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Mis on Euroopa roheline kokkulepe?

- Üks 2019. aasta detsembris ametisse asunud 
Euroopa Komisjoni kuuest prioriteedist 
aastateks 2019-2024

- „Majanduskasvu strateegia“, et saavutada 
kliimaneutraalne (ring)majandus





Algatustest

• 47 eri valdkonna algatust, mille KOM avalikustab 
või töötab välja 2020.-2021. aasta jooksul

• Hõlmavad kliima, rahastuse, ringmajanduse, 
energeetika, transpordi, tööstuse, 
põllumajanduse, elurikkuse, hariduse, teaduse ja 
globaalseid eesmärke

• Esimesed algatused: 14.01 investeerimiskava 
(sh õiglase ülemineku mehhanism), 4.03 
kliimaseadus, 10.03 tööstusstrateegia, 11.03 
ringmajanduse tegevuskava



Ümberkujundavate poliitikate komplekt



Kliimaeesmärgid 2030. ja 2050. aastaks



Puhas, taskukohane ning kindel energia



Tööstus ja ringmajandus



Ehitus ja renoveerimine, säästev ja 
arukas liikuvus





Talust toidulauani



Elurikkus ja mürgivaba keskkond



Rahastamine, investeeringud

• Euroopa investeerimiskava

• Sh õiglase ülemineku mehhanism

• Kestliku investeerimise alused

• Riikide eelarvete keskkonnasäästlikumaks 
muutmine

• Keskkonna- ja energiaalase riigiabi suunised



Teadus, innovatsioon, haridus ja koolitus

- Innovaatiliste lahenduste ja teadusuuringute nõudlus 
suureneb, „määrava tähtsusega“ eesmärkide 
saavutamisel

- „Euroopa horisont“ programmil keskne roll riikide 
avaliku ja erasektori investeeringute võimendamisel

- Neli rohelise kokkuleppe missiooni: 
kliimamuutustega kohanemine, ookeanid, linnad ja 
mullastik

- Haridusel ja koolitusel (sh ümberõppe) oluline roll 
teadlikkuse tõstmisel, üleminekul



EL ja globaalne mõõde

- Rohelise kokkuleppe põhimõtete järgimine 
suhetes teiste riikidega

- Üleilmne juhtpositsioon

- Koostöö rahvusvaheliste CO2 turgude 
arendamisel

- Lähinaabrite toetamine

- Rahvusvaheliste investorite kaasamine





Siseriiklik koordinatsioon

• Kogu roheleppe paketi kohta ministeeriumide 
vahelised raamseisukohad – koordineerib 
Keskkonnaministeerium

• Vabariigi Valitsuse istungil lähinädalail, seejärel 
2-3 nädalat Riigikogus kinnitamisel

• Iga algatuse kohta esialgne mõjuhinnang, 
kaasamine ja Vabariigi Valitsuse seisukohtade 
koostamine vastavalt vajadusele – koordineerib 
vastava valdkonna eest vastutav ministeerium



Algatustest : 2020. aasta I pool KEMi vaatest
• Kestliku Euroopa investeerimiskava, sh õiglase ülemineku mehhanism 

14.01

• Kliimaseadus  4.03 

• 2030. aasta kliimaeesmärkide suurendamine  suvi

• Kliimapakt  märts

• Ringmajanduse tegevuskava  11.03 märts

• EL tööstusstrateegia  10.03 märts

• Jäätmealaste õigusaktide reformimine  alates 2020

• Farm to Fork strateegia  kevad 

• EL bioloogilise mitmekesisuse strateegia  kevad

• Kestlik kemikaalistrateegia  suvi 

• EL globaalne roll keskkonnavaldkonnas  alates 2020



Aitäh!
Küsimuste puhul: annaliisa.jame@envir.ee

Rohelise kokkuleppe tegevuskava:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_et
Algatuste tabel koos ajakavaga (vt Lisa): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
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