ELI ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA
2014–2020
Investeeringute suunamine majanduskasvu prioriteetidesse

Uus ühtekuuluvuspoliitika näeb ette, et regioonid ja liikmesriigid peavad ELi investeeringud
suunama majanduskasvu ja töökohtade loomise nelja põhilisse valdkonda:
•
•
•
•

Teadusuuringud ja uuendustegevus
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ikt)
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (vkede) konkurentsivõime parandamine
Vähese co2-heitega majandusele ülemineku toetamine

Prioriteet: vähese CO2-heitega majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites
Miks tasub investeerida üleminekusse vähese CO2-heitega majandusele?
ELi kliima- ja energeetikaeesmärkide saavutamine vähendab meie energiaalast sõltuvust
• Eesmärgid 2020. aastaks:
– kasvuhoonegaaside heite vähendamine 20 %;
– energiatõhususe suurendamine 20 %; ja
– vähemalt 20 % kasutatava energia tootmine taastuvatest allikatest.
• Eesmärgid 2050. aastaks:
– CO2 heite vähendamine 85–90 %.
Nende eesmärkide saavutamine loob uued majandusarengu võimalused, laiendades vähese CO2-heitega
tehnoloogiatega seotud äritegevust ja uurimistööd ning uute roheliste töökohtade loomist.

Kuidas on ühtekuuluvuspoliitika toetanud üleminekut vähese CO2-heitega majandusele
perioodil 2007–2013?
Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond on investeerinud 18,5 miljardit eurot vähese CO2heite teemadesse, nt taastuvenergeetikasse, energiatõhususse, puhtasse linnatransporti ja jalgrattateedesse.

Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020 läheb veelgi kaugemale.
Väike osa iga regiooni ERFi eraldisest investeeritakse meetmetesse, mis toetavad üleminekut vähese
CO2-heitega majandusele:
Regionaal- ja
linnapoliitika

• 20 % enamarenenud piirkondades;
• 15 % üleminekupiirkondades; ja
• 12 % vähemarenenud piirkondades.
See tagab perioodiks 2014–2020 vähemalt 23 miljardi euro suuruse investeeringu ERFilt. Lisaks toetavad
ka Ühtekuuluvusfondi investeeringud üleminekut vähese CO2-heitega majandusele. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi
investeeringud hõlmavad järgmisi valdkondi.
Taastuvenergia kasutamise suurendamine
• Investeeritakse taastuvallikatest pärineva energia tootmisse ja levitamisse.
• Toetatakse projekte, mis loovad teadlikkust ja suurendavad taastuvenergia kasutamist nii avalikus kui
ka erasektoris.
Energiakasutuse vähendamine
• Rahastatakse projekte, mis parandavad energiatõhusust ja arukat energiahaldust avalikes taristutes,
sh avalikes hoonetes, eluasemesektoris ja konkurentsivõime tõstmiseks tööstusliku tootmise kontekstis
(eeskätt VKEdes).
• Vähendatakse transpordist tekkivat heidet, toetades uute tehnoloogiate väljatöötamist ja edendades
linnades säästvat multimodaalset liikuvust, mis hõlmab nii linnatransporti, jalgrattasõitu kui ka kõndimist.
Nutikate energiasüsteemide edendamine
• Investeeritakse elektrilevi nutivõrkudesse, et võimaldada paremat energiatõhusust.
• Integreeritakse rohkem taastuvenergiat.
Integreeritud lähenemise julgustamine poliitika loomiseks ja juurutamiseks
• Töötatakse välja integreeritud vähese CO2-heite strateegiad eeskätt linnapiirkondade jaoks, mis võivad
hõlmata tänavavalgustust, säästvat multimodaalset liikuvust linnades ja arukaid elektrivõrke.
• Edendatakse vähese CO2-heite tehnoloogiate teadustööd ja uuendustegevust.
Samuti toetab Euroopa Sotsiaalfond meetmeid haridus- ja koolitussüsteemide täiustamiseks, mida on vaja
energeetika ja keskkonnaga seotud sektorite tööjõu oskuste ja kvalifikatsiooni kohandamiseks.

Uus strateegiline lähenemine
• Ühtekuuluvuspoliitika fondid on väga oluline vahend, mis aitab liikmesriike strateegia „Euroopa 2020”
eesmärkide, sh taastuvenergia ja energiatõhususe peaeesmärkide täitmisel. Investeeringutele olulise
strateegiabaasi pakkumiseks tuleb liikmesriikidel koostada riiklik taastuvenergia tegevuskava, milles
on prioriteedid taastuvenergia osa suurendamiseks, ja riiklik energiatõhususe tegevuskava, milles on
prioriteedid energiatõhususe parandamiseks.
• Edasist strateegilist suunda pakub uus energiatõhususe direktiiv. Selleks peavad liikmesriigid 2014.
aasta aprilliks looma pikaajalise strateegia investeeringuteks oma elamufondi renoveerimisse, sh
poliitikad ja meetmed kulutõhusa põhjaliku renoveerimise ergutamiseks. Need strateegiad loovad aluse
ühtekuuluvuspoliitika väga efektiivseteks investeeringuteks.
• Julgustame liikmesriike ja regioone kasutama CO2-heitega tehnoloogiate teadustöös ja uuendustegevuses
võimalikult palju oskusteavet, mis loodi ELi energiatehnoloogia strateegilise kava kontekstis, et kiirendada
säästlike vähese CO2-heitega tehnoloogiate väljatöötamist ja rakendamist.

