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Keskkonnapoliitika rakendamise
läbivaatamine

EESTI

Euroopas on ambitsioonikaid õigusakte ja poliitikameetmeid õhu, vee ja looduse kaitseks, ringmajanduse edendamiseks
ja ringlussevõtu määra suurendamiseks. Meie keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks on kõige tähtsam neid rakendada.
Seepärast alustaski Euroopa Komisjon keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamist, et riigid saaksid selle vahendi abil ületada
keskkonnaküsimuste integreerimise süsteemseid takistusi, tehes kindlaks rakendamispuuduste põhjused. Keskkonnapoliitika
rakendamise läbivaatamine seisneb analüüsi, dialoogi ja vastastikuse toetuse regulaarses tsüklis. Käesoleval teabelehel
tehakse kokkuvõte aprillis 2019 avaldatud teise keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamise paketi tulemustest.

Riigi iseloomustus
Eesti on hõredalt asustatud riik, kus on suured
põlevkivi- ja mageveevarud ning rohkelt metsi.
Riigi avatud majandus on märkimisväärselt
kasvanud ning samas on vähenenud sellega
seotud surve keskkonnale. Üldiselt on Eestis
saavutatud häid tulemusi keskkonnapoliitika
rakendamisel, kuigi on ka parandamisruumi.

Peamised edusammud 2019. aasta keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamisel
✚✚ 
Teatud edu hakatakse saavutama jäätmete alal tänu riiklikule
jäätmekavale aastateks 2014-2020 ja ringmajanduse tegevuskava
vastuvõtmisele 2020. aastal.
✚✚ 
Majanduslike vahendite osas on tehtud märkimisväärseid
edusamme tänu Eesti valitsuse 2017. aasta märtsis tehtud otsusele
võtta kasutusele sõidukite registreerimislõiv, mis sõltub sõiduki
võimsusest ja CO2 heitest.
✚✚ Eesti eelarvetulu keskkonna jaoks olulistest maksudest on jätkuvalt
üks ELi suurimaid.

HEADE TAVADE NÄITEID EESTIST
✚✚ Riiklik keskkonnainvesteeringute fond pakub võimalusi keskkonnaalaste investeeringute tegemiseks.
✚✚ Eestil on üks ELi kõige täielikumaid tähtsusjärjestatud tegevuskavasid, mida on edukalt kasutatud Natura 2000 aladele
rahastuse saamiseks erinevatest ELi fondidest.
✚✚ Keskkonnaministeerium korraldab igal aastal partnerlusürituse, mis on hea näide sidusrühmade ja üldsuse kaasamisest
keskkonnaküsimuste lahendamisele.

Keskkond

Peamised proovikivid 2019. aasta keskkonnapoliitika
rakendamise läbivaatamisel
Ressursitõhusus ja
ressursside tootlikkus
VKEde ressursitõhususe suurendamisel on
Eestil veel arenguruumi, eriti kui võtta arvesse riigi üldiselt
tugevat innovatsioonipotentsiaali. Eestis on tugev üldsuse
toetus ressursitõhususe suurendamisele, näiteks keskkonnahoidliku tööstuse uuendusprogrammi Green Industry
Innovation Estonia ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kaudu. Seega tundub probleem seisnevat VKEde kaasamises ringmajandusega seotud tegevusse. Ressursside tootlikkuse poolest on Eesti tulemused jätkuvalt ELi halvimad,
kuigi olukord on 2015. aastast pisut paranenud.

Jäätmekäitlus
Hoolimata tehtud edusammudest leitakse komisjoni 2018. aasta varajase hoiatuse aruandes, et
Eestis on oht mitte täita olmejäätmete 50 % ringlussevõtu

eesmärki 2020. aastaks. Mingeid edusamme ei ole tehtud
liigse mehaanilis-bioloogilise töötluse ja põletamisvõimsuse kõrvaldamisel, sest need rajatised juba töötavad
ja neid on raske ajakohastada. Seetõttu on eesmärkide
täitmiseks kõige tähtsam investeerida liigiti kogumise ja
ringlussevõtu mahtude suurendamisse. Hiljuti toimunud
haldusreform (mis vähendas omavalitsuste arvu) võiks aidata parandada jäätmekogumisteenuste kooskõlastamist
ja suurendada nende tõhusust.

Ökoinnovatsioon
Eesti oli 2018. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabelis 17. kohal, olles tulemuslikkuse arengu
poolest innovaatorina tagant kolmandal kohal (3,2 %-line
tagasilangus 2010. aastaga võrreldes). Ökoinnovatsiooni tulemuslikkus ei peegelda täielikult riigi potentsiaali.
Ökoinnovatsiooni koondnäitaja oli 60, mis on 40 % alla ELi
keskmise.

Vastastikune toetus
Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamist toetab vahend TAIEX-EIR P2P, mille abil rahastatakse liikmesriikide
keskkonnaametite vastastikust õppimist. Eesti osales EIR P2P õpikodades, mis käsitlesid õhukvaliteeti ning kogemuste
vahetamist ja häid tavasid õhusaaste vähendamisel piirkondades või linnastutes, kus saasteainete tase välisõhus ületab
piir- või sihtväärtusi.

Täielik riigiaruanne Eesti kohta, teised riigiaruanded ning teatis „Keskkonnapoliitika rakendamise läbivaatamine 2019:
Euroopa, mis kaitseb oma kodanikke ja parandab nende elukvaliteeti“ on saadaval siin:

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
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