-action-programme/02-2022

