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Vajadus elada
keskkonna seatud

Vajadus eladaVajadus elada

piirides
a seatudseatu

Selleks, et säästlikult elada, tuleb kasutada Maa 
loodusvarasid nende taastumisega samas tem-
pos. Ent tarbimiskeskne ühiskond paneb planeedi 
tohutu surve alla.

Euroopa ökoloogiline jalajälg on planeedi suuri-
maid. Kui ülejäänud maailm elaks nagu euroopla-
sed, oleks nende ülalpidamiseks vaja rohkem kui 
kahe planeedi jagu ressursse. 

Mitu aastakümmet kestnud majanduskasv ja 
moodsa tehnoloogia areng on muutnud meie 
elu mugavamaks. Sellega on kaasnenud endisest 
suurem nõudlus toodete ja teenuste järele, mis 
omakorda on suurendanud nõudlust energia ja 
ressursside järele. 

Meie tootmis- ja tarbimisharjumused süvendavad 
paljusid keskkonnaprobleeme, näiteks globaalne 
soojenemine, reostus ning loodusvarade ja bio-
loogilise mitmekesisuse kadumine. 

1
1. Sissejuhatus

Vajadus elada keskkonna 
seatud piirides
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Meie tarbimisharjumused mõjutavad kogu 
planeeti: EL sõltub energiaressursside ja loo-
dusvarade impordist ning üha rohkem Euroo-
pas tarbitavatest toodetest tehakse mujal maa-
ilmas.

Mittesäästev tarbimine ja tootmine mõjuta-
vad järjest enam looduskeskkonda, ühiskonda, 
majandust ja ettevõtlust. Me peame elama 
säästlikumalt. See tähendab, et peame saavu-
tama vähemaga rohkem.

Meie elukvaliteet, jõukus ja majanduskasv sõl-
tuvad sellest, kas suudame elada olemasolevate 
loodusressursside seatud piirides. Selleks tuleb 
muuta toodete projekteerimise, valmistamise, 
kasutamise ja neist vabanemise viise. Selliste 
muutuste saavutamine sõltub meist kõigist: 
üksikisikutest, leibkondadest, ettevõtetest, 
kohalikest omavalitsustest ja riikide valitsus-
test ning rahvusvahelisest üldsusest.

Käesolevas brošüüris selgitatakse, kuidas sel-
lised muutused teoks teha. Keskendutakse 
sellele, kuidas tagada järeltulevatele põlvedele 
piisavalt loodusvarasid ja parem keskkond, 
muutudes ise arukamaks, keskkonnasõbrali-
kumaks ning energia- ja ressursitõhusamaks.

 

ELi kodanikud moodustavad maa-
ilma rahvastikust vähem kui 10%, 
kuid tarbivad poole maailma liha-
toodangust, veerandi maailmas too-
detud paberist ja 15% energiast.
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Inimeste kodude, kodutarvete, toidu ja reisimise 
arvele läheb 70–80% kõikidest keskkonnamõju-
dest alates reostusest ning kasvuhoonegaaside 
õhkupaiskamisest maakasutuse ja jäätmeteni.

2
Säästev tarbimine ja tootmine tähendab loodusvarade ja 
energia tõhusamat kasutamist ning kasvuhoonegaaside 
ja muude keskkonnamõjude vähendamist. See tähendab 
toodete ja teenuste tootmist ning kasutamist keskkonnale 
kõige vähem kahjulikul viisil. Eesmärk on rahuldada meie 
esmavajadused toodete ja teenuste järele, muutes samal ajal 
elukvaliteeti paremaks ja tagades, et ka tulevatele põlvedele 
jääks piisavalt ressursse.

Säästev tarbimine hõlmab elustiili, ostukäitumist ja seda, 
kuidas me tooteid ja teenuseid tarbime ning hiljem neist 
toodetest vabaneme. Säästva tootmise puhul keskendutakse 
tootmisprotsesside keskkonnamõjude vähendamisele ja 
paremate toodete väljatöötamisele.

Tulevikus on ressursi- ja energiatõhusus Euroopa konku-
rentsivõime aluseks. Säästev tarbimine ja tootmine annab 
ettevõtjatele võimaluse muuta keskkonnaprobleemid 
majanduslikeks võimalusteks, pakkudes samal ajal tarbija-
tele soodsamaid tehinguid.

2. Mis on säästev tarbimine ja tootmine?
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3Euroopas on võimalik säästvama tarbimise ja 
tootmise nimel ilma lisakulutusteta palju ära 
teha, kusjuures kasu saavad nii ettevõtted kui 
ka kodumajapidamised.

Euroopa Liit ja selle liikmesriigid mõistavad, 
et säästvam majandus ja elustiil on eluliselt 
vajalikud, ning nad on asunud tegutsema. 
2008. aasta juulis esitles Euroopa Komisjon 
säästva tarbimise ja tootmise ning säästva töös-
tuspoliitika tegevuskava.

Tegevuskava eesmärk on parandada toodete 
üldist keskkonnatoimet kogu nende olelusringi 
jooksul, et soodustada ja suurendada nõudlust 
paremate toodete ja tootmistehnoloogiate 
järele ning aidata tarbijatel teha paremaid vali-
kuid. Samuti on tegevuskava eesmärk julgus-
tada ELi tööstust kasutama võimalusi inno-
vatsiooniks, et tagada jätkuvalt tööstuse juhtiv 
positsioon keskkonnatoime valdkonnas.

Tegevuskava põhineb olemasolevatel lähene-
misviisidel, näiteks energiat tarbivate toodete 
projekteerimist käsitlevad õigusaktid, märgiste 
süsteemid, keskkonnajuhtimissüsteemid ning 
stiimulite väljatöötamine, mis julgustaks koda-
nikke ja ametiasutusi ostma keskkonnasõbra-
likke tooteid. Tegevuskava täiendab nimeta-
tud lähenemisviise ja sätestab uusi meetmeid 
lünkade täitmiseks, nii et lähenemisviisid toi-
miksid ühtse tervikuna. Samuti käsitletakse 
tegevuskavas võimalusi säästva tootmise ja tar-
bimise edendamiseks rahvusvahelisel tasandil.

ELi säästva tarbimise ja tootmise meetmed 
keskenduvad neljale põhieesmärgile: paremad 
tooted, arukam tarbimine, tõhusam ja puhtam 
tootmine ning ülemaailmse tegevuse toeta-
mine.

3. Mida EL sellega seoses ette võtab? 

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm 
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4

 4. Säästva tarbimise ja tootmise ning säästva 

   tööstuspoliitika tegevuskava 

Paljudel toodetel, mida me ostame ja igapäeva-
selt kasutame, on märkimisväärne mõju kesk-
konnale, alates nende tootmiseks vajalikest 
materjalidest kuni energiani, mida on nende 
kasutamisel vaja, ning jäätmeteni, mis tekivad 
nende toodete vananemisel.

Kui tänapäeva ühiskond tahab olla jätkusuut-
lik ka pikas perspektiivis, peavad tunnustatud 
normiks muutuma tooted, mille kahjulik mõju 
keskkonnale on kõige väiksem.

Energia- ja ressursitõhususe 
tagamine projekteerimise 
käigus
Esimene oluline samm on kõrvaldada järk-
järgult tooted, mis tarbivad liigselt energiat 
ja loodusvarasid või mis sisaldavad ohtlikke 
aineid või paiskavad õhku ohtlikke heitmeid. 
Järgmine samm on heade keskkonnanäita-
jatega energia- ja ressursitõhusate toodete 

edendamine. See tähendab, et alustada tuleb 
juba toodete projekteerimisetapis. Hinnan-
guliselt määratakse 80% kogu tootega seotud 
keskkonnamõjust kindlaks just selles etapis.

EL võttis 2005. aastal vastu õigusakti, mis 
kohustab tootjaid pöörama tähelepanu ener-
giatarbimisele ning muudele keskkonnaaspek-
tidele juba toote väljatöötamise ja projekteeri-
mise etapis. 

Energiat tarbivate toodete ökodisaini direktiivi 
alusel on võimalik kehtestada tootekohaste 
meetmetega toimivusnõuded suurele hulgale 
palju energiat tarbivatele tavatoodetele, näi-
teks katlad, veekuumutid, arvutid ja televii-
sorid. Nõuetele mittevastavaid tooteid ei saa 
Euroopas turustada. 

Kuigi direktiivi peamine eesmärk on vähen-
dada energiatarbimist, kohustab see ühtlasi 
mõtlema toote kogu olelusringile. Seega tuleb 

Paremad tootedParemad tootedParemad tootedParemad tooted
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Järjepidevad ja usaldusväärsed meetodid ja andmed 
on väga olulised poliitikakujundajatele ja ettevõtetele, 
kes hindavad nende alusel toodete üldist keskkonna-
toimet ning kontrollivad tehtud edusamme.

Euroopa Komisjon töötab praegu välja kvaliteetseid meetodeid, millega hinnata too-
dete keskkonnatoimet kogu olelusringi vältel. Tööstus- ja kaubandusettevõtetele 
tehakse need meetodid kättesaadavaks käsiraamatus.

võtta arvesse keskkonnaalaseid kaalutlusi, nagu 
materjalide valik, vee kasutamine, heitmed, 
jäätmete küsimus ja ringlussevõtt.

Tegevuskavaga laiendatakse direktiivi, hõlma-
tes ka energiamõjuga tooted. See hõlmab too-
teid, mille kasutamise ajal ei tarbita energiat, 
kuid millel on energia tarbimisele otsene mõju, 
näiteks aknad ja vett tarbivad tooted. Näiteks 
vett säästvad kraanid ja dušid aitavad vähen-
dada vee tarbimist ning seega ka vee soojen-
damiseks kuluvat energiat, säästes nii raha kui 
ka ressursse. Laiendatud direktiivi alusel võib 
neile toodetele kehtestada ka kohustuslikud 
miinimumnõuded.

Lisaks miinimumnõuetele määratakse läbi-
vaadatud ökodisaini direktiiviga kindlaks ka 
vabatahtlikud keskkonnatõhususe sihttasemed. 
Kui näiteks teatavad kuumaveekatlad tarbivad 
oluliselt vähem energiat kui ülejäänud sarnased 
tooted, on nende katelde standard sihttasemeks 
kogu tööstusharule. Nõuded ja sihttasemed 
vaadatakse regulaarselt läbi, et võtta arvesse 
tehnoloogia arengut. 

Komisjon hindab laiendatud ökodisaini direk-
tiivi tõhusust 2012. aastal ja otsustab, kas seda 
tuleks laiendada kõikidele toodetele. Samal ajal 
vaadatakse üle ka tegevuskava.

http://ec.europa.eu/enterprise/eco_design/
index_en.htm 

Järjepidevad 
andmed ja meetodid 

kg006508ET_2.indd   10 12/07/10   08:29



11

Arukam tarbimine
eeldab säästvaid

rukam tarbiminekam tarbimine
oste
vaidi

Tarbijad saavad ostusid tehes oma valikute 
kaudu keskkonnakaitset oluliselt mõjutada. 
Keskkonnahoidlik ostmine on lihtsam, kui 
te arvata oskate. Kasutusel on mitmesugused 
tarbijaid abistavad märgistussüsteemid, mis 
annavad üksikasjalikku teavet toodete kesk-
konnatoime kohta. Kui sellised ELi õigusak-
tid nagu ökodisaini direktiiv tagavad toodete 
tehnilise täiustamise, siis märgistus on kasulik 
tarbijatele, andes neile teadlike valikute tege-
miseks olulist teavet.

Otsige märgiseid

ELi energiamärgistuse direktiivis nõutakse, et 
tootjad ja jaemüüjad teeksid tarbijatele kätte-
saadavaks märgised, millel on näha pesumasi-
nate, nõudepesumasinate ning muude kodu-
masinate energiatarbimine.

Tegevuskavaga laiendatakse sellist märgis-
tussüsteemi paljudele toodetele, sealhulgas 
nii energiat tarbivatele kui ka energiamõjuga 
toodetele. See loob mitu eelist. Näiteks akende 
isolatsioonivõime märgise abil saavad tarbi-
jad kodus remonti tehes valida mitte üksnes 
parema akna, vaid säästa edaspidi ka raha küt-
tearvetelt.

Veel üks lihtne viis, kuidas nii avaliku sektori 
kui ka eratarbijad saavad valida turul olevatest 

toodetest kõige keskkonnasõbralikumad, on 
otsida toodetel ELi ökomärgist, mis on ker-
gesti ära tuntav lillekujulise logo järgi. Märgise 
väljaandmisel võetakse arvesse toote peamisi 
keskkonnamõjusid ja selle keskkonnatoimet. 
Üksnes kõige väiksema keskkonnamõjuga kau-
bad – 10–20% toodetest – vastavad ELi öko-
märgise kriteeriumitele. Hetkel hõlmab ELi 
ökomärgis puhastusvahendeid, kodumasinaid, 
pabertooteid, rõivaid, majapidamis- ja aiatöö-
riistu, määrdeaineid ja selliseid teenuseid nagu 
turistide majutus.

Tegevuskavaga toetatakse ELi ökomärgist, 
laiendades sellega hõlmatud toodete ja tee-
nuste valikut ning keskendudes toodetele, 
mille keskkonnamõju on kõige suurem ja mil-
lel on kõige rohkem arenguruumi. Selline ula-
tuslikum kohaldamisala 
võimaldab töötada välja 
kriteeriumid toidu ja 
jookide jaoks. Muudetud 
ELi ökomärgis vähendab 
bürokraatiat ja lihtsustab 
kriteeriume märgist taot-
levate ettevõtete jaoks.

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

Arukam tarbimine eeldab 
säästvaid oste

4
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Keskkonnahoidlik ost ja müük 

Kui me tahame oma tarbimisharjumusi muuta, 
peame teadma, kust ja kuidas keskkonnasõbra-
likke tooteid osta. Tarbijate ja tootjate vaheli-
ses suhtluses võtmeisikuks olevatel jaemüüja-
tel on teadlikkuse tõstmisel ning ostukäitumise 
mõjutamisel tohutu roll, sest just nemad saa-
vad pakkuda meile säästvamaid võimalusi.

Jaemüüjad mõistavad üha enam, et säästvus on 
suurepärane võimalus oma äritegevuse laien-
damiseks ning konkurentsivõimelisemaks ja 
innovaatilisemaks muutmiseks. Säästvamate 
toodete edendamiseks ning tarbijate paremaks 
teavitamiseks on jaemüügisektoris ja selle tar-
neahelas vaja teha siiski rohkem jõupingutusi. 
Näiteks saavad jaemüüjad võtta südameasjaks 
pakkuda tarbijatele säästvamaid puittooteid, 
edendada energiasäästlike elektripirnide ost-
mist ning vähendada oma ökoloogilist jala-
jälge.

Selleks on Euroopa Komisjon loonud jaemüü-
jate foorumi, mis hõlmab ka teisi huvitatud isi-
kuid, nagu tootjad ning tarbijate ja teiste huvi-
rühmade valitsusvälised organisatsioonid.

Eesmärk on panna suured jaemüüjad võtma 
mitmesuguseid jõulisi ja konkreetseid keskkon-
nameetmeid, mida kontrollitakse regulaarselt. 

Ühtlasi toetab Euroopa Komisjon meetmeid, 
millega suurendatakse tarbijate teadlikkust ja 
aidatakse neil teha säästvamaid valikuid.

http://ec.europa.eu/environment/
industry/retail/index_
en.htm 

Lisaks jaemüüjate foo-
rumi tööle, millega 
edendatakse säästvamaid 
ostuharjumusi, on välja 
töötatud mitu vahendit, 
mille kaudu antakse nii 
noortele kui ka täiskasva-
nutele muu hulgas teavet 
säästva tarbimise kohta. 
Sellised vahendid on õpi-
lastele suunatud Euroopa 
päevik, mida jagatakse ELi 
koolides, ning veebipõhine 
tarbijate teavitamise ja harimise vahend, mis 
sisaldab alates 2009. aasta novembrist ka sääst-
vat tarbimist hõlmavat moodulit.

http://www.dolceta.eu 

http://ec.europa.eu/consumers/
empowerment/cons_education_en.htm#diary 
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Avaliku sektori raha mõistlik 
kasutamine

Euroopa ametiasutused on mõjukad tarbijad. 
Igal aastal kulutavad nad kaupadele ja teenus-
tele 16% ELi SKPst ehk umbes 2000 miljardit 
eurot. Keskkonnaalaste kaalutluste kaasami-
sega pakkumismenetlusse on ametiasutustel 
võimalik säästa energiat, vett ja ressursse ning 
vähendada jäätmete ja heitmete teket, sõlmi-
des samal ajal majanduslikult soodsaid lepin-
guid. Need keskkonnahoidlikud riigihanked 
mängivad uute toodete, keskkonnahoidliku 
tehnoloogia ja innovatsiooni edendamisel 
tähtsat rolli.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku muuta 
2010. aastaks pooled ELi liikmesriikides kor-
raldatavad pakkumismenetlused keskkon-
nahoidlikuks. See eesmärk on seotud ühiste 
kriteeriumite väljatöötamisega kümne priori-
teetse toote- ja teenusterühma jaoks. Koostöös 
liikmesriikide ja huvitatud isikutega välja töö-
tatud kriteeriumite rakendamise hõlbustami-
seks varustab komisjon ametiasutused vajalike 
koolitusvahendite ja suunistega.

Hiljuti tehtud uurimus näitab, et keskkon-
nahoidlike riigihangete rakendamise kaudu 
kümnes prioriteetses sektoris on võimalik 
vähendada CO

2
-heiteid keskmiselt 25% ning 

1. Ehitus
2. Toit ja toitlustusteenused
3. Transport
4. Elekter
5. Kontorite IT-seadmed
6. Tekstiilmaterjalid
7. Koopia- ja joonestuspaber
8. Mööbel
9. Puhastusvahendid ja -teenused
10. Aiatööriistad ja -teenused

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

Keskkonnahoidlike 
riigihangete kümme 
prioriteetset toote- 
ja teenusterühma:
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vähendada avaliku sektori hangete üldist mak-
sumust 1% võrra. Sama uurimus näitab ka, et 
kõige paremaid tulemusi saavutanud seitsmes 
liikmesriigis (Austria, Taani, Soome, Saksa-
maa, Madalmaad, Rootsi ja Ühendkuningriik) 
sisaldas kõikide hangete maksumusest kesk-
konnalaseid kaalutlusi keskmiselt 45% ja kõiki-
dest hankelepingutest 55%.

Hiljuti kehtestati uute õigusaktidega teatava-
tes sektorites kohustuslikud keskkonnahoid-
liku riigihanke kriteeriumid. Energy Star’i 

määruses sätestatakse energiatõhususe mii-
nimumnõuded IT-seadmetele, mida ostavad 
keskvalitsused ja ELi institutsioonid. Keskkon-
nasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidu-
kite hanke direktiiv kohustab ametiasutusi ja 
ettevõtjaid silmas pidama kasutusiga hõlma-
vat energiatarbimist ning süsinikdioksiidi ja 
saasteainete heiteid. Energiamõjuga toodetega 
seoses tegi komisjon muudetud energiamär-
gistuse direktiivis ettepaneku kehtestada ame-
tiasutustele kohustuslikud keskkonnahoidliku 
riigihanke tasemed.

Paljud ELi liikmesriigid 
juba pakuvad stiimuleid, 
mis julgustaksid tarbi-
jaid ostma ning tootjaid 
tootma ja osutama kesk-
konnahoidlikke tooteid ja 

teenuseid. Kriteeriumid, millele need peavad vastama, 
on siiski riigiti väga erinevad. 

Tegevuskava kohaselt peavad teatavad esmatähtsad too-
ted vastama konkreetsetele energiatõhususe ja keskkon-
natoime nõuetele, et need saaksid osa stimuleerimis-
algatustest ning kuuluksid liikmesriikide ametiasutuste 
ja ELi institutsioonide poolt hangitavate toodete hulka.

Selle taseme tunneb ära kohustusliku märgistamise käi-
gus konkreetsele tooterühmale kehtestatud märgistus-
klassi järgi. Liikmesriikidel on õigus otsustada, kas ja 
kuidas stiimuleid määrata. Euroopa Komisjon uurib ka 
võimalusi, kuidas anda tarbijatele keskkonnahoidlike 
toodete ostmise puhul maksusoodustust. 

Stiimulid 
keskkonnahoidlike 
toodete ostmiseks
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Nõiaringist positiivseks 
mõjuringiks

Kuigi keskkonnateadlikkus suureneb, ei oska 
paljud inimesed siiski seostada oma tarbimis-
harjumusi sellise ulatusliku probleemiga nagu 
kliimamuutus.

Turuhinnad ei peegelda toodete ja teenuste 
tootmise ja tarbimise täielikku maksumust. 
Hindade kujundamisel ei ole võetud arvesse 
tootmise ja tarbimisega tekkivaid keskkonna-
probleeme, nagu kasvuhoonegaaside õhku-
paiskamisega seotud kliimamuutus, loodusva-
rade liigsest kasutamisest tingitud bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemine ja reostusest tule-
nevad terviseprobleemid.

Sageli ei vali tarbijad tooteid, mis on olelusrin-
gist lähtudes parimate toimeomadustega, sest 

tihti on esialgsed kulud suuremad ning mõnel 
juhul ei teata, milline on toodete mõju ja eeli-
sed tulevikus. 

Vähene nõudlus ei innusta ettevõtteid inves-
teerima tootedisaini, mis vähendaks nega-
tiivseid keskkonnamõjusid nende tootmisel, 
kasutamisel ja kõrvaldamisel. Seega jääb teh-
noloogia areng peatuma ning keskkonna seisu-
kohast paremad tooted ja teenused ei ole alati 
turul kättesaadavad.

Sellest nõiaringist tuleb välja murda. Selleks on 
vaja parandada toodete keskkonnatoimet kogu 
nende olelusringi vältel, edendades ja stimu-
leerides nõudlust paremate toodete ja tootmis-
tehnoloogiate järele ning aidates tarbijatel teha 
paremaid valikuid ühtsemate ja lihtsamate 
märgistuste abil.
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Toodete olelusring

Loodusvarade 
kaevandamine

Korduskasutamine, 
ringlussevõtt, 

taaskasutamine

Disain 

Tootmine

Turustamine

Kasutamine

Tagasivõtmine
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ELi poliitika on olnud tööstustoodangu kesk-
konnasäästlikumaks muutmisel ja tõhusamate 
protsesside edendamisel edukas, vähendades 
märkimisväärselt reostust ja heitmeid ning 
suurendades ringlussevõtmise taset. Materja-
litõhususe parandamiseks ja kõige innovaatili-
sema  tehnoloogia laiemaks kasutuselevõtuks 
tuleb siiski veel palju teha.

Ressursitõhususe parandamine vähendab sõl-
tumist toorainetest, soodustab ressursside 
optimaalset kasutamist ja ringlussevõttu ning 
võib märkimisväärselt vähendada ettevõtete 
jooksvaid kulusid.

Ressursside tootlikkus ehk see, kui palju 
majanduslikku väärtust toodetakse kasutatud 
ressursi kohta, on ELis viimase kümne aastaga 
kasvanud 2,2% aastas tänu tõhususe paranemi-
sele ja teenuste kasvavale osakaalule majandu-
ses. Tegevuskava kohaselt töötatakse ressursi-
tõhususe kontrollimiseks ja võrdlemiseks välja 
uued vahendid. 

Uutele probleemidele 
uued lahendused

Euroopas on keskkonnahoidlikul ehk keskkon-
nasõbralikul ja ressursitõhusal tehnoloogial 

keskkonna kaitsmisel ja ressursside tõhusamal 
kasutamisel väga oluline osa. Selles valdkonnas 
tegutsetakse ELi keskkonnatehnoloogia tege-
vuskava alusel. Keskkonnasäästlik tööstus on 
ELi majanduse kõige kiiremini kasvav sektor 
ning see on ka valdkond, kus Euroopa on üle-
maailmne liider. Euroopas paikneb ligikaudu 
kolmandik maailma keskkonnasäästliku töös-
tuse turust, mille väärtus kasvab prognooside 
kohaselt 2020. aastaks 2200 miljardi euroni.

Kõnealune tööstus pakub lahendusi veele, 
õhule ja pinnasele tekitatavate keskkonnakah-
justuste mõõtmiseks, vältimiseks ja parandami-
seks ning selliste probleemide lahendamiseks 
nagu jäätmed, müra ja kahjud ökosüsteemi-
dele. See hõlmab selliseid sektoreid nagu heit-
vee- ja jäätmemajandus, taastuvad energiaalli-
kad, keskkonnaalane nõustamine, õhusaaste ja 
ökoehitus. 

Üks viis innovatsiooni taseme mõõtmi-
seks on vaadata väljastatud patentide arvu. 
Ökoinnovatsiooni patentide arv ELis kasvab 
ja parimaid tulemusi saavutavad liikmesrii-
gid annavad 3,5  patenti SKP 1 miljardi euro 
kohta. ELi innovatsioonipoliitika raames töö-
tatakse välja abivahendid sihttasemete kont-
rollimiseks ja ökoinnovatsiooni kasutuselevõtu 

Tõhusam ja puhtam tootmineTõhusam jaõhusam ja puhtam tootminehusam ja puhtam tootmine

puhtam tootmine
Tõ jjõhusam ja puhtam tootminehusam ja puhtam tootmineõhusam ja puhtam tootminem ja puhtam tootm

4
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kiirendamiseks Euroopa Liidus. Selliste abiva-
hendite hulka kuuluvad patendipõhised näita-
jad, statistilised vahendid ja iga-aastased üle-
vaated.

Euroopa Komisjonil on käimas uurimus, et 
saada teada, millised on keskkonnasäästliku 
tööstuse laialdasema leviku peamised takistu-
sed. Uurimuses keskendutakse innovatsiooni 
rahastamisega seotud halduskoormusele ja 
takistustele. Eesmärk on soodustada kesk-
konnasäästliku tööstuse kasvu, luues ettevõt-
jasõbraliku regulatiivse keskkonna ja uurides 
muude sektorite, näiteks info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia, potentsiaali.

http://ec.europa.eu/environment/etap/index_
en.html

Uue tehnoloogia 
keskkonnatoime valideerimine

Ökoinnovatsiooni potentsiaal keskkonnaprob-
leemide lahendamisel on siiani peaaegu kasu-
tamata. Üheks peamiseks põhjuseks on toimi-
vust käsitleva usaldusväärse teabe puudumine.

Komisjon teeb ettepaneku luua ELi hõlmav 
keskkonnatehnoloogia kontrollisüsteem, et 
tagada kolmandate isikute kontroll uue tehno-
loogia keskkonnatoime üle. See oleks vabataht-
lik ja osaliselt omafi nantseeritud ning haka-

taks kasutama liikmesriikides olemasolevaid 
asutusi ja teadmisi.

Süsteem on mõeldud väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, kellel puuduvad res-
sursid ja suutlikkus demonstreerida uue kesk-
konnatehnoloogia toimivust, nii et see tõm-
baks ligi nii investoreid kui ka kliente.

Süsteemi kohaselt toimub kontroll tehnoloogia 
arendajate väidete alusel ja tulemused tehakse 
avalikkusele kättesaadavaks kontrollideklarat-
siooni vormis.

Tööstuse keskkonnahoidliku 
potentsiaali täielik 
rakendamine 
Organisatsioonid saavad tõhusust 
parandada muu hulgas selliste 
keskkonnajuhtimissüsteemide 
kaudu nagu ELi keskkonnajuh-
timis- ja auditeerimissüsteem 
(EMAS). See on vabatahtlikkusel 
põhinev süsteem, mis aitab opti-
meerida tootmist ja tööprotsesse ning kasu-
tada ressursse tõhusamalt.

Süsteem annab olulisi eeliseid neile, kes on 
seadnud eesmärgi kaitsta keskkonda ja kes 
parandavad pidevalt oma töötavasid.
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Organisatsioonid saavad kulusid kokku hoida, 
vähendades ressursside, näiteks energia ja vee 
tarbimist ning materjalide kasutamist ja rais-
kamist. Süsteemiga liitunud on tootmissüs-
teemide ja tööprotsesside muutmise kaudu 
suutnud märkimisväärselt vähendada kasvu-
hoonegaaside heitkoguseid.

Komisjon on süsteemi läbi vaadanud, et muuta 
see kulude ja asjaajamise vähendamisega orga-
nisatsioonidele, eelkõige väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele, ahvatlevamaks.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_
en.htm 

Väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate abistamine 

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad 
(VKEd) on Euroopa majanduse selgroog, moo-
dustades kõikidest ettevõtjatest 99% ja andes 
tööd enam kui 100 miljonile inimesele. Paljud 
VKEd leiavad siiski, et usaldusväärse keskkon-
najuhtimise pakutud ärivõimalusi on keeruline 
täielikult kasutada. Põhjuseks on teabe puu-
dumine, ebapiisava erialase asjatundlikkuse 
ning rahaliste vahendite ja inimressursside 
vähesus. Euroopa Komisjon mõistab raskusi, 
millega väikeettevõtjatel tuleb kokku puu-
tuda, ja võtab meetmeid nende abistamiseks. 

Komisjon toetab VKEsid mitme algatuse, 
sealhulgas keskkonnanõuete järgimise abiprog-
rammi (ECAP) kaudu. Abiprogrammi eesmärk 
on parandada VKEde keskkonnatoimet, aida-
tes neil vastu võtta kergesti kasutatavaid kesk-
konnajuhtimissüsteeme, parandades kohaliku 
keskkonnaalase teadmistebaasi kättesaadavust 
ning pakkudes sihipärast rahastamist ja tea-
vet. VKEde tugiorganisatsioonid, sealhulgas 
komisjoni Euroopa ettevõtlusvõrgustik, on 
programmi elluviimisel võtmepartnerid, kes 
julgustavad aktiivselt VKEsid võtma kasutusele 
keskkonnasõbralikke ja energiatõhusaid lahen-
dusi. Selle saavutamiseks vajalikud tegevused 
hõlmavad koolitusprogrammide sisulist välja-
töötamist ning energia kokkuhoidu ja keskkon-
nanõuetele vastavust käsitleva konkreetsetest 
vajadustest lähtuva oskusteabe kättesaadavaks 
tegemist. Eespool toodu on täienduseks toetu-
sele, mida pakutakse VKEdele ELi konkurent-
sivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi 
kaudu, mis toetab ökoinnovatsiooni, tagades 
parema juurdepääsu rahastamisele ja edenda-
des Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet.

http://ec.europa.eu/environment/sme/  

http://www.enterprise-europe-network.
ec.europa.eu/index_en.htm  
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Ülemaailmse
tegevuse toetamine

Ülemaailmseemaailm

Ülemaailmsete heade tavade 
edendamine

Viimastel aastatel on märkimisväärselt suu-
renenud Euroopasse imporditavate tarbekau-
pade ja tööstustoodangu hulk. See tähendab, 
et tarbimisest tingitud negatiivsed keskkonna-
mõjud ei ilmne mitte ainult meie endi kodus, 
vaid ka maailma teistes riikides, kus neid too-
teid toodetakse. Sageli on tootjariikideks aren-
guriigid, mis on kõige vähem võimelised toime 
tulema üha kasvava keskkonnakoormusega.

Tootjariikidest paljud kasvavad nii majan-
duslikus mõttes kui ka rahvaarvult. Seda-
mööda, kuidas nende jõukus kasvab, kasvab 
ka ülemaailmne nõudlus ressursside ja energia 
järele. Säästva tarbimise ja tootmise poliitika 
pakub pikaajaliseks arenguks ressursitõhusaid 

alternatiive. Selle saavutamiseks teeb EL tihe-
dalt koostööd teiste riikidega, et toetada üle-
maailmset üleminekut ressursitõhusale ja 
vähem CO

2
-heiteid tekitavale majandusele. 

See tähendab kindlat osalemist Marrakechi 
protsessis, mis aitab riikidel ja piirkondadel üle 
kogu maailma välja töötada säästva tarbimise 
ja tootmise programme ja poliitikat. EL esin-
dab Euroopa regiooni Marrakechi protsessi 
nõuandekomitees, mis annab nõu program-
mide kümneaastase raamistiku väljatöötami-
seks, eesmärgiga ühendada erinevaid algatusi. 
ELi säästva tarbimise ja tootmise ning säästva 
tööstuspoliitika tegevuskava täiendab piir-
kondliku tegevuskavana märkimisväärselt nii 
Marrakechi protsessi kui ka programmide 
kümneaastast raamistikku.

Ülemaailmse tegevuse toetamine

4
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Üleminek säästvusele

Reageerides vajadusele puhtama ja energia-
tõhusama tööstuse järele Aasias, käivitas 
Euroopa Komisjon programmi SWITCH-Asia. 
Programmi sihtrühm on väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtjad ning sellega edendatakse 
keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja tavade 
kasutamist ning toetatakse tarbimisharju-
muste muutumist vähem kahjulike toodete ja 
teenuste suunas. Programm aitab vähendada 
vaesust nii otseselt, suurendades tööhõivet 
ja sissetulekuid (mis saavutatakse tootmise 
laiendamise ja konkurentsivõime parandamise 
kaudu), kui ka kaudselt, parandades elutingi-
musi (vee- ja õhusaaste ning jäätmete vähen-
damise kaudu).

Euroopa Komisjon toetab ka säästva tarbi-
mise ja tootmisega tegelevaid riikide ümar-
laudu, mille eesmärk on vahetada kogemusi ja 

parimaid tavasid. Ümarlaudu on peetud Hii-
nas, Indias ja Lõuna-Aafrikas.  

Täiendavate jõupingutuste eesmärk on eden-
dada vähese CO

2
-heitega tehnoloogia ning 

keskkonnasõbralike toodete ja teenuste levi-
kut. EL jätkab jõupingutusi kaubanduspoliitika 
ja tööstusharu dialoogi nimel eesmärgiga kao-
tada sellistele kaupadele ja teenustele kehtes-
tatud tariifi d. Rahvusvaheliste keskkonna- ja 
energiatõhususstandardite vastuvõtmine val-
mistab turgu ette säästvamate toodete jaoks 
ning pakub uusi võimalusi ökoinnovatsiooni 
ettevõtjatele.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/
regional-cooperation/environment/switch_
en.htm 

http://esa.un.org/marrakechprocess/ 

Loodusvarade säästva majandamise rahvusvaheline 
töörühm on 2007. aastal Euroopa Komisjoni ja ÜRO 
Keskkonnaprogrammi loodud teaduslik töörühm, 
mille eesmärk on koostada sõltumatuid hinnanguid 

loodusvarade kasutamise keskkonnamõjude kohta kogu olelusringi vältel ning anda 
nõu selliste mõjude vältimiseks. Töörühm nõustab valitsusi ja organisatsioone ning 
annab olulisi baasteadmisi, mis toetavad säästva tarbimis- ja tootmispoliitika välja-
töötamist. Töörühma eesmärk on suurendada kõikjal maailmas ressursitõhusust ning 
kõrvaldada majanduskasvu ja keskkonnaseisundi halvenemise vaheline seos. 

Teaduspõhine 
poliitikakujundamine
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Euroopa Komisjon

Arukam ja keskkonnasõbralikum
Säästev tarbimine ja tootmine

2010 – 25 lk – 21 x 21 cm

ISBN 978-92-79-15739-4

Valige tooteid, mis ei ole liigselt pakendatud, ning võimaluse 

korral ostke täitepakendeid – nii vähendate jäätmete teket ja 

energiatarbimist.

Säästke energiat. Kustutage tuled ning lülitage seadmed ja laa-

dijad välja, kui te neid ei kasuta.

Enne mõelge, siis ostke. Toidu äraviskamine tähendab energia, ressursside ja raha raiskamist. Ostke 

ainult seda, mida teil läheb vaja, ning kontrollige aegumistähtaegu.

Uurige märgiseid. ELi ökomärgis on äratuntav lille kujutise järgi ning see tähistab keskkonnasõbra-

likke tooteid ja teenuseid alates värvidest ja lõpetades telkimisplatsidega. Enne elektriliste või elekt-

rooniliste seadmete ostmist vaadake ELi energiamärgiselt, kui palju need elektrit tarbivad.

Minge ökopuhkusele. Üha rohkem reisikorraldajaid pakub puhkuseks säästlikke võimalusi, vähen-

dades majutuse või reisimise mõju või aidates teil parandada keskkonda.

Tarbige vastavalt hooajale. Ostke ja tarbige kohalikke hooajalisi puu- ja köögivilju. Nii hoiate kokku 

energia ja ressursside arvelt, mida kulutatakse nende transpordiks kauge maa tagant või intensiiv-

tootmiseks kasvuhoonetes.

Sööge vähem liha. Liha tootmine on palju ressursimahukam ja selle keskkonnamõju on palju suu-

rem kui muude toiduainete puhul, nii et liha tarbimise vähendamine toob kaasa muutusi. 

Otsustage taastuvenergia kasuks. Üha enam on riike, kus energiatootjad varustavad kodusid ja 

töökohti taastuvatest energiaallikatest toodetud elektriga. Kui soovite veelgi kaugemale minna, võite 

toota kodus vaja mineva energia tuulegeneraatori, päikesepatareide või fotogalvaaniliste elementide 

abil. Paljud kohalikud omavalitsused toetavad energia väiketootmist rahaliselt.

Kasutage sõiduauto asemel alternatiivseid liiklusvahendeid. Aidake kaasa liiklusummikute ja 

liiklusest tingitud õhusaaste vähendamisele, kasutades ühistransporti, jalgratast või käies jala.

Kasutage vett säästlikult. Ärge jätke hambaid pestes kraani lahti, sest see raiskab väärtuslikku joo-

givett.

10 moodust 
ökoloogilise jalajälje 
vähendamiseks
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