
Hiljuti loodud Euroopa Lii-
du õiglase ülemineku fondi ra-
ha kasutamine ei ole Eestile 
iseenesest kohustus, vaid pi-
gem võimalus oma energia-
majanduse ümberkorralda-
miseks ja transpordi ülevii-
miseks taastuvatele kütuste-
le. Kas Ida-Virumaa peaks ole-
ma rohekava suurim kasusaa-
ja ja kellel tuleb selle nimel 
kõige rohkem pingutada?

Riho Terras: Ma olen sei-
sukohal, et leevendust on va-
ja seal, kus king kõige rohkem 
pigistab. Eesti kontekstis on 
just Ida-Virumaa see piirkond, 
mis vajab nimetatud meetme-
test kõige rohkem tuge. Pingu-
tama peavad selle nimel kõik, 
nii riik kui ka kohalikud ette-
võtjad, et Euroopa Liidu raha 
õigesse kohta läheks.

Eks on selge ka see, et nii 
energiatootmist kui ka ener-
giamahukat tootmist on vaja 
mitmekesistada üle terve Ees-
ti, mis eeldab ka investeerin-
guid teistesse piirkondadesse. 
Lisaks õiglase ülemineku fon-
dile on selles üleminekumeh-
hanismis ka Euroopa Liidu in-
vesteeringute kava ja mitme-
sugused Euroopa Investeeri-
mispanga ning avaliku sekto-
ri toetused ja investeerimis-
laenud. Kõigi nende koosmõ-
jus tuleb lahendusi otsida.

Urmas Paet: Eesti peaks 
kasutama õiglase ülemineku 
fondi võimalust ja keskendu-
ma sealjuures Ida-Virumaale. 
Oluline on teadvustada, et põ-
levkivil ei paista suurt tulevik-
ku. Eestis on sellest kõige ot-
sesemalt puudutatud Ida-Vi-
rumaa. Peame kasutama kõi-
ki võimalusi, et Ida-Virumaa 
muudatustega edukalt hakka-
ma saaks. 

Samm-sammult rohelisema Ida-Virumaa poole 

Euroopa päev 9. mail jõuab sel aastal Eesti elanikeni te-
leekraani, sotsiaalmeedia ning digimängu kaudu.

* Digimäng
"Minu Euroopa" digimängu saab mängida 9. mail hommikul kella 

üheksast õhtul kella üheksani; mäng asub aadressil www.euroopa-
paev.ee. Mängija läbib tee läbi Euroopa, vastates riikide kohta käi-
vatele valikvastustega küsimustele. Mängu läbijate vahel loositak-
se välja seitse 200eurost Estraveli kinkekaarti, mida saab kasuta-
da nii Eestis kui mujal maailmas viie aasta jooksul. Klassidel on 
eraldi võimalus mängida klasside arvestuses ning osaleda klassi-
ekskursiooni kinkekaardi loosimises 600 euro väärtuses. 

* Telemäng 
Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga jõuab vaatajateni populaar-

ne suvesaade "Eesti mäng", mis on sel korral pühendatud Euroopa 
teemadele ning kannab nime "Eesti mäng. Euroopa eri". Saade on 
ETV ekraanil alates 6. maist ning ETV+ kanalis alates 24. aprillist. 
Eesti- ja venekeelsete saadete finaalid on eetris 9. mai õhtul.

* Sotsiaalmeedia 
Kultuuriinimesed ja tuntud mõtlejad, Eesti ja Euroopa poliitikud 

jagavad sotsiaalmeedia lühiklippide kaudu oma mõtteid Euroopa 
päevast ja eurooplusest laiemalt. Klipid leiab Euroopa päeval ja hil-
jem FB, Instagrami ja Twitteri keskkonnast ning postitajate endi 
kontodelt, kasutades otsingus teemaviidet #minueuroopa. 

Euroopa päeva ürituste peakorraldajad on Euroopa Komisjoni 
Eesti esindus ja Euroopa Parlamendi büroo ning partner Riigi Tugi-
teenuste Keskus. Tegevused viiakse läbi koostöös Europe Directi 
teabekeskuste ja ELi liikmesriikide saatkondadega.

Euroopa päev 2020

Roheline üleminek peab toi-
muma läbimõeldult ja vastu-
tus siin on kõigil osapooltel: 
valitsusel, kohalikul tasandil, 
keskkonnaorganisatsioonidel 
ja -ekspertidel. Kindlasti pea-
vad Ida-Virumaa inimesed ise 
saama kaasa rääkida: nemad 
teavad piirkonna tugevusi ja 
nõrkusi kõige paremini. Li-
saks on ka Euroopa Komisjo-
ni energeetikavoliniku koht 
Eesti käes. 

Eesti Rohelise Liikumise ju-
hatuse liige, energeetikaeks-
pert Madis Vasser on öelnud, 
et kohaliku kogukonna eluga 
läbi põimunud Ida-Virumaa 
põlevkivitööstus peab tagane-
ma samm-sammult, et ülemi-
nek avaks inimestele uusi või-
malusi ega jätaks kedagi vi-
relema. Milline tempo tundub 
teile mõistlik ja jõukohane?

Riho Terras: Tempo peab 
olema piisavalt rahulik, et jät-
kuks aega Ida-Viru tööstuse 
ja majanduse ümberkorralda-
miseks läbimõeldud ja mõtes-
tatud viisil. Rohepöörde läbi-
viimisel ei saa lähtuda ainult 
rohelistest ideaalidest, peame 
arvestama ka meie inimeste 
ja majandusega ning kohali-
ke oludega. 

Uue olukorraga kohanemi-
ne võtab mõistagi aega. Samas 
ei ole meil luksust niisama ae-
ga raisata ning peame vähe-
malt strateegiate puhul kohe 
tegutsema: kui on võimalus 
õiglase ülemineku fondist Eu-
roopa raha saada, ei tohi me 
sellist võimalust mööda lasta. 

Koroonakriisi tõttu on tõe-
näoline, et Euroopa Liidu seits-
meaastase eelarve (2021-2027) 
esimesel paaril aastal on põhi-
line rõhk just majanduskriisist 

väljumisel. Arvata võib, et ro-
heleppe kuludeni jõutakse mõ-
ne aasta pärast, kui olukord on 
rahunenud. Aga sellest hooli-
mata peame oma taotluste ja 
projektidega valmis olema, et 
kohe löögile saada. 

Urmas Paet: Täiesti nõus, 
et üleminek peab olema järk-
järguline. Euroopa Liit on võt-
nud eesmärgiks, et 2050. aas-
taks tuleb saavutada kliima-
neutraalsus. Selge on see, et ei 
saa oodata aastani 2049, enne 
kui tegutsema hakatakse. Te-
gutseda tuleb juba nüüd, sest 
see on ennekõike Ida-Virumaa 
ja Eesti enda huvides.

Euroopa Komisjoni Eesti 
esinduse juhi Keit Kasemet-
sa hinnangul on õiglase ülemi-
neku fondi tingimused Eestile 
soodsad. Kas olete selle hin-
nanguga nõus?

Urmas Paet: Laias laastus 
saaks välja tuua kaks võtme-
kohta: põlevkivi on ka kaetud 
abikõlblikkuse kriteeriumide-
ga ja Eestile on fondist mõel-
dud ca 125 miljonit eurot, mis 
Euroopa Liidus teeb inimese 
kohta suhteliselt kõige rohkem 
toetust. 

Riho Terras: Jah, mõnes 
mõttes on need tingimused 
meile soodsad, kuna üks õigla-
se ülemineku fondi eesmärki-
dest ongi järele aidata neid rii-
ke, kes eri põhjustel pole oma 
kliimaneutraalsuse eesmär-
kidega sama kaugel kui mõ-
ned rohelisemad liikmesriigid. 
Need, kes järele jõudmiseks 
rohkem abi vajavad, saavadki 
fondist rohkem raha kui need, 
kes on juba praegu võrdlemi-
si rohelised. 

Kuna euroraha jaotusvalem 
võtab arvesse CO2 emissioo-
nide suurust, tööhõivet ning 
energiaallikate liiki, täidab 
Eesti võrdlemisi hästi abikõlb-
likkuse kriteeriume. Meie sõl-
tuvus põlevkivist tuleb meile 
kasuks just sellest fondist ra-
ha saamiseks. Kui soodne see 
fond meile on, sõltub lõpuks 
sellest, mis summa me sealt 

saame. Mis omakorda sõltub 
sellest, kui suur see fond saab 
olema koroonakriisi järel. 

Kas riigi toetus uuele põ-
levkiviõlitehasele, millega jät-
kub Ida-Virumaa sõltuvus põ-
levkivist, võib ohustada õigla-
se ülemineku fondist toetus-
te saamist, kuna pole kooskõ-
las kliimaeesmärkide saavu-
tamisega?

Urmas Paet: Seda fondi ei 
saa kasutada põlevkiviõliteha-
se jaoks, aga muid eesmärgi-
päraseid tegevusi see ei piira. 

Riho Terras: Ma ei vaataks 
seda nii mustvalgelt. Eelmisel 
aastal kukkus Eesti Energia 
süsinikuheide peaaegu poole 
võrra − seda praegustes turu-
tingimustes ja ennekõike sü-
sinikukvoodi kauplemismeh-
hanismi tõttu. Kui meil on ole-
mas otsus, et me jätkame oma 
maavarade kasutamist, on kü-
simus ennekõike selles, kui-
das seda kõige efektiivsemalt 
teha. 

Kindlasti tuleb kaaluda tu-
levikutehnoloogiaid ja näiteks 
vesiniku kasutamist, aga see 
ei tohiks välistada põlevkivi. 
Võtame näiteks Norra, keda 
tuuakse kliimapoliitikas üheks 
eeskujuks. Norra kasutab osa 
naftast saadavat tulu puhta-
mate tehnoloogiate arendami-
seks. Kui Eesti suunaks põlev-
kivi kaevandamiselt saadava 
keskkonnatasu innovatsiooni 
ja uute tehnoloogiate investee-
ringuteks, siis oleks see minu 
hinnangul positiivne.

Kas õiglane üleminek on 
üldse teema, mida teie valijad 
praegu tähtsustavad − niivõrd, 
kuivõrd see on kõikehõlmava 
koroonakriisi varjus üldse või-
malik?

Riho Terras: On täitsa sel-
ge, et koroonakriis ei võimalda 
n-ö inertsist kogu õiglase üle-
mineku küsimust, maksku mis 
maksab, esiplaanil hoida. See 
oleks lihtsalt eluvõõras. Tuleb 
arukalt majandada ning õig-
lane üleminek peab olema ka 

EUROPARLAMENDI SAADIKUD: Tuleb kasutada kõiki võimalusi, et Ida-Viru saaks muudatustega hästi hakkama

Mõttekojal Praxis valmis hiljuti Ida-Virumaa õigla-
se ülemineku võimaluste analüüs, kus peamise kit-
saskohana toodi välja plaani puudumine. Selle eeldu-
seks on omakorda ulatuslik ühiskondlik debatt. Eel-
soojenduseks jagavad oma mõtteid Euroopa Parla-
mendi saadikud Riho Terras (IRL) ja Urmas Paet (RE).

Euroopa Komisjoni Eesti 
esinduse juht Keit Kasemets: 

"Õiglase ülemineku fondi raha jaotusva-
lem on meile soodne ja elaniku kohta 
Eestile ette nähtud summa on Euroopa 
Liidu suurim (95 eurot). See arvestus on 
tehtud kogu Eesti elanikkonna peale, 
kuid peamiseks kasusaajaks saab olema 
Ida-Virumaa.

Euroopa Liidu valitsusjuhid on kokku 
leppinud, et ka praegusest kriisist välju-
misel jäävad rohekava eesmärgid prioriteetseks ja rohelistele in-
vesteeringutele pööratakse uuel eelarveperioodil ning Euroopa ma-
janduse taastamise fondi kujundamisel suurt tähelepanu.

Selleks, et investeeringud läheksid asja ette, peavad lisaks valit-
susele panustama nii omavalitsused kui kohalikud ettevõtted. 
Suur roll peaks olema ka Tallinna tehnikaülikoolil, mis on Virumaa 
kolledži kaudu piirkonnaga tihedalt seotud.

Et ühiskonnal ja valdkonna ettevõtetel oleks aega kohaneda, on 
Euroopa siht muutuda kliimaneutraalseks võetud 2050. aastaks, 
30 aastat ette. See ongi mõistlik ja jõukohane tempo. Energeeti-
kas, transpordis ja tööstuses ei toimu muutused kiiresti, samas tu-
leb nendega alustada kohe, mitte 20 aasta pärast. Sel juhul ongi 
võimalik teha muutusi nii, et vanad tegevused lõpetatakse siis, kui 
on loodud uued võimalused.

Muidugi tuleb arvestada ka sellega, et rohekavast mitu korda 
rohkem mõjutab põlevkivisektori olukorda maailmaturul toimuv. 
Madalad kütuse hinnad võivad olla uus reaalsus pikaks ajaks, sel 
juhul on rohekava investeeringutest uute töökohtade loomisel teis-
tes sektorites suur abi."

Kas õiglase ülemineku 
fondi tingimused 
on Eestile soodsad?

Riho Terras. 2x MATTI KÄMÄRÄ

õiglane ja arvestama reaalsu-
sega. 

Koroonakriis on näida-
nud, mis juhtub kriisiolukor-
ras: riikide esmane eesmärk 
on mõelda enda elanikele ning 
solidaarsus seatakse ajutiselt 
tagaplaanile. Mis juhtub siis, 
kui tulevikus tabab meid min-
gisugune energiakriis? Selli-
ses olukorras on meil vaja, et 
Eestis oleks mõningane isesei-
sev tootmisvõimsus. Ei tasu ka 
unustada, et üks teine Eesti ja 
Euroopa Liidu prioriteet on 
end lahti ühendada Venemaa 
elektrivõrgust. See tähendab 
omakorda, et me peame mõt-
lema, kuidas oma energiavaja-
dust rahuldada. 

Urmas Paet: Eks enamikus 
kodudes mõeldakse praegu ko-
roonakriisi tagajärgedele. Üle-
üldise viirusest tingitud ärevu-
se kõrval on ju ka väga käega-
katsutavad mured, nagu koon-
damised ja suur teadmatus 
majanduse käekäigu küsimu-
ses. Aga seda enam tuleb tule-
viku puhul teha võimalikult lä-
bikaalutud otsuseid.

Keskkonnasõbralik majan-
dus parandab kohalike ini-
meste elukvaliteeti, sest saas-
tumine on ennekõike kohalik 
ja piirkondlik. Seega on Ida-
Virumaal muutustest rohelise 
majanduse suunas palju võita 
mitmes aspektis.

SIRLE SOMMER-KALDA 

Urmas Paet. 


