
CO2 netosidumine mullas, metsades ja 
bioressursipõhistes toodetes. Sõltuvalt 
liikmesriigist võib maakasutussektoris 

tekkida ka heitkoguseid.

Allikas:
https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-

parties/2021

EL on seadnud kliimakriisi leevendamiseks sihi vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2030. 
aastaks 55% võrra. Eesti jaoks tähendab see heite vähendamist 2030. aastaks ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi mittekuuluvates sektorites ehk transpordi-, hoonete, 
põllumajandus- ja jäätmesektoris 24% võrreldes 2005. aastaga.

Euroopa Komisjoni hinnangul tuleks selle sihi saavutamiseks toota 2030. aastaks vähemalt 37% 
tarbitavast lõppenergiast taastuvatest allikatest.

Eesti kasvuhoonegaaside heide
Eesti on alates 1990ndatest vähendanud heitkoguseid mitmes suuremas sektoris. 
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Kliimameetmed aitavad piirata globaalset soojenemist, kuid lisaks sellele 
on neist ka palju muud kasu.

  Säästetud elud: kliimameetmed aitavad parandada 
õhukvaliteeti. Igal aastal sureb õhusaaste tõttu enneaegselt 500 
eestimaalast. Euroopa roheleppe abil saame seda arvu vähendada 

41% ja säästa ligikaudu 205 inimelu.
  Säästetud raha: suurem energiatõhusus, soojustatud kodud ja 
taastuvenergia kasutuslevõtt aitab vähendada energiaarveid.

 Kaitstud loodus: looduslike maastike taastamine CO2 sidumiseks aitab 
suurendada elurikkust.

  Suurem energiasõltumatus: taastuvenergia laialdasem kasutamine 
vähendab sõltuvust nafta- ja gaasiimpordist.

  Hoog innovatsioonile: rohepööre loob tugeva stiimuli kliimasõbralike tehnoloogiate 
arendamiseks, hoogustab majanduskasvu ja loob töökohti.

Miks on kliimameetmeid vaja?

Enamik (67%) Eesti elanikest arvab, et kliimamuutuste leevendamine on 
riikide valitsuste ülesanne, samas on rohkem kui neli inimest kümnest (47%) 
ka ise midagi kliima heaks teinud.

Rohepöörde rahastamine Eestis
Eesti rohepöörde toetamiseks on saadaval mitmesugused Euroopa rahastamisallikad.

ELi eelarvepõhised allikad

Õiglase ülemineku fond

353,9 miljont
(2021-2027)

Ühtekuuluvuspoliitika 
fondid (ERF, ESF+, 
ühtekuuluvusfond)

904,7 miljonit
(2021-2027

Taaste- ja 
vastupidavusrahastu

402 miljonit
(2021-2026) 

Kliimameetmete 
sotsiaalfond*

207 miljonit
(2025-2032)

*Sotsiaalse kliimafondi loomise ettepaneku tegi komisjon 2021. aasta juulis ning selle abil leevendatakse mõju, mis kaasneb
heitkogustega kauplemise süsteemi laiendamisega hoonetele ja transpordile.
Fondist saavad toetust vähekaitstud kodumajapidamised ja mikroettevõtjad investeeringuteks 
puhtasse küttesse, elektrisõidukitesse, päikesepaneelidesse, jms.

63
eestlastest

75
eestlastest

usub, et kliimamuutuste 
kahju on suurem kui 

rohepöörde jaoks vajalikud 
investeeringud.

peab kliimamuutust 
suureks probleemiks.

 Rohkem kui



© Euroopa Liit, 2022

Taaskasutamine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale. Euroopa Komisjoni dokumentide taaskasutamist reguleerib komisjoni otsus 2011/833/EL (ELT L 330, 
14.12.2011, lk 39). Selliste elementide kasutamiseks või paljundamiseks, mis ei kuulu Euroopa Liidule, võib olla vaja taotleda luba otse asjaomaselt õiguste 
omajalt.

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2022

PDF    ISBN 978-92-76-53072-5     doi: 10.2834/116085      ML-07-22-356-EN-N

Suur osa saastekvootide müügitulust jääb riigile. Lisaks võib Eesti osa müügitulust kanda moderniseerimisfondi.  
Moderniseerimisfond alustas tegevust 2021. aastal.

2021. aastal moderniseerimisfondist Eestile eraldatud summad:

 15,5 miljonit eurot avaliku sektori hoonete energiatõhususe parandamiseks ja taastuvenergia kasutuselevõtuks. 

9 miljonit eurot ühistranspordi energiatõhususe suurendamiseks ja heite vähendamiseks.

Heitkogustega kauplemise 
süsteemist saadav tulu
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142 430 165 eurot

2021
245 766 330 eurot

2021 
moderniseerimisfondi
üle kantud
47 251 889 eurot




