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Eessõna

Hetkel, mil me avaldame käesoleva 8. ühtekuuluvusaruande, algab maailmas 
kolmas COVID-19 pandeemia aasta. Meie Euroopas püüdleme tugeva ja 
tasakaalustatud taastumise poole ning tõepoolest: Euroopa tasandil võetud 
otsustavate meetmetega on välditud halvemaid tagajärgi ja meie majandus 
taastub kiiremini kui oodatud. Siiski peidavad ELi keskmise andmed sageli 
märkimisväärseid piirkondlikke erinevusi. Kogemused näitavad, et kriisid 
võivad avada pragusid meie ühises kodus – kas taastumine jätab mõned 
piirkonnad tagaplaanile?

Aruande esialgsed tulemused näitavad, et pandeemia on pannud proovile nii 
meie tervishoiusüsteemi kui ka meie majanduslikud ja sotsiaalstruktuurid ja 
paljastanud kõigis neis teravad piirkondlikud erinevused. Piirangud inimeste 
ja kaupade liikumisele on viinud mitmes piirkonnas järsu majanduslanguseni. 
Riigipiiride sulgemine on mõjutanud piirialasid ebaproportsionaalsel viisil. 
Lühidalt, ilmnenud on uued territoriaalsed ja sotsiaalsed erinevused.  

Lisaks pandeemia mõjule näitab käesoleva aruande mitmekülgne analüüs 
liidusisese territoriaalse ühtekuuluvuse mitmesuguseid erinevaid suundumusi 
– mõned neist on positiivsed, kuid mõned murettekitavad. Enamik vähem 
arenenud piirkondadest vähendab jätkuvalt mahajäämust, kuid mitu 
üleminekupiirkonda jääb maha. Töötuse määrad on kõrgemad kui iial varem, 
kuid piirkondlikud erinevused on jätkuvalt suured ja jätkuvalt on olemas väikesi 
piirkondi, kus inimesed kannatavad puudust, seda isegi jõukates piirkondades. 
Kolmanda taseme hariduse omandanud inimeste osakaal tõuseb jätkuvalt, 
kuid suureneb ka innovatsioonilõhe. Aeglaselt on usaldus ELi vastu kasvanud, 
kuid mõnes piirkonnas, konkreetsemalt maapiirkondades, on see jätkuvalt 
madal. Valitsemise kvaliteet on paranenud, kuid õigusriigi põhimõtte järgimine 
on mõnes liikmesriigis halvenenud. 

Mitme aastakümne vältel on ELi ühtekuuluvuspoliitika vähendanud piirkondlikke 
erinevusi, suurendanud majanduskasvu ja parandanud elukvaliteeti. See 
on mänginud keskset rolli ülespoole suunatud sotsiaalse lähenemise 
edendamisel, mida toetab Euroopa sotsiaalõiguste sammas. Uute 2021.–
2027. aasta ühtekuuluvusprogrammidega jätkatakse seda head ettevõtmist 
tihedas koostoimes NextGenerationEU paketi rahaliste võimalustega.

Kuid väljakutseid jätkub ja poliitikavahendeid tuleb kohandada – maailm 
muutub kiiresti. Kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika abil toetada rohepööret 
ja digiüleminekut? Kuidas saab reageerida demograafilistele probleemidele? 
Kuidas saab vältida uute erinevuste tekitamist ja olemasolevate erinevuste 
süvendamist? Kuidas saab sellega tuua innovatsiooni kõigisse piirkondadesse, 
edendada piiriülest koostööd ja tugevdada sidemeid linnade ja maapiirkondade 
vahel? Kuidas saab paremini edendada naiste, puudega inimeste, noorte, 
madala kvalifikatsiooniga töötajate, rändajate ja rahvusvähemuste ning 
puudustkannatavates piirkondades elavate inimeste sotsiaalset kaasamist? 
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Ebakindlas ja muutuvas keskkonnas peame endalt küsima: millised on parimad 
töövahendid ja lähenemisviisid selleks, et jätkata konkurentsivõimelisema, 
sotsiaalselt sidusa, territoriaalselt tasakaalustatud ja kindlalt tulevikku 
vaatava liidu tagamist? Seda mitte ainult lähima paari aasta jooksul, vaid 
järgmise 30 aasta jooksul. Kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika jätkuvalt täita 
Euroopa „lähenemismehhanismi“ tugeva ergutaja ülesannet? Seda arutelu on 
vaja ja arutelu tuleb toetada faktidega: käesoleva aruande mitmekülgne sisu 
ja analüüs aitavad arutelu edendada.   

Elisa Ferreira,  
ühtekuuluvuspoliitika ja reformide 
volinik

Nicolas Schmit,  
tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik
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Terminid
Ühtekuuluvuspoliitika: Hõlmab kõiki programme, mida toetavad järgmised fondid: Euroopa Sotsiaalfond 

(ESF+), Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Ühtekuuluvusfond. See on tuntud ka 
regionaalpoliitika nime all.

Struktuurifondid: Euroopa Sotsiaalfond (ESF+) ja Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF).

Lühendid
AI tehisintellekt
ANC looduslikust eripärast tingitud piirangutega ala
AROPE vaesusriskis või sotsiaalse tõrjutuse riskis
BCR  kulude ja tulude suhe
CAP  ühine põllumajanduspoliitika
CEAP ringmajanduse tegevuskava
Cedefop Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
CEF Euroopa ühendamise rahastu
CF Ühtekuuluvusfond
CLC CORINE maakate
CLLD kogukonna juhitud kohalik areng
COFOG  valitsemisfunktsioonide klassifikaator
CRII koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus+
CRiT üleminekuetapis söepiirkonnad
CV variatsioonikordaja
DG ECFIN majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat, Euroopa Komisjon
DG REGIO  regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, Euroopa Komisjon
EAFRD  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
EAGF Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond
EEN Euroopa ettevõtlusvõrgustik
EIBIS Euroopa Investeerimispanga investeerimisküsitlus
EIS Euroopa innovatsioonitegevuse tulemustabel
EQI Euroopa valitsemise kvaliteedi indeks
ERDF Euroopa Regionaalarengu Fond
ERP ettevõtte ressursiplaneerimine
ESD jõupingutuste jagamist käsitlev otsus
ESF+ Euroopa Sotsiaalfond (varasem lühend oli ESF)
ESIF Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid
ETS heitkogustega kauplemise süsteem
EU Euroopa Liit
EUIPO Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
EU-SILC Sissetulekuid ja elamistingimusi käsitlev ELi statistika
EU-SPI ELi piirkondlik sotsiaalse arengu indeks
EUSSSM ELi jätkusuutliku ja aruka mobiilsuse strateegia
FDI välismaine otseinvesteering
FemAI naiste eneseteostusvõimaluste indeks
FemDI naiste ebasoodsa olukorra indeks
FUA funktsionaalne linnapiirkond
GBER üldise grupierandi määrus
GDP sisemajanduse koguprodukt (SKP)
GHG kasvuhoonegaas
GNI  kogurahvatulu
GVA kogulisandväärtus
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GVC üleilmne väärtusahel
HDEP süsinikdioksiidikoguste vähendamisega seotud töökohtade loomise potentsiaal on suur
IPCC valitsustevahelise kliimamuutuste rühm
ISCED rahvusvaheline ühtse hariduse liigitus
ISCO ametialade rahvusvaheline standardklassifikaator
ITI integreeritud territoriaalsed investeeringud
JRC Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjon
JTF õiglase ülemineku fond
JTM õiglase ülemineku mehhanism
LAI kohaliku autonoomia indeks
LAU kohalik haldusüksus
LBM LUISA aluskaart
LFS (EL) tööjõu-uuring
LIFE keskkonna rahastamisvahend ehk L’Instrument Financier pour L’Environnement
MAD keskmine absoluutne hälve
MFF mitmeaastane finantsraamistik
MNE hargmaised ettevõtjad
NECP lõimitud riiklik energia- ja kliimakava
NEETS noored, kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel
NMVOC  muud lenduvad orgaanilised ühendid kui metaan
NSI riiklik statistikaamet
NUTS ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus
OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
OP rakenduskava
PISA (OECD) rahvusvaheline õpilaste hindamise programm
PO poliitikaeesmärk
pp  protsendipunkt
PPS ostujõu standard
RAI piirkondlike asutuste indeks
RCI piirkondliku konkurentsivõime indeks
RDEP süsinikdioksiidikoguste vähendamisega seotud töökohtade loomise potentsiaal on piiratud
REACT taastumisabi ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa territooriumide abistamise otstarbel
RIS piirkondlik innovatsiooni tulemustabel
RTDI uurimistegevus, tehnoloogia arendamine ja innovatsioon
SDEP süsinikdioksiidikoguste vähendamisega seotud töökohtade loomise potentsiaal on aeglane
SDG kestliku arengu eesmärgid
STEM loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika
TED  pakkumiskutsete elektrooniline andmebaas TED (Tenders Electronic Daily)
TEN-T üleeuroopaline transpordivõrk
TFP tootmistegurite kogutootlikkus
TJTP üleeuroopaline transpordivõrk
VEG-GAP taimkate linnaliste rohealade õhukvaliteedi kavade jaoks
VET kutseharidus ja -koolitus
WGI üleilmne valitsemistava indikaator 
WJP maailma justiitsprojekt
YEI noorte tööhõive algatus
Lugemise hõlbustamiseks osutatakse fondidele nende praeguste nimedega, isegi kui mõned fondidest on aja 
jooksul nime muutnud. 
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Liikmesriigid ja nende lühendid
BE Belgia
BG Bulgaaria
CZ Tšehhi
DK Taani
DE Saksamaa
EE Eesti
IE Iirimaa
EL Kreeka
ES Hispaania
FR Prantsusmaa
HR Horvaatia
IT Itaalia
CY Küpros
LV Läti
LT Leedu
LU Luksemburg
HU Ungari
MT Malta
NL Holland
AT Austria
PL Poola
PT Portugal
RO Rumeenia
SI Sloveenia
SK Slovakkia
FI Soome
SE Rootsi

Geograafilised rühmad
Liikmesriikide rühmad
Geograafilise piirkonna järgi
Idapoolsed liikmesriigid: BG, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, PL, RO, SI, SK
Lõunapoolsed liikmesriigid: EL, ES, IT, CY, MT, PT
Põhjapoolsed/läänepoolsed liikmesriigid: BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE, UK
Arengutaseme järgi
Vähem arenenud liikmesriigid: BG, EL, HR, LV, LT, HU, PL, RO (kogurahvatulu elaniku kohta alla 75 % EU-27 
keskmisest aastatest 2015-2017)
Mõõdukalt arenenud liikmesriigid: CZ, EE, CY, MT, PT, SI, SK (kogurahvatulu elaniku kohta 75 % ja 90 % vahel 
EU-27 keskmisest aastatest 2015-2017).
Kõrgelt arenenud liikmesriigid: BE, DK, DE, IE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, FI, SE (kogurahvatulu elaniku kohta vähemalt 
90 % EU-27 keskmisest aastatest 2015-2017).
Vähem arenenud ja keskmiselt arenenud liikmesriigid, kes on kõlbulikud saama ühtekuuluvusfondi toetust 
perioodil 2021–2027.

NUTS 2 piirkondade liigid
Ajavahemikus 2021–2027 on ühtekuuluvuspoliitikas kasutusel kolm piirkondade kategooriat, mis põhinevad 
SKP-l elaniku kohta aastatel 2015, 2016 ja 2017 (vt kaarti).
Vähem arenenud piirkonnad: SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) alla 75 % EU-27 keskmisest 
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Üleminekupiirkonnad: SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) vahemikus 75 % kuni 100 % EU-27 
keskmisest
Enam arenenud piirkonnad: SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) üle 100 % EU-27 keskmisest 

Piirkondade ja alade liigid
Suurlinnapiirkonnad
Sel puhul on tegemist piirkondade liigitusega NUTS 3 tasandil, mis on ELi TERCETi määrusega kehtestatud 
territoriaalne liigitus. See liigitus töötati välja koostöös OECD-ga. See seisneb kõigi enam kui 250 000 
elanikuga funktsionaalsete linnaliste alade NUTS 3 lähendusel. Eristatakse kahte liiki suurlinnapiirkonda: 
pealinna ja muud. Pealinnaga suurlinnapiirkond hõlmab riigi pealinna. Üksikasjalik metoodika on esitatud 
Eurostati territoriaalsete liigituste metoodilises käsiraamatus (2018. aasta väljaanne).

Valdavalt linnapiirkonnad, vahepealsed ja valdavalt maapiirkonnad
Sel puhul on tegemist piirkondade liigitusega NUTS 3 tasandil, mis on ELi TERCETi määrusega kehtestatud 
territoriaalne liigitus. Üksikasjalik metoodika on esitatud Eurostati territoriaalsete liigituste metoodilises 
käsiraamatus (2018. aasta väljaanne).

Piirialad
Piirialad, nagu need on analüütilisel otstarbel määratletud, on vähemalt 25 km laiused alad piki ELi 
maismaapiire, piki EFTA riikide maismapiire ja Iirimaal piki Põhja-Iirimaa piiri.

Äärepoolseimad piirkonnad
ELi äärepoolseimad piirkonnad on Kanaari saared (Hispaania), Guayane, Guadeloupe, Réunion, Martinique, 
Mayotte ja Saint-Martin (Prantsusmaa), Açores ja Madeira (Portugal). NUTS liigituse mõttes moodustab Saint-
Martin osa NUTS 2 piirkonnast Guadeloupe.

Linnastumise määr
Suurlinnad: kohalikud haldusüksused, mille elanikest vähemalt 50 % elab linnakeskuses;
linnad ja eeslinnad:, mille elanikest vähemalt 50 % elab linnaklastrites ning alla 50 % elab linnakeskuses; 
maapiirkond: kohalikud haldusüksused, mille elanikest vähemalt 50 % elab maapiirkonna võrguruutudes.
Linnastumise määra liigitus põhineb 1 km2 suuruste võrguruutude tüpoloogial. Võrguruudu tasandil on 
kindlaks määratud üksikasjalikum liigitus, mis on jaotatud kuude klassi.

• Suurlinnad 
• Linnad
• Eeslinnad
• Külad
• Hajutatud maapiirkonnad
• Enamikult asustamata alad.

Vt lähemalt: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

Suurlinnad, pendeltöötamise tsoonid ja funktsionaalsed linnapiirkonnad
Suurlinnad: sama määratlus, mis eelnevate puhul.
Pendeltöötamise tsoonid: külgnevad kohalikud haldusüksused, mille elanikest vähemalt 15 % käib tööl 
suurlinnas.
Funktsionaalsed suurlinnapiirkonnad: suurlinn pluss selle pendeltöötamise tsoon.
Vt lähemalt: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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1. Sissejuhatus

Kaheksandas ühtekuuluvusaruandes esitatakse peamised viimase aasta-
kümne jooksul ilmnenud territoriaalsed erinevused ja näidatakse, kuidas po-
liitikameetmed on neid erinevusi mõjutanud. Selles tõstetakse esile rohe- ja 
digiülemineku kui uute ELi majanduskasvu hoogustajate potentsiaali, kuid 
näidatakse, et ilma asjakohaste poliitikameetmeteta võivad tekkida uued ma-
janduslikud, sotsiaalsed ja piirkondlikud erinevused. Lõpetuseks arutletakse 
aruandes selle üle, kuidas ühtekuuluvuspoliitika peaks nende probleemidega 
tegelemiseks arenema, ning eelkõige selle üle, kuidas tagada, et kohapõhi-
sed, mitmetasandilised ja partnerlusel põhinevad lähenemisviisid aitaksid 
ka edaspidi suurendada ühtekuuluvust, tuginedes koostoimele ning lõimides 
ühtekuuluvuse eesmärke muudesse poliitikavaldkondadesse ja vahenditesse. 

2. Ühtekuuluvus Euroopa Liidus on paranenud,  
kuid erinevused on jäänud

Ühtekuuluvusaruandes hinnatakse piirkondlike erinevuste pikaajalist aren-
gut, ent käsitletakse põgusalt ka COVID-19 pandeemia lühiajalist ränka mõju. 
Mõju ELi piirkondadele on olnud asümmeetriline, kajastades erinevusi piirkon-
dade tervishoiualase suutlikkuse, piirangute ja majandusstruktuuride vahel. 
COVID-19 on suurendanud suremust ELis 13 % võrra (1. peatükk), kusjuures 
mõju on seni olnud suurem vähem arenenud piirkondades, kus suremus on 
kasvanud 17 %.1 Pandeemia on kaasa toonud suurima majanduslanguse ala-
tes 1945. aastast. See on mõjutanud eeskätt neid sektoreid, mis sõltuvad 
inimestevahelisest läbikäimisest, nagu turism, ja muutnud radikaalselt meie 
töökohti, koole ja sotsiaalset suhtlust, ning reisipiirangud on avaldanud eba-
proportsionaalset mõju piirialadele.

Suur majanduskasv vähem arenenud piirkondades on edendanud lähene-
mist, kuid väikestest kuludest tulenevad eelised ja taristuinvesteeringute 
tasuvus võivad neis piirkondades aja jooksul väheneda.

ELi vähem arenenud idapoolsed piirkonnad on alates 2001. aastast üle-
jäänud ELile üha lähemale jõudnud, mille tulemusel on märkimisväärselt vä-
henenud erinevused SKPs elaniku kohta (kaart 1). Nende piirkondade suurte 
kasvumäärade taga on struktuursed muutused, eeskätt tööjõu liikumine põl-
lumajandusest suurema lisaväärtusega sektoritesse. Mõni neist piirkondadest 
on tuginenud majanduskasvu edendamisel taristuinvesteeringutele ja väikes-
tele kuludele. Paraku taristuinvesteeringute tasuvus väheneb ja väikestest ku-
ludest tulenevad eelised kahanevad, kui reaalpalgad kasvavad kiiremini kui 
tootlikkus, eriti kaubeldavate kaupade sektoris. Vältimaks tulevikus arengulõk-
su sattumist peavad vähem arenenud piirkonnad edendama haridust ja koo-
litust, suurendama investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni ning 
parandama oma institutsioonide kvaliteeti. 

1 Vähem arenenud piirkondade SKP jääb alla 75 % ELi keskmisest, üleminekupiirkondades on see näita-
ja 75 % ja 100 % vahel ning rohkem arenenud piirkondades üle 100 %.
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Mitu keskmise sissetulekuga ja vähem arenenud piirkonda, eelkõige ELi 
lõunaosas, on vaevelnud majandusseisaku või majanduslanguse käes 
(kaart 1), mis osutab sellele, et nad juba on arengulõksus (kaart 2).2 
Paljusid neist tabas 2008. aastal majandus- ja finantskriis ning nad on sellest 
ajast saati pidanud taastumisega vaeva nägema. Pikaajaline majanduskasv 
eeldab avaliku sektori reforme, täiendatud oskustega töötajaskonda ja suure-
mat innovatsioonisuutlikkust. 

Tulemused pealinna- ja suurlinnapiirkondades on paremad kui teistes piir-
kondades. Aastatel 2001–2019 kasvas reaalne SKP elaniku kohta suurlinna-
piirkondades kiiremini kui teistes ELi piirkondades (2. peatükk). ELi lõuna- ja 
idaosas kasvas SKP ja tööhõive elaniku kohta nii pealinnapiirkondades kui ka 
muudes suurlinnapiirkondades rohkem, mille tulemusel koondus majandus-
tegevus ja töötajaskond üha enam neisse piirkondadesse. ELi loodeosas oli 
kasvutempo suurlinnapiirkondades ja muudes piirkondades siiski sama, pisut 
kiirem oli kasv vaid pealinnapiirkondades. 

Tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse edendamisel on tehtud märkimisväär-
seid edusamme3, kuid endiselt esineb olulisi struktuurseid probleeme.

Tööhõive on kasvanud, kuid piirkondlikud erinevused on suuremad kui enne 
2008. aastat (5. peatükk). 2008. aasta majanduskriisi tulemusel suurenesid 
järsult piirkondlikud erinevused nii tööhõive kui ka tööpuuduse määras. ELi 
tasandil on tööhõive määr pärast kriisi täielikult taastunud; see oli suurim 
2019. aastal, mil 73 % inimesi vanuses 20–64 aastat oli tööga hõivatud. 
Piirkondlikud erinevused on 2008. aastast saati vähenenud, kuid on endiselt 
suuremad kui enne majanduskriisi. Tööhõive määr vähem arenenud piirkon-
dades jääb tublisti alla sellele määrale enam arenenud piirkondades (kaart 3). 

Piirkondlike erinevuste vähendamiseks tööhõives on vaja, et tööhõi-
ve kasvaks rohkem ja kahaneksid soolised erinevused. Vähem arenenud 
piirkondades on sooline tööhõivelõhe peaaegu kaks korda suurem kui enam 
arenenud piirkondades (17 protsenti vs. 9 protsenti). Üldjuhul on vähem are-
nenud piirkondade naised suurema tõenäosusega ebasoodsamas olukorras 
kui sama piirkonna mehed ning kõrge saavutuste tase on nende puhul vähem 
tõenäoline kui teiste piirkondade naiste puhul. 

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arv kahanes 
2012.–2019. aastal 17 miljoni võrra, peamiselt tänu sellele, et idapoolsetes 
liikmesriikides vähenes suure materiaalse puuduse käes vaevlevate inimeste 
arv. Selleks et saavutada ELi 2030. aasta eesmärk vähendada vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu vähemalt 15 miljoni võrra, 
tuleb järgmisel kümnendil säilitada praegune vaesuse vähendamise tempo. 
Paraku suurendas pandeemia 2020. aastal vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
ohus olevate inimeste arvu 5 miljoni võrra. 

2 Piirkonda peetakse lõksujäänuks, kui majanduskasv on aeglustunud ja on madalam kui ELi ja/või liikmes-
riigi majanduskasv. Kaardil 2 tuuakse esile piirkonnad, mis olid aastate 2000 ja 2019 vahel kõige sage-
damini lõksujäämise seisundis. Halliga tähistatud piirkonnad ei olnud enamasti lõksujäänud seisundis. 

3 Vt sotsiaalse tulemustabeli piirkondlikku mõõdet aadressil 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region
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Erinevused tervise osas on vähenenud. Oodatav eluiga on pikenenud viimasel 
kümnendil vähem arenenud piirkondades kiiremini kui muudes  piirkondades. 
Sellele vaatamata on see mitmes idapoolses piirkonnas ELi keskmisega võr-
reldes endiselt lühike (kaart 4). Pandeemia lühendas 2020. aastal oodatavat 
eluiga peaaegu kõigis liikmesriikides, kuid tõenäoliselt ajutiselt (1. peatükk). 
Pandeemia tõi esile ka piirkondlikud erinevused tervishoiualases suutlikkuses. 

Ühtekuuluvuspoliitika on aidanud vähendada erinevusi.

Majandusliku mudeli põhjal on näha, et tänu aastatel 2014–2020 ühte-
kuuluvuspoliitika raames eraldatud toetustele on SKP elaniku kohta vä-
hem arenenud piirkondades 2023. aastal 2,6 % suurem. Sellest mudelist 
on näha ka seda, et ülemist ja alumist detsiili esindavate piirkondade vaheline 
erinevus SKPs elaniku kohta väheneb 3,5 % (9. peatükk). 

Pärast seda, kui riikide avaliku sektori investeeringud majandus- ja finants-
kriisi tõttu vähenesid, sai ühtekuuluvuspoliitikast olulisem investeerimis-
toetuse allikas (8. peatükk). Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides 
kasvas ühtekuuluvusvahendite osakaal avaliku sektori investeeringutes prog-
rammitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 võrdluses 34 %-lt 52 %-le 
( joonis 1). Ilma ühtekuuluvuspoliitikata oleksid avaliku sektori investeeringud 
neis riikides veelgi enam kahanenud. 

Ühtekuuluvuspoliitika võimaldas reageerida kiiresti COVID-19 kriisile, eral-
dades lisavahendeid, muutes rahastamiskõlblikuks kriisile reageerimisega 
seotud kulutused ja lubades suuremaid kaasrahastamismäärasid. See aitas 
liikmesriikidel ja piirkondadel kriisile reageerida. Nüüd tuleks ühtekuuluvuspolii-
tikas siiski keskenduda taas põhiülesandele ‒ vähendada piirkondlikke erinevusi 
ja edendada pikaajalist regionaalarengut. 
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Joonis 1 Euroopa Regionaalarengufondi ja Ühtekuuluvusfondi rahaeraldised võrdluses 
valitsuse investeeringutega perioodidel 2007–2013 ja 2014–2020 

Allikas: Eurostat [gov_10a_main] ja https://cohesiondata.ec.europa.eu
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Kaart 4 Keskmine oodatav eluiga, 2019
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3. Piirkonna majanduskasvu hoogustajad 
suurendavad üldjuhul ka ühtekuuluvust

Investeeringud taristusse, oskustesse, innovatsiooni ja juhtimisse on viimas-
tel aastatel jätkuvalt edendanud lähenemist. Sellegipoolest esineb endiselt 
erinevusi ja paljud majanduskasvu hoogustajad on koondunud enam arene-
nud piirkondadesse ja linnapiirkondadesse. Viimastest uuringutest on näha, et 
investeeringute tulemuslikkus sõltub asjakohasest piirkonnapõhisest inves-
teeringute kogumist ning heast institutsioonilisest ja makromajanduslikust 
raamistikust. 

Programmitöö perioodil 2014–2020 läks peaaegu pool ühtekuuluvuspoliitika 
investeeringutest taristu toetamiseks, peamiselt ELi idaosas esinenud vaja-
duste tõttu. Need on aidanud vähendada mahajäämust maanteetranspordi 
valdkonnas ELi idaosas ja kaotada selle ELi lõunaosas (4. peatükk). Samuti on 
need investeeringud aidanud parandada raudteetransporti ELi lõuna- ja ida-
osas. Sellest hoolimata on ELi idaosas endiselt rohkem investeeringuid vaja, 
eriti selleks, et toetada üleminekut CO2-neutraalsele majandusele. 

Tavaline lairibaühendus on kättesaadav peaaegu kõikjal ELis, kuid ülikiire 
ühendus on kättesaadav vaid kahele kolmest linnaelanikust ja ühele kuuest 
maaelanikust (4. peatükk). Transpordi- ja IT-taristusse tehtavad investeerin-
gud üksi ei too automaatselt kaasa suuremaid kasvumäärasid. Nende inves-
teeringutega peavad kaasnema poliitikameetmed, millega luuakse ettevõt-
jatele soodne keskkond kasvamiseks ja aidatakse töötajatel pääseda kõigis 
piirkondades ligi uutele töövõimalustele. 

Oluline on investeerida piisavalt keskkonnakaitsesse, puhtasse energiasse ja 
seonduvatesse teenustesse, et tagada pikaajaline kestlikkus, konkurentsivõi-
me ja elukvaliteet. Õhusaastet ja veereostust on vähendatud, kuid mitmes 
vähem arenenud piirkonnas on need endiselt liiga suured. Mitmes ida-
poolses piirkonnas on suur tahkete peenosakeste põhjustatud õhusaaste. 
Hinnangute kohaselt toob see ELis aastas kaasa 400 000 enneaegset surma. 
Paljudes lõunapoolsetes piirkondades on endiselt liiga suur osooni kontsent-
ratsioon. Reovee käitlemine on paranenud kogu ELis, kuid paljudes vähem 
arenenud piirkondades ja üleminekupiirkondades on endiselt vaja rohkem in-
vesteeringuid, et kaitsta ja parandada vee kvaliteeti (3. peatükk). 

Oskused on jagunenud ebaühtlaselt ja on koondunud enam arenenud piir-
kondadesse, eriti pealinnapiirkondadesse. Vähem arenenud piirkonnad jää-
vad kolmanda taseme hariduse, elukestva õppe ja digioskuste osas ülemi-
nekupiirkondadest ja enam arenenud piirkondadest kaugele maha. Ehkki ELi 
tasandil on tehtud edusamme, on piirkondade vahelised erinevused endiselt 
suured. Olukorras, kus paljudel töötajatel puudub keskharidus, on keerulisem 
kaotada erinevusi tootlikkuses. Hariduse omandamise ja oskuste osas on suur 
lõhe ka linna- ja maapiirkondade vahel. Linnaelanikud on saanud ülikoolikraa-
di, osalevad koolitustel ja omavad häid digioskusi suurema tõenäosusega kui 
maapiirkondade elanikud.

Majanduskasvu jaoks on väga tähtis ettevõtlus, mis aga on üldjuhul 
koondunud suurematesse linnadesse. Uued ettevõtted on eriti olulised sel-
leks, et muuta majandustegevus mitmekesisemaks ja luua töökohti  väikese 
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 majanduskasvuga piirkondades. Komisjoni soovituses toimivate tööhõive 
aktiivse toetamise meetmete (EASE)4 kohta pärast COVID-19 kriisi on välja 
toodud, kuidas oskuste täiendamine, ümberõpe ja ettevõtluse toetamine või-
vad aidata edendada kaasavat töökohavahetust, võttes arvesse piirkondlikku 
konteksti. 

Pikaajalise piirkondliku majanduskasvu puhul on määrav innovatsioon, kuid 
Euroopa piirkondadevaheline innovatsioonilõhe on suurenenud. Kui tea-
tavad liikmesriigid on teinud teistele järele jõudmisel suuri edusamme, siis 
paljud piirkonnad, sealhulgas enam arenenud liikmesriikides, on maha jää-
nud (joonis 2). Selle põhjus ei ole üksnes vähene investeerimine teadus- ja 
arendustegevusse, vaid ka piirkondlike innovatsiooni ökosüsteemide nõrgad 
kohad. Innovatsiooni parem levitamine riigi ja piirkonna tasandil võib aidata 
vähem arenenud ja üleminekupiirkondadel teistele järele jõuda. Aruka spet-
sialiseerumise strateegiad, mis võeti kasutusele 2014.–2020. aasta ühtekuu-
luvuspoliitikas, võivad aidata seda lõhet vähendada, kuid neis tuleb rohkem 
keskenduda piirkondlikule potentsiaalile.

Innovatsioonilõhet süvendab vähene innovatsioon ning kaubandussidemete 
ja rahvusvaheliste väärtusahelate nõrk mõju inimkapitalile paljudes vähem 
arenenud ja üleminekupiirkondades. Hoolimata sageli märkimisväärsetest 
välismaistest otseinvesteeringutest ja ekspordist ei suuda paljud piirkonnad 
kasutada ära kohalike ettevõtete ja töötajatega seotud kasu. Digitehnoloogia, 
juhtimistavade ja tööstus 4.0 tehnoloogia vähene rakendamine ettevõtetes 
ja avalikus sektoris tähendab seda, et paljud piirkonnad ei ole väärtusahelate 
arenedes valmis ära kasutama uusi võimalusi ning on haavatavad võimaliku-
le ümberpaigutamisele.

4 Komisjoni soovitus toimivate tööhõive aktiivse toetamise meetmete (EASE) kohta pärast COVID-19 
kriisi (EASE) — C(2021) 1372, 4.3.2021.
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Juhtimine ELis enamasti paraneb, kuid liikmesriikide vahel ja sees esineb 
endiselt erinevusi (kaart 5) (7. peatükk).5 Institutsioonide arendamine võib 
aidata tõhustada investeeringuid ning suurendada innovatsiooni ja ettevõt-
lust, mis on pikaajalise majanduskasvu jaoks väga olulised. Kõik liikmesriigid 
on parandanud oma ettevõtluskeskkonda, kuid erinevused on jätkuvalt suu-
red. Erinev on ka liikmesriikide kohtusüsteemide tulemuslikkus ning mõnes 
liikmesriigis on õigusriigi põhimõtte kohaldamine aja jooksul halvenenud. 

Piirkondlike omavalitsuste roll majandusarengus ja nende suutlikkus on 
endiselt ebaühtlane, ehkki just nemad teevad enamiku avaliku sektori in-
vesteeringutest, eeskätt energiasüsteemi ümberkujundamisel ja kliimamuu-
tustega kohanemisel (8. peatükk). Kohapõhine poliitika on eriti tähtis riikides, 
kus on märkimisväärsed riigisisesed majanduslikud erinevused. Kohalik ja piir-
kondlik autonoomia on Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides viimastel 
kümnenditel tasapisi suurenenud, kuid on endiselt väiksem kui ülejäänud ELis. 
Kuna piirkondadel, kellel on vähe autonoomiat ja vähem kogemusi avaliku 
sektori investeeringute tegemisel, on keeruline hallata ühtekuuluvuspoliitika 
programme, on ühtekuuluvuspoliitika raames aidatud suurendada haldus-
suutlikkust ja viia ellu piirkondlikke arengustrateegiaid, eelkõige rakendades 
territoriaalseid vahendeid ja tehes koostööd funktsionaalsete piirkondadega. 

4. Uued võimalused majanduskasvuks, 
kuid riskid uute erinevuste tekkeks

Järgmise 30 aasta jooksul suunavad ELi majanduskasvu rohe- ja digiülemi-
nek Need toovad uusi võimalusi, kuid nõuavad märkimisväärseid struktuur-
seid muutusi, mis tõenäoliselt tekitavad uusi piirkondlikke erinevusi. Kui neid 
erinevusi eirata, võivad demograafilised muutused kahjustada nii ühtekuulu-
vust kui ka majanduskasvu. See, kuidas seda üleminekut hallatakse, määrab, 
kas kõik piirkonnad ja kodanikud, olenemata oma elukohast, saavad ülemi-
nekust kasu. Ilma selge piirkondliku nägemuseta sellest, kuidas kõnealuseid 
protsesse hallata, ja Euroopa sotsiaalõiguste samba ulatusliku rakendami-
seta võib üha suuremale arvule inimestele tunduda, et nende häält ei võeta 
kuulda ja mõju nende kogukonnale ei võeta arvesse, mis võib suurendada 
rahulolematust demokraatiaga. Selleks, et valmistada Euroopat ette nende 
katsumustega tegelemiseks, on oluline edendada töökohavahetust suunaga 
rohe- ja digisektorisse ning sellega seotud oskuste nappuse probleemi lahen-
damist, nagu on ette nähtud toimivaid tööhõive aktiivse toetamise meetmeid 
käsitlevas soovituses.

Roheüleminek ning eriti CO2-neutraalse ja ringmajanduse eesmärgid muu-
davad meie riikide majandust. Need edendavad tööhõivet sellistes sektorites 
nagu taastuvenergia, ringlussevõtt, disain, renoveerimine ja ökosüsteemi tee-
nused, kuid võivad avaldada kahjulikku mõju sektoritele, mis peavad vähen-
dama oma heidet, ja piirkondadele, kus sellised sektorid tegutsevad (kaardid 
6 ja 7). Maapiirkondade looduskapital võib tekitada töökohti ökosüsteemi tee-
nuste haldamise ja taastuvenergia valdkonnas. Seega avaldab ELi eesmärk 
saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks eri piirkondades erinevat  sotsiaalset 

5 Indeks põhineb piirkondlikul küsitlusel, millega mõõdetakse kohaliku politsei, hariduse ja tervishoiu 
kvaliteeti ning korruptsiooni, onupojapoliitikat ja diskrimineerimist nende teenuste osutamisel.
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mõju, mis võib olla suurem piirkondades, kus vaesuse määr on suur. Seepärast 
on vaja poliitikavahendite, näiteks õiglase ülemineku fondi toetust. 

Digiüleminek edeneb Euroopas erinevas tempos. Selle lõpuleviimiseks on 
vaja laiendada ülikiiret internetiühendust, parandada digioskusi ja  investeerida 
IT-seadmetesse. See toob kasu maapiirkondadele, kuna internetiühendus on 
seal üldjuhul aeglane ja digioskused keskmisest tagasihoidlikumad. Kiirem 
internetiühendus võimaldab arvukamatel inimestel töötada kodust ning pa-
randab juurdepääsu internetipõhistele teenustele, sealhulgas koolitusele, 
tervishoiuteenustele ja e-kaubandusele. Sellest üleminekust saavad rohkem 
kasu vähem arenenud liikmesriigid, kuna nende ettevõtted on digitehnoloogia, 
e-kaubanduse ja e-ettevõtluse rakendamisel teistest maha jäänud. 

Demograafilised muutused, eelkõige vananemine, mõjutavad kõiki piir-
kondi, kuid ennekõike maapiirkondi. Prognoositakse, et järgmisel kümnendil 
kasvab 65aastaste ja vanemate elanike arv igas viiendas piirkonnas rohkem 
kui 25 %. Tööealine elanikkond kahaneb prognooside kohaselt igas neljandas 
piirkonnas rohkem kui 10 %. Alla 20aastaste elanike arv väheneb igas kol-
mandas piirkonnas eeldatavasti enam kui 10 %. Kokkuvõttes kasvab vähene-
va elanike arvuga piirkonnas elava elanikkonna osakaal 2020.–2040. aastal 
prognooside kohaselt 34 %-lt 51 %-le (6. peatükk). Eriti puudutab see maa-
piirkondi, kus elanike arv juba väheneb (joonis 1). Need suundumused võivad 
mõjutada kasvupotentsiaali, oskuste arendamist ja juurdepääsu teenustele.

Viimastel aastatel on majanduslikud võimalused, sotsiaalne liikuvus ja 
elukvaliteet arenenud mõnes Euroopa paigas loiult või lausa halvenenud. 
Pikaajaline majanduslangus on suurendanud rahulolematust kodanike seas. 
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Allikas: Eurostati [demo_r_gind] ja DG REGIO arvutused.
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Tabel 1 Rahvastiku loomulik muutus, rändesaldo ja rahvastiku kogumuutus linna-maa piirkondliku 
tüpoloogia ja suurlinnapiirkonna tüübi järgi, 2010–2020
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Eurobaromeetri uuringutest on näha, et maaelanikud leiavad suurema tõe-
näosusega, et nende arvamus ei lähe arvesse, ja on suurema tõenäosusega 
ELi suhtes umbusklikud. Kodanikel on piirkondlikesse ja kohalikesse omavalit-
sustesse rohkem usku kui riigi või ELi tasandi ametiasutustesse. Nende mu-
reküsimuste lahendamiseks peaksid rohe- ja digiüleminek olema õiglased, 
samuti tuleks neid hallata kaasaval viisil ning arendada partnerluses piirkond-
like ja kohalike omavalitsustega. 

5. Proovikivid ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel

Aruandes tulevikusuundade strateegilise6 analüüsi kohta on peamiste suun-
dumustena välja toodud kliima- ja muud keskkonnaprobleemid, digitaalne 
hüperühendatus ja tehnoloogilised muutused, surve demokraatiale ning muu-
tused maailmakorras ja demograafias. Kahel viimasel kümnendil on ühtekuu-
luvuspoliitika abil vähendatud majanduslikke, sotsiaalseid ja piirkondlikke eri-
nevusi. Rohe- ja digiüleminek ning suured demograafilised muutused võivad 
aga tekitada uusi erinevusi, suurendada riigi ja kohalikele ametiasutustele 
esitatavaid nõudmisi, põhjustada rahva rahulolematust ja avaldada survet 
demokraatiale. Nende probleemidega seisavad silmitsi ka teised arenenud 
riigid. Mõttevahetus teiste huvitatud riikidega võib veelgi rikastada meie po-
liitilist arutelu. 

Kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika koos ELi muude poliitikameetmete-
ga aidata nende uute probleemidega toime tulla? Euroopa kodanikel peab 
olema kindlustunne tuleviku suhtes, olenemata sellest, kus nad elavad. 
Ühtekuuluvuspoliitikaga saab anda eurooplastele selle kindlustunde kolmel 
viisil: esiteks pakkudes piirkonna jaoks, kus nad elavad, positiivseid majan-
duslikke väljavaateid, teiseks tegeledes kodanike muredega, mis on seotud 
elukvaliteedi, töövõimaluste ja sotsiaalse kaasatusega, ning kolmandaks ta-
gades, et kulud ja kasu, mis kaasnevad uute raskuste ületamisega, jagatakse 
õiglaselt. Selleks võib välja selgitada parimad viisid nendele uutele erinevuste 
tekitajatele reageerimiseks, tugevdada piirkondade rolli ja võtta arvesse ELi 
horisontaalsete poliitikameetmete territoriaalset mõju. Kooskõlas Euroopa 
sotsiaalõiguste samba eesmärgiga saavutada ülespoole suunatud sotsiaalne 
lähenemine tuleks algatada neis küsimustes ulatuslik poliitiline arutelu, et 
toetada 2027. aasta järgse poliitika väljakujundamist.

Uute erinevuste tekitajatega tegelemine

 • Õiglase ülemineku tagamine. Üleminek kliimaneutraalsele ringmajandu-
sele, keskkonna kaitsmine, looduse taastamine ja saaste vähendamine 
toob mitmesugust kasu, kuid sellega kaasnevad kulud tuleks jagada õig-
laselt. Õiglase ülemineku mehhanismi võiks laiendada, et tegeleda klii-
mamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise sotsiaalse-
te kuludega ja muude keskkonnaprobleemidega, sealhulgas prognoosides 
paremini struktuurseid muutusi, võideldes vaesuse vastu, investeerides 
oskustesse ning tehes tihedat koostööd sotsiaalpartnerite ja kodaniku-
ühiskonna osalejatega kõigil piirkondlikel tasanditel.

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-re-
port_et

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_et
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 • Asümmeetrilistele vapustustele vastupanemise ja reageerimise või-
me suurendamine. Pandeemia tõi esile vajaduse selle järele, et ühtekuu-
luvuspoliitika abil oleks võimalik reageerida ootamatutele vapustustele, 
eelkõige neile, mis on seotud üleilmastumise ja tehnoloogiliste muutus-
tega. Eriti haavatavad on piirkonnad, mis on suures sõltuvuses mõnest 
üksikust kitsast kaubeldavate kaupade tootmise sektorist või teenusesek-
torist. Majandustegevuse mitmekesistamine, eriti seoses digiülemineku-
ga, koos kohapõhiste poliitikameetmetega, nagu aruka spetsialiseerumise 
strateegiad, võivad aidata piirkondadel suurendada tootlikkust ja vähen-
dada haavatavust vapustuste suhtes.

 • Piirkondade abistamine reageerimisel demograafilistele muutustele. 
Ettevõtjad peavad kohanema kahaneva töötajaskonnaga, värvates roh-
kem töötajaid rühmadest, kus tööhõive määr on madalam, näiteks noorte, 
naiste ja kolmandatest riikidest pärit rändajate seast, ning investeerides 
rohkem innovatsiooni, tööjõudu kokku hoidvasse ja tootlikkust suurenda-
vasse tehnoloogiasse ning täiskasvanuharidusse, eriti vanemaealiste ja 
madala kvalifikatsiooniga töötajate harimisse, mis aitab saavutada Porto 
tippkohtumise eesmärke.7 Põhi- ja keskkoolid peavad kohanema väik-
sema õpilaste arvuga, samal ajal kui muude avalike teenuste ja tervis-
hoiuteenuste osutajad peavad teenindama üha suuremat arvu eakamaid 
elanikke. 

 • Demokraatiale ja selle väärtustele avaldatava surve vähendamine. 
Territoriaalsed vahendid kohalike osalejate kaasamiseks linnades, maa-
piirkondades, rannikupiirkondades ja saartel ning partnerluse põhimõte 
ühtekuuluvuspoliitikas võivad aidata vähendada survet demokraatiale, 
suurendades Euroopa poliitika omaksvõttu. Territoriaalset koostööd tehes 
luuakse uusi ühiste huvidega kogukondi ning toetatakse avalike hüvede 
nähtavat pakkumist erinevatel territoriaalsetel tasanditel.

Piirkondade rolli tugevdamine Euroopa tuleviku kujundamisel

 • Uute majanduslike väljavaadete loomine vähem arenenud piirkonda-
dele ja äärealadele. Vähem arenenud piirkonnad ja äärealad võivad vaja-
da uut arenguparadigmat. Selles tuleks arvesse võtta tekkivaid võimalusi, 
rahvusvahelisi sidemeid, konkreetsete vajaduste ja eraldiste territoriaal-
set jaotust ning selliste avalike hüvede pakkumist nagu strateegilised res-
sursid, elurikkus, taastuvad energiaallikad ja mugavused. 

 • Innovatsiooni juurutamine kõigis piirkondades. Uute ideede ja tehno-
loogialahenduste levitamises ja rakendamises esinevate puuduste kõr-
valdamise ja laiapõhjalise innovatsiooni soodustamise teel kantakse hoolt 
selle eest, et kõik piirkonnad saavad kasu üha rohkem teadmistepõhiseks 
muutuvast majandusest.

 • Piiriülese ja piirkondadevahelise koostöö tugevdamine. Pandeemia 
tõi esile raskused, mida tekitab vajadus ületada töö või õppimise ees-
märgil või tervishoiuteenuse või mõne muu teenuse saamiseks riigipiir. 

7 See hõlmab eesmärki, et igal aastal osaleks vähemalt 60 % täiskasvanutest koolitusel.  
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf 

https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
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Piirialadel toimib maantee- ja raudteetransport halvemini. Selle  probleemi 
 lahendamiseks on vaja funktsionaalseid piirialasid paremini hallata, koor-
dineerida jõulisemalt teenuseid, taristut ja investeeringuid ning vahetada 
üleeuroopaliste uuringute toel kogemusi.

 • Linna- ja maapiirkondade vaheliste sidemete ning väiksemate linnade 
rolli tugevdamine maapiirkondade toetamisel. Majandusarengut juhi-
vad sageli suurlinnad ja suurlinnapiirkonnad. Mõned väiksemad linnad ja 
külad pakuvad juurdepääsu mitmesugustele avalikele ja erateenustele. 
Nende roll piirkonnakeskustena tähendab seda, et laiema piirkonna elu 
keerleb nende ümber. Selle rolli tugevdamine võib aidata edendada ma-
jandusarengut ja parandada elukvaliteeti. Kuigi linnapiirkondades esineb 
omaette probleeme, võib funktsionaalsete piirkondadega loodud sidemete 
veelgi tugevamaks muutmine tuua kasu nii linna- kui ka maapiirkondade 
elanikele. Maapiirkondade arengu pikaajalise visiooniga8 on ette nähtud 
raamistik maapiirkondade probleemide lahendamiseks. 

 • Tegelemine mahajäänud paikade vajadustega. Mõnes piirkonnas on 
toimunud hulk struktuurseid muutusi, mille tulemusel on kokku kuivanud 
tavapärased tööhõiveallikad. See on kaasa toonud oskuste mittevastavu-
se ja keskkonnaseisundi halvenemise ning tekitanud arengulõkse. Sellised 
paigad asuvad sageli keskmise sissetulekuga riikides või piirkondades. 
Vaja on sihipäraseid poliitikameetmeid, et lõimida sellised kogukonnad 
laiemasse piirkonna ja riigi majandusse kooskõlas Euroopa sotsiaalõigus-
te samba põhimõtetega. 

Vahendite arendamine, et saavutada 
2050. aastaks ühtekuuluvus

 • Kohapõhiste poliitikameetmete tõhususe parandamine. Üha enam 
tunnistatakse vajadust täiendada üleriigilist struktuuripoliitikat kohapõ-
histe poliitikameetmetega. Arukas spetsialiseerumine näitab, kuidas ka-
sutada kohalikke väärtusi konkurentsivõime ja innovatsiooni ökosüsteemi 
tugevdamiseks. Kohaliku suunitlusega õiglase ülemineku territoriaalsete 
kavade alusel suunatakse Euroopa toetus ettevõtetele, töötajatele ja ko-
gukondadele, keda kliimast tingitud struktuursed muutused kõige enam 
mõjutavad. Seda lähenemisviisi tuleks tugevdada teiste ühtekuuluvuspo-
liitika peamiste poliitikaeesmärkide jaoks, eelkõige rohe- ja digiülemine-
ku tarbeks. Peale selle tuleks täiel määral rakendada integreeritud terri-
toriaalse arengu lähenemisviisi ja konkreetset poliitikaeesmärki ‒ tuua 
Euroopa kodanikele lähemale.

 • Ühtekuuluvuspoliitika elluviimise edasine lihtsustamine sellest poliiti-
kast kasu saajate jaoks. Võttes arvesse programmitöö perioodil 2021–
2027 nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka muude asjakohaste investeerimi-
sega seotud fondide raames juba toimunud lihtsustamist ja paindlikkuse 
suurendamist, tuleks uurida lisavõimalusi, täiustamaks ühtekuuluvuspo-
liitika elluviimist sellest poliitikast kasu saajate huvides. Samal ajal tuleks 
tugevdada poliitika koha- ja osaluspõhise elluviimise aluspõhimõtteid, 
nagu mitmetasandiline juhtimine ja partnerlus.

8 COM(2021) 345 final, 30.6.2021.
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 • Ühtekuuluvuspoliitika rolli tugevdamine rohe- ja digiülemineku ning 
demograafiliste muutustega seotud avaliku ja erasektori investee-
ringute edendamisel. Ühtekuuluvuspoliitika saab täita olulisemat osa 
selliste piirkonna, linna ja kohaliku tasandi investeeringute soodustami-
sel, millega võimendatakse erasektori vahendeid ja toetatakse vajalikke 
institutsioonilisi kohandusi. See tähendab selle tagamist, et asjakohase 
tasandi avaliku ja erasektori osalejatel on vajalik suutlikkus, et säilitada 
sellised investeeringud pikemas perspektiivis maksutulu, kasutusmaksude 
ja muude sissetulekuallikate kaudu. Sellised jõupingused peaksid olema 
seotud toetusega, mida saadakse komisjonilt kestliku rahanduse raamtin-
gimuste tugevdamiseks.

 • Inimestesse kogu nende elu jooksul tehtavate investeeringute suu-
rendamine. Selleks et Euroopa oleks tulevikus konkurentsivõimeline ja 
ühtekuuluv, tuleb investeerida rohkem ja paremini inimeste haridusse ja 
koolitusse, sealhulgas nende oskustesse, loovusesse ning väljavaadetes-
se luua ettevõtteid ja tegeleda innovatsiooniga. See on oluline selleks, 
et edukalt toime tulla eesseisva tehnoloogilise, rohe- ja digiüleminekuga. 
Selleks et suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust ja tegeleda mahajäänud 
elanikkonnarühmade vajadustega, tuleb Euroopas investeerida suunatud 
aktiveerimis- ja sotsiaalse kaasamise meetmetesse, jätkates samal ajal 
kaasava arengu tagamiseks mõeldud poliitikareformide toetamist.

 • Vastastikuse täiendavuse suurendamine muude ELi poliitikameet-
metega. Taotledes koostoimet ELi eelarvevahendite kasutamisel, tuleks 
praeguse sisenditele ja finantsvoogudele keskendumise asemel pöörata 
rohkem tähelepanu poliitikameetmete tegelikule vastastikusele täien-
davusele. Uutel poliitikavaldkondadel, nagu vastastikune strateegiline 
sõltuvus, sotsiaalne kliimapoliitika ja Euroopa tööstusliidud, mille puhul 
ühtekuuluvuspoliitika võib olla eriti asjakohane, peaks olema konkreetne 
piirkondlik suunitlus. Tuleks tugevdada territoriaalse mõju ning maapiir-
kondadele avalduva mõju hindamist, et võtta paremini arvesse ELi eri 
piirkondade vajadusi ja eripärasid. Tuleks arendada edasi ühtekuuluvuse 
mittekahjustamise põhimõtet, mille kohaselt ei tohiks ükski meede ta-
kistada lähenemisprotsessi ega suurendada piirkondlikke erinevusi, ning 
lõimida see põhimõte poliitikakujundamisse.

 • Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastu eraldab liikmesriikidele kuni 724 
miljardit eurot. Sellest 37 % läheb kliimameetmete toetamiseks ja 20 % 
digiülemineku jaoks. Tähtis on tagada, et need vahendid aitavad koordi-
neeritud viisil suurendada ühtekuuluvust.

2022. aasta ühtekuuluvusfoorumil algatatakse sidusrühmade seas arutelu 
selle üle, mida õppida hiljutisest kriisist, ning mõtiskletakse ühtekuuluvuspo-
liitika rakendamisel ees seisvate tulevaste ülesannete üle, kandes hoolt selle 
eest, et ühtki piirkonda ei jäeta kõrvale.
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1. peatükk 

COVID-19 pandeemia piirkondlik mõõde

 • COVID-19 pandeemia puhkemine on toonud ELis kaasa vähemalt 872 000 surmajuhtumit 
võrreldes eelmiste aastatega. Liigsuremus oli vähemarenenud piirkondades kõrgem kui 
ülemineku- ja arenenumates piirkondades. Kuigi esimene laine puudutas peamiselt loode- ja 
lõunapiirkondi, põhjustasid järgmised lained suurima suremuse idapiirkondades. 

 • Pandeemia ohjeldamiseks kehtestatud piirangud viisid sügavaima majanduslanguseni pärast 
1945. aastat. Mõju oli suurim lõunapiirkondades (eriti neis, mis sõltuvad turismist), kus 
töötundide ja SKP vähenemine olid kõige rängemad.

 • Reisipiirangud mõjutasid mitte ainult turismisektorit, vaid ka piirialasid, kus inimesed ei saanud 
enam tööl käimiseks või teenustele juurde pääsemiseks riigipiiri ületada. 

 • Tänu töökoha säilitamise kavadele oli mõju tööhõivele ja töötusele palju väiksem võrreldes 
töötundide ja SKP kahanemisega. See võimaldas ELil vältida suurt tööpuuduse kasvu. 

 • Kahekordistus tavaliselt kodust töötavate inimeste arv. See suurenemine oli kõrgeim mitmes 
pealinnapiirkonnas. Nendes piirkondades on tavaliselt arenenud teenustemajandus, kaugtööd 
võimaldavad töökohad ja kvaliteetne IT-taristu. Kõik need tegurid hõlbustasid kaugtöö osakaalu 
suurenemist. 
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1. peatükk

COVID-19 pandeemia piirkondlik mõõde

Piirkondlik liigsuremus alates pandeemia algu-
sest näitab erinevate lainete kumulatiivmõju  
(kaart 1.1). See näitab, et põhikolleteks olid Itaalia 
ja Madrid, mida rängalt puudutas esimene laine, 
ning samuti Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Bulgaaria, 
mida mõjutasid enam hilisemad lained. Üldiselt2 
oli vähemarenenud piirkondades suurim liigsu-
remuse määr (17 % võrra suurem), kui võrrelda 
üleminekupiirkondadega (11 %) ja enamarenenud 
piirkondadega (12 %). 

Liigsuremus esimese laine ajal oli kõrgeim lin-
napiirkondades ja jõudis tipptasemeni – 80 % 
2020. aasta aprillis, samas kui see oli alla 40 % 
vahepealsetes piirkondades ja üksnes 20 % maa-
piirkondades. Teise laine ajal oli kõrgeim liigsure-
muse määr maapiirkondades, jõudes tipptaseme 
55 %ni, samas kui väikelinnades ja eeslinnades 
(48 %) ning suurlinnades (43 %) oli see mõnevõr-
ra madalam. 

2 Piirkondlikul tasandil puuduvad andmed Iirimaa, Sloveenia ja kol-
me Saksa piirkonna kohta (DE9, DEB, DED).

1. Pandeemia tervisemõju

2020. aasta märtsi ja 2021. aasta juuli vahel viis 
COVID-19 pandeemia ELis1 vähemalt 872 000 
liigsurmani. Teisisõnu, võrreldes eelmise viie aasta 
keskmisega tõusis surmade arv alates pandeemia 
algusest 13 % võrra. See hõlmab nii surmasid, mis 
tulenesid otseselt COVID-19st kui ka neid, mis tu-
lenesid haiglate suutlikkuse ammendumisest ja 
tavapärase hoolduse puudumisest. Näiteks esines 
pooltes NUTS 3 piirkondades, mille kohta andmed 
on kättesaadavad, vähemalt üks nädal, kus sure-
mus ületas tavapärast suremust kaks korda. 

Esimese laine ajal puudutas liigsuremus peami-
selt Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Belgia ja 
Madalmaade piirkondi. Teise laine ajal oli liigsu-
remus peamiselt kõrgeim Ida-Euroopa piirkon-
dades – Poolas, Bulgaarias, Sloveenias, Tšehhis, 
Rumeenias ja Ungaris (joonis 1.1. ja kaart 1.1).

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Excess_mortality_-_statistics 
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Joonis 1.1 Liigsuremus ELi geograafiliste piirkondade kaupa, jaanuar 2020–juuli 2021

Allikas: Eurostat [demo_mexrt] ja regionaalpoliitika peadirektoraadi 
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Viimane nädal, mille kohta andmed on kättesaadavad, 
varieerub 2021. aasta 38. nädala ja 47. nädala vahel.
Allikas: Eurostat (demo_r_mweek3) — andmed on võetud 2.12.2021.

Kaart 1.1 Liigsuremus alates 2020. aasta 9. nädalast
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Joonis 1.2 Liigsuremus nädala kohta ELi linna-/maapiirkonna tüpoloogia põhjal, 
jaanuar 2020–november 2021

Puuduvate NUTS 3 andmete tõttu ei ole lisatud riike DE, EE, IE, HR, MT ja SI.  
Allikas: Eurostati [demo_r_mweek3] ja Teadusuuringute Ühiskeskus modelleerimine.
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Kast 1.1 Suurlinnad ja piirkonnad, mis on pandeemiavastase võitluse eesliinil

1 Euroopa Regioonide Komitee (2021a).

2 OECD (2020a).

3 Euroopa Regioonide Komitee (2021b).

Iga-aastane ELi piirkondliku ja kohaliku baromeetri 
aruanne, mille koostab Euroopa Regioonide Komitee, 
toob esile praegused ja tulevased väljakutsed ELi lin-
nadele ja piirkondadele. Kõnealuse aruande viimases 
väljaandes1 käsitletakse mitmesuguseid eri küsimusi, 
sh pandeemia potentsiaalselt asümmeetrilisi mõjusid 
rahandusele ja tervishoiule2 ning liikmesriikide taas-
tumis- ja vastupanuvõime kavasid. 

Aruandes tuuakse esile mure, et pandeemia võib 
vähendada piirkonnataseme rahastamist langevate 
tulude ja kasvavate kulude kombinatsiooni tõttu3. 
Esmane ligikaudne hinnang osutab asjaolule, et see 
võib viia ELi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste 
jaoks 180 miljardi euro suuruse rahastamislõhe-
ni, kui probleemiga ei tegelda. Õnneks on tõenäo-
line, et märkimisväärne ELi ja riiklik tugi kohalike-
le ja piirkondlikele omavalitsustele on seda mõju 
leevendanud, kuid mõni piirkond ja linn võib ikkagi 

olla teistega võrreldes rohkem ohustatud. Aruandes 
käsitletakse ka pandeemia asümmeetrilise tervise-
mõju mitmeid põhjuseid, sealhulgas erinevusi va-
nusstruktuuris, liikuvuses, piirangutes, kaasnevates 
terviseprobleemides, tervishoiusüsteemi suutlik-
kuses ja vaktsiinide kasutuselevõtus. Aruandes te-
hakse järeldus, et ainult asukohapõhised poliitilised 
meetmed võimaldavad tasandada neid suuri ruumi-
lisi erinevusi. 

Aruandes leitakse, et kohalikke ja piirkondlikke oma-
valitsusi tuleks tihedalt kaasata taaste- ja vastupi-
damiskavadesse. Esmane hinnang osutab, et koha-
like ja piirkondlike omavalitsustega ei konsulteeritud 
nende kavade ettevalmistamise ajal järjekindlalt 
ning et mõnel nendest konsultatsioonidest oli vaid 
piiratud mõju lõplikele kavadele. 
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Kaart 1.2 COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud inimesed, november 2021*
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* Andmed on võetud 2021. aasta novembri alguses. Varieerumise 
tõttu allikates ei pruugi tegelikud hõlmatud perioodid ja kasutatud 
määratlused olla ühtlustatud.
Allikas: DG REGIO arvutused, mis põhinevad Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskuse, riikide allikate ja Eurostati andmetel.
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COVID-19 tõttu langes oodatav eluiga 2020. aas-
tal peaaegu kõigis liikmesriikides. Suurim lan-
gus oli Hispaanias (–1,6 aastat) ja Bulgaarias  
(–1,5 aastat). Oodatav eluiga suurenes ainult ka-
hes liikmesriigis, Taanis ja Soomes, olgugi et mar-
ginaalsel määral3. 

Vaktsiinid pakuvad parimat viisi pandeemiast 
väljumiseks. 2021. aasta novembris oli ligikau-
du 70 % elanikkonnast täielikult vaktsineeritud. 
Vaktsineeritus varieerus siiski liikmesriigiti ja liik-
mesriikide piires. Novembris edastatud andmed 
osutasid, et mitmes Rumeenia ja Bulgaaria piir-
konnas oli vähem kui 20 % elanikkonnast täie-
likult vaktsineeritud, samas kui mitmes Belgia, 
Prantsusmaa ja Hispaania piirkonnas oli enam 
kui 80 % elanikkonnast täielikult vaktsineeritud 
(kaart 1.2).

2. Pandeemia majandusmõju

Majanduslanguse sügavust pandeemia ajal mõ-
jutas kolm põhitegurit. Esiteks, riiklike, piirkondli-
ke ja kohalike ametiasutuste poolt viiruse leviku 
piiramiseks kehtestatud liikumispiirangumeetmete 
pikkus ja rangus. Alad, kus rakendati rangemaid 
liikumispiiranguid, kogesid üldiselt sügavamat 
majanduslangust4. Teiseks, teatud liiki majandus-
tegevus sai võrreldes teistega oluliselt rohkem 
kannatada. Teenused (eelkõige majutusteenused 
ja kultuuri, vaba aja veetmise ning turismiga seo-
tud teenused) ja tegevused, mis üldiselt nõuavad 
lähemat kokkupuudet, kannatasid ohjeldamis-
meetmetest tulenevalt kõige rohkem. Liikmesriigid 
ja piirkonnad, mis sõltusid neist sektoritest rohkem, 
kogesid suuremat majandustegevuse langust. 
Kolmandaks, liikmesriikide, piirkondade ja kohalike 
omavalitsuste reaktsioon kriisile varieerus ulatuse 
ja intensiivsuse mõttes, kajastades osaliselt pan-
deemia erinevat mõju. 

3 Iirimaa andmed 2020. aasta kohta veel puuduvad.

4 Sapir (2020).

2.1 Pandeemiapiirangud

Piirangud, mis kehtestati vastuseks pandeemiale, 
ei erinenud ELi liikmesriikide vahel olulisel mää-
ral (joonis 1.3). Piirangud jõudsid haripunkti 2020. 
aasta aprillis, neid leevendati 2020. aasta suvel ja 
neid suurendati uuesti 2020.–2021. aasta sügisel 
ja talvel. Piirangud hakkasid aegamööda taandu-
ma 2021. aasta mais ja see jätkus kuni septembri-
ni. Üldiselt olid piirangud idapoolsetes liikmesriiki-
des veidi vähem ranged, samas kui lõunapoolsetes 
riikides olid kõige rangemad piirangud ja loode-
poolsed jäid nende kahe vahele. 

Erinevus liikmesriikide vahel oli siiski suurem konk-
reetset laadi piirangute osas. Näiteks esines mõ-
nes liikmesriigis pikemaid perioode, mille vältel 
inimestel ei lubatud kodust lahkuda, välja arva-
tud lühikeseks treeninguks, toidukaupade ostmi-
seks või väga olulisteks sõitudeks. Teisest küljest 
ei kehtestanud mõned liikmesriigid peaaegu kogu 
perioodi vältel mitte ühtegi koju jäämise nõuet ja 
teised kehtestasid ainult tagasihoidlikke piiranguid. 
Idapoolsed liikmesriigid kaldusid rakendama kõige 
vähem piiranguid ja lõunapoolsed kõige rohkem. 
Esimese laine ajal kehtestasid loodepoolsed liik-
mesriigid idapoolsete riikide omadega sarnaseid 
piiranguid, samas kui teise ja kolmanda laine ajal 
rakendasid nad rangemat lähenemist, mis sarna-
nes rohkem lõunapoolsete liikmesriikide omaga 
(joonis 1.4).

Kojujäämise nõuded ja riigisisese liikumise piiran-
gud tähendasid seda, et inimesed pidid tuginema 
rohkem kohalikele võimalustele ja pakutavale. 
Kodust töötamise nõue ja koolide sulgemine tä-
hendasid seda, et linnades oli päeva jooksul palju 
inimesi kokku surutud väikestesse eluruumidesse. 
See tõi esile lähedal asuvate roheliste alade hüve, 
mis olid üldsusele avatud. Enamikus linnades pää-
seb enamik elanikest vähemalt ühe hektari linna 
rohealani lühikese jalutustee kauguses. Ent mit-
mes linnas on hõlbus juurdepääs linna rohealale 
vähem kui pooltel inimestest. Selline on olukord 
kõigis Küprose, Malta ja Rumeenia linnades ning 
mõnes Itaalia, Prantsusmaa ja Portugali suurlin-
nas, kus vähem kui pooltel elanikel on linna roheala 
400 meetrise jalutuskäigu kaugusel nende kodust 
(kaart 1.3). Samuti valmistasid kodus töötamise 



1. peatükk: COVID-19 pandeemia piirkondlik mõõde

7

nõuded ja distantsõppe tunnid probleeme koduma-
japidamistele, millel ei ole kiiret internetiühendust, 
mis on sagedasem probleem maapiirkondades.

2.2 Suurim sõjajärgne majanduslangus

COVID-19 kutsus esile sügavaima sõjajärgse ma-
janduslanguse Euroopas. SKP reaalkasv ELis oli aas-
tatel 2014–2019 keskmiselt 2,1 % aastas. 2020. 

aastal langes SKP 6 % võrra. Ohjeldamismeetmete 
tagajärjed, ülemaailmsete tarneahelate häiru-
mine, kaupade ja teenuste nõudluse järsk langus 
ning turismi, ärireiside ja puhkuste vähenemine 
mõjutasid kõiki majandussektoreid. Üle Euroopa ja 
kogu ülejäänud maailmas viis kriis pretsedenditute 
meetmeteni, mille eesmärgiks oli leevendada šoki 
mõjusid ja tugevdada taastumist. 
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Joonis 1.4 Isolatsiooninõuete indeks geograafiliste piirkondade kaupa ELis, 
jaanuar 2020–september 2021 
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Riigiindeksite kaalumata keskmised.

Allikas: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government, Oxfordi Ülikool. 
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Joonis 1.3 Piirangute indeks geograafilise piirkonna järgi ELis, jaanuar 2020–september 2021
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Allikas: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government, Oxfordi Ülikool. 
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Kaart 1.3 Elanikkond, kel on juurdepääs vähemalt 1 ha suurustele linna rohealadele 
400 m jalutuskäiguga, 2018

Juurdepääs = võimalus pääseda juurde vähemalt 1 ha suurustele 
linna rohealadele (või metsadele) 400 m jalutuskäiguga
Allikas: DG REGIO, mis põhineb Copernicus Urban Atlase 2018 ja 
TomTomi andmetel.

% elanikkonnast Linnakeskuse elanikud
< 40

40 – 50

50 – 60

60 – 70

70 – 80

> 80

andmed puuduvad

< 100 000

100 000 – 250 000

250 000 – 500 000

500 000 – 1 000 000

1 000 000 – 5 000 000

>= 5 000 000

REGIOgis

Canarias

Guadeloupe 
Martinique

Guyane

Mayotte Réunion

Açores Madeira



1. peatükk: COVID-19 pandeemia piirkondlik mõõde

9

COVID-19 kriisi majanduslik mõju on eri liikmes-
riikides varieerunud (joonis 1.5). Aastatel 2019 
–2020 muutus Maltal ja Hispaanias SKT reaalkasv 
umbes 13 protsendipunkti võrra (SKP suurenes 
2019. aastal 5,5 % ja esimesel juhul langes 7,8 % 
2020. aastal, ning kasvas 2,0 % võrra enne lange-
mist 10,8 % teisel juhul); samas kui SKP vähenes 
vähem kui 5 protsendipunkti Soomes, Taanis ja 
Luksemburgis, ning Iirimaal isegi kasvas vähesel 
määral. Majandustegevus elavnes 2021. aastal, 
eelkõige liikmesriikides, kus see oli kõige enam 
vähenenud5. 

2.3 Kõige enam sai kannatada 
turismisektor

Riikidevahelise liikumise piirangud ja mittehäda-
vajaliku reisimise piirangud viisid turismi seisku-
miseni. Turistide ööbimiste arv langes drastiliselt 
pandeemia puhkemise ja rangete reisipiirangute 
kehtimise ajal (joonis 1.6), langedes üldiselt enam 
kui 90 % võrra võrreldes sama kuuga eelneval 
aastal. Sisemaiste turistide ööbimiste arv taas-
tus 2020. aasta suvel ja langes seejärel uuesti. 
Rahvusvaheliste turistide ööbimiste arv jäi äärmi-
selt madalale kogu 2020. aasta jooksul ning 2021. 
aasta esimesel poolel. Kokku langes 2020. aastal 

5 Euroopa Komisjon (2021a).

turistide ööbimiste arv 54 % võrra võrreldes 2019. 
aastaga, kuid rahvusvaheliste turistide ööbimiste 
arv langes palju enam (70 %) kui sisemaiste turis-
tide ööbimiste arv (39 %). 

Need piirangud olid peamiselt tingitud rahvusva-
helise reisimise piirangutest, mis kehtestati pärast 
pandeemia algust. 2020. aasta suveks olid kõik 
liikmesriigid kehtestanud mõned piirangud ja need 
jäid enamikul juhtudest kehtima kuni 2021. aasta 
suveni (joonis 1.7). Siseliikumise piirangud olid osa 
pandeemia esimesele lainele reageerimisest, kuid 
neid leevendati 2020. aastal. Teise ja kolmanda 
laine ajal jäid siseriiklikud piirangud palju leebe-
mateks. See võimaldas turismil 2020. aasta suvel 
mõnevõrra taastuda, kuid turistide ööbimiste arv 
jäi 2021. aasta talvel ja kevadel palju madala-
maks kui 2019. aastal. 

Rahvusvahelise reisimise piirangud mõjutasid ka 
ebaproportsionaalsel määral piirialasid. Inimesed, 
kes tavaliselt ületasid riigipiiri töö, hariduse, tervis-
hoiu- või muude teenuste tõttu, ei saanud äkitselt 
enam seda teha. Pärast seda, kui esialgsed piiran-
gud kehtestati, lubati mõnel piiril piiriülest tööl-
käimist, mõnel aga mitte, mis rõhutab vajadust 
funktsionaalsete piirialade parema haldussüstee-
mi järele. 
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Joonis 1.5 SKT reaalkasvu muutus eelmise aasta suhtes, 2020 ja 2021

Allikas: Eurostati [nama_10_gdp] ja DG ECFIN 2021. aasta kevade prognoos.
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Liikmesriigid, mis kogesid suurimat ööbimis-
te vähenemist elaniku kohta, olid Küpros, Malta, 
Horvaatia, Kreeka ja Hispaania, kelle puhul vastav 
näitaja vähenes enam kui kaks korda ELi keskmi-
sest (joonis 1.8). Langus oli palju väiksem liikmes-
riikides, kus üldiselt ongi turistide ööbimiste arv 
elaniku kohta madal. 

Mõned piirkonnad sõltuvad eriti palju turismist,  
sh mõned Vahemere saared ja mõned ranniku-
piirkonnad, Alpi-piirkonnad, Musta mere rannik, 
Algarve ja Kanaari saared. Ka mõned pealinnad ja 
suurlinnad meelitavad ligi palju turiste, kuid need 
sõltuvad vähem turismist kui ranniku- või mäesti-
kupiirkonnad tänu tugevamale ja mitmekesisemale 
majandusele. Selleks et selgitada välja piirkonnad, 
mis sõltuvad kõige rohkem turismist, võib kombi-
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Allikas: Oxfordi COVID-19 valitsuse meetmete jälgimisvahend, Blavatnik School of Government, Oxfordi Ülikool.

–100 

–80 

–60 

–40 

–20 

0

20
20

20
.-0

1.

20
20

.-0
2.

20
20

.-0
3.

20
20

.-0
4.

20
20

.-0
5.

20
20

.-0
6.

20
20

.-0
7.

20
20

.-0
8.

20
20

.-0
9.

20
20

.-1
0.

20
20

.-1
1.

20
20

.-1
2.

20
21

.-0
1.

20
21

.-0
2.

20
21

.-0
3.

20
21

.-0
4.

20
21

.-0
5.

20
21

.-0
6.

Välismaine Sisemaine

Joonis 1.6 Majutusasutustes veedetud ööde arvu muutus ELis, jaanuar 2020–juuni 2021
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Kaart 1.4 Turismi haavatavus NUTS 3 piirkondadesse, 2018
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neerida kolme näitajat: ööbimised  elaniku kohta, 
ööbimiste hooajalisus ja välisturistide osakaal6.

Piirkondi, millel on kõrge punktiarvestus kõigis 
kolmes näitajas, puudutas tõenäoliselt reisimise 
ja veedetud ööde vähenemine. Näiteks Vahemere 
ranniku- ja saarepiirkonnad said tõenäoliselt eriti 
rängalt kannatada (kaart 1.4).

Turism ei ole ainus sektor, mis pandeemiast tin-
gitud majanduslanguse all kannatas. Samuti said 
rängalt kannatada kontaktimahukad teenused7. 
2020. aasta teises kvartalis jäi majandustegevus 
neis sektorites 25 % võrra alla COVID-19 pandee-
mia tasemete8. Teised sektorid said vähem kanna-
tada, kuid kogesid siiski majandustegevuse järsku 
langust, eelkõige näiteks tootmises (mis vähenes 
19 %) ja ehituses (mis vähenes 15 %). Teenused, 
milles on oluline roll kodust töötamisel ja kvalifit-
seeritud töötajatel, nt IKT, pangandus ja rahandus, 
vähenesid palju vähem (alla 10 %) ning nende te-
gevus taastus üldiselt kiiremini. 

6 Batista e Silva et al. (2018).

7 Kaubandus, transport ja majutus ning kunst, meelelahutus ja 
muud teenused.

8 Euroopa Komisjon (2021b). 

2.4 Mõju ELi tööturule leevendati

Pandeemia mõju tööturule oli palju piiratum, mis 
tulenes paljudest töökohtade säilitamise kavadest, 
mis kehtestati peagi kriisi puhkemise järel. Selle tu-
lemusena ei viinud majanduskasvu aeglustumine 
töötuse suure kasvuni. ELi töötuse määr suurenes 
vaid 0,5 protsendipunkti võrra 2019. aasta det-
sembri ja 2021. aasta juuni vahel, 6,6 %lt 7,1 %ni, 
saavutades tipptaseme 7,7 % 2020. aasta sep-
tembris. Seevastu USA-s, kus ei rakendatud sellisel 
hulgal töökohtade säilitamise kavasid, kahekordis-
tus töötuse määr 2019. aasta detsembri ja 2021. 
aasta juuni vahel 3 %-lt 6 %ni, kusjuures tipptase 
14 % oli 2020. aasta aprillis (joonis 1.9).

ELi tasandil langes tööhõive9 3 miljoni võrra ehk 
1,5 % 2019. ja 2020. aasta vahel. ELi lõunapiir-
kondades vähenes tööhõive kõige rohkem (2,7 %). 
ELi idapiirkondades oli vähenemine väiksem 
(1,2 %), sellal kui ELi loodepiirkondades vähenes 
see kõige vähem (0,9 %). Tööhõive hakkas taas-
tuma 2021. aasta teises kvartalis, kuid ei ole veel 
jõudnud 2019. aasta tasemele. 

9 Allikas: Eurostat, rahvamajanduse arvepidamine; riigisisene 
tööhõive. 
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Töötuse näitajad osutavad, et tööhõive määr  
(20–64 vanused) vähenes ELis 2019.–2020. aas-
tatel samuti suhteliselt vähe, 0,7 protsendipunkti 
võrra. Vähenemine oli suurim (1,4 protsendipunkti) 
ELi lõunapiirkondades, millele järgnesid ELi loo-
depiirkonnad (0,6 protsendipunkti) ja ELi idapiir-
konnad (0,2 protsendipunkti). Kogu ELis vähenes 
tööhõive 2019. ja 2020. aastatelenim väikelin-
nades ja eeslinnades (1,1 protsendipunkti), neile 

järgnesid suurlinnad (0,7 protsendipunkti), näitaja 
ei vähenenud oluliselt maapiirkondades (0,3 prot-
sendipunkti). Kvartalinäitajad osutavad, et vähe-
nemine oli suurlinnades suurim teises kvartalis, 
kuid seejärel järgnes sellele langus väikelinnades 
ja eeslinnades (joonis 1.10).
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Allikas: Eurostat, tööjõu-uuring  (sesoonselt korrigeerimata) [lfsq_pgauws].
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Allikas: Eurostat [une_rt_m].
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2.5 Töötundide arv langes 
olulisel määral.

Pandeemia tõttu vähenesid töötunnid ELis oluliselt 
2019. ja 2020. aastatel, kuigi vähenemise ulatus 
sõltub kasutatud andmeallikast ja tööajast, mille 
kohta tunde mõõdeti. Tööjõu-uuring, millega mõõ-
detakse nädala töötunde, osutas ELis 12 %sele 
langusele; samas rahvamajanduse arvepidamise 
andmed10, millega mõõdetakse töötunde aastas, 
näitavad 6 %st langust (joonis 1.11). Mõlemad 
allikad on siiski üksmeeles selles, et suurim lan-
gus toimus Kreekas, Hispaanias, Portugalis ja 
Itaalias. Tööjõu-uuringu andmed näitavad ka, et 
suurte turismisektoriga piirkondade majandused 
said eriti palju kannatada (kaardid 1.4 ja 1,5 %). 
Arenenumad piirkonnad kannatasid veidi vähem 
(10 %ne langus tööjõu-uuringu andmete põh-
jal) kui ülemineku- ja vähemarenenud piirkonnad 
(kummaski 13 %ne langus).

Suurim töötundide arvu langus perioodi jooksul 
ilmnes majutuse ja toitlustusteenuste sektoris 
(52 % võrra) ning kunsti, meelelahutuse ja puh-
kuste sektoris (36 % võrra). Kaks laia kutsetöö-
tajate rühma, mis kõige rohkem kannatasid, olid 
teenused ja müügitöötajad (langus 27 %). 

10 2020. aasta andmed 11 liikmesriigi kohta on esialgsed. 

2.6 Suur nihe kodust töötamisele

2019. aastal11 töötas 5,5 % ELi töötajatest ta-
valiselt kodust. Pandeemia tõttu ja nõude tõt-
tu võimaluse korral töötada kodust, määr enam 
kui kahekordistus 12,4 %ni 2020. aastal. Kodust 
töötamise võimalus sõltub asjaomase tegevuse 
liigist. Nagu eespool märgitud, saab mõnda tööd 
teha ainult isiklikult kohapeal viibides, näiteks on 
mitmed töökohad tervishoius, tootmises ja põllu-
majanduses. Paljud suurlinnade piirkonnad koge-
sid suurt kodust töötavate inimeste määra suure-
nemist, mis kajastab selliste majandustegevuste 
suurt osakaalu, mida saab kaugtöö vormis teha 
(tavaliselt töötavad nii kõrge kvalifikatsiooniga 
töötajad). Konkreetsemalt suurenes kodust töö-
tamine üle 15 protsendipunkti Brüsseli, Helsingi, 
Dublini, Pariisi, Kölni ja Viini piirkonnas ( kaart 1.6). 
Kriitiliste12 ja nö kaugtöökõlbulike töökohta-
de jaotus sõltub suuresti linnastumise astmest. 
Maapiirkondades on pigem suurem nö mitte kaug-
töökõlbulike töökohtade osakaal kui suurlinnades, 
linnades ja eeslinnades13.

11 Eurostat, tööjõu-uuring, ad hoc moodul 2019.

12 Kriitilise tähtsusega töökohti saab määratleda selliste töökohta-
dena, mille kohuseid tuleb täita isegi pandeemia ajal, et hoida 
kodanike tervist, ohutust ja tagada neile toit. 

13 Euroopa Komisjon (2021c). 
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Kaart 1.6 Tavaliselt kodust töötavate inimeste osakaalu muutus, 2019–2020
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Allikas: JRC ja RHOMOLO.

Kaart 1.7 Kriisi simuleeritud mõju piirkondlikule SKP-le 2020. aastal
Muutus %-des võrdlustasemega võrreldes
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2.7 Piirkondlik mõju on 
tõenäoliselt väga varieeruv.

Piirkondliku SKP andmed 2020. aasta kohta ei ole 
veel kättesaadavad, mis piirab ulatust, milleni saab 
hinnata COVID-19 pandeemia mõju ELi piirkonda-
de majandustele. Kuid modelleerimiskatse14, mis 
tehti riikide andmeid kasutades, ja RHOMOLO piir-
kondlik mudel annavad vihjeid potentsiaalse piir-
kondliku mõju kohta. See näitab eriti ränka mõju 
Euroopa lõunaregioonidele ja Prantsusmaale ning 
vähesemat mõju Põhjala riikidele ja idapiirkonda-
dele (kaart 1.7). Mudel viitab sellele, et Hispaanias, 
Itaalias, Prantsusmaal ja Kreekas kogevad mõned 
piirkonnad tõenäoliselt eriti järsku SKP langust. 
See kehtib eriti piirkondade puhul, suur osa lisand-
väärtusest tuleb hulgi- ja jaemüügi-, transpordi- ja 
majutuse sektoritest (st sektorites, kus turism on 
oluline), mis vastab eespool osundatud tegelikele 
töötundidele 2020. aastal. 

14 2020. aasta tööhõive näitajate, erinevate NACE sektorite väljundi, 
ekspordi ja ebakindluse kasvu põhjal, mille puhul on eeldada, et 
seda kajastab intressimäärade suurenemine, kasutasid Sakkas 
et al. (2021) RHOMOLO mudelit kriisi mõju hindamiseks NUTS 2 
piirkondadele. Šokkide mõju on kalibreeritud nii, et liikmesriikide 
järjestus toodangu vähenemise mõttes oleks võimalikult kooskõ-
las kõige värskemate SKP andmetega 2020. aasta kohta, mis on 
avaldatud Euroopa Komisjoni dokumendis (2021a).
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2. peatükk

Nutikam Euroopa

 • Pärast finants- ja majanduskriisiaastaid ja nende järelmõju on ELi majandus taas tõusuteel. 
Kasv on eriti kõrge madala sissetulekuga liikmesriikides. 

 • Pärast pikka lähenemisperioodi on 2008. aasta kriisi järel lõppenud piirkondlike SKP erinevuste 
kahanemine ühe elaniku kohta. Piirkondlikud erinevused tööhõivemäärades ja töötuse 
määrades suurenesid pärast majanduskriisi järsult. Alates 2013. aastast on need taas 
kahanema hakanud, kuid on endiselt märkimisväärselt suuremad kui 2007. aastal. 

 • Vähem arenenud piirkondade SKP elaniku kohta on nii tootlikkuse kiirema kasvu kui ka 
suurenenud tööhõive tõttu lähenemas ELi keskmisele. See suundumus on peamiselt tingitud 
idapoolsete liikmesriikide piirkondade arengust, samal ajal kui paljud vähemarenenud 
piirkonnad lõunapoolsetes liikmesriikides ei suuda sellele järele jõuda ning seal toimuvad 
langus ja lahknevused. 

 • Viimased kaks aastakümmet on toonud põllumajandussektori moderniseerimise, mida tõendab 
tootlikkuse pikaajaline ja pidev kasv ning tööhõive vähenemine. Need arengud on olnud 
eriti silmatorkavad vähem arenenud piirkondades, kus on toimunud majanduse valdkondlik 
ümberkorraldamine.

 • Üleminekupiirkonnad, kus SKP elaniku kohta on 75 % ja 100 % vahel ELi keskmisest, näivad 
olevat jäänud arengulõksu. Aastatel 2001 kuni 2019 oli nende SKP kasv elaniku kohta ELi 
keskmisest palju väiksem ning tootlikkuse kasvu ja töökohtade loomise poolest jäid nende 
näitajad teistele piirkondadele alla. Nende tootmissektorid on väiksemad kui madalama või 
kõrgema SKPga piirkondades ning nende innovatsiooni- ja haridussüsteemid ja institutsioonide 
kvaliteet ei ole piisavalt tugevad, et olla maailma tasandil konkurentsivõimelised. 

 • Innovatsioon on ELis endiselt väga kontsentreeritud pea- ja suurlinnapiirkondadesse. 
ELi loodeosa liikmesriikides on head piirkondadevahelised sidemed, kõrge digitaalne valmisolek, 
oskuslik tööjõud ja ligitõmbav ettevõtluskeskkond võimaldanud ümbritsevatel piirkondadel 
innovatiivsete piirkondade läheduse eelised ära kasutada. ELi lõuna- ja idapoolsetes riikides 
ei ole kõige innovatiivsemad piirkonnad nii tugevad ja seetõttu saavad nendest vähe kasu ka 
läheduses paiknevad piirkonnad. Need tendentsid võivad viia ELi piirkondade vahelise teadus- 
ja innovatsioonilõhe suurenemiseni.
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Nutikam Euroopa

keskmisest SKPst3, enamik neist idapoolsetes liik-
mesriikides4, Kreekas, Portugalis, Hispaanias ja 
Lõuna-Itaalias, samuti liidu äärealadel5 (kaart 2.1). 
Bulgaarias oli SKP elaniku kohta kõigis piirkonda-
des alla 50 % ELi keskmisest, välja arvatud Edela-
Bulgaarias, kus asub pealinn. 

Ajavahemikul 2001–2019 suurenes SKP elaniku 
kohta reaalväärtuses enamikus ELi piirkondades 
(kaart 2.2), kuigi üldjuhul tagasihoidliku kiirusega. 
Kasv oli eriti suur idapoolsetes liikmesriikides ja 
Iirimaal. Enamikus Kreeka piirkondades aga SKP 
elaniku kohta selle aja jooksul vähenes, nagu ka 
Itaalias, nii paljudes arenenumates põhjapoolse-
tes piirkondades kui ka paljudes lõunas asuvates 
vähem arenenud piirkondades. Samal ajal oli kasv 
Põhja-Prantsusmaa üleminekupiirkondades väga 
aeglane. 

Aastatel 2001 kuni 2008 kasvas SKP elaniku kohta 
peaaegu kõikides piirkondades (kaart 2.3). Üldiselt 
oli majanduskasv keskmisest kõrgem nii vähem 
arenenud kui ka üleminekupiirkondades, kusjuures 
paljudes idapoolsetes liikmesriikides olid kasvu-
määrad üle 5 % aastas. See on kooskõlas peamis-
te majanduskasvu teooriatega, mis ennustavad, 
et majanduskasv on seda suurem, mida madalam 
on SKP algne näitaja elaniku kohta. Enamik neist 
piirkondadest asub vähem ja mõõdukalt arenenud 
liikmesriikides6, kus majanduskasv oli enamasti kii-
rem kui ELis keskmiselt (joonis 2.1). Rumeenias ja 
Bulgaarias, kus kasvutempo oli eriti kõrge, ei toimu-
nud järelejõudmine kogu riigis ühtlaselt, vaid pea-
miselt pealinnapiirkonnas. Lõuna-Itaalia piirkon-
nad aga seda järelejõudmise mudelit ei  järginud.  

3 SKP elaniku kohta ostujõu standardis on ühe elaniku kohta too-
detud kaupade ja teenuste koguväärtus, mida on korrigeeritud 
hinnataseme erinevustega.

4 Idapoolsed liikmesriigid on need Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, mis 
on ELiga liitunud pärast 2004. aastat.

5 EL hõlmab üheksa äärepoolseimat piirkonda: Guadeloupe, 
Réunion, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Martinique, Saint-Martin 
(Prantsusmaa), Madeira ja Assoorid (Portugal) ning Kanaari saa-
red (Hispaania).

6 Vähem ja mõõdukalt arenenud liikmesriikide loendit vaata sõnas-
tiku peatükist.

Piirkondlik majanduslik lähenemine1 on ELis pea-
tunud ning lahknevus võib muutuda ohuks ma-
janduslikule arengule2 ajal, mil globaliseerumine 
esitab majanduslikule ühtekuuluvusele uusi väl-
jakutseid. Kuigi tõendid näitavad, et ELi majandus 
tervikuna on saanud ja saab jätkuvalt globaliseeru-
misest kasu, ei kandu need eelised automaatselt ja 
ühtlaselt edasi kõikidesse Euroopa piirkondadesse. 

Käesolevas peatükis uuritakse hiljutisi majandusli-
ku ühtekuuluvuse suundumusi ELi erinevates piir-
kondades ja linnades, mis kajastuvad SKPs elaniku 
kohta ning sellele aluseks olevates tootlikkuse ja 
tööhõive arengutes. Selles hinnatakse piirkondade 
ohtu sattuda „arengulõksu“ ja arutatakse piirkond-
liku konkurentsivõime aluseks olevaid tegureid, 
sealhulgas ettevõtlust, digitaliseeritust ja inno-
vatsiooni. Samuti tutvustatakse peatükis piirkond-
liku konkurentsivõime näitajat, mis on mõeldud 
ELi piirkondade konkurentsivõime eri mõõtmete 
summeerimiseks.

Peatüki põhitähelepanu on suunatud vähemarene-
nud piirkondade ja arenenumate piirkondade tule-
muste võrdluse välja toomisele ja maapiirkondade 
tulemuste võrdlemisele linnadega.

1. Hiljutised suundumused ELi 
liikmesriikide ja piirkondade 
vahelises lähenemises 
ja lahknevuses

2019. aastal elas vähemalt iga neljas ELi elanik 
(29 %) NUTS 2 piirkonnas, kus SKP elaniku kohta 
oli ostujõu standardi alusel vähem kui 75 % ELi 

1 Selles aruandes viitab „majanduslik lähenemine“ peamiselt piir-
kondlike erinevuste vähenemisele SKPs elaniku kohta. Samas kä-
sitletakse peatükis ka seotud mõistete, nt tootlikkus ja tööhõive, 
suundumuste erinevusi. 

2 Iammarino et al. (2017).
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Iirimaa ja Soome. Enamikus Kreeka piirkondades oli 
SKP vähenemine elaniku kohta keskmiselt üle 3 % 
aastas. Kriisi mõjul aeglustus sel perioodil paljude 
vähem arenenud ja üleminekupiirkondade kasv (või 
toimus kiirem kahanemine) võrreldes ELis kesk-
misega, millega pöörati ühtlustumistendents vas-
tupidiseks. Seega ühtlustumisprotsess lõppes ja 
ebavõrdsus hakkas taas suurenema. Enamik Poola 
piirkondi ja mõned Bulgaaria ja Rumeenia piirkon-
nad olid märkimisväärsed erandid. 

Nende majanduskasv oli juba 2000. aastatel nega-
tiivne, kuigi nende SKP elaniku kohta jäi ELi keskmi-
sest tunduvalt allapoole.

Aastatel 2007–2008 toimunud ülemaailmse fi-
nantskriisi tõttu oli ELi SKP elaniku kohta aastatel 
2009–2013 languses. Umbes 60 % ELi elanikkon-
nast elas piirkondades, kus SKP elaniku kohta vähe-
nes (kaart 2.3, joonis 2.2). Kõige raskema hoobi said 
peamiselt ELi lõunapoolsed riigid, kuid ka Rumeenia, 
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Joonis 2.2 SKP kasvumäär elaniku kohta vähem arenenud ja mõõdukalt arenenud liikmesriikide 
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Joonis 2.1 SKP kasvumäär elaniku kohta vähem arenenud ja mõõdukalt arenenud liikmesriikide 
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Perioodil 2014–2019 oli selgelt näha suurest ma-
janduslangusest taastumist (kaart 2.3, joonis 2.3). 
Peaaegu kõigis piirkondades oli SKP elaniku koh-
ta kasvuteel, kuigi see oli aeglasem kui kriisieel-
sel perioodil. Enamikus idapoolsetest piirkondadest 
kõrged kasvumäärad taastusid, aidates seega taas 
lähenemisele kaasa. Seevastu paljudes loodepool-
setes piirkondades jäi majanduskasv kriisieelsetest 
näitajatest madalamale; selle suundumuse pea-
mine erand oli Iirimaa. Paljudes tugevalt mõjuta-
tud lõunapoolsete liikmesriikide piirkondades, eriti 
Portugalis ja Hispaanias, kasvumäärad taastusid, 
kuid Kreekas ja paljudes Itaalia piirkondades jäi 
kasv endiselt madalaks. 

Üldiselt elas 2019. aastal üle veerandi ELi elanik-
konnast piirkonnas, kus reaalne SKP ei olnud sel-
leks ajaks veel kriisieelsele tasemele jõudnud. See 
hõlmab kogu Kreeka ja Küprose elanikkonda, 80 % 
itaallastest ja kolmandikku hispaanlastest, aga 
ka 75 % Soome elanikkonnast ja üle kolmandiku 
austerlastest. Enamikus idapoolsetest liikmesriiki-
dest oli SKP elaniku kohta kõigis või peaaegu kõigis 
piirkondades jõudnud tagasi kriisieelsele tasemele. 
Rumeenias ja Horvaatias elab aga vastavalt 40 % 
ja 25 % elanikest piirkondades, kus see nii ei ole.

Enne 2007.–2008. aasta kriisi erinevused SKPs 
elaniku kohta Elis vähenesid7, peamiselt seetõttu, 
et kõige madalama tasemega piirkonnad kasva-
sid keskmisest kiiremini (joonis 2.4). Kuid vahetult 
kriisile järgnenud aastatel piirkondlikud erinevused 
pisut suurenesid. On märke sellest, et pikaajaline 
piirkondlik lähenemise protsess, mis kriisi tõttu 
katkes, on taas käivitunud, ehkki väga aeglases 
tempos.

Piirkondlikud erinevused tööhõive ja töötuse mää-
rades8 olid alates 2000. aastast kuni finantskriisini 
samuti vähenemas, mille järel need suurenesid ja 
saavutasid 2013. aastal uue tipptaseme. Seejärel 
hakkasid need taas vähenema, kuid 2020. aas-
tal olid mõlema näitaja erinevused suuremad kui 
2008. aastal. Erinevused tööhõive määras on jää-
nud umbkaudu samale tasemele kui 2000. aastal.

Nagu eespool märgitud, oli piirkondade majanduslik 
lähenemine ajavahemikul 2001–2019 peamiselt 
tingitud paljude vähem arenenud piirkondade järe-
lejõudmisest, kuna nende SKP elaniku kohta kasvas 
kiiremini kui mujal, välja arvatud 2010. ja 2011. 
aastal vahetult pärast ülemaailmset finantskriisi 
(joonis 2.5). Keskmine pilt varjab siiski  erinevaid 

7 Piirkondliku koguelanikkonnaga kaalutud varieerumiskoefitsient 
vähenes aastatel 2001–2008 12 % võrra.

8 Mõõdetuna keskmise absoluuthälbe järgi, mis on kaalutud piir-
konna koguelanikkonnaga.
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Joonis 2.3 SKP kasvumäär elaniku kohta vähem arenenud ja mõõdukalt arenenud liikmesriikide 
piirkondades, 2014–2019
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suundumusi vähem arenenud piirkondades. Kui 
Ida-Euroopa piirkondades on toimunud tugev ma-
janduskasv ja märkimisväärne järelejõudmine, siis 
paljudes vähem arenenud Lõuna-Euroopa piirkon-
dades on majanduskasv olnud loid või negatiivne 
ning nende SKP elaniku kohta lahkneb ELi keskmi-
sest (allpool punktis 3 vaadeldakse neid suundu-
musi lähemalt).

Üleminekupiirkonnad ei järgi siiski sama mustrit. 
Alates 2005. aastast oli kasv nendes piirkondades 
ELi keskmisest madalam, välja arvatud 2009. aas-
tal. Selle tulemusel erines SKP elaniku kohta ostu-
jõu standardis väljendatuna ELi keskmisest, selle 
asemel et sellele läheneda (joonis 2.6a). 

Valdavalt maapiirkondades on SKP elaniku kohta 
ostujõu standardi alusel ligikaudu 70 % ELi kesk-
misest (joonis 2.6b). Ajavahemikul 2001–2019 
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Joonis 2.4 Piirkondlikud erinevused NUTS 2 piirkondade vahel ELis, 2000–2020

Analüüs põhineb NUTS 2 tasemel, kuid samasse suurlinnapiirkonda kuuluvad piirkonnad kombineeritakse.
Allikas: Eurostat [nama_10r_2gdp, reg_lmk], DG REGIO arvutused.
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 lähenesid linnade lähedal asuvad maapiirkonnad 
ELi keskmisele näitajale. See ei kehti aga kauge-
mate maapiirkondade kohta, kus SKP elaniku kohta 
vähenes veidi võrreldes ELi keskmisega. Kaugemad 
keskmise asustusega piirkonnad erinesid sel pe-
rioodil samuti ELi keskmisest.

Maailma majanduste kasvav vastastikune sõltu-
vus on avaldanud ELi piirkondadele väga erinevat 

mõju9. Kui mõnede soodne olukord on lubanud 
pakutavaid uusi võimalusi ära kasutada, on tei-
si tabanud töökohtade kaotus, palkade külmuta-
mine ja kahanevad turuosad, mille põhjuseks on 
tehnoloogiliselt arenenumatesse sektoritesse liiku-
nud madalate kuludega konkurendid (vt ka jaotist 
4 allpool).

9 Euroopa Komisjon (2017a).
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Joonis 2.6 SKP muutused elaniku kohta (ostujõu standardi alusel) ELi piirkondades, 2000–2019
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Kast 2.1 ELi äärepoolseimad piirkonnad 

Euroopa Liitu kuulub üheksa mandrist eemal asuvat 
äärepoolseimat piirkonda Kariibi meres, Makaronee-
sias ja India ookeanis. Need on Kanaari saared (ES), 
Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Réunion, Marti-
nique, Mayotte, Saint-Martin (FR), Madeira ja Assoori 
saared (PT). Neid valitsetakse aluslepingute sätete 
kohaselt ja nad moodustavad liidu lahutamatu osa.

Äärepoolseimas regioonides elab umbes viis miljonit 
inimest, millest mõnes on sisserände tõttu rahvaarv 
märkimisväärselt kasvanud. Elanikkonna loomulik 
kasvumäär on samuti suhteliselt kõrge, sest enami-
kus neist piirkondadest on elanikkond palju noorem 
kui ELi mandriosas. 

SKP elaniku kohta on neis piirkondades ELi keskmi-
sest madalam (tabel 2.1). Mayotte'i elanike arv oli 

2019. aastal umbes 270 000, mis on vaid umbes 
kolmandik ELi keskmisest, mis tähendab, et piir-
konna SKP elaniku kohta on ELis kõige madalam. 
Ka Prantsuse Guajaana (45 % ELi keskmisest) ja 
Réunioni (68 %) SKP elaniku kohta on madal. Madal 
SKP elaniku kohta nendes kolmes riigis on peamiselt 
seotud madala tööhõive määraga ning Prantsuse 
Guajaana ja Mayotte'i puhul ka madala tootlikkuse-
ga töötaja kohta. Tootlikkus on madal ka Madeiral ja 
Assooridel. Äärepoolseimate piirkondade tööealiste 
inimeste osakaal kogurahvastikust on enamikul juh-
tudel lähemal ELi keskmisele; kuigi Mayotte'i saartel 
on see noorte inimeste suure arvu tõttu tunduvalt 
madalam ning Kanaari saartel, Madeiral ja Assoori-
del tunduvalt kõrgem.

Tabel 2.1 SKP elaniku kohta ja selle komponendid äärepoolsemates piirkondades, 2019

SKP elaniku kohta 
(ostujõu standard) 

 (€)

Tootlikkus  
(SKP töötaja 

kohta) 
 (€)

Tööhõive määr  
( % tööealisest 
elanikkonnast)

Tööealine  
elanikkond  

(20–64 aastased 
inimesed kogurah-

vastikus, %) 

EU-27  31 278  72 057 73,1 59,4
Canarias  22 928  57 071 61,4 65,4
Guadeloupe  22 215  72 083 55,4 55,6
Martinique  23 042  64 244 63,7 56,3
Guyane  14 188  53 329 50,9 52,3
La Réunion  21 123  70 610 52,1 57,4
Mayotte  9 016  47 781 43,3 43,6
Região Autónoma dos Açores  21 911  48 473 71,2 63,5
Região Autónoma da Madeira  23 768  50 542 74,1 63,5
Saint-Martini piirkond on loetud Guadeloupe NUTS 2 piirkonna alla. 
Allikas: Eurostat [nama_10r_2gdp, lfst_r_lfe2emprt_custom_1270645], DG REGIO arvutused.
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Kast 2.2 Majanduskasv ja kohalik majandus: ELi piirkondliku paindlikkuse  
ruumiline analüüs 

Hiljutises uuringus1 keskendutakse kriisile ja kriisi-
järgsetele aastatele (2008–2015) ning uuritakse te-
gureid, mis aitasid piirkondadel suurest majandus-
langusest taastuda, ning selle peamine eesmärk on 
kindlaks teha, millised on nende piirkondade oma-
dused, mis näitasid üles majanduslikku paindlikkust, 
ja millised on võimalikud ülekanduvad mõjud. 

EU-27 piirkonnad ja Ühendkuningriik on liigitatud 
kahte režiimi, mis põhinevad nende algsel SKP-l 
elaniku kohta 2008. aasta seisuga: suhteliselt kõr-
ge sissetulekuga piirkondade rühm loodes ning lõu-
napoolsete ja idapoolsete madalama sissetulekuga 
piirkondade rühm. Peamised analüüsitud küsimused 
on järgmised.

1. Millised tegurid on seotud piirkonna suutlikkuse-
ga tulla toime majanduslike raskustega ja säili-
tada majanduslik heaolu? 

2. Kas majanduskasvu ja paindlikkust määravad 
tegurid on eri majandusarenguga (SKP elaniku 
kohta) piirkondades samad?

Analüüsi põhiosa põhineb majanduskasvu mudelil, 
kus piirkondlik kasv sõltub naaberpiirkondade ma-
janduskasvust ja mitmetest algsetest eeldustest, 
alates klassikalistest (SKP algne tase elaniku kohta, 
rahvastiku kasv, inimkapital ja investeeringud) kuni 
piirkondliku konkurentsivõime keerukamate kompo-
nentideni (valitsemiskvaliteet, ettevõtluse keerukus, 
tehnoloogiline valmisolek ja innovatsioon). Mudel 
võtab majandusarengu hindamisel arvesse ka piir-
kondade geograafilist lähedust ning tuvastab või-
malikud ruumilise ülekandumise mõjud,sealhulgas 
piiriülesed mõjud2. Selle mudeli alusel tehakse ana-
lüüsis kindlaks, millised neist teguritest on aidanud 
kaasa piirkondade majanduskasvule ja kui suur on 

1 Annoni et al. (2019).

2 LeSage ja Fischer (2008).

nende mõju. Sügavama analüüsi aluseks oleva teo-
reetilise raamistiku ja eelduste arutelu on esitatud 
dokumendis Annoni et al. (2019). Peamised järeldu-
sed, mis on kokkuvõtlikult esitatud tabelis 2.2, on 
järgmised.

Ruumiline mõju on oluline kõikides piirkondades. 
Piirkonnad saavad kasu sellest, et neid ümbritsevad 
kõrge kasvuga piirkonnad nii loode- kui ka kagure-
žiimis. Inimkapital on oluline arengutegur neis mõle-
mas, kusjuures eriti oluline on põhiharidus: madalalt 
haritud inimeste suur osakaal näib olevat olulisem 
majanduskasvu takistus kui kõrgharidusega inimes-
te väiksem osakaal.

Looderežiimis on institutsioonide kvaliteet oluline 
majanduskasvu määraja, mis on kooskõlas ka hil-
jutiste kirjanduse tulemustega, mis rõhutavad häid 
institutsioone kui olulist kasvutegurit, eriti kauge-
male arenenud arenguetappidel3. ELi loodeosas 
(ja Ühendkuningriigis) olid piirkonnad majandusli-
kult paindlikumad, kui neil olid suuremad riiklikud ja 
erainvesteeringud. Tulemused näitavad ka, et suur 
investeeringute määr põhjustab märkimisväärse 
positiivse ülekanduva mõju, mis viitab sellele, et 
suurem investeeringute määr piirkonnas mõjutab 
positiivselt naaberpiirkondade kasvumäära. 

Kõrge lisandväärtusega ettevõtluskeskkond on sa-
muti piirkonna paindlikkuse võtmeelement. 

Lõuna- ja idapoolses režiimis on majanduskasvu 
seisukohalt oluline tehnoloogia omaksvõtt ning sel-
lel on positiivne kõrvalmõju ka naaberpiirkondadele. 
Õigupoolest on kõrvalmõju üldiselt tähtsam lõuna- 
ja idapoolsetes piirkondades kui loodepiirkondades, 
kus selline mõju võis olla oluline varasematel pe-
rioodidel.

3 Annoni ja Catalina-Rubianes (2016); Pike et al. (2017).
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2. Vähem arenenud liikmesriikide 
tootlikkus on järele jõudmas

2.1 Tööhõive põllumajanduses 
ja tööstuses väheneb, samas 
kui tootlikkus kasvab 

Erineva arengutasemega piirkondadel on tavaliselt 
erinev majandusstruktuur. Vähem arenenud piir-
kondades on suhteliselt suur osa tööhõivest seotud 
põllumajanduses ja tööstuses (tabel 2.3). 2018. 
aastal oli nendes piirkondades üle 12 % tööhõi-
vest põllumajanduses, mis on kolm korda rohkem 
kui üleminekupiirkondades ja kaheksa korda roh-
kem kui arenenumates piirkondades. Umbes 21 % 
tööhõivest oli tööstuses, mis on 6 protsendipunkti 
rohkem kui üleminekupiirkondades ja arenenuma-
tes piirkondades. Ülemineku- ja arenenumad piir-
konnad on oma tööhõivemäärade poolest võrrelda-
vamad – rohkem töötajaid on finantsvaldkonnas ja 
kindlustuses ning avalikus halduses. 

Kogulisandväärtuse valdkondlik jaotus järgib sama 
üldist mustrit nagu tööhõive, kuid erinevused eri 
arengutasemel piirkondade vahel on tavaliselt 
vähem ilmsed. Nimelt, hoolimata suurest hulgast 
tööjõust vähem arenenud piirkondade põllumajan-

duses, on põllumajanduse kogulisandväärtus taga-
sihoidlik, mis tähendab madalat tootlikkust. 

Aastatel 2001–2018 tööhõive põllumajanduses 
vähenes, eriti vähem arenenud piirkondades (aas-
taga üle 3 %), mis peegeldab nende majanduslik-
ku restruktureerimist ja põllumajanduse moder-
niseerimist. Viimane tõi kaasa sektori tootlikkuse 
olulise suurenemise ja kogulisandväärtuse kasvu. 
Arvestades nende piirkondade põllumajanduse 
suurt osakaalu tööhõives, see protsess tõenäoliselt 
jätkub. Sama muster on täheldatav ülemineku-
piirkondades ja enamarenenud piirkondades, kuid 
tööhõive vähenemine ja kogulisandväärtuse kasv 
oli vähem kui poole väiksem kui vähem arenenud 
piirkondades. 

Tööhõive vähenes kõigis kolme tüüpi piirkonnas ka 
tööstuses, kuigi palju vähem kui põllumajanduses. 
Hoolimata tööjõu kaotusest suurenes oluliselt nii 
kogulisandväärtus kui ka tootlikkus, eriti vähem 
arenenud piirkondades. ELi ühtne turg on loonud 
suurema potentsiaali spetsialiseerumiseks kõrge-
ma lisandväärtusega sektorites, võimaldades vä-
hem arenenud ja mõnedel üleminekupiirkondadel 
säilitada suuremat osa tööstustööstuses hõivatu-
sest tänu atraktiivsele tasakaalule tööjõukulude, 
tootlikkuse ja kättesaadavuse vahel. 

Tabel 2.2 Otsese ja ülekanduva mõju kokkuvõte

Loodepiirkonnad Lõuna- ja 
idapiirkonnad

Otsene Ülekanduv Otsene Ülekanduv

SKP kasv n/a n/a

Algne SKP elaniku kohta
Avalikud ja erainvesteeringud

Rahvastiku kasv

Institutsioonide kvaliteet

Põhihariduse ülemine aste

Kõrgharidus ja koolitus

Tehnoloogiline valmisolek

Majandustegevuse keerukus
n/a: pole kohaldatav 
Rohelised toonid tähistavad positiivset mõju, punased toonid tähistavad negatiivset mõju 
(mida tumedam värv, seda olulisem on hinnanguline koefitsient).  
Allikas: Annoni et al. (2019).
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Tabel 2.3 Tööhõive ja kogulisandväärtus NACE sektorite ja piirkondade kategooriate lõikes, osakaal 2018. a ning muutused 2001–2018

Rohelised jooned märgivad positiivseid, punased jooned negatiivseid muutusi.
Allikas: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, DG REGIO arvutused. 

Tööhõive Kogulisandväärtus
Vähem 

arenenud Ülemineku
Enam 

arenenud 
Vähem 

arenenud Ülemineku
Enam 

arenenud Osakaal 2018. a ( %)

A: põllumajandus, metsandus ja kalandus

B–E: tööstus (v.a ehitus)

F: ehitus

G–J: hulgi- ja jaemüük; et al.

K–N: finants- ja kindlustustegevus; et al.

O–U: avalik haldus; et al.

Kokku

A: põllumajandus, metsandus ja kalandus

B–E: tööstus (v.a ehitus)

F: ehitus

G–J: hulgi- ja jaemüük; et al.

K–N: finants- ja kindlustustegevus; et al.

O–U: avalik haldus; et al.

Kokku

Keskmine % muutus võrreldes eelmise aastaga, 2001–2018

EU-27 EU-27

12,4 3,9 1,6 4,8 4,7 2,5 0,9 1,7

20,6 14,8 14,8 16,2 22,5 18,8 20,8 20,6

7,0 6,8 5,7 6,3 5,9 6,0 4,6 5,1

26,2 27,1 28,2 27,4 24,5 21,7 24,8 24,1

9,0 15,0 19,4 15,9 19,5 24,7 28,6 26,6

24,7 32,4 30,3 29,4 23,0 26,3 20,3 22,0

100 100 100 100 100 100 100 100

–3,4 –1,5 –1,3 –2,7

–0,4 –0,6 –0,7 –0,6

0,5 –0,4 0,0 0,0

1,2 1,0 0,9 1,0

2,5 2,0 2,1 2,1

0,7 0,7 1,2 1,0

0,0 0,6 0,8 0,6

0,9 0,4 0,2 0,5

2,2 1,2 1,3 1,4

0,0 –0,6 –0,1 –0,2

1,3 0,8 1,5 1,4

2,3 1,9 1,9 1,9

1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,2 1,5 1,5
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kasvas 1,2 % aastas ja tööhõive määra suurene-
mine lisas veel 0,4 % aastas (tabel 2.4). Paljudes 
vähem arenenud piirkondades, kus SKP kasv oli 
oluliselt suurem kui ELi keskmine, oli tootlikkuse 
kasv ka SKP kasvu peamine komponent ja mängis 
isegi suuremat rolli kui ELis tervikuna, samal ajal 
kui tööhõive määr jäi samaks.

Aastatel 2009 kuni 2013 vähenes SKP elaniku 
kohta ELis 0,4 % aastas. Tööhõive vähenes sa-
muti (0,5 % aastas), kuna nii tööhõive määr kui 
ka tööealise elanikkonna osakaal langesid, samas 
kui tootlikkus jätkas kasvamist, kuigi aeglasemas 
tempos. See muutuste muster peegeldub igas 
piirkonnarühmas, kuid on selgemalt väljendunud 
vähem arenenud piirkondades ja vähem nähtav 
arenenumates piirkondades. Sellest tulenevalt oli 
vähem arenenud piirkondade rühmas kõige jär-
sem langus SKPs elaniku kohta, aga ka tööhõive 
määras. 

Aastatel 2014 kuni 2019 jätkus SKP kasv inime-
se kohta kõikides piirkonnarühmades. Erinevalt 
finantskriisieelsest perioodist oli aga majandus-
kasv tugevalt seotud kasvuga tööhõive määras, 
mis enam kui kompenseeris tööealise elanikkonna 
osakaalu vähenemist, samas kui tööviljakus kas-
vas aeglasemalt kui kriisieelsel perioodil. Jällegi oli 
see muutuste muster selgemalt väljendunud vä-
hemarenenud piirkondades. Teisalt oli taastumine 
üleminekupiirkondades tagasihoidlikum ja sealne 
SKP kasv inimese kohta oli vaid veidi üle poole 
väiksem kui vähem arenenud piirkondades, mis on 
peaaegu sama mis kriisieelsel perioodil.

Ehitustööstus kasvas ajavahemikul 2001–2018 
vähe ja üleminekupiirkondades isegi vähenes veidi. 
Seevastu tööhõive ja kogulisandväärtus teenuste 
valdkonnas kasvasid perioodil kõigis piirkondlikes 
rühmades, eriti finantstegevuses, ennekõike aga 
vähem arenenud piirkondades.

2.2 Tootlikkus on peamine tegur, mis 
on aluseks SKP kasvule elaniku kohta 

Ajavahemikul 2001–2019 suurenes SKP elaniku 
kohta enamikus ELi piirkondades (kaart 2.4 ja ta-
bel 2.4). Kasv oli suures osas seotud tootlikkuse10 ja 
vähemal määral tööhõive kasvuga. Tööealise ela-
nikkonna osakaal kogu elanikkonnast vähenes sel 
ajavahemikul ELis ja enamikus piirkondades teatud 
määral. Paljudes vähem arenenud piirkondades, 
eriti neis, mis asuvad idapoolsetes liikmesriikides, 
oli keskmisest kõrgem tootlikkuse ja tööhõive kasv, 
mida tasakaalustas vaid veidi tööealise elanik-
konna osakaalu vähenemine kogu elanikkonnast, 
nii et SKP kasv inimese kohta jäi üle ELi keskmise. 
See aga varjab tõsiasja, et mitmes nimetatud piir-
konnas, peamiselt Kreekas ja Itaalias, SKP elaniku 
kohta kõnealusel perioodil vähenes, kuna tootlik-
kus langes ja tööhõive määr vähenes või suurenes 
suhteliselt vähe ning tööealise elanikkonna osakaal 
langes. Enamikus ELi äärepoolseimates piirkon-
dades jäi SKP elaniku kohta samale tasemele või 
vähenes. 

Aastatel 2001 kuni 2008 kasvas SKP elaniku koh-
ta ELis reaalselt 1,8 % aastas, kusjuures tootlikkus 

10 Meeles tuleb pidada, et see tootlikkuse kasv, mida mõõdetakse 
SKP-na töötaja kohta, ei kajasta keskmise töötatud tundide arvu 
vähenemist töötaja kohta sel perioodil.

Kast 2.3 Majanduskasvu analüüsimine SKPs elaniku kohta

Kogulisandväärtuse kasv SKPs elaniku kohta jaguneb kolmeks peamiseks osaks: tootlikkuse muutused (SKP 
töötava elaniku kohta), tööhõive määra muutused (tööhõive suhtes tööealise elanikkonnaga) ja muutused 
tööealise elanikkonna osakaalus tervikuna. Sellest tuleneb järgmine võrdus:

SKP
=

SKP
x

Tööhõive
x

Tööealine elanikkond
Kogu elanikkond Tööhõive Tööealine elanikkond Kogu elanikkond

Sama identiteeti saab väljendada muutuste kaudu: SKP muutus inimese kohta on tootlikkuse, tööhõive mää-
ra ja tööealise elanikkonna osakaalu muutuste summa.
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Kaart 2.4 SKP kasv elaniku kohta, tootlikkus, tööhõive määr ja tööealine elanikkond, 
2001–2019

Keskmine protsentuaalne muutus võrreldes eelmise aastaga

< –0,4

–0,4 – –0,2

–0,2 – –0,1

–0,1 – 0,0

0,0 – 0,3

0,3 – 0,5

Tööhõive määr kui töökohapõhine tööhõive jagatuna 20–64-aastaste elanike arvuga.
Allikas: DG REGIO arvutused, mis põhinevad Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Eurostati andmetel.
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Tabel 2.4 Aasta keskmise SKP muutuse jagunemine elaniku kohta: analüüs, 2001–2019 ja 
alaperioodid

Keskmine % muutus võrreldes eelmise aastaga

Vähem arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Vähem arenenud piirkonnad

Üleminekupiirkonnad

Enam arenenud piirkonnad

Rohelised jooned märgivad positiivseid, punased jooned negatiivseid muutusi. 
Vähem arenenud piirkondade alla ei kuulu Mayotte.
Tööhõive määr on töökohapõhine tööhõive jagatuna 20–64-aastaste elanike arvuga.
Allikas: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, DG REGIO arvutused.

SKP elaniku 
kohta

Tootlikkus Tööhõive Tööealise 
elanikkonna 

osakaal
Keskmine % muutus võrreldes eelmise aastaga

2001–2019

2001–2008

2009–2013

2014–2019

EU-27

EU-27

EU-27

EU-27

1,22 0,88 0,50 –0,17

1,69 1,53 0,21 –0,05

0,90 0,62 0,49 –0,22

1,06 0,66 0,61 –0,21

1,76 1,16 0,43 0,15

2,79 2,26 0,00 0,52

1,47 0,81 0,44 0,22

1,49 0,93 0,67 –0,12

–0,36 0,50 –0,53 –0,33

–0,98 0,46 –1,23 –0,21

–0,59 0,47 –0,65 –0,41

–0,31 0,21 –0,17 –0,36

1,82 0,81 1,46 –0,45

2,51 1,46 1,73 –0,68

1,38 0,50 1,53 –0,64

1,66 0,67 1,20 –0,22
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2.3 Pealinnaga suurlinnapiirkondade 
tulemused on paremad kui 
teistes piirkondades

Aastal 2019 elas suurlinnapiirkondades 59 % ELi 
elanikkonnast, need andsid 63 % tööhõivest ja 
68 % SKP-st. Seetõttu on tegemist suurte tööhõi-
ve- ja ettevõtluskeskustega, kus tootlikkus on kõr-
gem kui mujal. 

Aastatel 2001–2019 kasvas reaalne SKP elani-
ku kohta kõikides ELi osades suurlinnapiirkonda-
des kiiremini kui teistes piirkondades (tabel 2.5). 
See tulenes peamiselt keskmisest kõrgematest 
kasvumääradest pealinnaga suurlinnapiirkonda-
des, kuigi ka muud suurlinnapiirkonnad näitasid 
paremaid tulemusi kui ülejäänud piirkonnad, välja 
arvatud loodepoolsetes liikmesriikides.

Ida- ja loode-Euroopa liik-
mesriikide piirkondades 

oli SKP kasv elaniku kohta 
peamiselt seotud tootlik-
kuse kasvuga. See muster 
on erinev lõunapoolsetes 
liikmesriikides, kus toot-
likkuse kasv oli sel peroo-
dil väga madal ja suurem 
osa (tagasihoidlikust) SKP 
kasvust elaniku kohta oli 
seotud tööhõive kasvu-
ga. Ida- ja lõunapoolsetes 
liikmesriikides asuvates 
pealinnapiirkondades oli 
tööhõive kasvu panus SKP 
kasvu keskmisest kaks 
korda suurem, mis pee-
geldab tööhõive jätkuvat 
koondumist sinna.

Üldiselt toimus aastatel 
2000–2008 nii suurlin-
na- kui mittesuurlinnapiir-
kondades tööhõive üldine 
kasv, kuigi pealinnapiir-
kondades oli kasv kiirem 
kui muudes suurlinnapiir-
kondades ja veelgi kiire-
mini toimus see teistes 

Keskmine aastane % muutus võrreldes eelmise aastaga

Idapoolsed liikmesriigid

Pealinnapiirkonnad

Teised suurlinnapiirkonnad

Mitte-suurlinna piirkonnad

Kokku

Loodepoolsed liikmesriigid

Pealinnapiirkonnad

Teised suurlinnapiirkonnad

Mitte-suurlinna piirkonnad

Kokku

Lõunapoolsed liikmesriigid

Pealinnapiirkonnad

Teised suurlinnapiirkonnad

Mitte-suurlinna piirkonnad

Kokku

SKP elaniku 
kohta

Tootlikkus Tööhõive määr 
elanikkonna 

suhtes

Tööhõive elanikkonna suhtes ühendab tööhõive määra ja tööealise elanikkonna osakaalu 
koguarvust.
Allikas: Eurostat [reg_eco10], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, DG REGIO arvutused. 

4,1 2,8 1,3

3,5 3,0 0,5

3,2 3,0 0,2

3,6 3,1 0,5

1,3 1,1 0,2

1,0 0,6 0,3

1,1 0,8 0,3

1,1 0,8 0,3

0,6 0,1 0,5

0,4 0,2 0,2

0,1 0,1 0,1

0,3 0,1 0,2

Tabel 2.5 SKP muutus elaniku kohta, tootlikkus ja tööhõive elaniku 
kohta piirkonnatüübi alusel, 2001–2019

Kast 2.4 Suurlinnapiirkonnad 
ja suurlinnavälised piirkonnad

Pealinnapiirkonnad, muud suurlinnapiirkonnad 
ja suurlinnavälised piirkonnad määratletakse 
järgmiselt. Suurlinnapiirkonnad on NUTS 3 piir-
konnad või NUTS 3 piirkondade rühmad, milles-
se kuuluvad kõik rohkem kui 250 000 elaniku-
ga funktsionaalsed linnapiirkonnad. Pealinnaga 
suurlinnapiirkonnad on need, mis hõlmavad rii-
gi pealinna. Suurlinnavälised piirkonnad on kõik 
ülejäänud.

Lisateavet saab aadressil:  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Territorial_typologies_for_European_
cities_and_metropolitan_regions 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
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suurlinnapiirkondades võrreldes väljapoole suur-
linnu jäävate piirkondadega (joonis 2.7). Järgmisel 
kahel aastal vähenes see märgatavalt kõikides piir-
kondades. Pealinnapiirkondades hakkas kasv taas-
tuma 2010. aastal, kusjuures kasvutempo kiirenes 
2013. aastal ja jätkus samas tempos kuni 2019. 
aastani, mil kogutööhõive oli oluliselt suurem kui 
enne 2007.–2008. aasta kriisi. Teistes suurlinna-
piirkondades oli taastumine tagasihoidlikum. Kuni 
2015. aastani jäi tööhõive alla kriisieelset taset 
ning sellest ajast kuni 2019. aastani oli selle kas-
vutempo tagasihoidlikum kui pealinnapiirkondades. 
Suurlinnapiirkondadest väljaspool oli finantskriisi 
mõju püsivam; tööhõive hakkas suurenema alles 
2013. aastal ja kasvas kuni 2019. aastani palju vä-
hem kui suurlinnapiirkondades, jõudes kriisieelsele 
tasemele alles 2018. aastal. 

3. Arengulõksud11 ja nendega 
seotud riskid Euroopa piirkondades

3.1 Piirkondlik stagnatsioon 
ja arengulõksud

Viimastel aastatel on muutunud üha selgemaks, 
et mitte kõik ELi piirkonnad, mille SKP elaniku koh-

11 Selle peatüki koostamisse andsid suure panuse professorid 
Simona Iammarino, Andrés Rodriguez-Pose ja Michael Storper.

ta on keskmisest madalam, ei ole järele jõudmas. 
Piirkondi saab liigitada erinevatesse rühmadesse, 
mis on määratletud nende SKP taseme12, aga ka 
SKP kasvumäärade järgi. 

Kui võrrelda SKP reaalkasvu elaniku kohta aasta-
tel 2001–2019 piirkondade esialgse arengutase-
mega 2000. aastal, mõõdetuna SKP-ga elaniku 
kohta, ilmnevad mõned silmatorkavad mustrid 
(joonis 2.8). 

Mõned neist on kooskõlas lähenemisteooriaga. 
Eelkõige on paljud piirkonnad, kus SKP elaniku 
kohta oli 2000. aastal alla 75 % ELi keskmisest, 
näidanud järgneva 19 aasta jooksul tugevat kas-
vu ja kiiret järelejõudmist. Need piirkonnad asu-
vad peamiselt ELi idaosas. Seevastu paljud ELi 
lõunapoolsed riigid ei suutnud võrreldavalt suuri 
kasvumäärasid saavutada. Mitmes lõunapoolses 
piirkonnas sel perioodil SKP elaniku kohta vähenes, 
isegi kui nende esialgne SKP elaniku kohta oli alla 
75 % ELi keskmisest. Kooskõlas lähenemisteooria-
ga olid 2000. aastal keskmisest kõrgema SKPga 

12 Kogu käesolevas osas liigitatakse piirkonnad nende SKP alu-
sel ühe elaniku kohta võrreldes ELi keskmisega 2000. aastal. 
Kohaldatud künnised vastavad praegu kasutatavatele künniste-
le, mida kasutatakse piirkondade liigitamiseks vähem arenenud, 
ülemineku- või rohkem arenenud piirkondadeks, kuid erinevad 
2000. aastal kasutatud künnistest. Seepärast selles jaotises neid 
rühmamärgiseid ei kasutata.
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Joonis 2.7 Kogutööhõive (tööga hõivatute arv) areng suurlinnapiirkondades ja väljaspool 
suurlinnu asuvates piirkondades, 2000–2019

Allikas: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, DG REGIO arvutused.
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piirkondade kasvumäärad ühe elaniku kohta pigem 
madalamad. 

Samas ei näita kasv nende piirkondade rühmas, 
kus SKP elaniku kohta jääb 75 % ja 100 % vahe-
le ELi keskmisest (st keskmises kategoorias), min-
geid märke järelejõudmisest. Õigupoolest oli nende 
piirkondade keskmine majanduskasv madalam kui 
piirkondades, kus SKP elaniku kohta oli keskmisest 
kõrgem. Paljud neist, eelkõige ELi lõunapoolsed 
liikmesriigid, on kogenud pikki perioode, mil majan-
duskasv on madal või negatiivne, tootlikkuse kasv 
nõrk ning töökohti luuakse vähe või neid isegi kaob. 

Iammarino et al. (2020) lõid arengulõksu kontsept-
siooni, mis põhineb rohkematel dimensioonidel kui 
vaid SKP kasvu aeglustumine. See hõlmab piirkon-
na majandusdünaamika kolme mõõdet: SKP-d ela-
niku kohta, tootlikkust ja tööhõivet. Umbes 45 % 
eespool nimetatud keskmise kategooria piirkonda-
de elanikkonnast asus 2000. aastal piirkondades, 
kus majanduskasv oli aastatel 2001–2019 väga 
madal13 (joonis 2.9). Lisaks sellele asus kolmandik 
elanikkonnast piirkondades, kus tootlikkuse kasv 
oli väga madal, ja 40 % piirkondades, kus töökohti 
loodi demograafiliste muutustega võrreldes väga 

13 Siinkohal on väga madal majanduskasv määratletud kui aastane 
keskmine majanduskasv ajavahemikul, mis kuulub kasvutempo 
järgi järjestatud piirkondade alumisse kvartiili (st 25 % madalai-
ma kasvuga piirkondade hulka ajavahemikul 2001–2019).

napilt. Kõik need elanikkonna osakaalud on suure-
mad, mõnel juhul märkimisväärselt suuremad, kui 
teistes piirkondades. 

Alates 2000. aastast on üha rohkemates piirkon-
dades majandusareng seiskunud pärast seda, kui 
SKP elaniku kohta jõudis 75–100 %-ni ELi kesk-
misest (kaart 2.5). Samal ajal kui see rühm on aja 
jooksul kasvanud, on sellest väljatulek muutunud 
haruldasemaks. Õigupoolest on ainult üks piirkond 
(Lääne-Sloveenia) 53st 2000. aastal keskmisesse 
kategooriasse kuulunud piirkonnast suutnud 2019. 
aastaks saavutada keskmisest kõrgema SKP elani-
ku kohta14. Teisest küljest langes neist 18 piirkon-
nast, peamiselt ELi lõunaosas, SKP inimese kohta 
alla 75 % ELi keskmisest, mis viitab lahknemisele 
ja suurenevatele erinevustele. 

Keskmisesse kategooriasse kuuluvate piirkondade 
madal kasv viitab sellele, et nad võivad olla lan-
genud arengulõksu. Paljud neist on vähem konku-
rentsivõimelised vähem arenenud piirkondadest, 
mida iseloomustavad madalad kapitali- ja tööjõu-
kulud, samas vähem uuenduslikud ja madalama 

14 Väärib märkimist, et Lääne-Sloveenia suutlikkus on perioodi jook-
sul paranenud nende näitajate osas, mis on siin määratletud kui 
arengulõksu sattumise riski määravad tegurid: tööstuse keskmi-
sest suurem osakaal kogulisandväärtusest, keskmisest suuremad 
kulutused teadus- ja arendustegevusele võrreldes SKPga ja kesk-
misest suurem kõrgharidusega tööealise elanikkonna osakaal. 
Institutsiooniline kvaliteet jääb siiski alla ELi keskmise. 
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Allikas: Eurostat [nama_10r_2gdp], DG REGIO arvutused.
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 tootlikkusega kui roh-
kem arenenud piirkon-
nad. Sellest tulenevalt 
on nende kulud tavaliselt 
liiga suured, et konku-
reerida vähem arenenud 
piirkondadega, ja nende 
innovatsioonisüsteemid 
ei ole piisavalt tugevad, 
et konkureerida arenenu-
mate piirkondadega. See 
muudab väga raskeks 
arengulõksust pääsemise 
ja suurema SKP saavuta-
mise elaniku kohta. Kui 
mõnes neist piirkonda-
dest oli varem SKP ela-
niku kohta madal ja nad 
olid mõne aasta eest jä-
rele jõudmas, siis teised olid ennemini suhteliselt 
jõukad, kuid on nüüdseks sattunud pikemaajalisse 
suhtelise majanduslanguse perioodi. Õigupoolest 
oli veerandis piirkondadest, kus 2000. aastal oli 
SKP elaniku kohta keskmisest kõrgem, peamiselt 
Loode- ja Lääne-Euroopas, kuid ka lõunapoolsetes 
liikmesriikides, SKP elaniku kohta 2019. aastaks 
langenud alla ELi keskmise (kaart 2.5). 

3.2 Arengulõksude tuvastamine 
ELi piirkondades

Iammarino et al. töös (2020) hinnatakse riski, et 
piirkond satub konkreetsel aastal arengulõksu, ar-
vestades SKP, tootlikkuse ja tööhõive kasvumustrit 
elaniku kohta ning nende kasvu võrreldes selle liik-
mesriigi, kus piirkond asub, ja ELi keskmisega.

Sellele lähenemisviisile tuginev analüüs näitab, et 
aastate arv, mil piirkonnad olid aastatel 2001–2019 
arengulõksus, on piirkonniti väga erinev ( kaart 2.6). 
Üldiselt on piirkonnad, mis olid selle perioodi jook-
sul 15 või enam aastat arengulõksus (edaspidi 
„arengulõksus olevad“ piirkonnad), koondunud ELi 
lõunapoolsetesse liikmesriikidesse (eriti Kreekasse 
ja Itaaliasse) või on Prantsusmaa maapiirkonnad 
või vanad tööstuspiirkonnad. Mõned piirkonnad 
asuvad aga ka paljudes Loode-Euroopa liikmes-
riikides. Seega mõjutavad arengulõksud erineva 

algse arengutasemega piirkondi. Sellest tulenevalt 
võib välja tuua kolme tüüpi arengulõksus piirkondi 
vastavalt nende 2000. aasta SKP-le elaniku kohta.

 • Arengulõksus väga madala SKP-ga piirkon-
nad elaniku kohta, mis saavad märkimisväär-
set ühtekuuluvuspoliitika toetust, kuid mis eri-
nevalt enamikust teistest vähem arenenud ELi 
piirkondadest on olnud raskustes pikaajalise 
majanduskasvu säilitamisega ja jäävad see-
tõttu pidevalt maha teistest ELi piirkondadest. 
Sellesse rühma kuuluvad Calabria Itaalias ning 
Anatoliki Makedonia, Thraki, Ipeiros ning Dytiki 
Ellada Kreekas. 

 • Arengulõksus piirkonnad, kus SKP elaniku 
kohta on veidi alla keskmise (2000. aastal 
75 % kuni 100 % ELi keskmisest), kuid kus 
majanduse dünaamilisus on sellest ajast ala-
tes stagneerunud. Sellest tulenevalt on neil 
olnud raskusi oma positsiooni parandamisega, 
sageli nii suhtelises kui ka absoluutses mõt-
tes. Sellesse gruppi kuuluvad mitmed Itaalia 
Mezzogiorno, Portugali, Kreeka ja Küprose piir-
konnad, samuti mitmed Prantsusmaa piirkon-
nad ja Valloonia Belgias.

 • Arengulõksus piirkonnad, kus SKP elaniku 
kohta on keskmisest kõrgem, kuid kus vaa-
tamata suhtelisele jõukusele on sageli või 
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Joonis 2.9 Elanikkond piirkondades, kus SKP kasv inimese kohta, 
tootlikkus ja tööhõive on väga madalad, 2001–2019 SKP 
algtaseme järgi elaniku kohta

Väga madal kasv on siin defineeritud kui aasta keskmine kasv perioodi alumises kvartiilis.
Allikas: Eurostat [nama_10r_2gdp], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, 
DG REGIO arvutused.
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Kaart 2.5 Piirkondade üleminek ühest arengukategooriast teise, 2000–2019
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Kaart 2.6 Aastad arengulõksus vahemikus 2001–2019 piirkondliku SKP taseme järgi elaniku 
kohta 2000. aastal
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Kuus pealinnapiirkonda on liidetud ümbritsevate piirkondadega, et piirata moonutusi SKP väärtuses elaniku kohta.
Allikas: DG REGIO arvutused, mis põhinevad Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Eurostati andmetel.
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 pikemat aega esinenud keskmisest madala-
mat SKP-d, tootlikkuse ja tööhõive kasvu, mis 
on sageli tingitud varem nende peamiseks 
jõukuse allikaks olnud tööstusharude hääbu-
misest. See rühm hõlmab mitmeid Põhja- ja 
Kesk-Itaalia, erinevaid Prantsusmaa ja mõnda 
Hispaania, Portugali, Saksamaa, Taani, Austria 
ja Madalmaade piirkondi.

Arengulõksu sattumise põhjused on piirkonniti eri-
nevad. Siiski on mitmeid ühiseid tunnuseid, seal-
hulgas (näiteks) tööstuse lisandväärtuse, inimkapi-
tali, uuenduslikkuse toetamise ja institutsionaalse 
kvaliteedi tase. 

ELi piirkondades, mis olid aastatel 2000–2019 
arengulõksus, on tavaliselt väiksem tööstustoo-
dangu osakaal kogutoodangust, väiksem inim-
kapital (vähem kõrgharidusega töötajaid) ning 
madalam teaduse ja tehnoloogia toetamise tase 
(tabel 2.6). Parema kvaliteediga kohaliku omavalit-
suse ja seega soodsama institutsioonilise keskkon-
naga piirkondadel on paremad tulemused kui neil, 
kus valitsemise tõhusus on madal, läbipaistvus ja 
aruandekohustus on piiratud ning kus on rohkem 
korruptsiooni. Arengulõksus piirkondades on ka 
kõrgem ülalpeetavate vanurite suhtarv ja vähem 
demograafilist dünaamikat, kuigi see on tõenäo-

liselt nii tagajärg kui ka põhjus, miks piirkond on 
lõksu jäänud.

Piirkondade erinevad omadused viitavad vajadu-
sele erinevate lähenemisviiside järele, et vältida 
vastavalt piirkonna arengutasemele arengulõksu 
jäämist. Piirkonnal, kus 2000. aastal oli SKP elani-
ku kohta alla keskmise, on parem võimalus aren-
gulõksu jäämist vältida, kui sellel on kvaliteetsem 
valitsemine ja suurem tööstuslik tootmine. Viimane 
parandaks selles osas ka üleminekupiirkondade 
võimalusi. Arenenumate piirkondade puhul on või-
malused arengulõksu vältida paremad, kui neil on 
suuremad investeeringud teadus- ja arendustege-
vusse ning kõrgemalt haritud tööjõud. Kõikides piir-
kondades oleks võimalik võimalusi parandada, kui 
suurendada tööealise kõrgharidusega elanikkonna 
osakaalu. 

Piirkondlikud arengulõksud on ELi tulevikule tõsine 
oht. Nende lõksude kõrvaldamine ja seega paljude 
raskustes ja majandusseisakus ELi piirkondade ka-
sutamata majandusliku potentsiaali vabastamine 
ei suurendaks mitte ainult nende SKP-d, tootlikkust 
ja tööhõivet, vaid annaks hoogu ka kogu ELi kasvu-
potentsiaalile. See ei ole ainult majanduslik küsi-
mus: ebarahuldavad majandusnäitajad ja tööhõi-
vevõimaluste puudumine toovad kaasa suuremad 

Kast 2.5 Kuidas arvutada arengulõksu sattumise riski?

Iammarino et al. (2020) välja töötatud metoodika, 
et hinnata, kas NUTS 2 piirkond on konkreetsel aas-
tal arengulõksus, põhineb kolme muutuja ajalisel 
arengul: i) SKP elaniku kohta püsivhindades; ii) ko-
gulisandväärtus töötaja kohta (tootlikkus) püsivhin-
dades; ja iii) tööhõive ja kogurahvastiku suhe. 

Kõigi kolme muutuja puhul võrreldakse piirkonna 
kasvumäära kõnealusele aastale eelneva viie aasta 
jooksul kolme võrdlusnäitajaga:

 • piirkonna enda kasvutempo sellele viieaasta-
sele perioodile eelneva viie aasta jooksul; 

 • kasvumäär viie aasta jooksul oma liikmesrii-
gis ja 

 • ELi keskmine kasvumäär sel perioodil. 

Selle tulemuseks on üheksa võrdlust (või kuus võrd-
lust liikmesriikide puhul, millel on vaid üks NUTS 2 
piirkond). 

Nende võrdluste põhjal arvutatakse erinevad riski-
näitajad. Käesolevas aruandes kasutatud näitaja ar-
vutatakse järgmiselt. Kui piirkonna hiljutine kasvu-
tempo on kõigi üheksa võrdlusaluse puhul madalam 
kui võrdlusalus, saab piirkond hindeks ühe; kui mitte, 
siis nulli. Risk, et piirkond satub kõnealusel aastal 
arengulõksu, on antud üheksa (või kuue) võrdluse 
keskmise tulemuse alusel. 

Käesolevas analüüsis loetakse piirkond olevat konk-
reetsel aastal arengulõksus, kui risk arengulõksu 
sattuda on suurem kui 0,5. Piirkonda peetakse aja-
vahemikul 2000–2019 arengulõksus olevaks, kui 15 
või enama aasta jooksul on risk suurem kui 0,5.



2. peatükk: Nutikam Euroopa

41

sotsiaalkulud ja poliitilise pahameele süsteemi 
suhtes, mida nähakse maha jäänud piirkondade 
toetamise seisukohalt üha enam kasutuna, tuues 
kaasa rahulolematute piirkondade laienemise15.

Kuna arengulõksud võivad esineda erinevatel aren-
gutasanditel ja tunduvad olevat eriti suur risk üle-
minekupiirkondadele, võivad need vajada poliitilist 
reageerimist, mis hõlmab rohkem kui vaid kõige 
vaesemaid piirkondi. Kõigi arengulõksus piirkon-
dade abistamine nende dünaamilisemaks muut-
misel aitab vähendada piirkondlikku ebavõrdsust 
ja võidelda kasvava rahulolematuse ohu vastu ELi 
ühiskondades.

4. ELi piirkondade 
konkurentsivõime

4.1 Innovatsioon, digitaliseerimine 
ja arukas spetsialiseerumine

Innovatsioon on tootlikkuse pikaajalise kasvu olu-
line soodustaja ning seetõttu avaldab see väga 
olulist mõju ettevõtete konkurentsivõime säilitami-
sele. See on eriti oluline ELi ettevõtete jaoks, kes 
peavad üha enam konkureerima maailma arene-

15 Vt Dijkstra et al., (2020) kes näitavad, et liikmesriikide ja piir-
kondade poliitiline rahulolematus ELiga on olulisel määral seotud 
majandusliku ja tööstusliku langusega. 

vate piirkondade, näiteks Kagu-Aasia ettevõtetega, 
mida toetavad odavam tööjõud, vähesemad tu-
ruregulatsioonid ja kiire tehnoloogiline järelejõud-
mine16. Innovatsioonivõime ja mujal loodud inno-
vatsiooni kasutuselevõtt on esmatähtis, eriti kuna 
erinevalt kulude vähendamise strateegiatest on 
innovatsioon põhimõtteliselt piirideta ja seega on 
see pikaajalise majanduskasvu säilitamise seisu-
kohalt keskse tähtsusega. 

Siiski on suurenenud mure seoses kasvava tea-
dus- ja innovatsioonilõhega, mis on seotud kõige 
innovaatilisemate ettevõtete ja teaduskeskuste 
geograafilise kontsentreeritusega nii liikmesriikides 
kui ka kogu ELis. Kuigi kontsentreeritus võib kaasa 
tuua positiivset välismõju teadusuuringute ja inno-
vatsiooni valdkonnas, asuvad tuumikvaldkonnad 
väga sageli arenenumates piirkondades17, suuren-
dades nii geograafilisi erinevusi18. Seda teadus- ja 
innovatsioonilõhet võib veelgi süvendada käimas-
olev digitaliseerimisprotsess. 

16 Maailma Majandusfoorum (2019).

17 Vt Rodríguez-Pose (2020) analüüsi teadusuuringute ja innovat-
siooni lõhe majanduslike tagajärgede kohta ELis.

18 Näiteks Euroopa Komisjon (2020a) järeldab, et majandus- ja in-
novatsioonitegevuse üha suurem kontsentratsioon pealinnades 
ja suurlinnapiirkondades võrreldes kahanevate või äärealadega 
toob kaasa negatiivsed arengud piirkondades, kus innovatsiooni-
võime on madal.

Tabel 2.6 Arengulõksus olevate ja muude piirkondade sotsiaalmajanduslikud näitajad SKP taseme 
järgi elaniku kohta

Arengulõksus? SKP elaniku kohta (ostujõu standardi järgi), 
2000, indeks

< 75 % 75 – 100 % >100 % Kõik

 % tööstusest kogulisandväärtuses, 2018
Jah 10,5 13,4 19,4 17,7
Ei 25,7 19,7 20,8 21,3

Teadus- ja arenduskulutused (% SKP-st), 2017
Jah 0,73 1,29 1,76 1,60
Ei 0,93 1,36 2,67 2,30

25–64-aastane kolmanda taseme 
haridusega elanikkond, %, 2019

Jah 19,5 25,1 29,3 27,5
Ei 26,3 31,3 36,9 32,7

Institutsioonilise kvaliteedi indeks (EQI), 2017
Jah –1,71 –0,29 0,31 –0,08
Ei –0,71 0,11 0,76 0,11

 % rahvastikust SKPs elaniku kohta, 2017 – 26,2 17,9 55,9 100,0
 % arengulõksus rahvastikust 
SKPs elaniku kohta, 2017

– 3,0 38,0 22,7 20,3

Allikas: Eurostat [nama_10r_3gva, rd_e_gerdreg, edat_lfse_04], ARDECO, Cambridge Econometrics’i, AMECO, Maailmapanga, DG REGIO 
arvutused.
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Innovatsiooni mõõtmist teatakse laialdaselt kui 
keerukat üleannet19, 20. Kõige sagedamini kasuta-
tav näitaja, patenditaotluste arv, annab vaid umb-
kaudse ülevaate tegeliku innovatsioonitegevuse 
kohta, kuna hõlmab ainult Euroopa Patendiametis 
registreeritud uuendusi. Need on peamiselt seotud 
tehnoloogiliste uuendustega tööstuses, samas kui 
paljud, kui mitte enamik uuendusi teenuste vald-
konnas, mis on sageli immateriaalsed, jäävad pa-
tenteerimata21. Sellest hoolimata on patendid, kuigi 
piiratud, kasulik vahend uuenduslike tehnoloogilis-
te lahenduste tulemuslikkuse võrdlemiseks eri piir-
kondade vahel.

Ajavahemikul 2016–2017 registreeriti Euroopa 
Patendiametis 122 patenditaotlust miljoni elaniku 
kohta (kaart 2.7). Need näitavad selget ruumilist 
seaduspära: piirkonnad, kus esitati kõige rohkem 
taotlusi, asuvad peamiselt loodepoolsetes liik-
mesriikides ning Põhja-Itaalias. NUTS 3 tasan-
dil oli suurim arv Ludwigshafenis Saksamaal, kus 

19 OECD ja Eurostat (2018).

20 See kehtib eriti riigi tasandist madalama taseme kontekstis, mis 
rõhutab vajadust töötada paremate territoriaalsete innovatsioo-
nialaste andmete kallal, nagu on mainitud (näiteks) komisjoni 
teatises maapiirkondade pikaajalise visiooni kohta (Euroopa 
Komisjon, 2021d).

21 See kehtib ka esmatootmise tavade ning organisatsiooniliste ja 
sotsiaalsete innovatsioonivormide kohta, mis annavad osa sot-
siaalsesse kapitali.

asub BASF (3224 taotlust miljoni elaniku kohta 
kõnealusel perioodil), järgnesid Erlangen, kus asub 
Siemensi suurettevõte (2558), ja Zuidoost-Noord-
Brabant Madalmaades (2529), kus asub Philips. 
Kontsentratsiooni tase viitab piirkondlikule inno-
vatsioonilõhele kõige arenenumate liikmesriikide ja 
piirkondade ning ülejäänute vahel.

Suurlinnapiirkonnad pakuvad tavaliselt sood-
sat keskkonda uute ideede, toodete ja protsessi-
de arendamiseks. Rohke kirjandus selgitab selle 
põhjuseid – loomingulise ja kvalifitseeritud töö-
jõu olemasolu ning majandustegevuse, ülikoolide 
ja teadusinstituutide spetsialiseerunud klastrid22. 
Patenditegevuses on selgeid erinevusi suurlinna-
piirkondade (umbes 167 taotlust miljoni elaniku 
kohta) ja väljaspool suurlinnapiirkondi asuvate 
piirkondade (ligikaudu 58 miljoni elaniku kohta) va-
hel (joonis 2.10). Päris mitmes suurlinnapiirkonnas 
on aga taotluste arv siiski väiksem kui samades 
liikmesriikides asuvates suurlinnavälistes piirkon-
dades, mis näitab, et mitte kõik linnapiirkonnad 
ei paku soodsat innovatsioonikeskkonda. Siiski on 
patenditaotluste ja nende koondumise selge ruu-
miline struktuur ja nende koondumine suurlinna-
piirkondadesse täiendav märk teadus- ja innovat-
sioonilõhest ELis.

22 Euroopa Komisjon ja ÜRO Elukeskkonnaprogramm (2016).
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Kast 2.6 Globaalsed väärtusahelad, välismaised otseinvesteeringud ja ebavõrdsus1

Tehnoloogilised muutused koos globaalsete väärtu-
sahelate intensiivistumisega on tinginud vajaduse 
paigutada riiklik ja piirkondlik majandusareng ja in-
novatsioonipoliitika avatud ja sõltuvasse raamistikku. 
Hargmaiseid ettevõtteid, mis teevad erinevaid inves-
teeringuid välismaale, peetakse maailma riikide ja 
piirkondade ühenduvuse ja globaalse majandusinteg-
ratsiooni võtmetegijateks, olles samal ajal ka rahvus-
vahelistes kaubavoogudes otsustava tähtsusega osa-
lejad. Sageli kirjeldatakse seda kui ühe mündi kahte 
külge2, kuid tundub, et kaubandus ja investeeringud 
on üleilmsetes väärtusahelates keerulisemalt põimu-
nud3. Tegelikult võivad kaubavood olla nii omakapitali 
kui ka mittekapitali suunatud. Esimene hõlmab välis-
maiste tütarettevõtete võrgustikke, mis on loodud vä-
lismaiste otseinvesteeringute kaudu ja mis on suurel 
määral üleilmsetesse väärtusahelatesse kaasatud4, 
samas kui mittekapitaliseeritud kaubandus hõlmab 
rohkem lepingulisi partnereid ja mitteseotud väliseid 
tarnijaid5. Seega on kaubandus üleilmsetes väärtu-
sahelates ja välismaised otseinvesteeringud üksteist 
täiendavad nähtused, mida tuleb arvesse võtta sa-
maaegselt, kui püütakse haarata globaalse ühendu-
vuse geograafilist ja funktsionaalset mõõdet.

Võib eristada kahte üleilmsetes väärtusahelates 
osalemise näitajat: a) tagasiulatuvad sidemed – vä-

lisriigi lisandväärtuse osakaal riigi koguekspordis; ja 
b) etteulatuvad sidemed – kodumaine lisandväär-
tus vahesaaduste ekspordist, mida reeksporditakse 
edasi kolmandatesse riikidesse, väljendatuna suhte-
na koguekspordist. Vaadates iga riigi suhtelist posit-
siooni võrreldes ELi keskmisega, on võimalik kind-
laks teha neli suurt majandusrühma: 

1. kõrge üleilmsesse väärtusahelasse kaasatus: 
suuremad tagasiulatuvad ja suuremad etteula-
tuvad (H–H) sidemed; 

2. madal üleilmsesse väärtusahelasse kaasa-
tus: madalamad tagasiulatuvad ja madalamad 
etteulatuvad (L-L) sidemed; 

3. tagasiulatuv üleilmsesse väärtusahelasse 
kaasatus: kõrgemad tagasiulatuvad ja madala-
mad etteulatuvad (H-L) sidemed; ja 

4. etteulatuv üleilmsesse väärtusahelasse kaa-
satus: madalamad tagasiulatuvad ja kõrgemad 
etteulatuvad sidemed (L-H). 

Etteulatuva üleilmsesse väärtusahelasse kaasatu-
se rühm hõlmab teadus- ja arendustegevuse (ja ka 
patentide) kulutuste poolest kõige uuenduslikumaid 
riike; erandiks on Poola ja Rumeenia. Selle grupi sees 
on Gini koefitsiendiga mõõdetuna SKP piirkondadeva-
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Joonis 2.11 Üleilmse GVC profiil, teadus- ja arenduskulud ning Gini koefitsient liikmesriikide 
kaupa, 2015

GINI koefitsienti ei esitata riikide kohta, kus on ainult üks või kaks NUTS-2 piirkonda.
Allikas: Eurostat, DG REGIO arvutused.

1 Selles kastis on esitatud kokkuvõte aruandest „Foreign direct investment, global value chains and regional economic development 
in Europe“, mille koostasid Comotti et al. (2020) Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi jaoks.

2 Krugman (2007).
3 OECD (2018), lk 31.
4 Nt Altomonte et al. (2012).
5 Taglioni ja Winkler (2014).
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Laialdaselt kasutatav innovatsioonisuutlikkuse 
näitaja on tulemuslikkuse asemel kulutused tea-
dus- ja arendustegevusele võrreldes SKPga. See 
mõõdik näitab panustamist innovatsiooniprotsessi 
või tehtud jõupingutusi, mitte niivõrd väljundit. Ent 
nagu patentide puhul, alahindavad teadus- ja aren-
dustegevuse kulud tõenäoliselt siiski innovatsiooni-
tegevust, eriti väljaspool tööstussektoreid, kus on 
levinud mittetehnoloogiline ja mitteteaduspõhine 
innovatsioon.

ELi teadus- ja arendustegevuse kulud moodustasid 
2019. aastal 2,2 % SKPst (joonis 2.12) ja kasvasid 
kahe eelneva aastakümne jooksul vaid vähesel mää-
ral (1,8 %-lt SKPst 2001. aastal). Kulutuste määr 
suurenes kõigis liikmesriikides, välja arvatud Rootsis 
ja Taanis, kus see oli juba 2001. aastal saavutanud 
kõrge taseme, ning Iirimaal23. Vaatamata<üldisele 

23 Marginaalne suurenemine Luksemburgis on seotud asjaoluga, 
et ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulutused on viimase 
kümne aasta jooksul tugevalt vähenenud. See võib olla seotud 
üksikute rahvusvaheliste ettevõtete käitumise potentsiaalselt 
suure mõjuga ametlikule teadus- ja arendustegevuse statistikale 
(vt OECD (2019)).
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Joonis 2.12 Teadus- ja arendustegevusele tehtud kulutused kokku, 2001 ja 2019

LU 2001. aasta näitaja on seotud 1999. aastaga, MT ja HR oma 2002. aastaga.
Allikas: Eurostat [rd_e_gerdreg], DG REGIO arvutused.

heline hajuvus suhteliselt suur (joonis 2.11). Seevastu 
madala üleilmsesse väärtusahelasse kaasatusega 
majanduste puhul on teadus- ja arendustegevuse 
(ja patentide) väärtused madalad, kuid ka majandus-
likud erinevused on suured. Kõrge üleilmsesse väär-
tusahelasse kaasatusega riikides on majanduslikud 
erinevused mitmesugused, samas kui tagasiulatuva 
üleilmsesse väärtusahelasse kaasatusega riikides on 
teadus- ja arendustegevuse kulutuste osakaal väike 
(v.a Taani) ja majanduslikud erinevused väiksemad. 

Euroopa juhtivad tööstuspiirkonnad järgivad kapi-
talipiirkondadega sarnaseid mustreid ja hierarhiaid. 
Kõrgemad sisse- ja väljapoole suunatud välismai-
sed otseinvesteeringud iseloomustavad arenenud 
piirkondi etteulatuva üleilmsesse väärtusahelasse 
kaasatusega majandustes nagu Baier, Baden-Würt-

temberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Alam-Saksi 
ja Rheinland-Pfalz (Saksamaa), Lõuna-Holland ja 
Põhja-Holland (Madalmaad), Lõuna-Rootsi (Rootsi) 
ning Pomorskie ja Malopolskie (Poola). Samuti näi-
tavad mõned tähtsaimad tööstuspiirkonnad madala 
üleilmsesse väärtusahelasse kaasatusega riikides nii 
sisse- kui ka väljapoole suunatud välismaiste otsein-
vesteeringute suhteliselt kõrget määra: Piemonte 
(Itaalia),  Cataluña, Baskimaa, Galicia ja Andaluusia 
(Hispaania). Flandria (Belgia) kõrge üleilmsesse väär-
tusahelasse kaasatuse kategoorias järgib sarnast 
mustrit, samas kui ELi idapoolsed tööstuspiirkonnad, 
mis kuuluvad tagasiulatuva üleilmsesse väärtusahe-
lasse kaasatusega gruppi, näitavad enamasti rah-
vusvahelistumise profiile, mis kalduvad sissepoole 
suunatud välismaiste otseinvesteeringute poole. 
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kasvule jäävad enamikus liikmesriikides kulutus-
te määrad enamasti tunduvalt alla teiste kõrgelt 
arenenud riikide, eelkõige Jaapani (kus 2019. aas-
tal moodustasid kulutused 3,2 % SKPst) või USA 
(kus see oli 3,1 %) omadele. Puuduvad ka tõendid 
määrade ühtlustumise kohta ELis; 2001. aastal oli 
suhteliselt madalate teadus- ja arenduskuludega 
liikmesriikides kulutuste kasv aastatel 2001–2019 
kõige väiksem, mis viitab liikmesriikide vahelisele 
teadus- ja innovatsioonilõhe suurenemisele.

ELi teadus- ja arendustegevuse kulud on kõige 
suuremad loodepoolsetes piirkondades (2019. aas-
tal keskmiselt 2,7 % SKPst) ning kõige väiksemad 
idas (1,3 %) ja lõunas (1,4 %). NUTS 2 tasandil on 
kulutused kõige suuremad, nimelt üle 7 % SKPst, 
Braunschweigis ja Stuttgartis Saksamaal ning 
Vallooni Brabant’i provintsis Belgias (kaart 2.8).

Üldiselt kipuvad kõige kõrgemate teadus- ja aren-
dustegevuse kulutustega piirkonnad olema kõi-
ge arenenumad ja sageli hõlmavad nad pealinnu 
(märkimisväärsed erandid on Belgia ja Saksamaa) 
(joonis 2.13). 20 kõrgeimate kuludega piirkonnast 
19 on arenenumad (SKP elaniku kohta on kõrgem 
kui ELi keskmine), samas kui kaks kolmandikku 50st 
madalaimate kuludega piirkonnast on vähem are-
nenud (SKP elaniku kohta on alla 75 % keskmisest). 

2019. aastal ületasid teadus- ja arendustegevuse 
kulutused võrreldes SKPga Euroopa 2020. aas-
ta strateegia eesmärgi (3 %) vaid vähestes NUTS 
2 piirkondades, mis moodustavad vaid 12 % ELi 
 elanikkonnast (tabel 2.7). Need on kõik ELi  loodeosa 
arenenumad piirkonnad, välja arvatud Dresden 
(Saksamaa), mis on üleminekupiirkond. Ükski vä-
hem arenenud piirkondadest ei saavutanud 3 % 

Tabel 2.7 Kogukulud teadus- ja arendustegevusele ja kaugus Euroopa 2020. aasta eesmärgist, 
2019

Vähem arenenud Ülemineku Enam arenenud EU-27

Teadus- ja arendustegevuse kulud %-na SKP-st 1,0 1,4 2,5 2,2
Kaugus ELi eesmärgist (%-punktide vahe) 2,0 1,6 0,5 0,8
Elanikkonna % piirkondades, mis 
on saavutanud ELi eesmärgi

0,0 2,9 20,1 11,9

BE (v.a BE10) ja IE on 2017. aasta kohta. FR on 2013. aasta kohta. 
Kaasatud on vaid piirkonnad, mille kohta andmed on kättesaadavad. 
Allikas: Eurostat [rd_e_gerdreg], DG REGIO arvutused.
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Joonis 2.13 Teadus- ja arendustegevusele tehtavad kulutused kokku, 2019
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eesmärki ning kulutused jäid keskmiselt üle 2 prot-
sendipunkti allapoole eesmärki.

Piirkondliku innovatsiooni tulemustabel

Piirkondliku innovatsiooni tulemustabelis (RIS) 2021 
rõhutatakse innovatsiooni võtmerolli piirkondlikus 
arengus24. Piirkondliku innovatsiooni tulemustabel, 
mis on Euroopa innovatsiooni tulemustabeli (EIS) 
laiendus, hindab piirkondade innovatsioonitulemu-

24 Piirkondliku innovatsiooni tulemustabel 2021, kättesaadav 
aadressil  
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/
performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_et.

si EISi näitajate alamhulga alusel. 2021. aastal 
hõlmab see 215 ELi piirkonda25 ning 30 piirkonda 
Norras, Serbias, Šveitsis ja Ühendkuningriigis. 

Selle näitaja alusel on kõige uuenduslikumad piir-
konnad ELis Oberbayern (Saksamaa), Hovedstaden 
(Taani), Lõuna-Soome (Soome) ja Stockholm 
(Rootsi) (kaart 2.9). Vaatamata mõningatele eri-
nevustele riikide sees, on piirkondade järjestus 
suures osas kooskõlas liikmesriikide omaga, mis 
näitab, et näitajate väärtused piirkondlikul tasandil 

25 Kõik liikmesriigid on hõlmatud NUTS 2 tasandil, välja arvatud 
Austria, Belgia ja Prantsusmaa, mis on hõlmatud NUTS 1 tasandil.

Kast 2.7 Piirkondliku innovatsiooni tulemustabeli (RIS) metoodika

RISi 2021. aasta väljaanne annab piirkondade in-
novatsioonisüsteemidele võrdleva hinnangu. See 
põhineb 21 EIS-is kasutatud näitaja andmetel. See 
näitajate kogum hõlmab kõrgharidust, teaduspub-
likatsioone, IKT-oskusi, teadus- ja arendustegevuse 
kulusid, ettevõtlusinnovatsiooni ja patenteerimist. 
Andmed pärinevad erinevatest allikatest, sealhulgas 
Eurostatist, SCOPUS-est (Science-Metrix), ühenduse 
innovatsiooniuuringust (Eurostat ja riiklikud statis-
tikaametid) ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi 
Ametist (EUIPO).

Indikaatorite väärtused normaliseeritakse min-max 
meetodi abil: st leitakse erinevus leitud skoori ja 

maksimaalse skoori vahel kõigi piirkondade lõikes 
ning seejärel jagatakse minimaalse ja maksimaal-
se punktisumma vahemikuga üle kõigi piirkondade. 
Üldine RIS-skoor arvutatakse näitajate kaalumata 
keskmisena. Seejärel liigitatakse piirkonnad RISi alu-
sel nelja innovatsioonitaseme rühma, mis põhine-
vad nende üldisel RISi punktisummal võrreldes ELi 
keskmisega: juhtivad uuendajad (26 ELi piirkonda); 
tugevad uuendajad (55 ELi piirkonda); mõõdukad 
uuendajad (69 ELi piirkonda); ja tärkavad uuendajad 
(65 ELi piirkonda). Nende tasemerühmade üksikas-
jalikum jaotus saadakse, jagades iga rühma ülemi-
seks, keskmiseks ja alumiseks kolmandikuks.
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Joonis 2.14 ELi elanikkonna osakaal piirkondliku innovatsiooni tulemustabeli kategooria 
ja piirkondliku arengutaseme järgi, 2021 ja 2016

Kui RIS skoor on saadaval ainult NUTS 1 tasemel, eeldatakse, et sama skoor kehtib ka viimase NUTS 2 piirkondade kohta. 
Mõlema aasta arvutused põhinevad 2021. aasta rahvastikuandmetel ja arengutaseme klassifikatsioonil. 
Allikas: Piirkondlik innovatsiooni tulemustabel 2021, DG REGIO arvutused.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_et
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_et
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on mõjutatud riikide eripäradest. Enamik piirkond-
likke innovatsiooniliidreid asuvad liikmesriikides, 
mida samuti loetakse innovatsiooniliidriteks või 
tugevateks uuendajateks ning peaaegu kõik piir-
kondlikud mõõdukad ja tagasihoidlikud uuendajad 
asuvad samasse kategooriasse liigitatud liikmesrii-
kides. Siiski esineb piirkondlikke „tippkeskusi“ mõ-
nes mõõdukaks uuendajaks liigitatud liikmesriigis, 
sealhulgas Tšehhi, Hispaania ja Leedu pealinnade 
piirkondades ning Baskimaal Hispaanias, samal 
ajal kui mõned piirkonnad tugevateks uuendajateks 
liigitatud liikmesriikides on maha jäänud.

Piirkondade arengutaseme ja innovatsiooninäitaja 
vahel on tihe seos (joonis 2.14). 2021. aastal elab 
umbes 70 % vähem arenenud piirkondade elanikest 
nn tärkava uuenduslikkusega piirkondades, mida on 
kaks korda rohkem kui 2016. aastal. See näitab, et 
paljud vähem arenenud piirkonnad, mis varem olid 
mõõdukad uuendajad, on muutunud tärkavateks 
uuendajateks. Lisaks ei ela ükski vähem arenenud 
piirkondade rahvastikest tugevaks või juhtivaks 
uuendajaks liigitatud piirkonnas. Sellest tulenevalt 
on vähem arenenud piirkonnad viimase viie aasta 
jooksul innovatsiooni osas pigem maha jäänud kui 
teistele piirkondadele järele jõudnud. Skaala teises 
otsas on „juhtivad uuendajad“ peaaegu eranditult 
rohkem arenenud piirkondade rühmas, kusjuures 
ainult 2 % üleminekupiirkondade elanikkonnast 

elas 2021. aastal sellesse kategooriasse kuuluvas 
piirkonnas. Enamik tugevaid uuendajaid on samuti 
rohkem arenenud piirkondade rühmas, kusjuures 
84 % nende piirkondade elanikest elas 2021. aas-
tal kas tugeva või juhtiva uuendaja määratlusega 
piirkonnas, võrreldes 70 %-ga 2016. aastal. 

RIS kinnitab üldiselt innovatsiooni tulemuslikkuse 
laialdast piirkondadevahelist erinevust, rõhutades 
seeläbi innovatsiooni tugevat piirkondlikku mõõdet. 
Seetõttu peavad innovatsiooni (sh ühtekuuluvus-
poliitika programme) toetavad meetmed kindlasti 
võtma osutatava abi liigi kindlaksmääramisel ar-
vesse piirkondlikku või kohalikku konteksti. Kuna 
see on oma olemuselt kohapõhine, aitab selles 
osas kaasa aruka spetsialiseerumise lähenemisviis.

Digitaliseerituse laiendamine

Digitaaltehnoloogiatel on potentsiaali edendada 
kaasavamat ja jätkusuutlikumat majanduskasvu, 
soodustades uuenduslikkust, tagades tõhusust 
ja parandades teenuseid26. Praegune komisjon 
on seadnud ülemineku rohelisele majandusele ja 
digitaalse ülemineku (nn topeltülemineku) oma po-
liitilise tegevuskava eesrinda kui kaks  suundumust, 

26 Vt OECD digitaliseerimise ja innovatsiooni teemat aadressilht-
tps://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation.
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Joonis 2.15 Digitehnoloogiate kasutuselevõtt ELi ettevõtetes liikmesriikide arengutaseme järgi, 
2020

Kaasatud on kõik ELi ettevõtted väljaspool finantssektorit, kus on vähemalt 10 töötajat (Eurostati kood 10_C10_S951_XK).
Allikas: Eurostat [isoc_eb], DG REGIO arvutused.

2030. a eesmärk

https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/
https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/
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mis kujundavad Euroopat ja selle tulevikku. ELi 
eesmärk on edendada ettevõtete digitaalset üm-
berkujundamist, soodustades kolme digitehnoloo-
gia kasutuselevõtmist27: pilvandmetöötlusteenu-
sed, suurandmete kasutamine ja tehisintellekt (AI). 
Eesmärk on, et 75 % Euroopa ettevõtetest28 on 
need 2030. aastaks kasutusele võtnud.

Pilvandmetöötluse kasutuselevõtt toimus 2020. 
aastal laialdasemalt võrreldes kahe teise tehno-
loogiaga (joonis 2.15) ja seda kasutavate ette-
võtete osakaal oli kaks korda suurem kui 2014. 
aastal – see on kasvutempo, mis võimaldab jät-
kumise korral saavutada 2030. aasta eesmärgi. 
Suurandmete ja tehisintellekti kasutuselevõtt on 
endiselt palju väiksem, mis võib tuleneda sellest, et 

27 Euroopa Komisjon (2016e).

28 Kõik ettevõtted väljaspool finantssektorit, kus on vähemalt 10 
töötajat (Eurostati kood 10_C10_S951_XK).

need on uuemad ja võib-olla ärilisest vaatepunktist 
vähem üldrakendatavad. 

Digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtt ELis var-
jab suuri erinevusi liikmesriikide vahel. Kõigi kolme 
tehnoloogia puhul on vähem arenenud riikide ette-
võtted maha jäänud, kõige rohkem on neid kasutu-
sele võetud kõrgelt arenenud liikmesriikides. 

Sarnane muster on täheldatav ka e-kaubandu-
se ja e-äri tehnoloogiate kasutuselevõtu puhul 
( joonis 2.16). Selleks on vajalik piisavalt kiiret inter-
netiühendust. Keskmiselt 46 %-l ELi ettevõtetest 
on lairibaühendus kiirusega vähemalt 100 Mb/s, 
kuid vähem arenenud liikmesriikides on see näitaja 
väiksem. Vähem arenenud liikmesriikide ettevõtted 
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Kaasatud on kõik ELi ettevõtted väljaspool finantssektorit, kus on vähemalt 10 töötajat (Eurostati kood 10_C10_S951_XK). 
Andmed ERP tarkvara kohta on seotud 2019. aastaga, automaatselt lingitud äriprotsessid 2017. aastaga ja veebiostud 2018. 
aastaga, välja arvatud AT, DE, IT, SE, EU-27 (2017), EE, HR, SI (2016) ja FI, MT (2015).
Viie näitaja täielikud määratlused on järgmised: 1) kiireima interneti püsiühenduse maksimaalne lepinguline allalaadimiskiirus 
vähemalt 100 Mb/s; 2) ettevõtted, mille äriprotsessid on automaatselt seotud nende tarnijate ja/või klientide omadega; 3) 
ERP-tarkvarapakettidega ettevõtted teabe jagamiseks erinevate funktsionaalsete valdkondade vahel; 4) ettevõtted, 
mille e-kaubanduse müük moodustab vähemalt 1 % käibest; ja 5) ettevõtted, kes ostavad vähemalt 1 % koguostudest veebist.



Kaheksas aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

52

Kast 2.8 Aruka spetsialiseerumise strateegiad

Arukas spetsialiseerumine on kohapõhine lähe-
nemine innovatsioonipoliitika juhtimisele, mis 
keskendub investeeringutele valitud tegevus-
valdkondade teadusuuringutesse ja innovat-
siooni, mis on kindlaks määratud laiaulatusliku 
ja kaasava protsessi kaudu, et mobiliseerida 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas ettevõ-
tete, riigiasutuste, teadusorganisatsioonide ja 
kodanikuühiskonna kohalikke teadmisi. 

Aruka spetsialiseerumise strateegiad program-
miperioodiks 2014–2020 tähendavad määruse 
(EL) nr 1303/2013 sõnastuses „riiklikke või piir-
kondlikke innovatsioonistrateegiaid, mille priori-
teetideks on konkurentsieelise loomine, arenda-
des ja ühildades oma teaduse ja innovatsiooni 
tugevusi ärialaste vajadustega, et reageerida 
uutele võimalustele ja turgude arengutele ko-
herentsel viisil ning vältida ressursside tarbetut 
ja fragmenteeritud kulutamist“.

Praktikas tähendab see, et arukale spetsiali-
seerumisele põhinev lähenemine koondab res-
sursid hoolikalt määratletud „prioriteetsetesse 
valdkondadesse“. Neid prioriteetsed valdkondi 
võib piiritleda teadmisvaldkondade või -te-
gevuste (mitte ainult teaduspõhiste, vaid ka 
sotsiaalsete, kultuuriliste ja loominguliste) või 
majandussektori allsüsteemidega, kuid ka sek-
toriteüleselt. Need võivad vastata ka konkreet-
setele turuniššidele, klastritele, tehnoloogiatele 
või tehnoloogiarakendustele konkreetsete sot-
siaal- ja keskkonnaprobleemide lahendami-
seks. Need prioriteetsed valdkonnad peaksid 
samas olema kooskõlas piirkonna olemasole-
vate vahenditega ja suutma kasutada ära inno-
vatsioonivõimalusi.

Aruka spetsialiseerumise strateegiaid kasuta-
ti esmakordselt aastatel 2014–2020 Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (ERF) 1. temaatilise 
eesmärgi kõigi investeerimisprioriteetide eel-
tingimusena. Eriline tunnusjoon on see, et liik-
mesriigid või piirkonnad peavad kindlaks mää-
rama investeerimisprioriteedid „ettevõtluse 
avastusprotsessi“ kaudu, kaasates peamised 
innovatsiooni sidusrühmad, ettevõtjad ja kõik 
tegelikud või potentsiaalsed innovatsiooniosa-
lised, kellel võib olla olulisi teadmisi riigis või 
piirkonnas rakendatavate uute tegevuste kohta. 

Arukas spetsialiseerumine oli perioodil 2014–
2020 ELi ühtekuuluvuspoliitika lahutamatu 
osa. Sel perioodil sõnastati kokku 180 aruka 
spetsialiseerumise strateegiat, kusjuures ERD-
Fi investeeriti üle 40 miljardi euro (koos riikliku 
kaasrahastamisega 68 miljardit eurot). 

Osaline üleminek uuenduslikule ja arukale 
ümberkujundamisele

Kuigi on veel liiga vara hinnata aruka spetsia-
liseerumise mõju innovatsioonile, tööhõive-
le ja tootlikkusele, on juba olemas mõningaid 
tõendeid selle kohta, kuidas seda poliitikat on 
kohapeal rakendatud ja milline on selle mõju 
poliitika kujundamisele. 

Hiljutine uuring1 näitab, et enamikus piirkonda-
des põhines investeeringute prioriteetide sead-
mine laiaulatuslikul ja kaasaval „ettevõtlusala-
sel avastusprotsessil“, mis enamikul juhtudel 
loodi spetsiaalselt aruka spetsialiseerumise 
strateegia väljatöötamiseks. Ligikaudu pooled 
180 strateegiast ja ka umbes pooled ERFist 
nende jaoks eraldatud rahalistest vahenditest 
olid seotud projektidega põllumajandusliku toi-
dutööstuse ja biomajanduse (21 %), tervishoiu 
ja bioteaduste (15 %) või IKT ja tööstuse 4.0 
(15 %) sektorites. Kuigi prioriteetide seadmise 
ulatus on piirkonniti erinev, on tõendeid, et va-
litud prioriteedid peegeldavad täpselt piirkon-
dade teaduslikku ja tehnoloogilist profiili ning 
avaliku ja erasektori tugevusi. 

Strateegiad ei pruugi vastata praegusele ma-
jandusstruktuurile, mis kajastub tööhõive vald-
kondlikus jaotuses, vaid sageli seatakse prio-
riteediks muutumises olevad sektorid, mida 
mõõdetakse tööhõive kasvumäärade alusel. 
Aruka spetsialiseerumise abikõlblikkuse kri-
teeriume näib olevat projektide valikul üldiselt 
hästi kohaldatud ning ERFi investeeringud tea-
dusuuringutesse ja innovatsiooni vastavad suu-
res osas valitud prioriteetsetele valdkondadele. 

Kuigi probleemid on endiselt olemas, näib, et 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil on 
tekkinud uued avaliku halduse tavad. Eelkõige 
näitavad hiljutised uuringud2, mis põhinevad 

1 Prognos ja CSIL (2021).

2 Hegyi et al. (2021); Guzzo ja Gianelle (2021).
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jäävad maha ka kahe konkreetse e-äri lahenduse 
kasutuselevõtu osas, nimelt äriprotsesside kasuta-
mises, mis on automaatselt seotud nende tarnija-
te või klientide omadega, ja ettevõtte ressursside 
planeerimise (ERP) tarkvara kasutamine teabe ja-
gamiseks erinevate funktsionaalsete piirkondade 
vahel. Sama kehtib ka e-kaubanduse müügi ja vee-
biostude puhul. Nii nende ettevõtete osakaal, kel-
le e-kaubanduse müük moodustab vähemalt 1 % 
käibest, kui ka nende osakaal, kelle puhul interne-
tiostud moodustavad vähemalt 1 % kogukäibest, 
on vähem arenenud liikmesriikides väiksem, kuigi 
erinevus võrreldes teiste liikmesriikidega on suu-
rem viimatinimetatud osakaalu puhul.

Need tulemused kinnitavad, et digitaliseerimine 
võib teadus- ja innovatsioonilõhet veelgi süvenda-
da, seda vähemalt liikmesriikide vahel. Arvestades 
digitaaltehnoloogia kasvavat tähtsust ettevõtete 
konkurentsivõime säilitamisel, on see ühtekuulu-
vuse seisukohalt murettekitav. Kuna tehnoloogia 
kasutuselevõtt on majandusliku lähenemise oluline 
tõukejõud, on oht, et vähem arenenud liikmesriigid 
jäävad pigem maha kui jõuavad järele, kui nende 
ettevõtted ei tee digitaliseerimise kasutuselevõtu 
läbi uuendusi. Mõõdukalt arenenud liikmesriigid 
võivad sellisel juhul samuti näha oma konkurentsi-
võime vähenemist ning neil on oht langeda arengu-
lõksu või sellesse jääda (nagu on märgitud eespool 
punktis 3).

4.2 Ettevõtete dünaamika 
ELi piirkondades

2018. aastal oli vähemalt ühe töötajaga ettevõte-
te29 arv võrreldes elanikkonnaga suurim Kreekas, 
Küprosel, Luksemburgis, Sloveenias (mille kohta on 
kättesaadavad ainult riiklikud andmed) ning ena-
mikus Ungari ja Eesti osades (kaart 2.10). See võib 
kajastada suurettevõtete suhtelist puudumist. Kuigi 
ettevõtete arv on liikmesriigiti väga erinev, näib, et 
riiklik kontekst on oluline tegur. Enamikus liikmesrii-
kides on ettevõtete arv elanike arvu suhtes suurim 
pealinnapiirkondades, välja arvatud Prantsusmaal, 
Itaalias, Austrias ja Hispaanias. See on osaliselt 
tingitud sellest, et paljude, eriti suurte ettevõtete 
peakontorid asuvad seal. Peakorteri funktsioon ai-
tab kaasa ka suuremale töötajate arvule ettevõt-
te kohta pealinnapiirkondades30. Üldiselt kaldub 
väljaspool suurlinnapiirkondi olema elaniku koh-
ta vähem vähemalt ühe töötajaga ettevõtteid kui 
suurlinnapiirkondades. 

29 Hõlmatud on kõik ettevõtlusega tegelevad ettevõtted, nagu on 
määratletud NACE Rev.2-ga, välja arvatud valdusettevõtete kind-
lustustegevus (sektor K642).

30 Selle tulemuse tõlgendamisel peab olema mõneti ettevaatlik. 
Mõned suurettevõtted võivad koosneda mitmest kohapealsest ük-
susest, mis võivad asuda erinevates piirkondades, kuid nende töö-
tajad on registreeritud sageli riigi pealinnas paiknevas peakontoris. 
See võib paisutada inimeste arvu, keda loetakse seal töötavateks. 

Kast 2.9 Ettevõtete demograafiline  
statistika

Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete demograa-
filine statistika piirkondlikul tasandil näitab, kus 
asuvad ELis (vähemalt ühe töötajaga) ettevõtted 
ning missugune on nende sündide, surmade ja 
kasvu dünaamika. Selles jaotises uuritakse näi-
tajaid, mis käsitlevad ettevõtete arvu võrreldes 
elanikkonnaga, töötajaid ettevõtte kohta, ettevõ-
tete sünde (loodud ettevõtted võrreldes elanik-
konna arvuga), ettevõtete surmasid (ettevõtete 
sulgemisi võrreldes elanikkonna arvuga) ja „suu-
re kasvuga“ ettevõtete osakaalu (mis on siinko-
hal määratletud kui ettevõtted, millel on vähe-
malt 10 töötajat ja mis kasvavad kolme aasta 
jooksul üle 10 % aastas). 

Täpsemalt vt: http://ec.europa.eu/eurostat/sta-
tistics-explained/index.php/Structural_business_
statistics_at_regional_level.

poliitikakujundajate arusaamadel ja juhtumiuurin-
gutel, et aruka spetsialiseerumise kogemus on pa-
randanud koostööd ja tugevdanud piirkondlike ja 
kohalike osalejate vahelist suhtevõrgustikku ning 
muutnud otsustusprotsessi ja innovatsioonipo-
liitika juhtimise kaasavamaks. Tundub, et see on 
aidanud ümber korraldada ja/või luua koordinee-
rimisorganeid, platvorme, temaatilisi töörühmi ja 
klastreid. Sellest hoolimata on mitmes piirkonnas 
endiselt probleemiks avaliku ja erasektori ning 
riigiasutuste vahelise koordineerimise tõhusus. 
Tulevikus on selles valdkonnas vaja teha rohkem 
jõupingutusi, samuti tuleb tugevdada poliitiliste 
ülesannete täitmiseks vajalike oskuste ja allikate 
arendamist. Selge ja võimaluse korral spetsiaal-
ne juhtimisstruktuur on selles osas oma tähtsust 
tõendanud.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
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Kast 2.10 Piirkondlik ühtekuuluvus: ettevõtete erinevused ja lahknevuste  
kõrvaldamine

Pandeemia on toonud esile piirkondade ja ühiskon-
nagruppide vahelised erinevused. COVID-19 šokk 
tabas ettevõtteid kogu ELis erinevalt, sõltuvalt nen-
de valdkondlikust tegevusest ja suutlikkusest pan-
deemiaga kohaneda. Kriis kiirendas struktuurilisi 
majanduslikke ja ühiskondlikke muutusi, tekitades 
mõningaid riske ühtekuuluvusele, kuna ettevõtted 
kohanevad algava taastumisfaasiga erineva kiiru-
sega, mida iseloomustab suurem rõhuasetus digi-
taliseeritusele. 

Euroopa Investeerimispanga investeeringute uuring 
(EIBIS)1, iga-aastane ettevõtete uuring, mis kogub 
teavet investeerimismaastiku kohta ELis, aitab sel-
gitada COVID-19 kriisi mõju investeeringutele ja 
nende seotust piirkondliku ühtekuuluvusega. Sel-
leks rühmitatakse ettevõtete reageeringud sõltuvalt 
nende asukohast vähem arenenud, ülemineku- ja 
rohkem arenenud piirkondades2.

EIPISe tulemused näitavad, et COVID-19 põhjus-
tatud investeerimistegevuse kärped lisandusid 
esialgsele juba niigi madalamale investeerimiste-
gevusele, eriti vähem arenenud piirkondades. Siin 
teeb investeeringuid 79 % ettevõtetest, võrreldes 
85 %ga üleminekupiirkondades ja 87 %ga arene-
numates piirkondades3. Vähem arenenud ja ülemi-
nekupiirkondade ettevõtted on tavaliselt väiksemad 
ja ekspordivad vähem kui arenenud piirkondade et-

tevõtted. Vähem arenenud ja üleminekupiirkondade 
ettevõtete investeerimistegevus kipub olema suu-
natud materiaalsetele toodetele; teadus- ja aren-
dustegevusse investeerib pigem väiksem osa ette-
võtteid, võrreldes rohkem arenenud riikides asuvate 
ettevõtetega piirkondades, kus asuvad aktiivsemad 
uuendajad (ettevõtted, mis investeerivad palju tea-
dus- ja arendustegevusse) (joonis 2.17).

 Vähem arenenud ja üleminekupiirkondade ettevõt-
ted tegutsevad keerulisemas keskkonnas ja teata-
vad sagedamini investeerimist takistavatest asja-
oludest; nad leiavad oluliselt sagedamini, et nende 
investeeringuid takistavad ebakindlus, energiakulud 
ning transpordi infrastruktuuri ja rahastuse puudu-
likkus. 

Keerulisem investeerimiskeskkond koos struktuur-
sete erinevustega, mis ulatuvad pandeemia-eelses-
se aega, võivad takistada algava taastumisfaasiga 
kohanemist. Vähem arenenud ja üleminekupiirkon-
dades on vähem ettevõtteid reageerinud pandee-
miale digitaalsemaks muutumisega, samas kui 
paljud ettevõtted rohkem arenenud piirkondades on 
ette jõudmas.

Poliitilised meetmed on aidanud piirata pandeemia 
otsest negatiivset mõju töökohtadele. Suurem osa 
ettevõtetest eeldab siiski, et COVID-19 puhang toob 
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Tulemused hõlmavad kõiki ettevõtteid, kes on eelmisel majandusaastal investeerinud (v.a „ei tea“ ja vastamisest keeldumised).
Tulemused puudutavad vastuseid küsitluse küsimusele: „Kui palju investeeris teie ettevõte eelmisel majandusaastal järgmistesse 
valdkondadesse eesmärgiga säilitada või suurendada ettevõtte tulevast tulu?“
Allikas: EIBIS 2021.
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Ettevõtted võivad asuda rohkem linnastunud piir-
kondadesse, et saada kasu aglomeratsioonisääs-
tust, mis tuleneb sobitamisest, jagamisest ja õppi-
misest31. Linnades on tavaliselt suuremad tööturud, 
mis võimaldab tööjõu nõudluse ja pakkumise pa-
remat sobitamist ning sisendite ja infrastruktuuri 
paremat jagamist, samas kui asjaolu, et inimesed 
töötavad ja elavad lähestikku, hõlbustab üksteiselt 
õppimist.

Uute ettevõtete rajamine on üks peamisi majan-
dusarengu ja töökohtade loomise liikumapanevaid 
jõude. Uued ettevõtted võivad aidata avada uusi 

31 Duranton ja Puga (2020).

sektoreid ja suurema lisandväärtusega turge, ai-
dates nii kaasa majanduse struktuursele ümber-
korraldamisele32. Samuti võivad need suurendada 
konkurentsivõimet, sundides turgu valitsevaid ette-
võtteid oma tööd tõhustama. 

2018. aastal oli uute enam kui ühe töötajaga et-
tevõtete arv võrreldes elanikkonna arvuga pigem 
suurem pealinnapiirkondades nii arenenumates 
kui ka vähem arenenud liikmesriikides, kusjuures 
eriti kõrged olid määrad Budapestis ja Tallinnas 
(joonis 2.18). Pariis, Rooma ja Madriid on eran-
did, kuna nende ettevõtete sündimuse määrad on 

32 Dent et al. (2016).

pikemas perspektiivis kaasa tööhõive vähenemise 
(19 % vähem arenenud ja 14 % üleminekupiirkon-
dades võrreldes 12 %-ga arenenumates piirkon-
dades). Struktuurimuutused rohelisema ja digitaal-
sema majanduse ja innovatsiooni poole on samuti 
olulised konkurentsivõime säilitamiseks ja majan-
duslikult vähem jõukate piirkondade järelejõudmise 
toetamiseks, samuti selleks, et säilitada ja edenda-
da kvaliteetseid tööhõivevõimalusi pikemas pers-
pektiivis. EIBISi analüüs näitab, et pandeemia on 
avaldanud negatiivset mõju inimkapitali kujundami-
sele, kuna vähem täiskasvanuid osaleb koolitustel 

ning koolid olid suletud kogu ELis. Lisaks sellele on 
koolide sulgemine tõenäoliselt rõhutanud piirkond-
likke erinevusi, kuna vähem jõukad liikmesriigid 
sulgesid koole pikemaks ajaks. See näitab vajadust 
taastumisstrateegia osana investeerida inimkapita-
li, et leevendada riske, mis on seotud territoriaalsete 
ja sotsiaalsete erinevuste suurenemisega tulevikus. 

1. Kättesaadav aadressil: https://www.eib.org/en/ publications-
research/economics/surveys-data/eibis/index.htm.

2. Lisateave metoodika kohta: Delanote ja Wruuck (2021). 
3. Põhineb EIBIS 2020-l, mis on kättesaadav aadressil:  

https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2020-eu.
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Joonis 2.18 Vähemalt ühe töötajaga ettevõtete teke piirkonna tüübi järgi, 2018. a

https://www.eib.org/en/publications-research/economics/surveys-data/eibis/index.htm
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Kast 2.11 Loominguline hävitamine ja SKP kasv ELi piirkondades

Schumpeter (1942) on kirjeldanud loova hävitamise 
majanduslikku mõistet kui tööstusliku muteerumi-
se protsessi, mis muudab pidevalt revolutsioonili-
selt majanduslikku struktuuri seestpoolt, hävitades 
lakkamatult vana ja luues lakkamatult uut. Kont-
septsioonina uuritakse seda kui võimalikku majan-
duskasvu tõukejõudu, 
sageli endogeense kasvu 
kontekstis1. Ettevõtete 
ja tööhõive dünaamikat 
käsitlevas kirjanduses 
mõõdetakse loovat hä-
vitamist paljudel juhtu-
del ettevõtete loomise ja 
hävitamise määra kesk-
mise näitajana, mida 
tuntakse ka ettevõtete 
voolavuse määrana. 

Perioodil 2008–2018 
on EL NUTS 2 piirkon-
dade SKP reaalkasvu 
määra ja SKP keskmise 
kasvumäära vahel (joo-
nis 2.20) märkimisväär-

1 Vt nt Aghion ja Howitt (1992).

ne positiivne seos, mis peegeldab peamiselt asjaolu, 
et peaaegu kõigis piirkondades, kus voolavuse määr 
ületas 12 %, on keskmisest suurem SKP kasv2. Ma-
dalama voolavuse määraga piirkondades on seos 
nõrgem ja paljudel neist oli tõepoolest suur kasv.

2 Ainus erand on Prantsuse Guajaana, mida saab lugeda 
võõrväärtuseks.
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Joonis 2.20 Loominguline hävitamine ja SKP kasv ELi piirkondades, 
2008–2018
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Allikas: Eurostat, DG REGIO arvutused.
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Kast 2.12 Ettevõtlusvaim on piirkondliku arengu jaoks äärmiselt oluline, 
kuid idu- ja kasvufirmad seisavad silmitsi eripäraste rahastuspiirangutega

Idu- ja kasvufirmad vajavad kapitali. ELi idufirma-
del on aga riskikapitali juurde meelitada raskem kui 
nende USA ametikaaslastel. ELi kasvufirmadel on 
isegi raskem kasvada ja iseseisvaks jääda kui USA 
firmadel. Lisaprobleem on see, et riskikapital on ta-
valiselt koondunud vähestesse kohtadesse, sageli 
pealinna. 

Riskikapitali poolt toetatavate investeerimisvõima-
luste ergutamiseks ning rahastamise väike- ja uuen-
duslikele ettevõtjale kättesaadavamaks tegemiseks 
käivitas komisjon 2016. a. idu- ja kasvufirmade al-
gatuse all üle-Euroopalise riskikapitali katusfondi1. 
See täiendab ELi ettevõtete konkurentsivõime ning 
väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtjate prog-
rammi (COSME) ja Horizon 2020 InnovFin’i all pa-
kutavaid muid finantsinstrumente, hõlbustamaks 

1 KOM(2016) 733 lõplik.

VKEde ligipääsu garantiidele, laenudele ja aktsiaka-
pitalile liikmesriikide kohalike finantsinstitutsioonide 
kaudu. 

Idu- ja kasvufirmade abistamiseks ning ühtse digi-
värava2 ja olemasolevate riiklike ja üle-Euroopaliste 
kontaktpunktide rajamiseks pakubEuroopa ettevõt-
lusvõrgustik kõigis piirkondades kasvufirmade nõus-
tajaid, kes annavad nõu asjaomaste riiklike ja ELi 
eeskirjade, rahastamise ja partnerluse ning piiriüles-
tel riigihangetel osalemise võimaluste kohta. 

2 Ühtne digvärav viitab algatusele luua ühtne juurdepääsu-
punkt teabele, haldusmenetlustele ja abiteenustele, mida ük-
sikisikud ja ettevõtted vajavad teises ELi liikmesriigis tegut-
semise alustamiseks. Hiljemalt 2023. aasta lõpuks saavad 
kasutajad kõigis ELi liikmesriikides ilma füüsilise paberima-
janduseta teha mitmeid protseduure, näiteks registreerida 
autot või taotleda pensionihüvitisi.
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madalamad kui teistes asjaomaste liikmesriikide 
suurlinnapiirkondades. Paljudes sektorites on suur-
linnapiirkondades tegutsevatel ettevõtetel suurem 
konkurents, sest turg on suurem ja seega on suu-
rem ka oht, et nad on sunnitud ebapiisava konku-
rentsivõime korral tegevuse lõpetama33. Seetõttu 
kaasneb kõrge sündimuse määraga sageli ka kõrge 
suremuse määr, nagu Budapestis ja Tallinnas, kuigi 
surmade arv kipub olema madalamad kui sündi-
mus, eriti suurlinnapiirkondades34.

Kiiresti kasvavad ettevõtted35 mängivad olulist rol-
li linnade ja piirkondade majanduskasvus panuse 
kaudu tootlikkusse ja innovatsiooni36. 2018. aastal 
oli pealinnapiirkondades üldjuhul kõige rohkem kii-
resti kasvavaid ettevõtteid elaniku kohta. Ainsad 
erandid olid Lissabon, Amsterdam, Rooma, Pariis ja 
Viin, kuid isegi seal jäi see arv siiski üle riigi kesk-
mise (joonis 2.19). Kõikides liikmesriikides oli see 
arv kõrgem suurlinnapiirkondades kui nendest väl-
japoole jäävatel aladel. 

4.3 Piirkondlik konkurentsivõime 
Euroopas

Piirkondlik konkurentsivõime näitab piirkonna või-
met pakkuda ettevõtetele ja elanikele atraktiiv-
set ja jätkusuutlikku elu- ja töökeskkonda. 2010. 
aastal käivitatud ja sellest ajast alates korrapära-
selt ajakohastatud piirkondliku konkurentsivõime 
näitaja on mõeldud erinevate konkurentsivõime 
mõõtmete kajastamiseks ELi NUTS 2 piirkonda-
des37. See võimaldab piirkondadel oma arengut aja 
jooksul jälgida ja teiste piirkondadega võrrelda38. 
Viimane RCI väljaanne ilmus 2019. aastal. See näi-
tab, et rohkem kui 10 aastat pärast kriisi valitseb 
ELis ikka veel selge lõhe loode- ja kagupiirkondade 
vahel (kaart 2.11). 

33 Melitz ja Ottaviano (2008); Combes et al. (2012).

34 See võib kajastada asjaolu, et ettevõtted võivad tegevuse lõpeta-
da ilma ametliku sulgemiseta.

35 Suure kasvuga ettevõtted on need, kus oli perioodi alguses vä-
hemalt 10 töötajat ja kus tööhõive kasvas järgneva kolme aasta 
jooksul üle 10 % aastas.

36 Acs et al. (2008).

37 Vt Annoni ja Kozovska (2010), Dijkstra, Annoni ja Kozovska 
(2011), Annoni ja Dijkstra (2017) ning Annoni ja Dijkstra (2019).

38 Kõik RCI väljaanded põhinevad Maailma Majandusfoorumi üle-
maailmse konkurentsivõime indeksiga samal metoodikal.

Kooskõlas eelmiste väljaannetega näitab 2019. 
aasta RCI polütsentrilist mustrit, kus häid tulemusi 
näitavad enamik pealinnapiirkondi ja teised suurte 
linnadega piirkonnad, mis saavad kasu aglomerat-
sioonisäästust, paremast ühenduvusest ja kõrgest 
inimkapitali tasemest. 

Pealinnapiirkonnad kipuvad olema kõige kon-
kurentsivõimelisemad, välja arvatud Hollandis 
(kus pealinnapiirkond on teisel kohal), Itaalias 
(kus Lombardia on kõige konkurentsivõimelisem 
piirkond) ja Saksamaal (joonis 2.21).

Erinevused pealinnapiirkonna ja teiste piirkonda-
de vahel on eriti suured Prantsusmaal, Hispaanias, 
Portugalis ja paljudes idapoolsetes liikmesriikides. 
See võib anda põhjust muretsemiseks, kuna aval-
dab survet pealinnapiirkonnale, jättes samal ajal 
teiste piirkondade ressursid alakasutatuks.

Üldiselt on kõrgem SKP tase elaniku kohta seotud 
kõrgema konkurentsivõimega. See seos on siiski 
tugevam madalama SKP taseme puhul – jõukama-
te piirkondade konkurentsivõime on varieeruvam. 
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Kast 2.13 Piirkondliku konkurentsivõime indeksi (RCI) metoodika

RCI 2019. aasta väljaanne põhineb 74 näitajal, mis 
on valitud 84 kandidaatnäitaja hulgast (mõned 
2016. aastal kasutatud näitajad on välja vaheta-
tud). Enamik kättesaadavaid näitajaid hõlmab aja-
vahemikku 2015–2017, mõni on 2018. aasta kohta, 
mõni aga lausa 2014. aasta kohta.

Andmed pärinevad mitmesugustest allikatest, 
sealhulgas valitsemiskvaliteedi indeksist (Götebor-
gi Ülikool), ülemaailmse valitsemise indikaatorist 
(Maailmapank), üleilmse konkurentsivõime indeksist 
(Maailma Majandusfoorum), erinevatest Eurostati 
näitajatest ja RISist (DG GROW).

Eelmiste väljaannetega sama metoodika kohaselt 
on näitajad rühmitatud 11 konkurentsivõime mõõt-
messe, mis kajastavad tootlikkuse ja pikaajalise 
arengu seisukohalt olulisi aspekte. Need 11 mõõ-
det on omakorda jaotatud kolmeks alamindeks-
iks: baasindeks, tõhususindeks ja uuenduslikkus. 
Baasindeksi rühma kuulub viis mõõdet: 1) institut-
sioonid, 2) makroökonoomiline stabiilsus, 3) taris-
tud, 4) tervishoid ja 5) põhiharidus, mis on põhilised 
käivitajad kõigi majandustüüpide puhul. Piirkon-
na majanduse arenedes ja selle konkurentsivõime 
suurenedes tulevad mängu oskuslikuma tööjõu ja 
tõhusama tööturuga seotud tõhususerühma osaks 
olevad tegurid, mis hõlmavad kolme mõõdet: 6) 

kõrgharidus, koolitus ja elukestev õpe, 7) tööturu 
tõhusus ja 8) turu suurus. Kõige arenenumas etapis 
muutub olulisemaks innovatsioonirühm, mis koos-
neb kolmest mõõtmest: 9) tehnoloogiline valmidus, 
10) ettevõtluse keerukus ja 11) innovatsioon. Indi-
kaatorväärtused normaliseeritakse z-väärtustena: 
st arvutades vaadeldava väärtuse ja täheldatud 
väärtuse erinevuse keskmise punktisumma ja jaga-
des selle piirkonna standardhälbega.

ELi piirkonnad jagatakse viieks arenguetapiks vas-
tavalt nende 2015–2017. aasta keskmisele SKP-le 
elaniku kohta (ostujõu standardi järgi) võrreldes ELi 
keskmisega. Üldise RCI arvutamiseks kasutatava 
kolme osaindeksi osakaalud on arenguetappide lõi-
kes erinevad (tabel 2.8).

2019. aasta RCI jälgib kõigi ELi liikmesriikide NUTS 
2. tasandi piirkondade tulemusi. töökohtadeNagu 
eelmistes väljaannetes, on samasse funktsionaal-
sesse linnapiirkonda kuuluvad piirkonnad kombinee-
ritud, millega on moodustatud kuus funktsionaalset 
pealinnapiirkonda (Viin, Brüssel, Praha, Berliin, Bu-
dapest ja Amsterdam). 

Lisateabeks metoodika kohta vt Annoni et al. (2019).

Tabel 2.8 RCI kolme osaindeksi osakaalud arengufaasi alusel 

Arengufaas Baasosaindeks Tõhususe osaindeks Innovatsiooni osaindeks 

1. etapp: SKP indeks <50 30,00 50,00 15,00
2. etapp: SKP indeks 50 – 75 31,25 50,00 18,75
3. etapp: SKP indeks 75 – 90 27,50 50,00 22,50
4. etapp: SKP indeks 90 – 110 23,75 50,00 26,25

5. etapp: SKP indeks >= 110 20,00 50,00 30,00
SKP indeks arvutatakse ELi keskmise alusel =100. 
Allikas: Annoni et al. (2019).
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3. peatükk 

Rohelisem, vähese CO2-heitega Euroopa

 • EL on võtnud vastu Euroopa rohelise kokkuleppe, mille eesmärk on muuta ELi majandus 2050. aastaks 
kliimaneutraalseks. See nõuab kasvuhoonegaaside heite kiiret vähendamist, rohkem investeeringuid 
keskkonnahoidlikesse tehnoogiatesse ja looduskeskkonna kaitsmist. 

 • Kasvuhoonegaaside heide vähenes 1990. ja 2019. aasta vahel 24 % võrra. See viitab sellele, et EL 
saavutab oma eesmärgi: vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2020. aastaks 20 % võrra. Uus, 2030. 
aasta eesmärk, mis on osa paketist „Eesmärk 55“, on heite vähendamine 55 % võrra. See nõuab heite 
olulist vähendamist nii heitkogustega kauplemise süsteemi raames kui ka väljaspool seda.

 • Energiatarbimine on ELis viimaste aastakümnete jooksul oluliselt vähenenud. Siiski viitavad värskeimad 
andmed sellele, et 2020. aasta energiatõhususe eesmärki ei saavutata. 2030. aasta eesmärk on 
ambitsioonikam ja nõuab täiendavaid jõupingutusi. 

 • Taastuvate energiaallikate osakaal ELi energiatarbimises kasvas järjekindlalt 11 %-lt 2006. aastal 
19 %-ni 2018. aastal, mis on lähedal 2020. aasta eesmärgile – 20 %, kuid mõni liikmesriik jääb 
maha oma 2020. aasta riiklike eesmärkide saavutamisel. Eesmärk 40 % 2030. aastaks nõuab ühiseid 
jõupingutusi, mille eesmärk on suurendada taastuvenergia tootmist ja vähendada energia kogutarbimist. 

 • Kliimamuutused mõjutavad aina rohkemaid ELi piirkondi, kuid mõju varieerub vastavalt piirkondade 
geograafiale ja nende majanduse struktuurile. Tõenäoline on, et eriti palju kahju kannavad turism ja 
põllumajandus.

 • Ainult 40 % ELi veekogudest on heas ökoloogilises seisundis. Vaatamata märkimisväärsetele 
edusammudele vajavad mitmed maapiirkonnad ja vähem arenenud piirkonnad ikka veel olulisi 
investeeringuid reoveepuhastusse. 

 • Taaskasutatud jäätmete osakaal suurenes ELis 46 %-lt 2004. aastal 54 %-ni 2018. aastal. See aitab 
keskkonda kaitsta, toorainet ringlusse võtta ja energiat taaskasutada. Sellele vaatamata on mitmes 
liikmesriigis energia taaskasutamist hõlmava ringlusse võtmise ja jäätmepõletuse määrad jätkuvalt 
madalad. 

 • Enamiku oluliste õhusaasteainete heide on ELis märkimisväärselt vähenenud. Paljudes linnades on 
õhusaasteainete põhjustatav reostus siiski jätkuvalt suur. Kolmandik linnaelanikest elab linnades, kus 
näitajad ületavad vähemalt ühte õhusaaste piirmäära.

 • ELi bioloogiline mitmekesisus väheneb ja ökosüsteemi teenused halvenevad jätkuvalt igal pool maismaa-, 
magevee- ja mereökosüsteemides. Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine ja taastamine võivad aidata 
parandada ökosüsteemi teenuste voogu ja leevendada kliimamuutusi ning nende mõju. Näiteks saab 
linnataimestikku või märgaladesse investeerimise abil vähendada kuumalainete ja üleujutuste mõju, 
pakkuda rohkem elupaiku ohustatud liikidele, vähendada õhu- ja mürasaastet ning pakkuda puhkealasid, 
parandades seeläbi linnade elukvaliteeti. Maapiirkondades saab eripalgeliste maastike toetamise abil 
suurendada ökoloogilist sidusust ja aidata liikidel kliimamuutustega kohaneda, parandades ühtlasi 
ökosüsteemi teenuseid, nagu tolmeldamine, kliima ja vee reguleerimine ning erosioonikaitse.
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3. peatükk

Rohelisem, vähese CO2-heitega Euroopa

1. ELi kliimameetmed ja 
Euroopa roheline kokkulepe 

Kliimamuutused ja keskkonnaseisundi halvenemi-
ne on kõige suuremad ohud Euroopa ja tegelikult 
kogu maailma elutingimustele. Neile reageerimi-
seks kinnitas EL Euroopa rohelise kokkuleppe – uue 
kasvustrateegia, mis hõlmab ambitsioonikaid res-
sursitõhususe, konkurentsivõime, kasvuhoonegaa-
side heite ja kaasamise sihteesmärke. Eesmärk on 
muuta ELi majandus ja ühiskond 2050. aastaks 
kliimaneutraalseks, vähendades heidet, investeeri-
des keskkonnahoidlikku tehnoloogiasse ja kaitstes 
looduskeskkonda. Komisjon on teinud ettepaneku 
Euroopa kliimaseaduse kohta, et muuta eesmärk 
õiguslikult siduvaks2.

Viimaste aastakümnete jooksul on EL võtnud vastu 
terve rea sihteesmärke, mis puudutavad kasvuhoo-
negaaside heidet, energiatõhusust ja taastuvate 
energiaallikate osakaalu energiatarbimises, kus-
juures taotletakse üleminekut vähese CO2-heitega 
majandusele. ELi peamised sihteesmärgid määrati 
kindlaks järgmistes raamistikes (tabel 3.1): 

 • 2007. aastal vastu võetud 2020. aasta kliima- 
ja energiapakett, millega taotleti kasvuhoone-
gaaside vähendamist 20 % võrra (1990. aasta 
tasemega võrreldes), taastuvate energiaallika-
te 20 %-list osakaalu energia tarbimises ning 
energiatõhususe 20 %-list parandamist 2020. 
aastaks;

 • 2030. aasta kliima- ja energeetikaraamistik, 
mis võeti vastu 2014. aastal ja millega suu-
rendati 2020. aasta eesmärke vastavalt 40 %, 
32 % ja 32,5 %-le;

 • Euroopa roheline kokkulepe, milles komisjon 
pani ette ajakohastada 2030. aasta kasvu-
hoonegaaside vähendamise eesmärki (55 %) 
ja tõstis taastuvate energiaallikate ning 

2 Euroopa Komisjon (2018b).

Hiljutised äärmuslikud sündmused nagu surma-
toonud üleujutus Saksamaal ja Belgias või kont-
rollimatud metsatulekahjud Kreekas piltlikusta-
vad probleeme, mida EL kohtab kliimamuutuste 
tagajärgedega tegelemisel. Vastavalt valitsuste-
vahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) viimasele 
aruandele on peaaegu kogu 1,1°C suurune klii-
masoojenemine alates tööstusajastu eelsest ajast 
tingitud inimtegevusest1. IPCC hinnangul on tõe-
näosus, et enne 2040. aastat õnnestub saavutada 
1,5°C soojenemine, 50 %. Selle tagajärjel muutu-
vad kliimamuutuste negatiivsed mõjud sageda-
semaks ja rängemaks ning nende mõju hakkavad 
tundma kõik ELi piirkonnad. 

Samal ajal seisab maailm silmitsi massilise lii-
kide väljasuremisega. Sellest tuleneb omakorda 
bioloogilise mitmekesisuse kiire vähenemine, mis 
mõjutab kõiki maailma piirkondi. Praegu on üks 
miljon kõigist planeedil tuntud liikidest väljasure-
misohus, mis tuleneb sellistest inimtegevuse mõ-
judest, nagu maa ja mere kasutamise muutumine, 
üleraie, kliimamuutus, reostamine ja invasiivsed 
võõrliigid. Inimsurvest tingitud bioloogilise mitme-
kesisuse kadu jätkub ka ELis, vähendades ökosüs-
teemide suutlikkust inimestele kasu tuua. Samas 
on meie keskkonna kvaliteet väga oluline inimes-
te heaolu jaoks ning selleks, et säilitada peamiste 
ökosüsteemi teenuste (nagu kliima reguleerimine, 
kaitse üleujutuste eest, õhu ja vee kvaliteet, mulla 
viljakus, tolmeldamine ning toidu, kütuse, kiudai-
nete ja ravimite tootmine) osutamine. 

Käesolevas peatükis vaadeldakse peamisi kliima-
muutuste ja keskkonnaga seotud arengusuundu-
musi. Peatükis antakse hinnang, mil määral on EL 
selles valdkonnas saavutanud mõned oma peami-
sed poliitikaeesmärgid või ei ole neid saavutanud. 
Samuti analüüsitakse, kuidas ja mil määral puudu-
tavad ELi piirkondi kliimamuutuste tagajärjed ning 
kuidas tulevad piirkonnad toime keskkonnakvali-
teedi säilitamisega. 

1 Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (2021). 
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 energiatõhususe eesmärki vastavalt 40 %-le 
ja 36 %-le; ning

 • 2050. aasta pikaajaline strateegia, mil-
le eesmärk on muuta EL 2050. aastaks 
kliimaneutraalseks. 

2021. aasta juulis võttis komisjon vastu rea õigus-
aktide ettepanekuid, milles sätestatakse, kuidas 
komisjon kavatseb saavutada ELis 2050. aastaks 
kliimaneutraalsuse, sh vahe-eesmärk saavutada 
2030. aastaks kasvuhoonegaaside heite vähene-
mine (neto) vähemalt 55 %. Paketis Eesmärk 55 
3 ühendatakse järgmist: heitkogustega kauplemise 
süsteemi rakendamine uutes sektorites ja olemas-
olevate ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
rangemaks muutmine; taastuvenergia kasutamise 
kiirendamine ja suurem energiatõhusus; vähese 
CO2-heitega transpordiliikide kiirem kasutusele-
võtt; maksupoliitika vastavusse viimine Euroopa 
rohelise kokkuleppe eesmärkidega; süsinikdioksiidi 
lekke vältimise meetmed; ning ELi looduslike CO2 
sidujate säilitamise ja edasiarendamise vahendid. 
Samal ajal on kehtestatud läbipaistvam ja dü-
naamilisem juhtimismenetlus, mis aitab saavuta-
da 2030. aasta eesmärke ja Pariisi kokkuleppega 
võetud ELi rahvusvahelisi kohustusi, mis hõlmavad 
integreeritud seiresüsteemi ja aruandluseeskirju. 

Selleks, et need plaanid õnnestuda saaksid, on 
vaja meetmeid kõigis ELi majanduse valdkonda-
des. Eelkõige on tarvis investeeringuid keskkonna-
sõbralikesse tehnoloogiatesse, suunatud teadus- 

3 Euroopa Komisjon (2021f).

ja arendustegevusse ning innovatsiooni, era- ja 
ühistranspordi keskkonnahoidlikumatesse, odava-
matesse ja tervisesõbralikumatesse vormidesse, 
energiasektori CO2-heite vähendamisse ning hoo-
nete energiatõhususe parandamisse. 

1.1 Kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamine 

2020. aasta kliima- ja energiapaketi alusel 4 on 
EL kohustunud vähendama 2020. aastaks kasvu-
hoonegaaside heidet 20 % võrra 1990. aasta hei-
tetasemega võrreldes. Selle eesmärgi taotlemist 
toetasid kaks vahendit: heitkogustega kauplemise 
süsteem ja jõupingutuste jagamist käsitlev otsus. 

Heitkogustega kauplemise süsteem on turupõhi-
ne vahend, millega vähendatakse suurematest 
elektrijaamadest ja tööstusettevõtetest ning len-
nundusest tulenevaid heitkoguseid. Süsteem hõl-
mab ligikaudu 45 % ELi koguheitest ja eesmärk 
oli omal ajal vähendada kõnealust heidet 2020. 
aastaks 21 % 2005. aasta tasemega võrreldes. 
Jõupingutuste jagamist käsitlev otsus puudu-
tab sektoreid, mida ei ole lisatud heitkogustega 
kauplemise süsteemi, nt transport, hooned, põllu-
majandus (muu kui süsinikdioksiidi — CO2 – hei-
de) ja jäätmed, mis moodustavad ligikaudu 55 % 
ELi heitest. Liikmesriigid on võtnud kohustused 

4 2020. aasta kliima- ja energiapakett sisaldab rida siduvaid jurii-
dilisi meetmeid, mille eesmärk on tagada, et EL saavutab oma 
2020. aasta kliima- energiaeesmärgid. ELi liidrid seadsid need 
eesmärgid 2007. aastal ja jõustasid õigusaktides 2009. aastal. 
Samuti kujutavad need meetmed endast tööhõive ja majandus-
kasvu strateegia „Euroopa 2020“ põhieesmärke.

Tabel 3.1 ELi peamised kliima- ja energiaeesmärgid

Eesmärgi ajakava 2020 2030 2030 2050

Poliitikaraamistik 2020. aasta  
kliima- ja 

energiapakett

2030. aasta  
kliima- ja 

energiaraamistik

Euroopa  
kliimamäärus ja 

pakett „Eesmärk 55“

Euroopa 
kliimamäärus ja 

pakett „Eesmärk 55“
Vastuvõtmise aasta 2007 2014 2021 2021
Eesmärgid
Kasvuhoonegaaside 
heite vähendamine

20,0 % 40,0 % 55,0 % Kasvuhoonegaaside 
nullheide

Taastuvate energiaallikate 
osakaal energiatarbimises

20,0 % 32,0 % 40,0 % puudub

Energiatõhususe suurenemine 20,0 % 32,5 % 36,0–39,0 % puudub

Allikas: Euroopa Komisjon.
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 saavutada riiklikud 2020. aasta eesmärgid, mis on 
seatud vastavalt liikmesriikide arengutasemele – 
alates 20 %-sest heite vähendamisest enim are-
nenud riikides maksimaalselt 20 % suurema hei-
te vähendamiseni vähimarenenud riikides 2005. 
aasta suhtes. Jagatud kohustuste otsuse eesmärk 
on vähendada heidet 10 % võrra sektorites, mida 
otsus hõlmab.

Kõige uuemate kättesaadavate andmete põhjal on 
tõenäoline, et EL on saavutanud oma 2020. aasta 
eesmärgi. 1990. ja 2019. aasta vahel vähendati 
kasvuhoonegaaside heidet 24 % võrra, samas kui 
Euroopa Liidu SKP kasvas ligikaudu 60 % võrra. 
Sellele vastavalt langes kasvuhoonegaaside hei-
te intensiivsus (heite hulk SKP suhtes) vähem kui 
pooleni 1990. aasta taseme suhtes5. EU-27 ja-
gatud kohustuste otsusega hõlmatud heiteid oli 
2019. aastal 10 % võrra vähem kui 2005. aastal, 
mistõttu on tõenäoline, et saavutatud on 2020. 
aasta eesmärk. 

2014. aastal jõustas EL õigusaktid, mille eesmärk 
on vähendada 2030. aastaks heidet vähemalt 
40 % võrra. Jagatud kohustuste otsuse sektorite 
riiklikke heite-eesmärke on muudetud, et saavu-
tada 2030. aastaks 30 %-ne vähendamine 2005. 
aasta suhtes. Need eesmärgid, mis on kinnistatud 

5 Euroopa Komisjon (2020b).

2018. aasta määruses6, sisaldavad 0 %-st kuni 
40 %-st vähendamist. Kuigi kõik liikmesriigid on 
kohustunud oma jagatud kohustuste otsuse sek-
torites heidet mitte suurendama, on heide suure-
nenud Maltal, Lätis, Leedus ja Poolas (joonis 3.1)7.

2018. aastal olid jagatud kohustuste otsusega 
hõlmatud heitkogused 2030. aasta eesmärgist 
madalamad ainult Kreekas, Ungaris ja Horvaatias 
ning olid mitmesriigis sellest tunduvalt kõrgemal 
kas seetõttu, et eesmärk oli seatud kõrgele ta-
semele (nt Luksemburgis, Soomes, Saksamaal ja 
Belgias – kõigil neil oli seatud 35 %-ne või suurem 
heite vähendamise eesmärk) või seetõttu, et hei-
det on vaid veidi vähendatud (nt Iirimaal) või see 
on suurenenud (nt Bulgaarias, Lätis, Leedus, Maltal 
ja Poolas).

Nagu eespool mainitud, käivitas EL 2030. aastal 
Euroopa rohelise kokkuleppe alusel 2030. aasta 
kliimaeesmärgi kava, mille alusel EL kehtestas 
heite vähendamise ambitsioonikama eesmär-
gi, st 2030. aastaks vähemalt 55 % 1990. aas-
ta tasemega võrreldes, et saada aastaks 2050 
kliimaneutraalseks.

6 Euroopa Liit (2018a).

7 Riikide eesmärgid, mida hõlmab jagatud kohustuste otsus, tuleks 
“Eesmärgi 55“ paketi kontekstis läbi vaadata, kuid neid ei ole veel 
sätestatud. 
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Joonis 3.1 Kasvuhoonegaasi heitkoguste muutused väljaspool heitkogustega kauplemise 
süsteemi, 2005–2018 ja „Euroopa 2030“ eesmärgid
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Kasvuhoonegaaside heide inimese kohta varieerub 
liikmesriigiti oluliselt. Näiteks võib tuua Hispaania, 
Portugali, Saksamaa, Kreeka, Bulgaaria ja Poola, 
kus mõned piirkonnad on suured heitekolded 
( kaart 3.1)8. Erinevusi kõrges heitetasemes võivad 
seletada paljud tegurid, sealhulgas eelkõige ma-
jandustegevuse tase ja koosseis, tootmisettevõte-
te ja hoonete energiatõhusus, taastuvenergia ka-
sutamine ning maakasutus, kliima ja geograafia9. 

Enamikus ELi piirkondadest vähendati 1990. ja 
2018. vahel heidet, kuid mõnes piirkonnas suu-
renes heide olulisel määral, näiteks Küprosel, 
Iirimaal, Hispaanias ja Portugalis, kus kasv ületas 
30 % (kaart 3.2). 

1.2 Energiatõhususe suurendamine 

Energiatõhususe suurendamine on peamine viis, 
kuidas kaitsta keskkonda, vähendada kasvuhoone-
gaaside heidet ja parandada elukvaliteeti. EL on 
2020. ja 2030. aastaks seadnud ambitsioonikad 
eesmärgid, keskendudes sektoritele, kus on kõige 
suurem säästupotentsiaal, nt ehitusele.

Osana 2020. aasta kliima- ja energiapaketist oli 
2007. aastal seatud eesmärk parandada energia-
tõhusust 2020. aastaks10 20 % võrra, võrreldes sel 
ajal tehtud projektsiooniga. Selle eesmärgi saavu-
tamiseks paluti liikmesriikidel seada enda riiklikud 
soovituslikud energiatõhususe eesmärgid11.

8 Andmed põhinevad heite andmebaasil EDGAR, mis pakub kõigi rii-
kide jaoks andmeid heite kohta ja võrkkaarte, mis hõlmavad aas-
taid 1970–2015 (2018 CO2 puhul) ja kajastavad nii õhusaasteai-
neid kui ka kasvuhoonegaase, mis on välja arvutatud järjepideval 
viisil, et need oleks riikide vahel võrreldavad. Selleks, et hinnata 
heite piirkondlikku asukohta, kasutab EDGAR rahvusvahelisi tege-
vusandmeid (peamiselt Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri 
(IEA) poolt esitatav energiabilansi statistika, IEA andmed CO2-heite 
kohta peamise kütuse liigi ja BP statistika alusel) ning heitetegu-
reid, mis on salvestatud eri tehnoloogia andmebaasides ja nende 
asendajates. Metoodikaerinevuste tõttu ei vasta andmed alati liik-
mesriikide poolt riigi tasandil esitatud ametlikele hinnangutele. 

9 Crippa et al. (2019).

10 20 % energiatõhususe eesmärk jõustati õigusaktides seoses 
energiatõhususe direktiivi vastuvõtmisega 2012. aastal.

11 Euroopa Liit (2012). Liikmesriikide eesmärgid on lisatud nende 
riiklikesse tegevuskavadesse ja iga-aastastesse eduaruannetesse 
(https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-di-
rective-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?re-
dir=1). Seoses Ühendkuningriigi lahkumisega EList kohandati ELi 
2020. ja 2030. aasta energia tarbimise andmeid, nii et need vas-
taksid 27 liikmesriigi olukorrale. 

2018. aastal muudeti energiatõhususe  eesmärki12, 
et seada 2030. aastaks eesmärk vähendada 
ELi energiatarbimist vähemalt 32,5 % võrra13. 
Energiatarbimise vähenemine ei tähenda aga 
tingimata suurt edasiminekut energiatõhususes. 
Energiatarbimise määravad põhiliselt SKP kasv ja 
tööstuse osakaal majanduses. Energiatarbimise 
muutumine ei peegelda seetõttu üksnes energiatõ-
hususe muutumist, vaid ka majandustegevuse kõi-
kumisest ning majanduse struktuuri muutumisest.

2019. aastal oli primaarenergia ja lõppenergia tar-
bimine 14 langenud vastavalt 9,7 % ja 5,5 % võr-
reldes nende 2005. aasta tasemetega. Kuid pri-
maarenergia ja lõppenergia tarbimise tasemed 
olid vastavalt 3,0 % ja 2,6 % 2020. aasta ees-
märkidest kõrgemal ning 19,9 % ja 16,3 % 2030. 
2030. aasta eesmärkidest kõrgemal. Seetõttu on 
tõenäoline, et EL ei täida oma 2020. aasta ees-
märke ja on kaugel 2030. aasta eesmärkide saa-
vutamisest, mis viitab sellele, et ELi majanduse 
energiatõhusamaks muutmiseks on vaja teha 
täiendavaid jõupingutusi.

Edusammud energiatarbimise vähendamisel on 
liikmesriigiti üsna erinevad. 2018. aastaks oli ai-
nult 11 liikmesriiki 27-st vähendanud oma pri-
maarenergia tarbimist allapoole 2020. aasta 
eesmärki ja ainult üheksa olid vähendanud lõpp-
tarbimist allapoole eesmärki. Mitmes liikmesriigis 
(Küpros, Malta, Bulgaaria ja Prantsusmaa primaa-
renergia tarbimise osas ning Leedu, Ungari, Malta 
ja Slovakkia lõpptarbimise osas) tuleb eesmärki-
de saavutamiseks heidet veel oluliselt vähendada 
(joonis 3.2) 

12 Euroopa Liit (2018b).

13 Paketiga „Eesmärk 55“ on ELi eesmärgiks seatud 36 %, kuid 
jagatud kohustuste otsuse jaoks ei ole riiklikke eesmärke veel 
seatud. 

14 Primaarenergia tarbimine mõõdab sisemaist energia kogunõud-
lust, samas kui energia lõpptarbimine näitab seda, millisel ees-
märgil lõpptarbijad tegelikult energiat kasutavad. Erinevus puu-
dutab peamiselt seda, mida energiasektor ise vajab, ja kahjude 
muundamist ja jaotamist.

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_en?redir=1
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Kast 3.1 Tööhõive ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) rajatistes

1 Euroopa Komisjon (2021h).

2 Vt näiteks: Abrell et al. (2011) 
või Dechezleprêtre et al. (2018).

ELi HKS käivitati 2005. aastal ja see on maailma 
suurim kasvuhoonegaasidega kauplemise prog-
ramm, mis hõlmab umbes 14 000 tehast, elektrijaa-
ma ja muud ettevõtet ELis, millest enamik on väga 
energiamahukad käitised. Heitkogustega kauple-
mise süsteemi peamine põhimõte on kehtestada 
kasvuhoonegaaside aastane üldkogus (mõõdetuna 
CO2-ekvivalendina) ja müüa see oksjonil asjaomas-
tele käitistele. 

HKS rajatiste geograafiline jaotus ELi NUTS 2 piir-
kondade vahel on väga ebaühtlane. Hiljutise uurin-
gu1 hinnangul vastab tööhõive HKS rajatistes umbes 
1 %-le kogu EU-27 tööhõivest, kuid see on piirkond-
likult erinev (kaart 3.3). 2018. aastal moodustasid 
HKS rajatistes hõivatud inimesed üle 3 % kogu 
tööhõivest seitsmes NUTS 2 
piirkonnas, kõige enam 4,1 % 
Kesk-Dunántúlis (Ungari). 
NUTS 3 piirkonnas ületas 
HKS-iga seotud töökohtade 
osakaal 10 % kolmes piir-
konnas, suurim neist oli 14 % 
Gotlandil (Rootsi). Viis küm-
nest etteotsa tulnud piirkon-
nast asus Saksamaal. 

On väljendatud muret, et 
heitkogustega kauplemise 
süsteem lisab ettevõtetele 
kulusid, toob kaasa konku-
rentsivõime vähenemise ja 
soodustab tegevuse ümber-
paigutamist kohtadesse, kus 
keskkonnaalased eeskirjad 
on vähem ranged. Süsiniku 
kulukuse tõus võib aga li-
saks tegevuse ja/või tööhõi-
ve vähendamisele tuua kaa-
sa mitmesuguseid tööstuse 
reaktsioone, näiteks energia-
tõhususe parandamise, kasu-
tatud energiatüübi muutmi-
se, tehnoloogia kohandamise 
või innovatsiooni. 

Seda kinnitavad mitmed uuringud heitkogustega 
kauplemise süsteemi mõju kohta ettevõtete tu-
lemuslikkusele ja tööhõivele, milles üldiselt järel-
datakse, et: i) heitkogustega kauplemise süsteem 
pakub võrreldes alternatiivsete regulatiivsete stse-
naariumidega konkurentsieeliseid ning ii) heitko-
gustega kauplemise süsteem ei ole seni avaldanud 
statistiliselt olulist mõju reguleeritud ettevõtete 
töötajate arvule või kasumile. Selle asemel ajendas 
heitkogustega kauplemise süsteem reguleeritud et-
tevõtteid investeeringuid suurendama, seda eelkõi-
ge süsinikusäästlikesse tehnoloogiatesse2. 

0
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Allikas: PPMI uuring DG REGIO tellimusel.
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malt 20 %-ni, sh peaks taastuvate energiaallikate 
osakaal transpordis jõudma 10 %-ni. ELi liikmes-
riigid on võtnud kohustuse saavutada 2009. aas-
ta direktiivi15 kohased siduvad riiklikud taastuvate 
energiaallikate osakaalu eesmärgid energiatarbi-
mises. Need varieeruvad 10 %-st Maltal 49 %-ni 
Rootsis. 

15 Euroopa Liit (2017a).

1.3 Taastuvenergia kasutuse  
edendamine 

Taastuvad energiaallikad mängivad ELi energia-
tootmises aina suuremat rolli. Taastuvate ener-
giaallikate osakaal ELi energiatarbimises on pi-
devalt kasvanud – 11 %-lt 2006. aastal 19 %-ni 
2018. aastal. 2007. aastal vastu võetud 2020. 
aasta kliima- ja energiapaketis seati eesmärgiks 
suurendada seda osakaalu 2020. aastaks vähe-
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Joonis 3.3 Taastuvenergia osakaal kogu energiatarbimises, 2006., 2018. ja 2020. aasta 
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Joonis 3.2 Muutus primaarenergia tarbimises, 2005–2019 ja 2030. aasta eesmärk 

M
uu

tu
s 

20
05

. a
as

ta
ga

 v
õr

re
ld

es
,%



3. peatükk: Rohelisem, vähese CO2-heitega Euroopa

71

Kast 3.2 Üleminekujärgus söepiirkonnad 

1  Teadusuuringute Ühiskeskus on kindlaks tei-
nud Euroopa üleminekujärgus söepiirkonnad, mida 
mõjutab söekaevandamise ja söetööstusettevõtete 
tegevuse vähenemine, hinnates, et ohus võib olla 
üle 200 000 töökoha. Vt: Alves Dias et al. (2018).

2  ELi kliima- ja energiaeesmärkide võimaliku 
mõju hindamiseks aastaks 2030 on komisjon välja 
töötanud EUCO stsenaariumid. Viimane stsenaa-
rium EUCO3232.5 modelleerib mõju, mille tooks 
energiatõhususe parandamine 32,5 % võrra ja 
taastuvenergia 32 %-lise osakaalu saavutamine 
energiatarbimises, nagu on kokku lepitud pake-
tis „Puhas energia kõikidele eurooplastele“. Seda 
stsenaariumi kasutas komisjon 2019. aasta juunis 
liikmesriikide energia- ja kliimakavade eelnõude 
hindamisel.

3  Analüüsis võetakse arvesse erinevate looda-
vate töökohtade iseloomu ja kestust. Eeldatakse, et 
käitamise ja hooldusega seotud töökohad kestavad 
15 aastat alates paigaldamisest, seadmete valmis-
tamise ja paigaldamisega seotud töökohad kumbki 
üks aasta (esimene enne paigaldamist).

Taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmine võib 
olla paljude piirkondade jaoks võimalus. See kehtib 
eelkõige üleminekujärgus olevate söepiirkondade1 
puhul, kus taastuvenergia tootmisvõimsuse rajamisel 
tekkivad töökohad võivad muuta lihtsamaks ener-
giasüsteemi ümberkujundamise ja toetada endiseid 
kaevanduskogukondi. Teadusuuringute Ühiskeskuse 
(JRC) hiljutised uuringud näitavad, et taastuvenergia 
tehnoloogiate kasutuselevõtuga võiks 2030. aastaks 
luua üleminekujärgus söepiirkondades kuni 315 000 
töökohta, nagu on prognoositud EUCO3232.5 ener-
giastsenaariumis2. Ligikaudu 200 000 täiendavat 
täistööajale taandatud töökohta aastas saaks luua 
elamute energiatõhususe potentsiaali realiseerimi-
sega3.

Üleminekuvõimalused on piirkonniti erinevad 
( kaart 3.4). Enamikes ELi üleminekujärgus söepiir-
kondades võivad puhta energia ja energiatõhususe 
tehnoloogiad luua rohkem töökohti kui on praegu 
nende söetööstuses, samas kui paljudes teistes rii-

kides on selliste tehnoloogiate puhul potentsiaalne 
tööhõive sarnane söetööstuse omaga.

Kaardil 3.4 on piirkonnad rühmitatud järgmiselt:

 • 17 suure süsinikdioksiidi heite vähendamise 
potentsiaaliga piirkonda (HDEP), kus potent-
siaalne tööhõive taastuvenergia sektorites on 
praegu võrreldav kivisöega seotud töökohta-
dega. Tulevane CO2 heite vähendamine toob 
kaasa viimase ületamise, kuigi selle potent-
siaali täielikuks realiseerimiseks võib olla vaja 
toetust.

 • Seitse süsinikdioksiidi heite aeglase vähenda-
mise potentsiaaliga piirkonda (SDEP), mis või-
vad potentsiaalselt arendada CO2 heidet vä-
hendavaid sektoreid, et kompenseerida söega 
seotud töökohtade kadumist. EUCO3232.5 
stsenaariumis prognoositud muudatuste 
tempo võib tekitada üleminekuaegset tasa-
kaalustamatust, nii et nende sektorite arengu 

kiirendamiseks võib olla vaja toetust.

 • Seitse süsinikdioksiidi heite piiratud 
vähendamise potentsiaaliga piirkon-
da (RDEP), kus EUCO3232.5 stsenaa-
riumi kohaselt ei looda CO2 heidet 
vähendavates sektorites tööhõivet 
praeguste söega seotud töökohtade-
ga sarnasel tasemel. Toetus võib olla 
vajalik, et mobiliseerida kasutamata 
potentsiaali või edendada alternatiiv-
seid tööhõivevõimalusi.
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Allikas: JRC: Kapetaki, Z., Ruiz, 
P. et al. (2020).
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2014. aastal kokku lepitud 2030. aasta kliima- ja 
energiaraamistikuga sätestati eesmärk saavutada 
2030. aastaks taastuvate energiaallikate 32 % 
osakaal energiatarbimises, kuid paketi „Eesmärk 
55“ raames on komisjon teinud ettepaneku suu-
rendada nimetatud eesmärki 40 %-ni16. Selleks, 
et see eesmärk saavutada, peab taastuvate ener-
giaallikate osakaal 2018. aasta taseme suhtes 
kahekordistuma.

Taastuvate energiaallikate osakaal energiatar-
bimises varieerub üle ELi suuresti. 2018. aastal 
oli see üle 40 % Soomes ja Lätis ning ligi 55 % 
Rootsis (joonis 3.3). Näitaja on tunduvalt väik-
sem teistes liikmesriikides – alla 10 % Maltal, 
Luksemburgis, Belgias ja Madalmaades, kuigi see 
on viimastel aastatel oluliselt kasvanud. 2018. 
aastal jõudsid 13 liikmesriiki oma 2020. aas-
taks seatud riikliku eesmärgini, kusjuures Rootsi, 
Eesti ja Taani ületasid seda enam kui 5 % võrra. 
Samas on mõned liikmesriigid veel kaugel oma 
eesmärgi saavutamisest, nt Belgia, Prantsusmaa 
ja Iirimaa, kus taastuvate energiaallikate osakaal 
oli 2018. aastal ikka veel vähem kui 75 % riiklikust 

16 Selleks et saavutada 2030. aasta eesmärk, täiendatakse üldist 
siduvat eesmärki – taastuvate energiaallikate osakaal 40 % ELi 
energiaallikate kombinatsioonis, soovitusliku riikliku panusega, 
mis näitab, kui palju iga liikmesriik peaks panustama kollektiivse 
eesmärgi saavutamisse.

2020. aasta eesmärgist. Et Madalmaad saaksid 
oma eesmärgi täita, pidanuks taastuvate ener-
giaallikate osakaal 2018. ja 2020. aasta vahel 
peaaegu kahekordistuma. 

Taastuvenergia tootmise suutlikkus on tihe-
dalt seotud riikide ja piirkondade geograafiaga. 
Tuuleenergia tootmine on lihtsam rannikupiirkon-
dades, nt neis, mis asuvad Loode-Euroopas ning 
Läänemere, Atlandi ookeani ja mõne Vahemere 
ranniku äärses piirkonnas. Hüdroelektri tootmine 
eeldab sobivaid geofüüsikalisi tingimusi, samas 
kui päikeseenergia tootmise potentsiaal on suurem 
Euroopa lõunapiirkondades, kus on palju rohkem 
päikesepaistelisi päevi. 2018. aastal oli paigal-
datud fotogalvaaniline (päikesepaneelide) suut-
likkus elaniku kohta ELis suurim Saksamaal (590 
vatti elaniku kohta), millele järgnesid Madalmaad 
(401) ja Belgia (394)17; Hispaanias (197) ja 
Portugalis (88) oli see märksa väiksem, kuigi neil 
liikmesriikidel on üks ELi suurimaid päikeseenergia 
potentsiaale.

17 EurObserv’ER (2020).
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2035 ELi tasandil (EU-27). Näidatud väärtused hõlmavad kõiki siseriikliku transpordi heitkoguseid, samuti rahvusvahelist lennu- ja 
rahvusvahelist meretransporti. 2019. aasta väärtus on esialgne hinnang, mis põhineb ligikaudsetel kasvuhoonegaaside 
inventuuridel, mille liikmesriigid on esitanud seire- ja aruandlusmehhanismi määruse (EL) nr 525/2013 alusel. See ei sisalda 
laevandust (eeldatakse, et see ei muutu). 
Olemasolevate meetmetega stsenaarium kajastab praegusi poliitikaid ja meetmeid ning lisameetmetega stsenaarium hõlmab ka 
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1.4 Vähese CO2-sisaldusega 
transpordi saavutamine

Pärast 2008. aasta majanduskriisist tulenevat 
teravat langust 2008. ja 2014. aasta vahel suu-
renesid transpordist tulenevad kasvuhoonegaa-
side heited ELis 2014.–2019. aasta vahel samal 
määral kui perioodil 1990–2008, st veidi alla 2 % 

aastas18 (joonis 3.4). See näitab, et transport ei ole 
viimastel aastatel järginud üldist suundumust kas-
vuhoonegaaside heitkoguste vähenemisele. Selle 
valdkonna osa üldises kasvuhoonegaaside heites 
on seetõttu muutunud olulisemaks.

Hinnangute kohaselt väheneb transpordist tulenev 
kasvuhoonegaaside heide lähima paari aasta jook-

18 Euroopa Keskkonnaamet (2021a). 
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Joonis 3.5 Reisijatevedu transpordiliikide kaupa, 2019
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Joonis 3.6 Kaubavedu veoliikide järgi, 2019
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sul suhteliselt vähe ja jääb kõrgemaks kui 1990. 
aasta tase, vaatamata liikmesriikides praegu ka-
vandatud meetmetele. Seetõttu on vaja edasisi 
meetmeid, eelkõige maanteetranspordis, aga ka 
lennunduses ja laevanduses, kus nõudlus suuren-
dab heiteid nii absoluutses kui ka suhtelises väär-
tuses. Selleks et sektor tervikuna saaks aidata õig-
lasel määral kaasa Euroopa rohelises kokkuleppes 
sätestatud eesmärkide saavutamisele, peab kõigi 
transpordi allsektorite heite vähendamine olema 
ambitsioonikam.

Uue ELi jätkusuutliku ja aruka liikuvuse strateegia-
ga (EUSSSM) 19 nähakse ette meetmed, mille si-
hiks on vähendada oluliselt CO2 heidet ja reostust 
põhjustavaid heitkoguseid igas transpordiliigis, 
seades eesmärgiks vähendada heidet 2050. aas-
taks 90 % võrra. Strateegia osana edendab komis-
jon säästlikumate transpordiliikide, nt raudtee ja 
siseveetranspordi kasutamist.

Peamiseks reisijate liikumisvahendiks on jätku-
valt autod ja see on viimastel aastatel isegi ker-
gelt suurenenud (joonis 3.5). 2014. aastal kasu-
tati autosid 82,2 % sisemaareiside puhul ja 2019. 
aastal 82,8 % puhul. Raudteed kasutanud reisijate 
osakaal kasvas veidi 7,7 %-lt 8,0 %ni, mis tähen-
dab, et busside, trammide ja trollide osakaal vä-
henes 10,1 %-lt 9,2 %-le. Ainult viies liikmesriigis 
(Rumeenia, Austria, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari) 
vastab autosõidule vähem kui 80 % reisidest, sa-
mas kui Leedus on see osakaal üle 90 %. 

Need arengud on murettekitavad, sest transport 
põhjustab enam kui veerandi ELi kasvuhoonegaa-
side heidetest ja on peamine õhureostuse põhjus 
linnades. Maanteed on vaieldamatult suurim saas-
teallikas, vastutades 2019. aastal enam kui 70 % 
transpordist tuleneva kasvuhoonegaaside heite 
eest. Samas eeldatakse, et maanteetranspordi 
heide väheneb, kuivõrd see dekarboniseerub kii-
remini kui muud transpordiliigid. Kõige suuremat 
heitkoguste vähenemist oodatakse lennunduses ja 
rahvusvahelises meretranspordis, milles tõenäoli-

19 Euroopa Komisjon kuulutas välja ELi säästva ja aruka liikuvuse 
strateegia osana oma Euroopa roheleppe kohasest teatisest. ELi 
säästva ja aruka liikuvuse strateegia eesmärk on aidata saavuta-
da ELi roheleppe eesmärk: vähendada transpordiga seotud kas-
vuhoonegaaside heidet aastaks 2050 90 % võrra. 

selt toimub tulevate aastate suurim transpordihei-
te vähenemine.

Nagu reisijateveoski, transporditakse ELis enamik-
ku kaupadest maanteel (joonis 3.6). 2019. aastal 
veeti 76,6 % veostest maanteedel; näitaja oli 2014. 
aastal olnud 73,9 %. Kaheksas liikmesriigis oli see 
osakaal üle 80 %, kusjuures kõige suurem oli see 
Kreekas ja Iirimaal, vastavalt 98 % ja 99 % (Maltal 
ja Küprosel ei ole siseveeteid ega raudteid, seega 
on maanteeveoste osakaal 100 %). Teise äärmu-
sena transporditakse Bulgaarias, Rumeenias, Lätis 
ja Leedus enam kui poolt veostest raudtee või si-
seveekogude abil.

2. Kliimamuutuse mõju 
vähendamine

Üle maailma tunnistatakse, et kliimamuutus on 
kõige suurem oht inimühiskonnale. Teadlaste hin-
nangul on ülemaailmse temperatuuri tõus 2°C võr-
ra tööstusrevolutsiooni eelse ajastu suhtes künnis, 
millest alates on väga tõsine risk, et toimuvad ohtli-
kud ja võimalik, et katastroofilised muutused maa-
ilma keskkonnas. Viimased kolm aastakümmet on 
olnud soojemad kui mis tahes aastakümme alates 
sellest, kui andmeid hakati 1850. aastal jäädvus-
tama. Kõiki maailma piirkondi võivad mõjutada 
temperatuuri kiire tõusu tagajärjed ja erinevad 
kliimamuutused, mis on sellega seotud. Euroopa 
lõuna- ja osaliselt idaosas sagenevad rängemad 
kuumalained, metsatulekahjud ning põuaperioo-
did. Põhja-Euroopa muutub juba nüüd märjemaks 
ja kaasneb üleujutuste ning äärmuslike ilmastiku-
nähtuste oht, samas kui rannikupiirkonnad kan-
natavad mandrijää ja liustike sulamisest tingitud 
tõusva merevee taseme laastavate tagajärgede 
all. Kliimamuutus puudutab ka merelist keskkonda 
ja prognoositakse, et see mõju suureneb dramaa-
tiliselt ning sellel on ränki mõjusid merehoovustele 
ja haavatavatele ökosüsteemidele, nagu korallra-
hud, bioloogilised varud ja toiduahelad.

Kliimamuutuse mõjud on suur väljakutse aina roh-
kematele ELi piirkondadele. Ligikaudu 7 % ELi rah-
vastikust elab suure üleujutusohuga piirkondades 
ja 9 % piirkondades, kus juba praegu on aastas üle 
120 vihmavaba päeva. Määr, milleni ELi piirkondi 
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puudutavad kliimamuutuse laastavad mõjud, va-
rieeruvad siiski oluliselt sõltuvalt nende asukohast 
ja samuti nende majanduse struktuurist, arves-
tades et eriti palju hakkavad kannatama sektorid 
nagu turism ja põllumajandus.

2.1 Kliimamuutusest tingitud 
üleujutuste oht

Üleujutused on oluline majanduskahju ja surma-
juhtumite põhjustaja Euroopas ning muudes maa-
ilma piirkondades20. Vaatamata märkimisväärse-
tele jõupingutustele ohu vähendamise nimel näib, 
et üleujutuste põhjustatud kahju on viimaste aas-
takümnete jooksul suurenenud 21. Kestev kliima 
muutumine koos suureneva maakaoga, eriti lam-
midel süvendab tõenäoliselt veelgi sotsiaalset ja 
majanduslikku kahju ELis. 

Suurem oht, mis üleujutustes tuleviku ühiskon-
dadele peitub, muudab oluliseks selliste kohane-
misstrateegiate vastuvõtmise, mis on tõhusad 
ja jätkusuutlikud majanduslikust, sotsiaalsest ja 
keskkonnaalases vaatevinklist. Ennekõike tuleb 
selliseid strateegiaid hinnata, kaaludes mitte ai-
nult nende tõhusust võimalike kahjude vähenda-
misel, vaid ka asjaomaseid majanduslikke kulusid 
(nt kaitserajatiste ehitamine ja korrashoidmine). 
Kõige uuemate jõgede üleujutuste tagajärgi kä-
sitlevate hinnangute kohaselt22 ulatuvad juhul, kui 
mitte mingeid leevendus- ja kohanemismeetmeid 
ei võeta ning ülemaailmne õhutemperatuur tõu-
seb sajandi lõpuks 3°C võrra, jõgede üleujutustest 
tingitud majanduskahju ELis 50 miljardi euroni 
aastas ehk praegusega võrreldes kuuekordseks 
ning üleujutused ohustaksid peaaegu kolm kor-
da suuremat arvu inimesi 23. Prognoositakse, et 
kahjulikud mõjud koos kõrgema õhutemperatuuri 
ja majanduskasvuga suurenevad peaaegu kõigis 
ELi piirkondades, kuigi Ida-Euroopa liikmesriigid 
kannaksid oma SKP suhtes suuremaid kahjusid 
( kaart 3.5). Ülemaailmse kliimasoojenemise piira-
mine 1,5°C-ga vähendaks ELis poole võrra majan-

20 Vt näiteks: Alfieri et al. (2015).

21 Paprotny et al. (2018).

22 Dottori et al. (2020).

23 Ibid.

duslikke kahjusid ja rahvastikku, mida ohustavad 
jõgede üleujutused.

Üleujutuste ohu vähendamise strateegiad saavad 
oluliselt vähendada prognoositud kahjusid, mis 
tulenevad kliimamuutustest. Siiski on neil stratee-
giatel erinevad kulud ja plusspooled, nagu näitab 
hiljutine uuring, milles hinnati nelja eri lähenemis-
viisi rannikupiirkondade üleujutustest tuleneva 
kahju piiramisele24 järgmisel viisil.

 • Olemasolevate tammisüsteemide tugevdami-
sest tuleb tõenäoliselt rohkem kasu kui kulusid, 
kuid see kipub kandma riske ahelas allapoole, 
soodustades inimeste asumist üleujutustõkete 
taha riskipiirkondadesse ja inimtegevust seal, 
mis võib kaitse purunemise korral lõppeda 
katastroofiga. 

 • Vee kogunemisalad ja tammid nõuavad suuri 
investeeringuid, kuid nende abil saab oluliselt 
vähendada majanduslikke ja inimkahjusid. 

 • Üleujutusekindlad hooned vähendavad pii-
ratud investeeringute abil märkimisväärselt 
kahjusid, kuid ei takista üleujutuste tekkimist 
ja saavad seega ainult osaliselt ennetada üle-
ujutustest tingitud kahjusid. 

 • Ümberasustamine saab tuua kõige rohkem 
hüvesid, kuid kipub olema kõige vähem ku-
lutõhus, kuigi asjaomased kulud varieeruvad 
olulisel määral; samuti ei ole see eriti ühis-
kondlikult heaks kiidetud.

Tulemused näitavad, et enamikus ELi liikmesriiki-
dest on üleujutuste tippaegade kontrollimisel re-
servuaare kasutades suur potentsiaal mõjude ku-
lutõhusaks vähendamiseks (vt jaotis 2.2). Sellise 
strateegia rakendamine ELi tasandil võiks vähen-
dada aastaks 2100 majanduskahju ja rahvastikku, 
keda üleujutused puudutavad, enam kui 70 % võr-
ra. Lisaks on reservuaaridel mitmeid täiendavaid 
hüvesid, nt lammide loomuliku toimimise taasta-
mine, ökosüsteemi parandamine toitainete kõr-
valdamisega, vee filtreerimine ja põhjaveevarude 
täiendamine, kalade kudemisalade loomine ning 

24 Vousdoukas et al. (2020).
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võimaluste pakkumine puhkuseks ja tegevusteks 
looduskeskkonnas. Sõltuvalt kohalikest oludest 
võivad sobivamaks osutuda muud strateegiad 
peale reservuaaride loomise.

2.2 Euroopa rannikute kaitsmine 
tõusva meretaseme eest

Rannikupiirkonnad on suurt huvi pakkuvad alad. 
ELis elab enam kui 200 miljonit inimest kuni 50 km 
kaugusel rannikust, mis ulatub Kirde-Atlandi ja 
Läänemere piirkonnast Vahemere ja Musta mereni 
ning ELi äärepoolseimates piirkondades. Tõendid 
näitavad, et ränne rannikupiirkondadesse jätkub. 
Sellised piirkonnad on mitmel juhul oluliste kau-
bandustegevuste kohaks ja toetavad eri ökosüs-
teeme oluliste elupaikade ja toiduallikatega. 

Rannikupiirkonnad on kliimamuutuste suhtes haa-
vatavamad, mis tuleneb tõusva merevee taseme 
ning tormide kasvava sageduse ja intensiivsuse 
koosmõjust, mis tugevdavad senigi olulist sur-
vet, mida inimtegevus põhjustab. Keskmine me-
reveetase on tööstusrevolutsiooni eelse ajastu 
algusest tõusnud 13–20 sentimeetri võrra25 ja 
1990. aastatest alates kiiremas tempos, kusjuures 
1950. aastast toimunud tõusu seletab ülemaailm-

25 Vt näiteks: Dangendorf et al. (2019). 

ne kliimasoojenemine26. 
See on juba andnud oma 
osa rannikupiirkondade 
erosiooni ja muutnud 
Euroopa rannikualad 
ohtudele haavatava-
maks. Ülemaailmsest 
kliimasoojenemisest tin-
gitud mereveetaseme-
te tõus võib tuua kaasa 
pretsedenditud ranniku 
üleujutuse kahjud ELis, 
kui ei kehtestata täien-
davat rannikukaitset ja 
riskide vähendamise 
meetmeid. 

Seda kinnitab hiljutine 
uuring27, milles hinnatak-

se tammide parandamisega saavutatava täien-
dava kaitse kulusid ja hüvesid. Kõige suuremaid 
kahjusid prognoositakse Prantsusmaal, Taanis, 
Itaalias, Madalmaades ja Saksamaal (joonis 3.7 ja 
kaart 3.6), kuigi mõnes liikmesriigis on potentsiaal-
ne kahju võrreldes SKPga suurem, näiteks Küprosel 
(5 %), Kreekas (3 %) ja Taanis (2 %). Seetõttu on 
tarvis asjakohaseid kohanemismeetmeid, et neid 
kahjulikke mõjusid vähendada. 

Nagu autorid väidavad, võib tammitasemete tõst-
mine piki ELi rannikut oluliselt vähendada üleuju-
tustest tulenevaid kahjusid. Sellega seotud kulud 
ja kasu on aga eri rannikulõikudel väga erinevad. 
Inimasulate olemasolu muudab tammidesse in-
vesteerimise majanduslikult kasulikuks tavaliselt 
siis, kui asustustihedus ületab 500 inimest ruut-
kilomeetri kohta. Linnades ja suurtes majandus-
piirkondades on tammide tõstmisest saadav kasu 
tavaliselt mitu korda suurem kui kulud. Kõrgete 
heitkoguste stsenaariumi korral oleks see nii um-
bes 23 %-l ELi rannikualast. Ülejäänud osas ei ole 
täiendavat kaitset rannikualade üleujutuste vastu 
vaja või ei ole see majanduslikult kasulik. Seda 
kas seetõttu, et looduslikud tõkked pakuvad piisa-
vat kaitset meretaseme tõusu vastu või seetõttu, 
et tammide tõstmise kulud kaaluvad kasud üles, 

26 Fasullo ja Nerem (2018). 

27 Vousdoukas et al. (2020).

0

10

20

30

40

50

60

MT BG EE LV SI LT PT FI PL HR RO BE CY SE ES IE EL DE NL IT DK FR

Kohanemismeetmetega Kohanemismeetmeteta

Joonis 3.7 Hinnanguline kahju rannajoonele 2100. aastal ilma 
kohanemismeetmeteta ja koos kohanemismeetmetega 
(kõrgete heitkoguste stsenaarium)

Allikas: Vousdoukas et al. (2020).

m
ilj

ar
di

t €
 a

as
ta

s

Prognoose aastaks 2100, mis vastavad suurele heitkogusele. Globaalse soojenemise 
stsenaariumit nimega RCP8.5 nimetatakse sageli tavapäraseks ja see on tõenäoline tulemus, 
kui kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ei tehta kooskõlastatud jõupingutusi



Kaheksas aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

78

0

© EuroGeographics Association halduspiirid

500 km

Allikas: JRC, PESETA.

Tulude ja kulude suhe

0

<= 2

2 – 4

4 – 8

8 – 16

> 16

andmed puuduvad

Kaart 3.6 Tammide tõstmise kulude ja tulude suhe aastal 2100 mõõduka leevendamise 
ja kõrge heitkoguste stsenaariumi korral

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe
Martinique

Canarias



3. peatükk: Rohelisem, vähese CO2-heitega Euroopa

79

nagu näiteks peaaegu asustuseta rannikualadel 
või loogelise rannajoone puhul.

Analüüs viitab, et kõrge heitkoguse stsenaariumi 
korral on vajaminev rannikutõkete keskmine kõr-
guse tõstmine seal, kus on vaja täiendavat kaitset, 
üks meeter. Sloveenias, Lätis, Poolas, Saksamaal 
ja Madalmaades on see tunduvalt kõrgem ning 
Belgias üle 2 meetri. See tähendab, et paljudel sel-
listel aladel võivad rannaalad sisemaast eralduda. 

Kui kasu ja kulud summeeritakse NUTS 2 piirkon-
dade rannikualade lõikes, siis on kulude ja tulu-
de suhe (BCR) suurim linnakeskustes (kaart 3.6). 
Kohanemine toob suurt majanduslikku puhaskasu 
Joonia saartel (BCR on kõrge heitkoguste stsenaa-
riumi korral 30), País Vascos (27), Aquitaine’s (16), 
Calabrias (11,3), Basse-Normandie’s (14), Pays de 
la Loire’s (13), Puglias (11) ja Alentejos (11).

Rannikulõikude tulemuste koondamine liikmes-
riikide tasandil näitab, et kõrge heitkoguste stse-
naariumi korral on Madalmaade BCR kõige kõrgem 
(18), millele järgnevad Kreeka (12), Prantsusmaa 
ja Belgia (mõlemal 11). Seevastu Bulgaarias, 
Soomes, Rumeenias, Horvaatias ja Maltal on BCR 
madal, kuigi siiski üle ühe (kõigil 3 või vähem).

Investeeringud rohelisse infrastruktuuri võivad 
olla ka tõhus viis ELi rannikukaitse tugevdamiseks 
meretaseme tõusu vastu. Eelkõige võib ranniku 
ökosüsteemide, nagu mereäärsed heinamaad ja 
korallrahud, kaitsmine ja taastamine puhverda-
da tormide mõju ja vähendada ranniku erosiooni, 
tuues samal ajal kasu bioloogilisele mitmekesisu-
sele ja loodusvaradele.

2.3  Ka taristu on ohus

ELil on ulatuslik transpordivõrk, milles on umbes 
5 miljonit kilomeetrit asfaltkattega teid, 0,5 miljo-
nit kilomeetrit raudteed, üle 2400 lennujaama ja 
peaaegu 2000 meresadamat, mille hinnanguline 
koguväärtus on umbes 9 triljonit eurot. See on eri-
ti tundlik kliimaohtude suhtes ja seetõttu on see 
üldiselt ehitatud taluma temperatuurikõikumisi 
vastavalt ajaloolistele näitajatele või piirkondlikele 
ehitusstandarditele. Keskmise temperatuuri tõus 

või äärmuslike ilmastikunähtuste sagenemine, mis 
on tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguste suure-
nemisest, toob aga tõenäoliselt kaasa suuremaid 
ökoloogilisi kahjusid. 

Hiljutine uuring28 hindab üleujutuste ja kuuma-
lainete otsest mõju (need on kaks kõige enam 
kahjulikku kliimaga seotud ohtu vastavalt ÜRO 
katastroofiohu vähendamise ameti 20-aastasele 
ülevaatele29) ELi transpordivõrgule, mis hõlmab 
teid, raudteid, lennujaamu ja meresadamaid. Iga 
ohu puhul on mõju hinnatud kui oodatava aastase 
kahju muutus 1,5, 2 ja 3°C globaalse soojenemise 
taseme puhul võrreldes aastatega 1981–2010.

Nagu eeldada võib, on üleujutusrisk koondunud 
üleujutusohtlikele aladele, kus on kõrge väärtu-
sega taristu, näiteks kiirteed ja elektriraudteed. 
Umbes 95 % võimalikest üleujutuskahjudest tule-
neb maanteedest ja raudteedest, lennujaamad ja 
meresadamad moodustavad vaid 4 %. Võimalike 
raudteekahjude hinnanguline maksumus on eriti 
kõrge, peaaegu kaks korda suurem kui maanteede 
puhul, kajastades palju suuremaid taastamiskulu-
sid ja asukohta madalamal maastikul. 

Kliimamuutuse tagajärjel suurenevad eeldatavasti 
peaaegu kõigis ELi piirkondades üleujutuskahjud, 
eriti Loode- ja Ida-Euroopa üleujutustele kaldu-
vates piirkondades, kus kahju võib 3°Cglobaalse 
soojenemise korral mõnel juhul olla üle kuue korra 
suurem kui praegu. Enamiku lõunapoolsete piir-
kondade puhul on üleujutuste põhjustatud kahju 
suurenemine transporditaristule prognooside ko-
haselt vähem dramaatiline, kuid võib siiski olla üle 
kahe korra suurem kui praegu (kaart 3.7).

Prognooside kohaselt suurenevad ka teehooldus-
kulud kõigis ELi piirkondades, kuna äärmuslikud 
kuumaperioodid sagenevad. Täiendavate kulude 
poolest kõige enam mõjutatud liikmesriigid on 
Bulgaaria, Poola, Kreeka, Iirimaa ja Rumeenia. 
Tulevasi riske on võimalik leevendada teede uuen-
damise või sagedasema hooldamise abil.

28 Feyen et al. (2020).

29 Pascaline ja Rowena (2018). 
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Suurema osa suurenenud hoolduskuludest võta-
vad enda alla kolmanda taseme ja maapiirkonda-
de teed, mida üldjuhul haldavad kohalikud omava-
litsused. Kuna nende teede hoolduseelarve on juba 
niigi piiratud, võivad kliimamuutustest tulenevad 
kahjustused olla nende jaoks eriti problemaatilised.

Tõenäolisem on ka raudteede kandekonstruktsioo-
nide sagedasem paindumine, mis omakorda suu-
rendab hoolduskulusid. Suurimat tõusu (globaalse 
soojenemise korral 3°C võrra kuni 10 %) prognoosi-
takse Saksamaa ja Lõuna-Hispaania piirkondades, 
sest seal ületatakse stressivabasid temperatuure30 
tõenäoliselt kõige sagedamini. Märkimisväärne 
kasv on tõenäoline ka Belgia, Prantsusmaa, Rootsi, 
Soome, Poola ja Tšehhi piirkondades. 

2.4 Äärmuslike temperatuurinähtuste 
ebaühtlane mõju

Prognooside kohaselt hakkavad äärmuslikud kuu-
malained kliimamuutuste tõttu esinema sage-
damini ja intensiivsemalt. Prognooside kohaselt 
kasvab kuumalainetega kokku puutuvate inimeste 
arv ELis 10 miljonilt inimeselt aastas (1981–2010 
keskmine) peaaegu 300 miljoni inimeseni aastas, 
kui võtta aluseks stsenaarium, et selle sajandi lõ-
puks on toimunud globaalne keskmine soojenemi-
ne 3°C võrra31 (kaart 3.8). Kui leevendusmeetmeid 
ei rakendata, võib selle tulemusena äärmuslikust 
kuumusest tingitud surmajuhtumite arv suureneda 
peaaegu 100 000 inimeseni aastas, mis on olu-
liselt suurem kui praegune 2750 surmajuhtumit 
aastas.

Elanikkonna kokkupuude äärmusliku temperatuu-
ririskiga on ELi lõikes liikmesriigiti ja piirkonniti 

30 Koormusvaba (või neutraalne) temperatuur on temperatuur, mille 
puhul rööbas ei ole pinge ega surve all. Koormusvaba tempera-
tuur määratakse tavaliselt umbes 5võrra kõrgemaks keskpunk-
tist madalaima ja kõrgeima temperatuuri vahel, mida rööbas 
võib tõenäoliselt saavutada. Raudtee-ettevõtted peavad jälgima 
rööbaste koormustemperatuuri, et tuvastada riske, kavandada 
tõhusat hooldust ning säilitada ohutus ja töövõime.

31 PESETA IV uuring äärmusliku kuumuse ja külma mõjude kohta 
inimestele annab kvantitatiivse hinnangu Euroopa inimeste kok-
kupuute kohta nende äärmustega ja sellest tingitud suremuse 
kohta. Metoodika ühendab empiirilisi andmeid katastroofide põh-
justatud inimkahjude kohta, varasemat kliimateavet, Eurostati 
demograafilisi andmeid ning kõrgresolutsioonilisi kliima- ja sot-
siaalmajanduslikke prognoose.

väga erinev. Äärmusliku kuumusega kokku puu-
tumise risk peaks suurenema Lõuna-Euroopas, 
samas kui pehmemad talved võivad oluliselt vä-
hendada kokkupuudet äärmusliku külmaga – pea-
aegu kümnekordselt, kui arvestada 3°C globaalse 
keskmise soojenemisega käesoleva sajandi lõ-
puks (kaart 3.9). Prognooside kohaselt suurenevad 
kuumalained, inimeste riskid ja surmajuhtumid 
kõikjal Euroopas, kuid Küprosel, Kreekas, Maltal 
ja Hispaanias võib suremus kuumalainete tõttu 
sageneda 40 korda, kui kohanemis- ja leevendus-
meetmeid ei rakendata.

Selleks et piirata riskiga kokkupuutumist ja äär-
mise kuumusega seotud surmajuhtumite arvu, 
on võimalik rakendada laias valikus meetmeid, 
sealhulgas majade, koolide ja haiglate parem pro-
jekteerimine ja soojustamine, haridus ja varajase 
hoiatamise süsteemid. Seda riski tuleb arvesta-
da ka linnaplaneerimisel, et minimeerida linnade 
soojussaarte efekti32. Selles perspektiivis võib lin-
nade roheline infrastruktuur mängida olulist rolli, 
eelkõige puude võrastiku ja taimestiku suurenda-
mise, roheliste või peegeldavate katuste paigal-
damise ja jahedate kõnniteede kasutamise kaudu 
(vt punkt 3.5).

3. Meie keskkonna parandamine

EL seisab silmitsi enneolematute keskkonna jät-
kusuutlikkuse probleemidega, mis tulenevad eel-
kõige bioloogilise mitmekesisuse vähenemise kii-
renemisest, ökosüsteemi teenuste halvenemisest, 
nappide ressursside ammendumisest ja mitmesu-
gustest reostuse vormidest, millega kaasneb oht 
inimeste tervisele ja heaolule. 

Nagu on märgitud mitmes hiljutises teadusaruan-
des33, on praegused tootmis- ja tarbimissuundu-
mused olemuslikult jätkusuutmatud. 

32 Linnade soojussaared on linnastunud piirkonnad, kus on kõrge-
mad temperatuurid kui äärealadel. See on sageli tingitud as-
jaolust, et ehitised, nt hooned, teed ja muu taristu, neelavad ja 
kiirgavad päikesesoojust rohkem kui looduslikud maastikud nagu 
metsad ja veekogud.

33 Valitsustevaheline bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi tee-
nuseid käsitlev teaduslik-poliitiline foorum (2019), loodusvarade 
säästva majandamise rahvusvaheline töörühm (2019) ja ÜRO 
keskkonnaprogramm (2019).
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EL on käivitanud mitmeid poliitilisi algatusi nende 
probleemide lahendamiseks, võttes vastu mitme-
suguseid õigusakte õhu-, vee- ja pinnasereostuse 
vähendamiseks. Need on viimastel aastakümnetel 
toonud märkimisväärseid tulemusi. ELi kodanikud 
naudivad maailma parimat veekvaliteeti ja üle 
18 % ELi maa-alast on määratud looduskaitsea-
laks. Euroopa rohelise kokkuleppe raames võttis 
Euroopa Komisjon vastu ELi bioloogilise mitmeke-
sisuse strateegia 2030, milles tunnistatakse loo-
duse taastamist kui olulist panust nii kliimamuu-
tuste leevendamisse kui ka nendega kohanemisse, 
strateegia „talust taldrikule“34, saastevaba tege-
vuskava35; ELi metsastrateegia36 ja ELi mullastra-
teegia37. Kaheksanda keskkonnaalase tegevuskava 
eesmärk on toetada Euroopa rohelise kokkuleppe 
eesmärke ja üleminekut kliimaneutraalsele, res-
sursitõhusale ja taastuvale majandusele, paran-
dades samal ajal ökosüsteemide seisundit. 

Kõnealuste ELi algatustega on seatud eesmärgid 
keskkonnaprobleemide lahendamiseks kooskõ-
lastatud meetmete ja süsteemsete lahenduste 
abil. Nende elluviimine sõltub suurel määral ELi 

34 „Talust taldrikule“ strateegia seab 2030. aastaks ambitsioonikad 
eesmärgid: vähendada keemiliste pestitsiidide kasutamist ja riski 
ja ohtlikumate pestitsiidide kasutamist 50 % võrra, vähendada 
toitainete kadusid vähemalt 50 % võrra, vähendada väetiste ka-
sutamist vähemalt 20 % võrra, vähendada antimikroobsete ai-
nete müüki põllumajandusloomade ja vesiviljeluse puhul 50 % 
võrra ning saavutada mahepõllumaa 25 % osakaal põlluma-
janduses. ÜPP reform ja riiklikud ÜPP strateegilised kavad, mis 
jõustuvad alates 2023. aastast, aitavad kaasa nende eesmärkide 
saavutamisele. 

35 Nullsaaste tegevuskava 2050. aastaks on suunatud õhu-, vee- ja 
pinnasereostuse vähendamisele tasemeni, mida ei peeta enam 
tervisele ja looduslikele ökosüsteemidele kahjulikuks. See si-
saldab 2030. aasta põhieesmärke: parandada õhu kvaliteeti, et 
vähendada õhusaaste põhjustatud enneaegsete surmajuhtumite 
arvu 55 % võrra, parandada vee kvaliteeti, vähendades jäätmete 
ja plastikprahi hulka meres (50 % võrra) ja keskkonda sattunud 
mikroplasti kogust (30 % võrra), parandada mulla kvaliteeti, vä-
hendades toitainete kadu ja keemiliste pestitsiidide kasutamist 
50 % võrra, vähendada 25 % võrra ökosüsteemide arvu, kus õhu-
saaste ohustab bioloogilist mitmekesisust, vähendada 30 % võr-
ra transpordimürast krooniliselt häiritud inimeste osakaalu, ning 
vähendada oluliselt jäätmeteket ja olmejäätmete hulka 50 % 
võrra. 

36 ELi uus metsastrateegia aastaks 2030 toetab ELi bioloogilise 
mitmekesisuse eesmärke ning kasvuhoonegaaside vähendamise 
eesmärki, milleks on vähemalt 55 % aastaks 2030 ja kliimaneut-
raalsus aastaks 2050.

37 Euroopa Komisjon (2021g). ELi mullastrateegia eesmärk on aida-
ta kaasa sellele, et 2030. aastaks oleks mulla degradeerumises 
saavutatud neutraalsus. Strateegias käsitletakse selliseid välja-
kutseid nagu saastunud alade kindlakstegemine, degradeerunud 
muldade taastamine, nende hea ökoloogilise seisundi tingimuste 
määratlemine ja mullakvaliteedi järelevalve parandamine.

ja liikmesriikide poliitika ja rahastamisvahendite 
toetusest.

3.1 Vee kvaliteedi parandamiseks 
on vaja rohkem investeeringuid

Vesi on inimeste tervise ja heaolu jaoks hädavaja-
lik, kuid see on ka üks tähtsaimaid ressursse põllu-
majanduses, teatud tööstusharudes, energiatoot-
mises ja transpordis. Vee- ja märgalad on vajalikud 
ka mitmete ökosüsteemi teenuste osutamiseks (nt 
lammid) ja on paljude liikide elupaikadena häda-
vajalikud bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. 

ELi veekogude seisund teeb muret. Ainult 40 % 
neist on heas ökoloogilises seisundis ja paljud 
märgalad on kehvas seisukorras38. Kuigi erinevad 
saasteallikad on viimase aastakümne jooksul vä-
henenud, püsib toitainete39, ohtlike ainete ja liig-
se veevõtmise surve endiselt suur. See tähendab, 
et 2000. aasta veepoliitika raamdirektiivis seatud 
eesmärki, milleks on kõigi veekogude hea kvalita-
tiivse ja kvantitatiivse seisundi saavutamine 2015. 
aastaks, ei ole ikka veel saavutatud.

Enamik ELi kodanikke saab kasutada häid veetee-
nuseid (näiteks joogiveevarustust ning reovee ko-
gumist ja puhastamist), kuid mitmetes paikades, 
eelkõige maapiirkondades ja vähem arenenud piir-
kondades, on juurdepääs nendele teenustele endi-
selt puudulik. 

Oluline roll veereostuse vähendamisel ELis on 
1991. aasta direktiiv40 asulareovee puhastamise 
kohta, millega nõutakse liikmesriikidelt asulareo-
vee kogumist ja puhastamist. Selle eesmärk on 
kogu reovee kogumine ja nõuetekohane puhasta-
mine. Direktiivi rakendamine nõuab märkimisväär-
seid investeeringuid uude taristusse, kuid ka ole-
masolevate rajatiste hooldamisse ja laiendamisse. 

Mahukad investeeringud asulareovee puhastamise 
parandamisse on aidanud vähendada orgaaniliste 

38 Euroopa Keskkonnaamet (2019). 

39 Toitainereostuse põhjuseks on liigne lämmastiku ja fosfori sisal-
dus õhus ja vees. Lämmastik ja fosfor on toitained, mis on veeö-
kosüsteemide loomulikud osad.

40 Euroopa Liit (1991).
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ainete ja toitainete sisaldust pinnavees. 2018. aas-
tal koguti üle 98 % asulareoveest41, kuigi on veel 
mitmeid linnastuid, kus tuleb taristut ehitada või 
parandada. Horvaatias koguti ainult umbes 89 % 
ja Küprosel 85 % reoveest, samas kui Rumeenias 
oli see näitaja alla 80 % ja Lõuna-Muntenias kogu-
ti vaid 57 % reoveest.

Märkimisväärseid jõupingutusi on veel vaja teha 
seoses veepuhastusega42. ELis ei vastanud 2018. 
aastal ligikaudu 7 % asulareoveest sekundaar-
se (bioloogilise) puhastamise standarditele ja üle 
16 % ei täitnud rangematele standardite nõudeid 
(fosfori ja lämmastiku eemaldamine). Peaaegu 
79 % ELi piirkondadest puhastab vähemalt bio-
loogiliselt 90 % asulareoveest, kuid see osakaal 
langeb 57 %-ni, kui tegemist on rangema puhas-
tusega. Horvaatia piirkondades, mõnes Itaalia, 
Rumeenia ja Hispaania piirkonnas ning mitmes 
Prantsusmaa ja Portugali äärepoolseimas piirkon-
nas läbib kolmanda astme puhastuse vähem kui 
30 % asulareoveest (kaart 3.10).

41 Need arvud ei vasta süstemaatiliselt direktiivis sätestatud ees-
märkidele, sest mõnes liikmesriigis ei pea sugugi kõik linnastud 
üleminekuperioodide tõttu direktiivi nõudeid täitma. 

42 Puhastamise tase määrab osaliselt reovee mõju veeökosüsteemi-
dele. Esmane (mehaaniline) puhastus eemaldab osa hõljuvainest, 
samas kui sekundaarsel (bioloogilisel) puhastamisel kasutatakse 
aeroobseid või anaeroobseid mikroorganisme, et lagundada ena-
mus orgaanilisest ainest ja säilitada osa toitainetest. Kolmanda 
(täiustatud) puhastusega eemaldatakse orgaanilised ained veelgi 
põhjalikumalt.

3.2 Jäätmeid tekib palju, kuid 
taaskasutatakse rohkem

2008. aasta jäätmeraamistiku direktiiv on ELi 
õigusraamistik jäätmete töötlemiseks ja käitle-
miseks. Selle eesmärk on kaitsta keskkonda ja 
aidata kaasa ELi üleminekule ringmajandusele. 
Selles seatakse eesmärgid ja sihid, et parandada 
jäätmekäitlust, stimuleerida innovatsiooni taaska-
sutuses ja piirata prügilasse ladestamist. Euroopa 
Komisjon võttis 2020. aastal vastu ka uue ringma-
janduse tegevuskava (CEAP) kui Euroopa rohelise 
kokkuleppe ühe peamise tugisamba, mille ees-
märk on vähendada survet loodusvaradele ning 
luua jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohti. 

2018. aastal tekkis ELis üle 2,3 miljardi ton-
ni jäätmeid (st umbes 5,2 tonni inimese koh-
ta). Jäätmeteke järgib tihedalt majandustsüklit 
( joonis 3.8). See langes 2008. aastal finants- ja 
majanduskriisi ajal, kuid tõusis koos taastumise-
ga varasemast kõrgemale tasemele. Seega ei näi 
jäätmetekkega seotud käitumine aja jooksul oluli-
selt muutuvat. 

Ehitus on peamine jäätmetekke allikas ELis (2018. 
aastal moodustas see 36 % kogu jäätmetekkest), 
millele järgnevad kaevandamine (26 %), tootmi-
ne (11 %), jäätme- ja veeteenused (10 %), kodu-
majapidamised (8 %), muud teenused ja energia 
(kumbki 4 %). Enamik ehitus-, kaevandus- ja kar-
jääritöödel tekkivatest jäätmetest liigitatakse pea-
misteks mineraalseteks jäätmeteks, mis moodus-
tasid 2018. aastal umbes 65 % ELis tekkivatest 
jäätmetest.

Mõnes liikmesriigis on jäätmeteke elaniku koh-
ta palju suurem kui teistes (joonis 3.9). Soomes 
oli see 2018. aastal umbes 23 tonni, samas kui 
Lätis oli see näitaja vaid üks tonn. Üldiselt on liik-
mesriikides, kus jäätmeid elaniku kohta tekib pal-
ju, ka suur osa kaevandamisel, nagu Rumeenias, 
Soomes, Rootsis ja Bulgaarias, ja/või ehitus- ja 
lammutustegevusel nagu Luksemburgis. Näiteks 
tekib Eestis kaevandamisest 30 % jäätmetest43, 

43 Suur osa Eestis tekkivatest jäätmetest, välja arvatud suu-
remad mineraalsed jäätmed, pärineb põlevkivil põhinevast 
energiatootmisest.
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Joonis 3.9 Jäätmeteke elaniku kohta, 2018. a
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samas kui see sektor toodab vaid 0,1 % Lätis tek-
kivatest jäätmetest. 

Jäätmekäitlus on ELis tasapisi paranenud. 
Taaskasutatavate (st ringlusse võetavate või ener-
gia kasutamisega põletatavate) jäätmete osakaal 
kasvas 46 %-lt 2004. aastal 54 %-ni 2018. aastal. 
Kõrvaldamisele kuuluvate jäätmete kogus (pea-
miselt prügilasse ladestatavad jäätmed, mida oli 
2018. aastal 39 % kogujäätmetest) langes 1027 

miljonilt tonnilt 2004. aastal 984 miljonile tonnile 
2018. aastal, mis tähendab 4 %-list vähenemist. 

Siiski kaotavad mõned liikmesriigid endiselt mär-
kimisväärsel hulgal „teiseseid toormaterjale“ nagu 
energia, metallid, puit, klaas, paber ja plastik, mida 
nad võiksid potentsiaalselt saada jäätmete taas-
kasutamisest. Kuigi taaskasutatavate jäätmete 
osakaal enamikus liikmesriikides aastatel 2010–
2018 suurenes, vähenes see Küprosel, Soomes, 
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Kreekas, Madalmaades, Rumeenias ja Hispaanias. 
2018. aastal oli see osakaal alla 25 % Rootsis, 
Soomes, Kreekas, Rumeenias ja Bulgaarias (kus 
see oli vaid 3 %), samas kui Taanis ja Sloveenias 
ületas näitaja 90 % (joonis 3.10). 

Ringlussevõetud jäätmete osakaal on EU-27 rii-
kides veidi suurenenud, 37 %-lt kõikidest käidel-
davatest jäätmetest 2010. aastal 38 %-le 2018. 
aastal. Taaskasutamine on ülekaalukalt kõige 
olulisem töötlemisviis Itaalias ja Belgias, kus see 
moodustab vastavalt 79 % ja 77 % töödeldava-
test jäätmetest. Ainult kaheksas liikmesriigis on 
see näitaja üle 50 %, teistes aga palju madalam, 
näiteks Bulgaarias ja Rumeenias, kus ainult 3 % 
jäätmetest käideldakse ringlussevõtuks. 

Korduvkasutamine, ennetamine ja ringlussevõtt 
on ringmajanduse arendamisel võtmetähtsusega. 
Samuti on need olulised sanitaarriskide vähen-
damiseks ja keskkonna kvaliteedi parandamiseks. 
Nad aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heit-
koguseid (otseselt, vähendades prügilatest tule-
nevaid heitkoguseid, ja kaudselt, kuna taaskasu-
tatakse materjale, mida muidu tuleks kaevandada 
ja töödelda). Liikmesriikides, kus taaskasutatavate 
jäätmete osakaal on väike, on eriti vaja parandada 
jäätmekäitlust, stimuleerida uuendusi ja ringlusse-
võttu, piirata prügilate kasutamist ja luua stiimu-
leid tarbijakäitumise muutmiseks. 

3.3 Õhukvaliteet 
on paranenud, 
kuid teha tuleb 
veel rohkem

Puhas õhk on inimes-
te, taimede ja loomade 
jaoks kriitilise tähtsuse-
ga loodusvara. Enamik 
saasteaineid eraldub ar-
vukate erinevate inimte-
gevuste tagajärjel ning 
lisaks tekib neid ka mõ-
nest looduslikust allikast 
nagu vulkaanipursked või 
tuule põhjustatud ero-
sioonist tulenev tolm. EL 
on rakendanud mitmeid 
poliitikaid ja õigusakte, 

näiteks 2008. aasta õhukvaliteedi direktiivi44 ja 
2016. aasta direktiivi riiklike heitkoguste vähen-
damise kohustuste kohta45, mis aitavad tasapi-
si õhukvaliteeti paremaks muuta. Siiski püsivad 
saaste kriisikohad, mis nõuavad jõupingutusi ELi, 
riiklikul ja kohalikul tasandil.

Enamiku peamiste õhusaasteainete heitkogused 
ELis aastatel 2000–2017 vähenesid, samal ajal 
kui SKP kasvas (joonis 3.11). Õhusaaste näib nüüd 
olevat lahutatud majandustegevusest, mis pee-
geldab muutusi nii tehnoloogias (nt puhtam trans-
port) kui ka käitumises (nt taastuvenergia laialda-
sem kasutamine). 

Heitkoguste vähenemine on toonud kaasa õhu 
kvaliteedi üldise paranemise. 2019. aastal täi-
tis EL 2001. aasta direktiiviga kehtestatud 2010. 
aasta ülemmäärad nelja peamise õhusaasteaine 
koguheitele: lämmastikoksiidid (NOx), lenduvad or-
gaanilised ühendid peale metaani (NMVOC), vää-
veldioksiid (SO2) ja ammoniaak (NH3)

46. Vaid neli 
liikmesriiki ületasid oma siseriiklikke NH3 heitko-

44 Euroopa Liit (2008). Direktiiviga kehtestatakse standardid palju-
de saasteainete, sealhulgas osooni (03), tahkete osakeste (PM2,5 

ja PM10) ja lämmastikdioksiidi (NO2) kohta.

45 Euroopa Liit (2016). Direktiiv seab riiklikud heitkoguste vähenda-
mise kohustused aastateks 2020–2029 ja alates 2030. aastast.

46 Vastavalt direktiivi 2016/2284/EL sätetele kehtivad 2010. aasta 
heitkoguste ülemmäärad (kehtestatud 2001. aasta direktiiviga) 
kuni 2019. aasta lõpuni.
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Joonis 3.11 Valitud õhusaasteainete heitkogused ja SKP (püsivhind), 
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guste ülemmäärasid (Horvaatia, Tšehhi, Iirimaa ja 
Hispaania)47.

Siiski on vaja teha suuri jõupingutusi heitkoguste 
vähendamiseks, et täita 2030. aasta vastavaid ko-
hustusi, kusjuures 11 liikmesriiki ületab oma NOx-
eesmärgi 30 % võrra ja 10 liikmesriigis on tarvis 
poole võrra vähendada PM2,5 heidet (tabel 3.2). 

Tabel 3.2 näitab, kui palju tuleb heitkoguseid veel 
vähendada, et saavutada 2030. aasta ülem-

47 Euroopa Keskkonnamet (2021b).

määrad. Positiivsed arvud (punase värviga) tä-
hendavad, et on vaja täiendavaid vähendamisi. 
Negatiivsed arvud (rohelise värviga) tähendavad, 
et heitkogused jäävad alla piirmäära. Nõutav heit-
koguste vähendamine arvutatakse 2019. aasta 
teatatud heitkoguste ja alates 2030. aastast võe-
tud heitkoguste vähendamise kohustuste protsen-
dilise erinevusena. 

Kuigi ELi tasandil on õhusaasteainete heitkoguseid 
vähendatud, valitsevad õhukvaliteedi osas suured 
piirkondlikud erinevused (kaart 3.11 ja kaart 3.12).

Tabel 3.2 Kaugus 2030. aasta eesmärkidest

Ungari
Rumeenia
Tšehhi Vabariik
Küpros
Sloveenia
Saksamaa
Poola
Portugal
Hispaania
Leedu
Iirimaa
Horvaatia
Itaalia
Prantsusmaa
Bulgaaria
Taani
Kreeka
Slovakkia
Austria
Läti
Luksemburg
Holland
Soome
Rootsi
Eesti
Belgia
Malta

Liikmesriikide arv 
Alla eesmärgi
Üle 30 % üle eesmärgi

NMVOC % 2019. aasta tasemetest

Tabel näitab, kui palju tuleb heitkoguseid veel vähendada, et saavutada 2030. aasta heitkoguste piirmäärad. Positiivsed arvud (punase 
värviga) tähendavad, et on vaja täiendavaid vähendamisi. Negatiivsed arvud (rohelise värviga) tähendavad, et heitkogused jäävad alla 
piirmäära. Nõutav heitkoguste vähendamine arvutatakse 2019. aasta teatatud heitkoguste ja alates 2030. aastast võetud heitkoguste 
vähendamise kohustuste protsendilise erinevusena.
Allikas: EEA.

NH3 NOx PM2,5 SO2

EU-27

31 32 40 53 33
10 21 35 55 27

9 36 36 51 11
–15 7 27 38 83

4 21 32 38 25
27 –4 48 15 24
11 9 18 47 20

6 23 28 37 8
14 14 15 45 3

3 33 37 –2 6
9 23 30 3 0
5 18 26 31 –22
1 15 26 25 –14
9 0 37 12 –7

–1 27 9 40 –26
10 –21 25 25 –3
–5 7 10 7 14
28 –3 8 –3 1
17 –5 45 13 –40
19 12 5 19 –28
22 11 48 –28 –30

2 –13 25 –3 –38
4 2 5 –3 –59

10 –5 47 –43 –73
6 –10 –25 –30 –29

–2 –22 11 –15 –65
–6 26 62 6 –274
12 15 36 28 12

5 8 1 8 14
1 3 11 10 2
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Õhus sisalduvate tahkete osakeste kontsentrat-
siooni põhjustavad diiselmootoritest või kivisöe 
kaevandamisest ja muust rasketööstusest päri-
nevad heited. Seda mõjutavad ka atmosfääritin-
gimused ning päikesest ja kõrgest temperatuurist 
tulenevad kõrgemad saastetasemed. Mõnes kohas 
põhjustab puidu, kivisöe ja muude tahkete kütuste 
põletamine kodustes ahjudes, eriti talvel, ka ko-
haliku tahkete peenosakeste suure heite (eelkõige 
PM2,5)

48. Sellest tulenevalt täheldatakse suuri tah-
kete osakeste kontsentratsioone enamasti Ida- ja 
Lõuna-Euroopas ning Itaalia, Saksamaa, Belgia ja 
Prantsusmaa tööstuspiirkondade ja tihedalt asus-
tatud piirkondade osades.

Kõige olulisem NO2 allikas on fossiilkütuste põle-
tamine sisepõlemismootorites, kuid ka kütte- ja 
elektrijaamades. NO2 heitkogused pärinevad see-
ga peamiselt mootorsõidukitest, kuid ka muudest 
protsessidest, nagu keevitamine, lämmastikhappe 
tootmine ja lõhkeainete kasutamine. Lisaks sellele 
võivad kanjontänavatel, mida ääristavad kõrged 
hooned ja kuson suur liikluskoormus, NOx heit-
kogused olla väga suured, mis viib NO2 normide 
ületamiseni. 

2018. aastal oli NO2 kõrgeim kontsentratsioon 
Madalmaades, Belgias, Lääne-Saksamaal ja 
Põhja-Itaalias (kaart 3.13). Kõrgeid kontsentrat-
sioone leidub ka paljudes ida- ja lõunapiirkonda-
des, samuti ELi tuumikpiirkondades, kus on suur 
rahvastikutihedus ning tööstuse ja transpordivõr-
kude kontsentratsioon. 

O3 tekib NOx ja lenduvate orgaaniliste ühendi-
te keemilisel reaktsioonil päikesevalguse juu-
resolekul. Järelikult saavutab O3 kõige tõe-
näolisemalt ebatervisliku taseme kuumas, 
päikesepaistelises linnakeskkonnas. Kõrgeid kont-
sentratsioone esineb peamiselt Põhja-Itaalias, 
Lõuna- ja Ida-Prantsusmaal ning Hispaanias, kuid 

48 Arvatakse, et tahke kütuse põletamine kodumajapidamistes 
moodustab ELis alla 3 % kogu energiatarbimisest, kuid üle 45 % 
primaarsete PM2,5 heitkogustest, st kolm korda rohkem kui maan-
teetransport (Amann et al., 2018).

ka Lõuna-Saksamaal, Tšehhis ja osaliselt Austrias 
(kaart 3.14)49. 

Saasteainetega kokkupuude on eriti suur linnapiir-
kondades, kus elab suurem osa ELi elanikkonnast. 
Alates 2000. aastast on vähenenud linnakodanike 
osakaal, kes puutuvad kokku saasteainete taseme-
ga, mis ületab inimeste tervise kaitseks kehtestatud 
ELi standardeid50. Siiski on halb õhukvaliteet endiselt 
probleem ja paljudes piirkondades registreeritakse 
siiani selle potentsiaalselt kahjulikud tasemed.

See kehtib eelkõige mõnede saasteainete, näiteks 
PM10 ja O3 kohta, mille puhul vastavalt 10 % ja 
21 % ELi linnaelanikest puutusid 2019. aastal ikka 
veel kokku ELi piirväärtusi ületavate tasemetega. 
Kokkupuude teiste saasteainetega on vähem tõ-
sine, kuid siiski elas 3 % linnaelanikkonnast piir-
kondades, kus ületatakse ELi NO2 ja PM2,5 (1 %) 
piirnorme. SO2 puhul on piirväärtust ületava tase-
mega kokkupuute osakaal viimase 10 aasta jook-
sul langenud alla 0,1 %.

Kokkupuude õhusaastega võib põhjustada mitme-
suguseid haigusi (südame-veresoonkonna problee-
me, hingamisteede infektsioone, astmat või vähki). 
Hinnanguliselt põhjustab PM2,5 -ga kokku puutu-
mine ELis igal aastal umbes 400 000 enneaegset 
surma, samas kui 2017. aastal põhjustas NO2 ja 
O3-ga kokkupuutumine vastavalt umbes 70 000 ja 
15 000 enneaegset surmajuhtumit51. Eriti ohusta-
tud on Ida-Euroopa elanikud. Enneaegsete surma-
de arv on Bulgaarias 174 ja Ungaris 133 juhtumit 
100 000 elaniku kohta, mis on tunduvalt kõrgem 
kui ELi keskmine (79). 

Piirkonnad, kus PM2,5 mõju tervisele on suurim, kui 
arvestada aastate lõikes kaotatud eluaastaid, on 
need, kus kontsentratsioonid on kõige kõrgemad, 
mis kipuvad olema ka piirkonnad, kus on madal 
SKP elaniku kohta (kaart 3.15). Seega on olemas 

49 O₃ kontsentratsioonid võivad olla väga muutlikud, kuna need 
sõltuvad suuresti meteoroloogilistest tingimustest. Seetõttu on 
asjakohasem esitada kolme aasta keskmine, mis on ka 2008. 
aasta õhukvaliteedi direktiivis vastu võetud ajavahemik, et seada 
eesmärk inimeste tervisekaitseks.

50 Euroopa Keskkonnaamet (2021c).

51 Euroopa Keskkonnaamet (2019). 
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tugev seos madala sissetulekutaseme ja õhusaas-
tega kokkupuute vahel. 

3.4 Hoonestus maapiirkondades kasvab

Maakate

Maa mõistlik majandamine on hädavajalik põhi-
liste tootmisressursside ja ökosüsteemiteenuste 
tagamiseks. Tootlik maa ja viljakas muld on vaja-
likud toidu tootmiseks, toitainete ringluse hõlbus-
tamiseks, bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks, 
vee reguleerimiseks ja puhastamiseks ning kliima-
muutuste leevendamiseks. 

Praegused maakasutus- ja majandamisviisid mõ-
jutavad maa ja mulla seisundit ning põhjustavad 
sageli tootliku maa kadumise. Jätkusuutmatud 
põllumajandus- ja metsandustavad, hoonete ja 
taristu ehitamine ning kliimamuutused on pea-
mised põhjused, mis põhjustavad maa kvaliteedi 
halvenemist. 

Läbilaskmatus 

Suurt muret tekitab pinnase läbilaskmatus ehk 
pinnase katmine, kuna see toob kaasa mulla pal-
jude funktsioonide kadumise. See suureneb uute 

ehitiste tõttu, mis katavad pinnase läbilaskmatute 
kunstlike materjalidega nagu asfalt ja betoon.

Läbilaskmatuse ulatus on ELis väga erinev. See 
on tugevalt korrelatsioonis rahvastikutihedusega, 
kuid läbilaskmatus elaniku kohta näitab suuri eri-
nevusi maakasutuses piirkonnatüüpide vahel. 

Maa hoonestamine ja transporditaristu moodus-
tavad suurema osa kaetud aladest. Keskmiselt on 
ELis, nagu näitab LUISA baaskaart (LBM)52, hoo-
nestatuks liigitatud maa ja transporditaristu ela-
niku kohta maapiirkondades neli korda suurem kui 
linnades (joonis 3.12). Maapiirkondade hoones-
tatud maa ja transporditaristu on suhteliselt pii-
ratud Maltal, Itaalias, Madalmaades, Slovakkias, 
Luksemburgis, Sloveenias, Poolas ja Rumeenias, 
kus see on alla 1000 ruutmeetri elaniku kohta, 

52 LBM on CORINE maakattekaardi (CLC) täiustatud versioon, mis 
koosneb mitmest georuumiliste andmete kokkusulandamisprot-
sessist, mille käigus usaldusväärsetest andmetest saadud väga 
üksikasjalik teave maakasutuse kohta integreeritakse, lähtudes 
CLC-st. LBM ruumiline eraldusvõime on hoonestatud alade puhul 
üks hektar ja hoonestamata alade puhul viis hektarit. Siiski põ-
hineb LBM endiselt suhteliselt suurte alade klassifitseerimisel ja 
seega ei kujuta endast pideva maakasutuse mõõtmist. Samuti, 
kuigi 2012. ja 2018. aasta kaartide koostamisel kasutati samu 
andmeallikaid, ei pruugi sisendandmed alati olla täielikult võrrel-
davad. Eriti kehtib see linnades toimuvate muutuste arvestami-
se kohta geograafiliste üksuste, näiteks omavalitsusüksuste või 
NUTS-piirkondade puhul. Sisendandmete erinevuste mõju on siis-
ki piiratud, sest LBM kasutab usaldusväärset lähenemist, milles 
võetakse arvesse mitut teabeallikat ja liigitatakse alasid laiade 
läbilaskmatusklasside järgi.

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

MT ES IT NL LU DE EL RO SK BE PL CZ SI PT AT HU HR BG FR LV DK SE EE LT CY FI EU-
27

Suurlinnad Linnad ja eeslinnad Maapiirkonnad Riigi keskmine

Allikas: JRC.

Joonis 3.12 Hoonestatud maa- ja transporditaristu elaniku kohta linnastumise astme järgi, 
2018

m
2

el
an

ik
u 

ko
ht

a



Kaheksas aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

94

võrreldes Küprose ja Soomega, kus see ulatub vas-
tavalt 1845 ja 2435 ruutmeetrini. 

Aastatel 2012 kuni 2018 jäi ELi linnade hoonesta-
tud aladeks ja transporditaristuks liigitatud maa-
ala samaks, samas kui maapiirkondades see olu-
liselt suurenes. Siin on kasv elaniku kohta olnud 
suurem kui linnades peaaegu kõigis liikmesriikides 
(joonis 3.13). Suurim oli kasv Soomes ja Leedus, 
kus see ulatus keskmiselt üle 40 ruutmeetri aas-
tas. Eespool öeldu põhjal võib järeldada, et linnade 
elanikkonna kasv mõjutab hoonestatud maa-ala ja 
transpordiinfrastruktuuri ulatust vähem kui elanik-
konna kasv maapiirkondades.

ELi piirkondade vahel on samuti suuri erinevusi, 
kuna enamikus Ida-Euroopa piirkondades on kae-
tud pinnasega alad elaniku kohta palju väiksemad 
kui mõnes Prantsusmaa, Hispaania, Portugali või 
Saksamaa piirkonnas (kaart 3.16). 

Maakasutuse dünaamika: 
põllumajandusmaa kasutamata jätmine

Põllumajandusmaa kasutamata jätmine53 on 
Euroopas toimuv suurim muutus maakasutuses. 
Põllumajandusmaa kasutamata jätmist mägistes 
ja äärepoolsetes piirkondades on laialdaselt ana-
lüüsitud ning see on tingitud peamiselt järgmistest 
põhjustest: mõnede maapiirkondade rahvastiku 
vähenemine, põllumajandustegevuse madal tu-
lusus ja tootlikkus võrreldes uute, mittepõlluma-
janduslike võimalustega, ja ebasoodsad loodusli-
kud piirangud, mis tuleb ületada (näiteks raskused 
nõlvade harimisel)54.

Maa kasutamata jätmise tagajärjed bioloogilisele 
mitmekesisusele ja muudele ökosüsteemi teenus-
tele on aja jooksul ja eri paikades erinevad55. Kõige 
suurem negatiivne mõju võib avalduda piirkonda-
des, kus traditsioonilised, ulatuslikud maakasutus-
viisid on säilitanud suure bioloogilise mitmekesi-
susega elupaiku ja maastikuelemente. Kasutata 
jätmine võib muuta bioloogilisi, geoloogilisi, 

53 Põllumajandusmaast loobumise all mõeldakse tavaliselt maad, 
mis varem kasutati põllukultuuride kasvatamiseks või karjatami-
seks, mis ei täida enam põllumajanduslikke funktsioone ja mida 
ei ole muudetud metsaks ega tehismaaks. Vt näiteks: Perpiña 
Castilloa et al. (2021).

54 Vt näiteks: Lasanta et al. (2016).

55 Ustaoglu (2018).
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 keemilisi ja veetsükleid, samuti muuta taimestikku 
ja pinnase omadusi. Selle tulemusel võib suure-
neda metsatulekahjude, pinnase erosiooni, maa-
lihete ja kõrbestumise nähtude esinemissagedus 
ning maastik võib muutuda. Samuti võib see viia 
taastaimestumiseni, kus rohttaimede ja põõsaste 
asemele tekib uus mets, mille tulemuseks on süsi-
niku sidumine, bioloogilise mitmekesisuse säilita-
mine, vee kvaliteedi ja varustatuse parandamine, 
pinnase taastumine ja ökoturismi stimuleerimine. 

Hiljutised prognoosid56 maa kasutamata jätmise 
territoriaalsete mudelite kohta kuni 2030. aastani 
näitavad, et ELi NUTS 3 piirkondades on põlluma-
jandusmaa eeldatavalt kasutamata jäetav osa alla 
2 % kuni üle 30 % (kaart 3.17). Peaaegu 5 % NUTS 
3 piirkondade puhul on tõenäoline, et üle 15 % 
nende põllumajandusmaast on mõjutatud maa 
kasutamata jätmisest. Poliitikakujundajad võiksid 
keskenduda kõige enam mõjutatud piirkondadele, 
et vältida või minimeerida kahjulikke tagajärgi ja 
soodustada sobivaid maamajandusvorme, et luua 
kvaliteetseid looduslikke alasid57.

3.5 Ökosüsteemide taastamiseks 
ning rohelise infrastruktuuri ja 
looduspõhiste lahenduste arendamiseks 
on vaja rohkem investeeringuid 

Bioloogiline mitmekesisus ja loodus on elu säili-
tamiseks hädavajalikud, pakkudes ökosüsteemi 
teenuseid, nagu toit, tolmeldamine, süsiniku si-
dumine, loodusõnnetuste leevendamine ja puhke-
võimalused. Selle tulemusena on bioloogilise mit-
mekesisuse vähenemisel pöördelised tagajärjed 
ühiskonnale, majandusele ning inimeste tervisele 
ja heaolule.

56 Perpiña Castillo et al. (2018). Nende prognoosid põhine-
vad LUISA territoriaalse modelleerimise platvormil. LUISA on 
Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt välja töötatud üleeuroopaline 
modelleerimisplatvorm, mille eesmärk on luua alternatiivseid ter-
ritoriaalse arengu stsenaariume, et paremini mõista teatavate ELi 
poliitikavaldkondade mõju integreeritud ruumilises raamistikus.

57 Näiteks on looduslike või muust eripärast tingitud piirangutega 
(ANC) alad need, mida on looduslike tingimuste põhjustatud erio-
maste probleemide tõttu raskem tõhusalt majandada. Selleks, et 
vältida selle maa kasutamata jätmist, pakub EL toetust nii ma-
aelu arengu kui ka sissetulekutoetuse kavade kaudu.

Hoolimata jõupingutustest kaotab EL jätkuvalt 
murettekitava kiirusega elurikkust ja paljude 
ELi poliitikavaldkondade eesmärke ei saavutata. 
Eelkõige on tehtud piiratud edusamme 2020. aas-
ta eesmärgi suunas, milleks on elupaikade kaitses-
taatuse parandamine, mis sätestati 1992. aasta 
direktiiviga, ja 2009. aasta direktiiviga kehtestatud 
eesmärgi suunas seoses linnupopulatsioonidega. 
Näiteks 60 % elupaikade direktiiviga kaitstud liiki-
dest ja 81 % elupaikadest on hinnanguliselt kehva 
või halva kaitsestaatusega58. Hiljutised hinnangud 
näitavad, et bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüs-
teemi teenuste vähenemine jätkub kogu ELis.

Siiski on tehtud mõningaid edusamme, eelkõige 
kaitsealade määramisel. ELi Natura 2000 võrgus-
tik, mille eesmärk on kaitsta Euroopa kõige väär-
tuslikumaid ja ohustatud liike ja elupaiku, hõlmab 
nüüd 18 % ELi maismaast ja 9 % merest, mis teeb 
sellest maailma suurima kaitsealade võrgustiku. 

Natura 2000 võrgustik on nüüdseks maismaal 
suures osas valmis, kuigi mõned liikmesriigid 
peavad veel esitama ettepanekuid paljude liikide 
ja elupaikade kohta, et oma riiklikku võrgustikku 
täiendada. Merekeskkonna Natura 2000 alade 
määramine on aga palju aeglasemalt edenenud. 
Selle põhjuseks on suuresti teadusliku teabe puu-
dumine kaitstavate mereelupaikade ja liikide levi-
ku kohta sellise üksikasjalikkusega, mis on vajalik 
alade kindlaks määramiseks ja asjakohase majan-
damise sisseviimiseks.

Bioloogilise mitmekesisuse strateegia 203059 
raames rakendab EL mitmeid meetmeid, et neid 
suundumusi ümber pöörata. Nende hulka kuuluvad 
vähemalt 30 % ELi maa- ja 30 % merealade kaitse 
alla võtmine, degradeerunud ökosüsteemide taas-
tamine, mahepõllumajanduse ja elurikaste maas-
tikuelementide suurendamine põllumajandusmaal, 
vähemalt 25 000 km ELi jõgede vabavoolulise sei-
sundi taastamine, tolmeldajate vähenemise peata-
mine ja suundumuse tagasipööramine, kolme mil-
jardi puu istutamine ning pestitsiidide kasutamise 
ja nendest tulenevate riskide vähendamine 50 % 
võrra 2030. aastaks. Ökosüsteemide  taastamise 

58 Euroopa Keskkonnaamet (2020).

59 Euroopa Komisjon (2020c).
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edendamiseks teeb komisjon 2022. aastal ettepa-
neku ELi looduse taastamise seaduse kohta.

Looduspõhised lahendused aitavad kaasa ökosüs-
teemide taastamisele, et tulla toime suurte ühis-
kondlike probleemidega, tuues samal ajal kasu ka 
elurikkusele. Mõned näited looduspõhiste lahen-
duste kohta on näiteks investeerimine järgmisse:

 • märgalade ja üleujutusalade taastamine, et 
leevendada üleujutusriski ja parandada vee-
režiimi, pakkudes samal ajal elupaiku väär-
tuslikele taime- ja loomaliikidele, kalade ku-
demispaiku, kasu toitainete vähendamisest, 
põhjavee taastamist ja puhkevõimalusi;

 • suure mitmekesisusega maastikuelemendid 
põllumajandusmaal, mis võivad suurendada 
ökoloogilist sidusust, pakkuda rikkalikult elu-
paiku, võimaldada liikide rännet ja kohanemist 
kliimamuutustega, suurendades samal ajal 
ökosüsteemi teenuseid, nagu tolmeldamine, 
kliima ja vee reguleerimine ning erosioonikait-
se; ja

 • linnade haljasalad, mis võivad toetada ja 
taasühendada elusloodust, aidates samal ajal 
leevendada üleujutusi, kuumust linnades ja 
õhusaastet ning pakkudes puhkevõimalusi.

Ökosüsteemid osutavad teenuseid, mis toovad 
majandusele väärtust, mis kajastub ökosüs-
teemi arvepidamises. Euroopa Komisjoni INCA-
projekt andis esialgse hinnangu seitsme ökosüs-
teemi teenuse majandusliku väärtuse kohta ELis 
2019. aastal, mis ulatub 234 miljardi euroni, 
mis on võrreldav põllumajanduse ja metsanduse 
kogulisandväärtusega60.

Terved ökosüsteemid mängivad olulist rolli vee-
ringe reguleerimisel ja jõgede üleujutuste kontrol-
limisel. Isegi seal, kus on olemas kaitserajatised 
üleujutuste vastu, toimivad ökosüsteemid, nagu 
märgalad ning taastatud ja taasühendatud üle-
ujutusalad, koos, et vähendada suuri üleujutusi ja 
hoida neid ohututes piirides. Kõige suurema ära-
voolu vähendamise potentsiaaliga ökosüsteemid 
on märgalad ja lammid, millele järgnevad metsa-
maad ja metsad.

Viimastel aastatel (vt jaotised 2.2 ja 2.3) on jõ-
gede üleujutustest tingitud kahjud oluliselt suure-
nenud, sest majandustegevuse asukoht on mõnes 
piirkonnas lammidel ning sellele lisaks on olnud 
ohtralt sademeid61. Hiljutise uuringu kohaselt asub 
umbes 13 % ELi hoonestatud aladest lammidel, 

60 Vysna et al. (2021).

61 Euroopa Keskkonnaamet (2016).
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Joonis 3.14 Ökosüsteemi puudujäägiga lammide hoonestatud alade osakaalu ja üleujutuste 
sageduse seos

Allikas: JRC.
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mistõttu vajavad need kaitset üleujutuste eest62. 
Ökosüsteemide säästev majandamine üleujutus-
te ohu vähendamiseks on seetõttu tunnistatud 
Sendai raamistikus esmatähtsaks katastroofiohu 
vähendamise meetmeks63.

Ökosüsteemide üleujutuste eest kaitsva rolli väär-
tus on hinnanguliselt umbes 16 miljardit eurot, mis 
vastab 823 000 eurole lammidel asuvate hoones-
tatud alade ruutkilomeetri kohta. Ökosüsteemide 
puudujääk näitab, et 68 % puhul neist aladest ehk 
9 % puhul kogu ELi hoonestatud aladest oleks 
võimalik üleujutusriski vähendada, kui parandada 
ülesvoolu asuvaid ökosüsteeme (kaart 3.18).

Ökosüsteemi puudujäägi vähendamine, et kaitsta 
asulaid üleujutuste eest, võiks oluliselt vähenda-
da üleujutuste sagedust, nagu näitab seos selle 
puudujäägiga (joonis 3.14). See rõhutab ökosüs-
teemide rolli üleujutuste põhjustatud kahjude 
leevendamisel.

Roheline infrastruktuur võib mängida olulist osa 
ka kliimamuutuste muude tagajärgede leeven-
damisel, nagu näiteks linnade soojussaare efekti 
suurenemine. 

Pinna- ja õhutemperatuurid on linnades üldiselt 
kõrgemad kui maapiirkondades. Hoonestatud alad 
püüavad rohkem päikesekiirgust kui looduslik tai-
mestik, mille tagajärjel temperatuur tõuseb. Ei ole 
erandlik, et teatud piirkonnad linnades on suvel 
mitu kraadi soojemad kui maal. Küte ja transport 
suurendavad linnapiirkondades eralduvat soojust 
veelgi. Need linnade soojussaared võivad kuu-
malainete ajal muutuda nii soojaks, et suurenda-
vad kuumaga seotud haiguste ja suremuse riski. 
Suurenev linnastumine ja kliimamuutuste taga-
järjel sagenevad kuumalained võimendavad lähi-
kümnenditel eeldatavasti veelgi linnade soojus-
saarte mõju.

62 Vallecillo et al. (2020). „Hoonestatud alad“ vastavad CORINE 
maakatte kaardi, 1. taseme tehispindadele (vt CLC no-
menklatuuri aadressil: https://land.copernicus.eu/eagle/files/
eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010). 

63 ÜRO (2015). 

Linnade ja nende ümbruse taimestik, näiteks 
puud, linnapargid ja metsad, leevendavad äär-
muslikke temperatuure. Puud ei anna mitte ainult 
varju, vaid jahutavad ka ümbritsevat ala, aurusta-
des oma lehtede kaudu vett. 

Linnataimestiku mõju temperatuurile saab mõõta 
nii õhutemperatuuri jälgivate in situ ilmajaama-
de kui ka maapinna temperatuuri kaugseire abil. 
601 Euroopa funktsionaalse linnapiirkonna kohta 
kogutud maapinna temperatuuri andmeid kasu-
tatakse mudelis, et hinnata linnade ja äärelinna-
de taimestiku mõju temperatuuri vähendamisele 
(kaart 3.19)64. Tulemused näitavad, et keskmiselt 
oleksid Euroopa linnad ilma taimestikuta kuni 5°C 
võrra kuumemad. Keskmiselt jahutab linnade tai-
mestik linnu 1,07°C võrra. Merest kaugemal asu-
vate linnade puhul on taimestiku mõju tempera-
tuurile üldiselt suurem kui rannikulinnades. Mõnel 
juhul võivad linnade haljasalad olla kuumemad 
kui hoonestatud alad, eriti Vahemereäärsetes lin-
nades, kus linnapuude ja -metsade jahutusvõime 
pikemaajalise veenappuse ajal väheneb.

Taimestiku jahutav mõju linnades on kohalik ja 
piirdub rohealadega. Sellest tulenevalt ei ela pea-
aegu pool linnaelanikkonnast linnade haljasa-
ladele piisavalt lähedal, et saada kasu puude ja 
linnametsade vähendatud temperatuurist, eriti 
linnades, kus rohealasid on vähe. Puude arvu suu-
rendamine linnades võib olla tõhus strateegia, mis 
aitab vähendada soojuse intensiivsust linnades65. 
Rusikareeglina võib öelda, et kui lisada puudega 
kaetud ala, mis vastab 16 % linna funktsionaal-
sest pindalast, väheneb keskmine linnatempera-
tuur 1°C võrra.

64 Maes et al. (2021).

65 ELi LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) program-
mi kuuluva projekti VEG-GAP (vegetation for urban green air qua-
lity plans) tulemuste alusel selgitatakse välja parimad taimesti-
kuvalikud linnade rohealadesse, et nt. vältida taimestikku, mis 
eraldab O3 lähteaineid.

https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
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4. peatükk 

Paremini ühendatud Euroopa

 • Kuni 500 km pikkuste ELi linnade vaheliste reiside puhul on raudteel potentsiaali reisiaja osas 
edukalt konkureerida lühimaalendudega, eeldusel, et sõidukiirus raudteel on piisav. Kiirus 
umbes 140 km tunnis näib olevat piisav, et raudtee oleks selle vahemaa või lühemate reiside 
puhul järjekindlalt õhulendudest parem.

 • Kuni 90-minutiliseks reisiks ELis on autod tavaliselt rongist parem valik. Sellegipoolest võib 
enamikus idapoolsetes liikmesriikides teedevõrku tehtavate investeeringute suurendamine 
juurdepääsu oluliselt parandada. Raudteed mööda kulub sihtkohta jõudmiseks palju kauem 
aega, eriti maa- ja piirialadel, kuid rongireisi koguaega saab sageli märkimisväärselt lühendada, 
kui kasutada jaamadesse ja tagasi sõitmiseks jalgratast. 

 • Suurlinnapiirkondades mõjutavad ummikud oluliselt võimalust autoga lähedalasuvatesse 
asukohtadesse jõuda. Õnneks on enamikul ELi linnades elavatest inimestest hea juurdepääs 
ühistranspordile. Siiski võib jalgratas sobiva taristu olemasolul olla palju kiirem viis lähedal 
asuvatesse sihtkohtadesse jõudmiseks kui ühistransport.

 • ELi eesmärk on vähendada aastatel 2020–2030 liikluses hukkunute arvu vähemalt 50 % võrra, 
mis oleks vähem kui 25 inimest miljoni elaniku kohta. Vaid üksikutes piirkondades on see määr 
praegu nii madal, mis rõhutab vajadust teha kooskõlastatud jõupingutusi transporditaristu ja 
selle kasutajate käitumise parandamiseks. Pärast kiirusepiirangute langetamist on paljudes 
linnades hukkunute arv nüüd 2030. aasta eesmärgist tunduvalt madalam, kuid liiklusohutust 
tuleb veelgi parandada, et täita 2050. aasta visioon, mille kohaselt liikluses inimesi ei hukku.

 • Lairibaühendused ELis näitavad selget digilõhet nii maa- ja linnapiirkondade kui ka vähem 
arenenud ja rohkem arenenud piirkondade vahel. Digitaalsete teenuste osutamine ja 
suutlikkus üleilmses ettevõtluskeskkonnas edukalt tegutseda sõltub üha enam kiirest ja 
tõhusast lairibaühendusest. Kui lõhet ei ületata, hakkab vähem arenenud ja maapiirkondade 
konkurentsivõime tõenäoliselt halvenema, tuues kaasa veelgi suuremad erinevused. 
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4. peatükk

Paremini ühendatud Euroopa

kaugetes või hõredalt asustatud piirkondades, kus 
transpordivõrgud on vähem arenenud ja digiühen-
duvus võib olulistele teenustele juurdepääsu taga-
misel mängida olulist rolli.

1. Raudtee suudab konkureerida 
lühimaalendudega2

2021. aastal pakkus komisjon välja tegevuskava 
pikamaa- ja piiriüleste reisijateveoteenuste eden-
damiseks3. See põhineb liikmesriikide jõupingutus-
tel muuta linnadevahelised ühendused kiiremaks 
järgmistel viisidel: parem juhtimissuutlikkus, aja-
kava koordineerimine, rajatiste loomine veeremi 
jagamiseks, ja taristu parandamine, et toetada 
uute rongiteenuste, sealhulgas öiste teenuste, 
pakkumist.

Kiirraudteeteenuste4 täiustamine võiks pakkuda 
reisijatele alternatiivi lühimaalendudele, mis mitte 
ainult ei vähendaks süsinikdioksiidi heitkoguseid, 
vaid vabastaks ka lennujaamade nappi läbilaske-
võimet ja väldiks vajadust hoida käigus kahjum-
likke lennuliine. Olenevalt kiirusest, pealemineku-
ajast5, ruleerimisajast ja lennu- või rongijaama 
jõudmiseks kuluvast sõiduajast6 võib kiirraudtee 
olla mõistlik alternatiiv lennureisile sihtkohta, mis 
asub kuni 500 km kaugusel7.

2 Selle jaotise analüüs keskendub reisiaegade võrdlusele ega käsit-
le muid transpordiliikide valikuga seotud aspekte, nagu transpor-
dihinnad, mugavus ja ohutus. 

3 Euroopa Komisjon (2020e).

4 Eurostati määratluse kohaselt on kiirrong rong, mis on ette näh-
tud sõitma kiirusega vähemalt 250 km/h spetsiaalsetel kiirliinidel 
ja kallutusseadmega kiirrong kallutava süsteemiga rong, mis on 
loodud sõitma uuendatud kiirliinidel sõidukiirusega 200 km/h või 
rohkem.

5 Lennu- või raudteejaama saabumise ja tegeliku väljumise vahe-
line aeg. 

6 Raudteejaamad asuvad tavaliselt linnapiirkondades või nende 
lähedal ja on seega paremini juurdepääsetavad kui lennujaamad.

7 Mõned autorid peavad kiirraudtee mõistlikuks vahemaaks 
kuni 1000 km või isegi 2000 km, kui arvestada ööronge (vt nt 
Rothengatter et al. (2011); Chiara et al. (2017); Sun et al. (2017); 
Prussi ja Lonza (2018).

Inimeste liikuvus on majandus- ja sotsiaalse elu 
võimaldaja. Hästi sihitud investeeringud taristusse 
ja võrgu planeerimine on üliolulised inimestele ja 
ettevõtetele juurdepääsu pakkuva transpordisüs-
teemi pakkumisel ja piirkondlike ühenduserinevus-
te vähendamisel. 

Vaatamata eelistele on liikuvusel ühiskonna jaoks 
oma hind. Nende hulka kuuluvad kasvuhoonegaa-
side ja saasteainete heitkogused, aga ka õnne-
tused ja ummikud, mis kõik mõjutavad tervist ja 
heaolu. ELi transpordistrateegia1 keskendub prae-
gu säästvale ja arukale liikuvusele üleminekule, 
mis hõlmab kasvuhoonegaaside heitkoguste mär-
kimisväärset vähendamist ning muu hulgas nõuab 
otsustavat muudatust transpordiliikides. 

See peatükk näitab, et juurdepääsetavuse ja ühen-
duvuse seisukohalt võib eelkõige raudteereisijate 
vedu asendada lähilende ja linnadevahelisi maan-
teereise, eeldusel, et võrgu ülesehitus, teenindus-
sagedus ja sõidukiirus on piisav, et muuta see at-
raktiivseks alternatiiviks. 

Linnakeskkonnas lisavad veel ühe olulise väljakut-
se ummikud. Siin on säästvamate transpordiliikide, 
sealhulgas ühistranspordi ja mootorita liikumisvii-
side potentsiaal elanike kontsentratsioonist ja lü-
hematest vahemaadest tingitult väga suur. 

Peatükk hõlmab ka teisi säästva reisijateveo süs-
teemi aspekte, sealhulgas elektrisõidukite laadi-
mise taristut ja liiklusohutust. Oluline on see, et 
liiklusohutuse parandamine võib suurendada moo-
torita transpordiliikide, eelkõige jalgrataste kasu-
tuselevõttu, mis omakorda aitaks veelgi kaasa vä-
hese heitega liikuvusele. 

Viimasena keskendub peatükk lairibaühendustele, 
millest on üha enam digitaliseeruvas maailmas 
saanud seotuse oluline aspekt. Hea levi ja kiired 
digiühendused on olulised kõigis piirkondades, eriti 

1 Euroopa Komisjon (2020e).
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Kaart 4.1 Raudteeühenduste kiirus suuremate linnakeskuste vahel ELis, 2019

REGIOgis
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Kiirrongid moodustavad EL-is 31 % kõigist raud-
teel läbitud reisijakilomeetritest8. Prantsusmaal ja 
Hispaanias on see ligi 60 %. Enam kui pooltel liik-
mesriikidel ei ole aga veel ühtegi kiirraudteeliini. 

1356 raudteeühenduse puhul ELi linnade vahel, 
kus elab vähemalt 200 000 inimest (või mis on 

8 See arv puudutab kõiki kiirronge, sealhulgas kallutusseadmega 
ronge, mis suudavad sõita 200 km tunnis ja mis ei vaja tingimata 
kiiret taristut.

riikide pealinnad) ja mis asuvad üksteisest kuni 
500 km kaugusel, on kiireima rongiliini9 kiirus tun-
duvalt väiksem kui kiirraudtee puhul ( kaart 4.1 ja 
joonis 4.1). Vaid 3 % nendest liinidest on kiirus üle 
150 km tunnis. Osakaal on suurim Euroopa Liidu 
lõunaosas, kus nii Itaalial kui ka Hispaanial on 
hästi arenenud kiirraudteevõrgustik. Loode pool 

9 Kiireim kättesaadav teenus, mis väljus 2019. aasta tööpäevadel 
ajavahemikus 6:00 – 20:00. 
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ühendatud, samas kui sama liikmesriigi siseselt 
on see vaid 0,3 % (joonis 4.3)11. Samuti kipuvad 
piiriüleste ühenduste kiirused olema väiksemad 
kui siseriiklike ühenduste puhul. Umbes 40 % esi-
mestest on kiirusega alla 60 km tunnis, samas kui 
teisi on 16 %. Lisaks on ainult 0,4 % piiriülestest 
ühendustest kiirusega üle 150 km tunnis. 

Keskmiselt on ELi kodanikel 90-minutilise sõidu-
aja ulatuses juurdepääs 556 lennule. Juurdepääs 
reisilendudele on aga kogu ELis väga ebaühtlane, 
ulatudes mitmest Lõuna-Madalmaade piirkon-
nast, kus elanikel on juurdepääs üle 2500 lennule 
päevas, Ida-Poola, Bulgaaria, Eesti ja Läti piirkon-
dadeni, kus elanikel ei ole 90-minutilise sõiduaja 
ulatuses ligipääsu ühelegi lennule (kaart 4.2). 
Juurdepääs lendudele on märgatavalt parem 
suurte linnakeskuste lähedal asuvates piirkonda-
des, eriti pealinnades, kus tavaliselt asuvad suured 
lennujaamad. 

Nagu eespool märgitud, tuleb rongireisi ja lennu-
reisi realistlikul võrdlemisel võtta arvesse erinevu-
si lennu- või rongijaamadesse minemiseks kulu-
vas ajas, ooteaegades ning tegelikes  väljumis- ja 

11 Tuleb märkida, et neid marsruute, nii piiriüleseid kui ka siseriiklik-
ke, võib teenindada kaugbussiühendus, mis võib olla põhjuseks, 
miks raudteeühendus puudub.

on kiirühenduste arv, mis asuvad peamiselt 
Prantsusmaal ja Saksamaal, sarnane, kuid nende 
osakaal väiksem. Suurema asustustiheduse tõttu 
on raudteevõrgustik tihedam, väiksema kiiruse-
ga lähiühendusi on rohkem. Sellegipoolest on ELi 
loodeosas suurim osakaal raudteeühendustel, 
mis on kiiremad kui 90 km tunnis, ja vaid paar 
linnapaari, mille vahel puudub igasugune ühen-
dus. Raudteevõrk on vähem arenenud ELi ida-
osas, ühendus puudub 20 % linnapaaride vahel 
ning puuduvad ühendused, mis on kiiremad kui 
150 km/h. Õigupoolest on enamikel marsruutidel 
kiirus siiani alla 60 km/h. 

Üle 150 km/h kiirusega ühenduste osakaal 
on suurem suurte linnakeskuste vahel (st ela-
nike arvuga üle 500 000) (7 %) kui väikeste, 
200 000 – 500 000 elanikuga (1 %) või suurte ja 
väikeste keskuste vahel (3 %) (joonis 4.2). Sarnane 
erinevus on ka üle 90 km/h kiirusega ühenduste 
osakaalus (suurte linnapaaride vahel 36 % ja väi-
keste linnade vahel 19 %). Vaatamata mõningate-
le edusammudele tehnilise koostalitlusvõime suu-
nas on ELi piire ületaval rongiliiklusel endiselt palju 
takistusi. Raudteevõrgus on palju lünki, kus riikide 
raudteed pole korralikult ühendatud10. Üle 5 % 
eri liikmesriikide linnapaaridest ei ole raudteega 

10 Euroopa Komisjon (2018a).
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 saabumisaegades12. Umbes 297 ühendust ELi 
linnade13 vahel, mis asuvad üksteisest 500 km 
raadiuses, teenindavad nii raudteed kui ka õhut-
ransport. Neist 68 liinil on raudteel reisimise kogu-
aeg lühem kui õhu kaudu ja 21 neist on erinevus 

12 Käesolevas analüüsis kasutatud eeldused on järgmised. Aeg 
enne esimesele rongile minekut — 15 minutit, registreerimine 
ja pardaleminek lähtelennujaamas — 60 minutit, ruleerimine, 
mis kuulub arvatavalt lennuaja sisse – 30 minutit ja transfeeri 
aeg sihtlennujaamas — 30 minutit. Eeldatakse, et lennukiirus on 
500 km/h. Kui lennujaamade vahel on rohkem kui üks ühendus, 
mis ühendab samu linnakeskusi, võetakse aluseks suurima reisi-
jate arvuga ühenduse reisiaeg.

13 Nagu varemgi, puudutab see vähemalt 200 000 elanikuga lin-
nakeskuste (või pealinnade) paare, mis asuvad üksteisest vähem 
kui 500 km kaugusel.

tund või rohkem (joonis 4.4). Kõnealused mars-
ruudid kulgevad peamiselt Madalmaades, Belgias, 
Saksamaal ja Prantsusmaal ning nende vahel, kuid 
hõlmavad ka kolme Itaalia siseriiklikku ühendust.

Kuigi lennukid on üle 300-kilomeetrise vahemaa 
puhul üldjuhul rongidest tõhusamad, on siiski palju 
selle vahemaa marsruute, kus olukord on vastupi-
dine (joonis 4.5). See näitab, et raudteel on potent-
siaali edukalt konkureerida lennundusega suhteli-
selt pikkadel vahemaadel, eeldusel, et on võimalik 
saavutada piisav sõidukiirus. Siin vaadeldavate 
marsruutide puhul näib, et rongi kiirus 140 km/h 
on piisav, et raudtee lennukeid ületaks (joonis 4.6). 

2. Maantee- ja raudteetranspordi 
jõudlus ühepäevareisidel ja 
kaugemalgi on liikmesriikide vahel 
ja linnastumise astmelt erinev 

Väljaspool linnu on ühistransport võrgustiku tihe-
duse ja teenindussageduse poolest vähem are-
nenud. Vahemaad on sageli liiga suured, et jalg-
rattaga sõita või kõndida. Selle tulemusena kipub 
autosõltuvus olema suurem. Kuni 120 km kaugu-
sel asuvatesse kohtadesse reisimisel on rong pea-
mine alternatiiv autodele, eeldusel, et läheduses 
on raudteejaam. Pikemate, kuni 500 km pikkuste 
distantside puhul suuremate linnakeskuste vahel 
võivad rongid autosid (nagu ka lennukeid, nagu 
eespool näha) edestada.

2.1 Reisirongijõudlus on kehv, eriti 
maapiirkondades, kuid paraneb, 
kui rongireis kombineeritakse 
jalgrattasõiduga 

Raudtee on säästva transpordivahendina üleeu-
roopalise transpordivõrgu (TEN-T) kavandamisel 
ja ehitamisel, nagu ka ELi kliimapoliitikas, kesksel 
kohal. 

See, mil määral reisijad on valmis kaaluma rongi-
de kasutamist, sõltub suuresti ajast, mida  rongireis 
võrreldes autoga võtab. Samuti sõltub see välju-
misjaama jõudmise ja sihtjaamast lõppsihtpunkti 
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Joonis 4.4 Kogu reisiaeg rongi ja lennukiga 
valitud marsruutidel, 2019 

Tunnid

Marsruudid järjestatakse raudtee- ja lennureisi aja erinevuse järgi.
Allikas: DG REGIO, DG JRC, SABRE’i lennuandmete alusel.
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jõudmise lihtsusest14. Rongi ja auto kasutamise 
realistlikul võrdlemisel peab arvestama aega uk-
sest ukseni, kus jõudlus oleneb ka rongiga kom-
bineeritult kasutatavast sõiduvahendist (kõndimi-
ne, jalgrattasõit, ühistransport, auto). Lisaks peab 

14 Selle peatüki transpordianalüüside fookus on ligipääsetavusel ja 
sõiduaegadel ning see ei võta arvesse muid reisivalikut määra-
vaid tegureid, mille hulka kuuluvad ennekõike otsesed transpor-
dikulud nagu piletihinnad, aga ka ohutuse ja mugavusega seotud 
tegurid.

arvestama rongiliikluse sagedust, mis tähendab, 
et reisiaeg võib erineda reisijate vahel, kelle väl-
jumis- ja/või saabumisaja valik on piiratud, näiteks 
pendelrändajad, ja neil, kes saavad olla ajaliselt 
paindlikud (vt kast 4.1). 

Raudtee jõudlus (selles jaotises määratletud kui 
rahvaarv, milleni on võimalik jõuda 90 minutiga, 
jagatuna 120 km raadiuses elava elanikkonnaga – 
vt kast 4.2) on liikmesriigiti väga erinev ( joonis 4.7). 
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Joonis 4.6 Raudtee- ja õhusõiduaja erinevus linnapaaride vahel vastavalt rongi liikumiskiirusele, 
2019 

Negatiivsed väärtused vertikaalteljel näitavad, et kogu rongisõiduaeg on väiksem kui õhusõidul.
Allikas: DG REGIO, DG JRC, SABRE’i lennuandmete alusel.
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Kõige paremad tulemused on Hispaanial, järgne-
vad Austria ja Saksamaa. Euroopa Liidu idapool-
setes liikmesriikides, eriti Leedus ja Rumeenias, on 
tulemused kõige kehvemad15. 

Raudteetranspordi kõrge jõudlus ei tähenda alati 
head ligipääsetavust. Näiteks Taani kõrge jõudluse 
juures on juurdepääsetavus vaid keskmisel tase-
mel, mis viitab sellele, et vähene lähedus (st ela-
nikkonna hajutatus) neutraliseerib raudteevõrgu 
ja teenuste kvaliteedi. Samamoodi on Rootsis, 
kus raudteede jõudlus on sarnane Madalmaade 
ja Belgia omaga ning juurdepääsetavus madala 
läheduse tõttu suhteliselt madal, mis peegeldab 
väikest rahvastikutihedust. Seevastu on raudtee 
kaudu ligipääsetavus kõrgeim Madalmaades ja 
Belgias, kuigi raudtee jõudlus on pelgalt keskmine.

Kõigis liikmesriikides on raudtee jõudlus palju ma-
dalam kui autode jõudlus. Inimeste arv ELis, kel-
le juurde pääseb autoga 90 minutiga, on üheksa 
korda kõrgem kui rongi puhul. See aga eeldab, et 
inimesed lähevad jaama ja tagasi jalgsi. Muude 
vahendite kasutamine võib raudtee jõudlust oluli-
selt suurendada (vt allpool). 

15 Need võrdlused eeldavad, et rongireisi kombineeritakse lühikes-
te jalutuskäikudega jaamadesse ja tagasi ning reisija saab reisi 
ajastust optimeerida.
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Joonis 4.7 Juurdepääsetavus, lähedus ja transpordijõudlus raudteel pluss lühike jalutuskäik, 
2019

Juurdepääsetavus on elanikkond, kelleni on võimalik jõuda 90-minutilise reisiajaga; lähedus kui 120 km raadiuses 
elav elanikkond ja raudtee jõudlus esimese ja teise suhtarv. 
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Arvudes eeldatakse reisimist optimaalsel ajal. Lühike jalutuskäik on jalutuskäik, mis ei ületa 15 minutit. Riike, kus raudteed 
pole (CY, MT), ei arvestata.
Allikas: REGIO-GIS.

Kast 4.1 Paindlikud versus 
ajapiiranguga rongireisid 

Selle alajaotise jõudlushinnangud põhinevad eel-
dusel, et reisijatel ei ole ajapiiranguid, nad saa-
vad planeerida oma reisi kiireimat saadaolevat 
rongiteenust kasutades ega pea jaamades oo-
tama. Piiratud väljumisaegadega reisid võivad 
olla igapäevase reisimise, näiteks pendelrände 
puhul asjakohasemad. See piirab teenuse valikut 
ja võib olenevalt teenuste sagedusest hõlmata 
ooteaega, kui tegu on ümberistumisega reisiga. 
Õigupoolest sõltub rongide atraktiivsus pendel-
rändel heast teenindussagedusest. Ajapiiranguga 
reiside jõudlus on ilmselgelt madalam. Kõrgeima 
jõudlusega linnapiirkonnad on praegusel juhul 
Austrias ja Prantsusmaal, aga ka Taanis, mis vii-
tab väga sagedastele teenustele sealsetes linna-
des ja nende ümbruses. Madalmaade linnapiir-
kondades on jõudlus peaaegu sama kui Belgias, 
kuigi Belgias on jõudlus kiireimat saadaolevat 
ühendust kasutades palju suurem (nagu on näi-
datud joonisel 4.8a). See näitab, et Belgias osu-
tatakse teenuseid harvemini kui Madalmaades.
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Kast 4.2 Poliitikaga seotud näitajate tuletamine: juurdepääsetavus läheduse  
ja transpordi jõudluse osas

Juurdepääsetavuse (st sihtkohtadesse või ruumili-
selt hajutatud tegevustesse jõudmise lihtsus) paran-
damine on transpordipoliitika üks peamisi eesmärke. 
Juurdepääsetavuse näitajad ühendavad transpordi-
süsteemide tõhususe kohtade ruumilise jaotusega. 
Linna ligipääsetavus võib aga olla hea hästi töötava 
transpordisüsteemi tõttu või seetõttu, et linn on suur 
ja tihe ning seal on palju potentsiaalseid sihtkohti 
ja väikesele alale koondunud inimesi. Nende kahe 
eristamiseks on Rahvusvaheline Transpordifoorum 
koos Euroopa Komisjoni ja OECD-ga välja töötanud 
kolmel komponendil põhineva metoodilise raamisti-
ku (kokkuvõte tabelis 4.1).

Absoluutne juurdepääsetavus on sihtkohtade kogu-
arv või rahvaarv, kuhu või kelle juurde on võimalik 
jõuda (autoga, jalgrattaga, jalgsi või ühistranspor-
diga) teatud aja jooksul konkreetsest kohast. Nagu 
eespool märgitud, hõlmab see nii linna või konkreet-
se piirkonna suurust ja tihedust kui ka transpordi-
võrku, mis ühendab kõnealust kohta teiste paikade-
ga nii linnas kui ka sellest väljaspool. 

Lähedus viitab ruumilisele koondumisele reisi algus-
punkti ja potentsiaalsete sihtkohtade või inimeste 
arvule, milleni on võimalik jõuda. See mõõdab siht-
kohtade või elanike arvu, mis asuvad teatud kau-
gusel lähtepunktist, olenemata nendeni reisimiseks 
kuluvast ajast. Läheduse määravad praeguses kon-
tekstis geograafilised omadused ja maakasutuspo-
liitika, mis mõjutavad reisijate jaoks kaugust lähte-
koha ja potentsiaalsete sihtkohtade vahel. 

Iga transpordiliigi jõudlus võtab selgelt arvesse 
sihtkohtade ruumilist jaotust. See on seotud siht-
kohtade või elanike koguarvuga, mis on läheduses 
(autoga, ühistranspordiga või jalgrattaga) ligipääse-
tavad (st teatud raadiuses). See arvutatakse suhtar-
vuna absoluutse juurdepääsetavuse suhtes antud 
transpordivahendeid kasutades ja läheduse vahel 
potentsiaalsetele sihtkohtadele või elanikkonnale, 
milleni on võimalik jõuda. Suhtarv 1 või enam tä-
hendab, et konkreetse vahendi jõudlus juurdepääsu 
pakkumisel lähedal asuvatele sihtkohtadele on kõr-
ge, ja 0-lähedane suhtarv tähendab, et see on ma-
dal. Kuigi suhtarv on mõnevõrra abstraktne, väldib 
see moonutusi, mis tulenevad asjaomast asukohta 
ümbritsevate sihtkohtade arvust või elanikkonna 
suurusest. See hõlmab mitmeid hinnatava transpor-
diliigi tõhususe aspekte sihtkohtadele juurdepääsu 
tagamisel. Näiteks ühistranspordi puhul on need 
teenuse sagedus, sõiduki kiirus, peatuste ja ümbe-
ristumiste arv, ja kaugus lähima peatuse või jaama-
ni. Vajab märkimist, et transpordijõudluse mõiste on 
ligipääsetavuse kontekstis kitsalt määratletud ega 
kajasta sellisena transpordisüsteemi muid kvalitee-
diaspekte, nagu piletihinnad, keskkonnakulud, liik-
lusohutus või parkimisvõimaluste olemasolu.

Selle näitajate kogumi eripäraks on see, et juur-
depääsetavus on läheduse ja transpordi jõudluse 
tulemus. Need kaks koos näitavad seega maaka-
sutusmustrite ja transpordivõrkude mõju juurdepää-
setavusele. 

Tabel 4.1 Juurdepääsetavusnäitajad

Juurdepääsetavusnäitaja Kirjeldus 

Täielik juurdepääs Sihtkohtade arv või rahvaarv, mis on teatud transpordivahendiga kindla  
aja jooksul kättesaadav (st juurdepääsetavad sihtkohad või elanikkond). 

Lähedus Sihtkohtade koguarv või elanikkond teatud kaugusel  
(st lähedalasuvad sihtkohad või elanikkond).

Transpordijõudlus Ligipääsetavate sihtkohtade või elanikkonna suhtarv 
lähedalasuvatesse sihtkohtadesse või elanikkonda. 
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Raudtee jõudlus on piirkonniti veelgi erinevam 
(NUTS 3 tasemel) (kaart 4.3). Jällegi eeldades, et 
rongireis on kombineeritud jalgsi jaama ja tagasi 
kõndimisega, on ligikaudu 12 %-l ELi inimestest, 
kes elavad peamiselt linnapiirkondades, juur-
depääs suhteliselt korralikule raudteeteenusele 
(jõudlusnäitaja üle 20). Kõige paremate tulemus-
tega piirkonnad on Pariis ja seda ümbritsevad piir-
konnad, Berliin, Barcelona, Kopenhaagen ja seda 

ümbritsev piirkond ning Viin, aga tänu kiirrongide 
olemasolule ka Zaragoza ja Valladolid Hispaanias. 
Kuid kõigis NUTS 3 piirkondades on raudtee jõud-
lus madalam kui maanteel (vt allpool), mis ei jul-
gusta inimesi rongi kasutama, eriti kui neil on vaja 
sageli reisida. 

Raudtee suutlikkus paraneb oluliselt, kui rongiga 
sõitmine kombineeritakse lühikese jalutuskäigu 

LT
RO

BG HR EL SK SI
PL

CZ IE NL LU EE HU IT
BE FI PT SE

LV
DE

ES AT FR

DK

–2 

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38
Suurlinnad Väikelinnad
Eeslinnad Külad
Hajaasustusega maapiirkonnad Peamiselt asustamata

a) Rongisõit koos lühikese jalutuskäiguga

Mulli suurus on piirkonnas elava rahvastiku osakaal

Ra
ud

te
e 

ka
ud

u 
lig

ip
ää

se
ta

v 
el

an
ik

ko
nd

 1
 t

un
ni

 
30

 m
in

 jo
ok

su
l /

 e
la

ni
kk

on
d 

12
0 

km
 ra

ad
iu

se
s 

x 
10

0

Linnakeskuste väärtuse järgi järjestatud riigid; raudteedeta riike (CY, MT) ei näidata.

Joonis 4.8 Raudtee toimivus liikmesriigiti ja linnastumise täpsustatud aste, 2019
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b) Raudtee jõudluse parandamine, kui seda kombineerida lühikese jalutuskäigu asemel lühikese 
jalgrattasõiduga

Riigid, mis on järjestatud samas järjekorras kui ülal paneelis a); raudteedeta riike (CY, MT) ei näidata.
Lühike rattasõit on määratletud kui rattasõit, mis ei kesta kauem kui 15 minutit.
Allikas: REGIO-GIS.
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asemel lühikese rattasõiduga (kaart 4.4). See tõs-
tab ELi keskmise tulemusnäitaja üheksalt 21-le ja 
juurdepääsuga osakaalu elanikkonnast 40 %-le. 
Paljudes Prantsusmaa ja Saksamaa suulinnapiir-
kondades, sealhulgas Berliinis ja Pariisis, ulatub 
raudtee jõudluse näitaja umbes 80-ni või kõrge-
male. Raudtee jõudlus on aga kõigis piirkondades 
madalam kui maanteedel. 

Ootuspäraselt on olenemata sellest, kas minna 
jaama jalgsi või sõita jalgrattaga, raudtee jõudlus 
kõige suurem linnades, millele järgnevad väikelin-
nad (joonis 4.8a). Madalaim on see maapiirkon-
dades (definitsioone vt kastist 4.3), peegeldades 
tõsiasja, et rongijaamad asuvad tavaliselt linna-
keskustes või nende läheduses ning elanikkond on 
maapiirkondades rohkem hajutatud. 

Lühikese jalutuskäiguga kombineeritud rongi-
reiside puhul on Taani, Prantsusmaa, Austria ja 
Hispaania linnapiirkonnad kõige paremate tule-

mustega, eriti Taanis, kus Kopenhaagenis ja seda 
ümbritsevates piirkondades on tihe raudteevõrk. 
Enamikus liikmesriikides on väiksemate linnade 
ühendus suuremate linnadega võrreldes halvem, 
kuigi Luksemburgis, Rootsis ja Poolas on tulemu-
sed sarnased. 

Jaama minemiseks kõndimise asemel jalgratast 
kasutades tõuseb Taani ja Prantsusmaa linnades 
raudtee jõudluse suhe üle 50. Kõigis liikmesrii-
kides saavad linnad transporditulemuste skoori 
osas kõige rohkemkasu raudtee-jalgratta kombi-
natsioonist (joonis 4.8b). Siiski paraneb raudtee 
jõudlus jalgratast kasutades ka linnades ja eeslin-
nades, eriti Rootsis, Saksamaal ja Taanis, aga ka 
maapiirkondades, kuigi vähem. See toetab ratta-
sõbraliku infrastruktuuri edasiarendamist raudtee-
jaamade ümbruses.

2.2 Teede jõudlus on kõrgem kui 
raudteel, kuid jääb mõnes liikmesriigis 
ja maapiirkondades madalaks

2018. aastal erines teede jõudlus16 liikmesriigiti 
oluliselt, olles kõrgeim Belgias ja Madalmaades 
(joonis 4.9). Mõlemad riigid on suhteliselt väike-
sed ja väga linnastunud ning tiheda teedevõrguga. 
Malta ja Küpros on kolmandal ja neljandal kohal, 
peegeldades asjaolu, et mõlemad saared on suh-
teliselt väikesed ja enamikku sihtkohtadesse jõuab 
90 minutiga. Portugalis ja Hispaanias, kahes liik-
mesriigis, kus on mitu aastakümmet tehtud olulisi 
ühtekuuluvuspoliitika investeeringuid transpordi-
taristusse, on teede toimivus nüüd EL-i keskmisest 
kõrgem ja sarnane Saksamaa ja Prantsusmaa 
omaga. Teede toimivus on madalaim Slovakkias ja 
Bulgaarias, kuna nende teedevõrk ei ole veel täieli-
kult välja arendatud, aga ka mägipiirkondade tõttu, 
kus teedevõrgu arendamist takistab geograafia17.

Liikmesriikides on ligipääsetavuse ja lähedu-
se vahel tihe seos. Juurdepääsetavus üksi ei ole 
aga  sobiv tee toimivuse näitaja, kuna selle mää-
rab suurel määral lähedus (st kui palju inimesi 

16 Transpordi tulemuslikkuse näitaja kirjelduse leiate kastist 4.2.

17 Lisaks võivad esineda majanduslikud piirangud, kuna mägipiir-
kondade teede ehitamine ja hooldamine on kulukamad.

Kast 4.3 Linnastumise määra 2. aste

See tüpoloogia liigitab 1 ruutkilomeetri suurused 
ruudustiku ruudud elanikkonna suuruse ja tihe-
duse põhjal kuude kategooriasse. 

1. Linnas on kõrvuti asetsevates suure tihe-
dusega ruutudes (>1500 el/km2) vähemalt 
50 000 elanikku. 

2. Suure või keskmise tihedusega ruutudes 
(>300 el/km2) elab linnas 5000 – 50 000 
elanikku.

3. Eeslinnad on mõõduka tihedusega ruudud, 
mis on osa vähemalt 5000 elanikuga klast-
rist, kuid ei ole osa väikelinnast

4. Külas elab mõõduka tihedusega ruutudes 
500 – 5000 elanikku 

5. Hajaasustusega maapiirkondades on mada-
la tihedusega ruudud (50 – 300 el/km2)

6. Enamasti asustamata alad on väga ma-
dala tihedusega ruudud (vahemikus 0 kuni  
50 el/km2)

Põhjalikuma kirjelduse saamiseks vt:  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products- 
manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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 läheduses elab). Näiteks Soomes või Rootsis on 
ligipääsetavus enam kui poole väiksem kui Poolas, 
kuid see ei tähenda, et Rootsi ja Soome vajaksid 
järelejõudmiseks rohkem teedevõrgu investeerin-
guid. Teede jõudlus näitab, et Soomes ja Rootsis 
on võimalik 90 minutiga jõuda umbes 80 %-ni ela-

nikkonnast 120 km raadiuses, samas kui Poolas on 
see näitaja vaid 62 %. 

Maanteesõidu jõudlus erineb oluliselt ka liikmes-
riikide piirkondades, seda nii vähem  arenenud 
 liikmesriikides (eriti Bulgaarias, Kreekas ja Poolas) 
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Joonis 4.9 Juurdepääsetavus, lähedus ja transpordijõudlus autoga, 2018

Allikas: REGIO-GIS.
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ja auto jõudlus arvutatakse esimese ja teise suhtarvuna (vt ka kast 4.2).

Kast 4.4 Kiirteevõrgustiku suurenemine viimastel aastatel  
on liikmesriigiti väga erinev

Investeerimine uutesse kiirteedesse võib paranda-
da maanteetranspordi ligipääsetavust ja jõudlust. 
Maanteetranspordi kättesaadavus ja 
jõudlus on statistiliselt seotud kiir-
teede tihedusega ja nende osakaa-
luga teedevõrgus laiemalt. 

Ajavahemikul 2006–2019 suurenes 
kiirteede pikkus kõigis liikmesriikides, 
välja arvatud Küprosel, kus see jäi 
samaks (joonis 4.10). Liikmesriikide 
lõikes on aga suuri erinevusi. Kiir-
teede pikkus Iirimaal ja Rumeenias 
suurenes sel perioodil peaaegu neli 
korda, samas kui Austrias, Saksa-
maal, Itaalias, Madalmaades, Prant-
susmaal ja Sloveenias jäi kasv alla 
10 %. Kasv oli keskmiselt suurem 

idapoolsetes liikmesriikides, kus kiirteid oli perioodi 
alguses suhteliselt vähe.
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Joonis 4.10 Kiirtee pikkus, 2006–2019
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kui ka enam arenenud liikmesriikides (eriti 
Prantsusmaal ja Soomes) (kaart 4.5). Teede jõud-
lus kipub olema suhteliselt madal Ida-Euroopa 
piirkondades, Madalmaade ja Belgia kõrge tihe-
asustusega piirkondades ning paljudes Hispaania 
piirkondades. Mitmetes viimastest, kuigi need pole 
keskmiselt tihedalt asustatud, on elanikkond koon-
dunud tihedalt asustatud linnadesse, väikelinna-
desse ja küladesse, kus korralik teedevõrk tagab 
90-minutilise autosõidu raadiuses juurdepääsu 
suurele osale elanikkonnast. Enamikul pealinna-
piirkondadest on maanteetranspordi jõudlus kõr-
ge; see paistab eriti silma Bulgaarias, Horvaatias, 
Rumeenias ja Slovakkias, kus üldine teede toimi-
vus on madal. 

Nagu raudtee puhul, erineb ka maanteede toimi-
vus vastavalt linnastumise astmele. Linnades on 
kõigis liikmesriikides kõige paremad tulemused. 
Linnade tulemused ei kajasta mitte ainult linna-
siseseid reise, vaid need sõltuvad suuresti ka sõi-
duajast linna ja kuni 120 km kaugusel asuvate 
piirkondade vahel, mis võivad hõlmata ka maa-
piirkondi. Vaatamata nende üldiselt kõrgele jõud-
lusele on eri liikmesriikide linnade vahel suured 
erinevused (joonis 4.11). Kui Hollandis, Belgias, 
Soomes, Saksamaal ja Prantsusmaal ületab teede 
tulemuslikkuse näitaja 100, jääb see Rumeenias, 
Slovakkias, Bulgaarias, Poolas ja Horvaatias alla 
75. Lisaks valitsevad viimati nimetatud liikmesrii-

kides kolme tüüpi linnapiirkondade vahel suured 
erinevused, kuna linnade ja eeslinnade tulemused 
on madalad. Ka paljudes teistes liikmesriikides on 
selles osas suuri erinevusi. Mõnes osas peegeldab 
see madalat keskmist asustustihedust ja pikki va-
hemaid asulate vahel, eriti Soomes ja Rootsis. 

Kolme tüüpi maapiirkondade teede tulemuslik-
kus on kõigis liikmesriikides madalaim, kuid see 
ei tähenda tingimata teede puudumist. Tegelikult 
on teedevõrk elaniku kohta külades neli korda pi-
kem kui linnades. Hajaasustusega maapiirkonda-
des on see näitaja 10 korda pikem ja enamasti 
asustamata piirkondades 20 korda pikem kui lin-
nades. Hajaasustus tähendab, et teatud juurde-
pääsu taseme tagamiseks on vaja rohkem teid. 
Seetõttu on teede toimivus eriti madal hajaasus-
tusega ja enamasti asustamata maapiirkondades. 
Maapiirkondade maanteede toimivus on linnapiir-
kondadega sarnane ainult tihedalt asustatud liik-
mesriikides Belgias ja Madalmaades ning Maltal 
ja Küprosel. Nendes liikmesriikides kipuvad asja-
omased piirkonnad olema hõredalt asustatud alad, 
mis on tihedama asustusega ja hea ühendusega 
piirkondade lähedal (või isegi nendega ümbritse-
tud), mitte ei asu neist eemal. Enamikus liikmesrii-
kides on toimivus siiski maapiirkondades tunduvalt 
madalam kui linnapiirkondades. Sellegipoolest on 
liikmesriikide vahel suured  erinevused – loode- ja 
 lõunapoolsete liikmesriikide, sealhulgas Saksamaa, 
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Joonis 4.11 Teede toimivus autode vaates ja linnastumise tase 2, 2018
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Riigid on järjestatud linnade väärtuste alusel.
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Kast 4.5 Transpordijõudlus on piirialadel madalam

Üks seitsmest ELi elanikust elab riigi maismaapii-
rist 25 km raadiuses. Kuigi ELi transpordipoliitika 
paneb suurt rõhku piiriülestele taristuinvesteeringu-
tele ja ühenduvusele, on maanteetranspordi jõud-
lus piirialadel madalam kui teistes piirkondades 
(joonis 4.12a). See erinevus on suurem maapiir-
kondades. Linnades, väike- ja eeslinnades on teede 
jõudlus piiriäärsete ja muude piirkondade vahel sar-
nasem. Lisaks piiriülese taristu koordineerimise kee-
rukusele mõjutavad madalat jõudlust piirialadel ka 
looduslikud takistused piiri ääred, nt mäed ja suured 
jõed. Tegelikult on mõned madalaima jõudlusega 
alad mägipiirkondades asuvate piiride lähedal (Poo-
la-Slovakkia, Austria-Itaalia, Bulgaaria-Kreeka) või 
jõepiiril (Bulgaaria-Rumeenia). Seevastu parimad 
tulemused on tasastel ja suhteliselt tihedalt asus-
tatud aladel Beneluxi liikmesriikide, Prantsusmaa ja 
Saksamaa vahelisel piiril.

Võrreldes maanteedega takistavad piiriülest raud-
teetransporti mitmed täiendavad takistused, mis 
on muu hulgas seotud tehnilise koostalitlusvõime, 

sõiduplaanide kooskõlastamise ja haldusküsimus-
tega. Sellest tulenevalt ja vaatamata sellele, et EL 
transpordipoliitika on pannud nende probleemide 
lahendamisele rõhku, on Euroopa raudteepiirkonnas 
mandri maismaapiiril endiselt arvukalt lünki, kus 
riiklikud raudteevõrgud ei ole korralikult ühendatud. 
Erinevus raudteetranspordi jõudluses piirialade ja 
piiriväliste piirkondade vahel on suurem kui maan-
teetranspordis (joonis 4.12b). See on veelgi märga-
tavam, kui vaadelda seda raudtee madalama kesk-
mise jõudluse taustal. Raudtee madalam jõudlus 
piiriülestel aladel on rohkem väljendunud linnades 
ning väike- ja eeslinnades. See võib olla seotud sel-
lega, et raudteevõrgud on enamasti mõeldud eel-
kõige linnade ja alevite ühendamiseks eeslinnadega 
ning seetõttu on puuduvate piiriüleste ühenduste 
mõju just nendes piirkondades kõige tugevam.
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Joonis 4.12 Transpordijõudlus piirialadel ja piiriäärsetel aladel linnastumise astme järgi
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Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia maapiirkonnad 
näitavad paremaid tulemusi kui idapoolsed liik-
mesriigid nagu Rumeenia, Slovakkia ja Bulgaaria. 

2.3 Elektrisõidukite laadimispunktide 
kasutuselevõtt on endiselt ebaühtlane

Naftasõltuvuse vähendamiseks ja maanteetrans-
pordi keskkonnamõju leevendamiseks vajalik üle-
minek alternatiivkütusel töötavatele sõidukitele 
sõltub selliste sõidukite taristuvõrgu, eelkõige 
elektrilaadimispunktide rajamisest. 

2021. aastal oli ELis vaid 120 laadimispunkti miljo-
ni elaniku kohta. Suurimad arvud rahvaarvu suhtes 
on mõnes Austria ja Itaalia mägipiirkonnas, mit-
mel pool Saksamaal ja Madalmaades ning mõnes 
Prantsusmaa piirkonnas (kaart 4.6). Leedu, Poola, 
Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka, Küprose ja Taani piir-
kondades on laadimistaristu seevastu suhteliselt 
vähearenenud. Erinevused piirkondade vahel kogu 
ELis peegeldavad suuresti erinevusi liikmesriikide 
vahel, mitte nende sees, mis viitab erinevustele 
riiklikes poliitikates seoses  laadimistaristute raja-
misega. Sellest hoolimata esineb mõnes liikmesrii-
gis, sealhulgas Prantsusmaal ja Hispaanias, mär-
kimisväärseid piirkondlikke erinevusi. 

3. Ühenduse loomine 
lähedalasuvate sihtkohtadega: 
transporditulemused linnades 
ja suurlinnapiirkondades

3.1 Enamikul linnades 
elavatest inimestest on hea 
juurdepääs ühistranspordile

ÜRO 11. säästva arengu eesmärk (SDG) on muu-
ta linnad ja inimasustused kaasavaks, ohutuks, 
vastupidavaks ja jätkusuutlikuks. Ühistransport on 
selle eesmärgi saavutamisel oluline. Õigupoolest 
on üks eesmärke tagada kõigile juurdepääs ohutu-
tele, taskukohastele, juurdepääsetavatele ja jätku-
suutlikele transpordisüsteemidele ning parandada 
liiklusohutust, eelkõige ühistranspordi laiendami-
se kaudu, pöörates erilist tähelepanu naiste, las-

te, puuetega inimeste ja eakate, eriti nende, kes 
on haavatavas olukorras, vajadustele. Eesmärgi 
saavutamise edusammude mõõtmiseks kasuta-
tav põhinäitaja on selle elanikkonna osakaal, kel-
lel on lihtne juurdepääs ühistranspordipeatustele, 
olgu selleks buss, tramm, metroo või rong, ning 
teenuste sagedus. Eelduseks on, et inimesed on 
nõus kõndima kuni 500 meetrit, et jõuda bussi- või 
trammipeatusesse ja/või kuni kilomeetri, et jõuda 
rongi- või metroopeatusesse. 

Ligipääs sellises kauguses asuvatele ühistranspor-
dipeatustele ei ole enamikus EL-i linnakeskustes 
probleem (kaart 4.7). Rohkem kui pooltes hõlmatud 
linnades kehtib see üle 95 % puhul elanikkonnast. 
Vaid 12 linnas 384-st on osakaal alla 80 %. Paljud 
neist on väiksemad Madalmaade linnad, kus suur 
osa linnas toimuvatest sõitudest tehakse jalgrat-
taga. Liikmesriikide keskmised on vahemikus 88 % 
Rumeenias kuni 99 % Luksemburgis, kusjuures kogu 
ELis on see osakaal alla 100 000 elanikuga linna-
des keskmiselt 94 % ja üle kahe miljoni elanikuga 
linnades 98 %. Juurdepääs ühistranspordipeatus-
tele teistes asulates (st väljaspool linnu) on ootus-
päraselt palju madalam kui linnades, kuigi andmed 
selle analüüsimiseks ei ole kergesti kättesaadavad.

3.2 Linnades pääseb lähedalasuvatesse 
asukohtadesse lihtsamini 
jalgrattaga kui ühistranspordiga 

Lisaks ligipääsule mugavalt paiknevatele ühist-
ranspordipeatustele on linnade säästva liikuvuse 
võtmetegurid ka teenindussagedus ja sihtkohad 
või elanikkond, mille juurde on võimalik selle abil 
liikuda. Selles alajaotises hinnatakse ühistranspor-
di toimimist ELi linnades, mis on määratletud kui 
linnaelanikkonna osakaal 7,5 km raadiuses, kuhu 
on võimalik jõuda 30-minutilise uksest ukseni 
reisimisega. 

Analüüsitud 39 EL-i linnas on ühistranspordi tu-
lemuslikkuse näitaja 30 minuti jooksul soorita-
tavate reiside puhul keskmiselt tagasihoidlik 29 
( joonis 4.13), mis tähendab, et linnaelanik jõuab 
30 minutiga ühistranspordiga 29 %-ni 7,5 km 
 raadiuses elavast elanikkonnast. Indikaator va-
rieerub aga 13-st Dublinis 48-ni Luksemburgis. 
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Kaart 4.7 Elanikkond jalutuskäigu kaugusel ühistranspordipeatusest, 2018–2019
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Säästva linnasisese liikumiskeskkonna soodusta-
mine läheb kaugemale tõhusa ühistransporditee-
nuse osutamisest. Jalutamine ja jalgrattasõit, aga 
ka muud mikromobiilsuse vormid sobivad hästi 
linnasiseseks lühimaareisiks ning nende soodusta-
mine võib aidata vähendada liiklusummikuid. 

Kõigis 39 hõlmatud linnas on jalgratta jõudlus lü-
hikestel sõitudel palju suurem kui ühistranspordil, 
kuna 30 minutiga jõuab 7,5 km raadiuses palju 
rohkemate inimesteni. Kõige määravam tegur sel-
les erinevuses on ühistranspordile omaste oote-
aegade puudumine. Siiski tuleb märkida, et mitte 
kõik linnatänavad ei sobi jalgrattaga liiklemiseks 
ning analüüsist on välja jäetud teed, kus jalgratta-

ga sõitmine ei ole lubatud (enamasti linna kiirteed) 
ja seda on kohandatud kiirustele ülesmäkke viiva-
tel tänavatel. Jalgrataste kasutusmugavus sõltub 
ka pakutavatest tugimeetmetest jalgrattaradade, 
liikluspiirangute ja kiiruspiirangute näol. Kuna neid 
siin arvesse ei võeta, võib näitajat vaadelda kui 
võimaliku jalgratta jõudluse mõõdikut. Tegelik 
jõudlus sõltub sellest, kui suures ulatuses neid pa-
kutakse, ja üldisest toetusest jalgrattasõidule.

Vaatamata erinevustele ühistranspordi ja jalg-
rataste jõudluses, on neid puudutavates linnade 
edetabelites teatud järjepidevus. Ühistranspordi 
osas on jalgrataste jõudluse edetabeli tipus Cluj-
Napoca (Rumeenia) ja Luksemburg (väärtustega, 
mis on ligi 100), ning Tallinn, Ljubljana ja Gent on 
samuti nii jalgrataste kui ka ühistranspordi osas 
suhteliselt kõrge jõudlusega. 

3.3 Autode jõudlust 
suurlinnapiirkondades mõjutavad 
tugevalt ummikud.

Kuigi säästvamate transpordiliikide kasutuselevõ-
tu stimuleerimine (koos nendevahelise sünergia 
loomise ja multimodaalsuse leevendamisega) on 
üks ELi linnatranspordi poliitika nurgakive, jääb 
auto enamikus linnades peamiseks reisimisvor-
miks, mida kasutatakse keskmiselt kahe kolman-
diku pendelrännete puhul. 

Teede toimivuse näitaja autoga ilma ummikute-
ta liikluses on 257 valitud ELi suurlinnapiirkonnas 
keskmiselt 430 ja ulatub 800-st Madridis  100-ni 
Timisoaras (Rumeenia). Kõrgeimad näitajad on 
Hispaania, Prantsusmaa, Taani ja Saksamaa linna-
des ning madalaimad Rumeenia, Malta ja Küprose 
linnades (kaart 4.8).

Üldiselt kipub autosõidu tulemuslikkus olema seda 
suurem, mida rahvarikkam on suurlinnapiirkond. 
Sellegipoolest ei ole kogurahvastiku ja tulemus-
likkuse vaheline seos väga tugev ning paljudes 
Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa väiksemates 
linnades (nagu Zaragoza, Rennes ja Braunchweig) 
on tulemuslikkus väga kõrge.
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Joonis 4.13 Jõudlus jalgrattaga ja 
ühistranspordiga kuni 30-minutiste reiside 
korral, 2018*

% elanikkonnast, kes elab 7,5 km raadiuses, 
kuhu jõuab 30 minutiga

* Täpne võrdlusaasta on liikmesriigiti erinev, kuid enamik 
andmeid on 2018. aastast. Linnad on järjestatud 
ühistranspordi ja jalgrattasõidu keskmise jõudluse järgi.
Allikas: DG REGIO.
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Kaart 4.8 Autode teejõudlus vabavoolu liiklustingimustes suuremates funktsionaalsetes 
linnapiirkondades, 2017
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Pikaajalised demograafilised trendid näitavad 
suurlinnapiirkondades elava elanikkonna osakaalu 
pidevat kasvu. Selle üheks tagajärjeks koos autode 
omamise ja kasutamise suurenemisega on ummi-
kud. Need on eri ajal ja paikades väga erinevad 
ning avaldavad tugevat mõju ligipääsetavusele 
ja autosõidu tulemuslikkusele, mõjutades nii pen-
delreise linna ja seda ümbritsevate piirkondade 
vahel kui ka linnasisest liikumist. Teede läbilas-
kevõime suurendamine ei pruugi aga keskpikas 
perspektiivis ummikuid vähendada, sest inimesed 
kipuvad sellele reageerima pikemate vahemaade 
läbimisega ja suurema autokasutusega. Üha pike-
mad autosõidud suurendavad ka kasvuhoonegaa-
side heitkoguseid ja õhusaastet. 

Siin käsitletud 257 suurlinnapiirkonna hulgas 
on ummikute mõju maanteede toimimisele kõi-
ge suurem mõnes suuremas linnas, sealhulgas 
Pariisis, Milanos, Toulouse’is, Münchenis, Madridis 
ja Brüsselis (kaart 4.9). See peegeldab pendelrände 
mahtu, ummikutasusid kasutatakse ainult Milanos. 
Seevastu paljudes ELi väiksemates suurlinnapiir-
kondades ei avalda tipptunni ummikud jõudlusele 
peaaegu mingit märgatavat mõju. 

Kuigi mõnes suurlinnapiirkonnas on kasu suurem 
kui teistes, saaks ummikuid oluliselt vähendada, 
suurendades ühistranspordi ja jalgrattasõitude 
osakaalu. Eelkõige pakub jalgratas linnades kiiret 
ja rohelist asendust autodele (nagu ülal toodud).

Kast 4.6 Ummikute mõju päeva vältel

1 Neli suurlinnapiirkonda valitakse selle põhjal, et need erineksid võimalikult suurel määral geograafilise asukoha, suuruse, taristu 
seisundi ja ummikute taseme poolest.

Valitud EL-i suurlinnapiirkondade1 teede jõudlus 
järgib päeva jooksul mustrit, mis peegeldab selgelt 
hommikuste ja õhtuste tippude mõju liikluskiirusele 
(joonis 4.14). Kõigi nelja hõlmatud suurlinnapiirkon-
na puhul on liiklusummikute mõju tee jõudlusele 
hommikuse tipptunni ajal kella 7.00 – 9.00 suurem 
kui õhtusel ajal. Seda võib-olla seetõttu, et kooli-
sõidud ühendatakse hommikuse, kuid mitte õhtuse 
pendelrändega, tagasisõiduaja leidmine võib olla 
paindlikum või kesklinnast 
ääre poole reisides võib 
tekkida vähem kitsaskohti 
kui vastupidi (kuna teede 
läbilaskevõime linnast väl-
jas kipub olema suurem 
kui sees – st autodel on 
kergem ja kiirem liikuda 
väikesest ruumist suure-
masse kui vastupidi). 

Teede jõudlus linnades 
sõltub suuresti igapäe-
vaste pendelrändajate 
arvust ja nende kasuta-
tavatest transpordiliiki-
dest. Brüsselis ja Madridis 
on ummikutest tingitud 
jõudluslangus eriti järsk.  

Nii hommikuse kui ka õhtuse tipu ajal jääb Brüsseli 
jõudlus Krakowi omale alla. Päevasel ajal, hommiku-
se ja õhtuse tipu vahel, jääb jõudlus madalamaks kui 
pärast õhtust tipphetke ja öösel, mis näitab, et sellel 
perioodil ei saavutata kunagi vabavoolu  kiirust. 

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00

Brüssel Krakow Sevilla Madrid

Joonis 4.14 Maanteejõudluse tunnipõhised kõikumised päeva 
jooksul autoga Brüsselis, Krakowis, Madridis ja Sevillas, 2017

Allikas: DG JRC.

Teede jõudlus on määratletud kui rahvaarv omavalitsuse piires 30-minutilise sõidu jooksul 
jagatuna elanikkonnaga 10 km raadiuses x 100.
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Kaart 4.9 Ummikute mõju maanteejõudlusele autodega suuremates omavalitsustes, 2017
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Kaart 4.10 Liiklussurmad, 2018–2019
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3.4 Liiklussurmade arv on enamikus 
ELi piirkondades endiselt liiga kõrge, 
kuid paljud linnad on 2030. aasta 
vähendamiseesmärgi täitnud

Üleminek kestlikule liikuvusele on seotud liiklus-
õnnetuste vähenemisega. Esiteks on see tingitud 
sellest, et väike liiklusõnnetuste arv on üks kestliku 
transpordisüsteemi aspekte. Teiseks võib liiklus-
ohutuse kasv soodustada kõndimist või jalgratta 
kasutamist, mis omakorda toetaks kestlikku liiku-
vust. ELi pikaajaline eesmärk on jõuda 2050. aas-
taks surmajuhtude täieliku ärahoidmiseni liikluses 
(nullvisioon). Selleks on eesmärgiks võetud vähen-
dada aastatel 2020–203018 liikluses hukkunute 
arvu 50 % võrra või saavutada aastaks 2030 mit-
te enam kui 25 hukkunut miljoni elaniku kohta19. 

Liiklussurmade arv vähenes ELis aastatel 2008–
2018 peaaegu 40 %. Sellegipoolest oli see arv 
2018. aastal endiselt keskmiselt 52,7 inimest mil-
joni elaniku kohta – rohkem kui kaks korda suu-
rem kui 2030. aasta eesmärk – ehkki piirkonda-
de vahelised erinevused on suured (kaart 4.10). 
Maanteeliikluses hukkunute arv on vähem are-
nenud piirkondades (69,9) keskmiselt kõrgem kui 
üleminekupiirkondades (56,7) ja enam arenenud 
piirkondades (40,3). Kõige kõrgemate näitajatega 
piirkonnad – üle 90 surmajuhtumi miljoni koh-
ta – asuvad enamasti ida- ja lõunapoolsetes liik-
mesriikides, eriti Rumeenias, Portugalis, Kreekas, 
Bulgaarias, Horvaatias ja Poolas. Siiski on Belgia 
Luksemburgi ja Namuri provintsides näitajad sama 
kõrged – vastavalt 122 ja 107 registreeritud liiklus-
surma miljoni elaniku kohta. Pealinnapiirkondades 
on see määr märgatavalt madalam. See kehtib ELi 
loodeosas asuvate piirkondade, eriti Viini, Berliini, 
Stockholmi, Brüsseli ja Helsingi Uusimaa kohta, 
kus on koos Madridiga kõigist piirkondadest mada-
laimad näitajad. Samuti kehtib see ELi idapoolsete 
pealinnapiirkondade kohta, nagu Praha, Budapest, 
Warszawski stołeczny ja Bukarest-Ilfov, kus mää-
rad ei ole nii madalad, kuid siiski palju madalamad 
kui nende liikmesriikide teistes piirkondades. 

18 Euroopa Komisjon (2019c). 

19 Kokkuleppel liikmesriikidega otsustati kasutada võrdlusalusena 
2019. aastat, kuna 2020. aasta oli erandlik aasta, kus surmajuh-
tumite arv langes aastatel 2019–2020 17 % võrra.

Väiksem hukkunute arv pealinnapiirkondades võib 
olla liiklusohutuse ja piirkonna linnastumistase-
me vahelise üldisema seose ilming. ELi 771 linna 
andmed näitavad, et keskmine surmajuhtumite 
määr linnades (33,6 miljoni elaniku kohta) on palju 
madalam kui ELi üldine määr (52,7) (kaart 4.11). 
Võib-olla on see tingitud sellest, et linnapiirkonda-
des on liikluskiirus väiksem, samuti on autokasu-
tus ühistranspordi olemasolu tõttu madalam ning 
keskmised sõidud on lühemad kui mujal. Keskmine 
surmajuhtumite arv on kõrgem idapoolsetes EL-i 
liikmesriikides, kuigi paljudes Itaalia linnades ning 
mõnes Belgia, Prantsusmaa ja Hispaania linnades 
on see samuti kõrge. Suuremates linnades on sur-
majuhtumite määrad tavaliselt madalamad kui 
väiksemates ning pealinnad paistavad silma eriti 
madalate tulemustega. 

4. Lairibaühendused näitavad 
linna ja maa vahelist lõhet 

Juurdepääs suure võimsusega telekommunikat-
sioonivõrkudele on Eli piirkondade konkurentsivõi-
me ja arengupotentsiaali võtmetegur. Digitaalsete 
teenuste osutamine ja suutlikkus üleilmses et-
tevõtluskeskkonnas edukalt tegutseda sõltub 
üha enam kiirest ja tõhusast lairibaühendusest. 
Arenenud piirkonnad on üldiselt selles suhtes juba 
hästi varustatud, kuid paljudes vähem arenenud 
piirkondades on ikka veel suuri lünki. Kui seda lai-
ribaühenduse kättesaadavuse erinevust ei paran-
data, võib see veelgi süvendada piirkondlikke eri-
nevusi majanduskasvus ja jõukuse tasemes. Selle 
põhjuseks on asjaolu, et kõrgelt arenenud piirkon-
dadel on juba olemas infrastruktuur, et saada kasu 
üha digitaalsemast majandusest ja olla selles 
konkurentsivõimeline, samas kui vähem arenenud 
piirkonnad jäävad majanduslikest võimalustest 
üha enam kõrvale.
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Kaart 4.11 Liiklussurmad linnades, 2018–2019
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4.1 Maapiirkondades on lairibaühenduse 
kasutustasud madalamad 

Aastatel 2016–202020 kasvas lairibaühendusega 
EL-i leibkondade osakaal 82 %-lt 89 %-le. Kasv 
oli maapiirkondades (9 protsendipunkti) veidi suu-
rem kui linnades, väike- ja eeslinnades (7 protsen-
dipunkti) (joonis 4.15). Sellegipoolest jäi osatäht-
sus linnades kõrgemaks (92 %) kui maal (85 %) 
ning väike- ja eeslinnad jäid vahepeale (90 %). 

20 ELi 2020. aasta arv on hinnanguline.

Sama muster kehtib enamiku liikmesriikide kohta, 
kuigi on ka erandeid, kus piirkonnatüüpide vahel on 
vähe erinevusi, peamiselt väikestes ja/või tihedalt 
asustatud liikmesriikides, kus on vähe kõrvalisi 
piirkondi, nagu Beneluxi liikmesriigid, Taani, Malta 
ja Küpros. Samas on ka Saksamaal, Slovakkias ja 
Poolas lairibaühendusega leibkondade osatähtsus 
sarnane nii linnades, väike- ja eeslinnades ning 
maapiirkondades. 

Ootuspäraselt kasvas aastatel 2016–2020 kogu 
ELis21 ühendusega leibkondade osakaal. Nende 
nelja aasta jooksul oli ühenduse osatähtsus kogu 
ELis mõnevõrra ühtlustunud ning kasv oli suurem 
liikmesriikides, kus esialgne osakaal oli suhteliselt 
madal.

4.2 Maapiirkondades on 
lairibaühenduse kiirus väiksem

Lairibaühenduse kiirus näitab internetiühenduse 
usaldusväärsust teatud toimingute (nt kaugtöö) 
tarbeks. 

21 Luksemburg muutis 2018. aastal küsitluse ülesehitust ja andme-
te kogumise metoodikat: selle osakaalud 2016. ja 2020. aastal ei 
ole seega võrreldavad.
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Joonis 4.15 Lairibaühendusega leibkonnad linnastumise astme järgi, 2016 ja 2020

Prantsusmaa: 2016 ja 2019 ELi 2020. aasta näitaja on hinnanguline.
Allikas: Eurostat [isoc_ci_it_h], DG REGIO arvutused.

%
 k

õi
gi

st
 le

ib
ko

nd
ad

es
t

Kast 4.7 Andmed lairibaühenduse 
kiiruste kohta

Lairibaühenduse kiiruste kohta EL-is pakub ula-
tuslikke andmeid Ookla for GoodTM, mis sisaldab 
2020. aasta viimase kvartali sadade miljoni-
te tarbijate algatatud ühenduse kiirustestide 
(Speedtest®) kirjeid. Selles jaotises on analüüsi 
aluseks võetud keskmine testitud kiirus omava-
litsusüksuse (kohaliku haldusüksuse) tasemel. 
Pange tähele, et kiirustesti andmed ei anna tea-
vet lairiba leviala ega liitumiste arvu kohta leib-
konna kohta. Tegelik ühenduskiirus võib ka oma-
valitsuste piires erineda.
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2010. aastal seadis EL eesmärgiks, et 2020. aas-
taks22 on kõigil kodanikel juurdepääs kiirusele 
30 Mbps või rohkem ja vähemalt 50 % leibkon-
dadest kiirusele üle 100 Mbps. Teatises digitaal-
se kompassi kohta23 esitas komisjon oma visiooni 
2030. aastaks kodanike ja ettevõtete mõjuvõi-
mu suurendamiseks digipöörde kaudu ning sea-
dis uued eesmärgid, et kõik Euroopa leibkonnad 

22 Ühenduse kiirus 30 Mbps on piisav, et üks leibkonna liige saaks 
teha tavapäraseid leibkonna võrgutoiminguid, sealhulgas kaug-
tööd ja veebiõpet. Vajaminev kiirus aga suureneb, kui tegevus-
tega tegeleb korraga mitu kasutajat. Vt nt: https://www.fcc.gov/
consumers/guides/broadband-speed-guide.

23 Euroopa Komisjon (2021e).

 oleksid kaetud gigabitise võrguga ja kõik asusta-
tud piirkonnad oleksid hõlmatud 5G-ga. 

Mis puudutab 2020. aasta eesmärke, siis ainult 
neljas liikmesriigis (Taanis, Leedus, Maltal ja 
Madalmaades) elas kogu elanikkond 2020. aasta 
lõpus omavalitsusüksuses, kus oli testitud lairiba-
ühendus kiirusega üle 30 Mbps (vt kast 4.7), kuigi 
viies muus liikmesriigis oli see nii üle 99 % puhul 
elanikkonnast (joonis 4.16). Slovakkias ja Kreekas 
elas üle veerandi elanikkonnast endiselt piirkon-
nas, kus ühenduse kiirus oli alla 30 Mbps, ja ai-
nult üheksas liikmesriigis asus enamik leibkondi 
piirkonnas, kus ühenduse kiirus oli üle 100 Mbps. 
Eestis, Küprosel, Sloveenias, Kreekas, Austrias 
ja Tšehhis elas sellistel aladel alla 10 % elanik-
konnast. Need näitajad viitavad sellele, et mõle-
mad EL-i eesmärgid on saavutanud vaid Taani ja 
Madalmaad, kuid Rootsi ja Luksemburg on sel-
lele väga lähedal. 13 liikmesriiki ei ole kumbagi 
saavutanud. See tähendab, et lairibaühenduse 
paigaldamise tempo on paljudes liikmesriikides 
olnud 2020. aasta eesmärgi saavutamiseks liiga 
aeglane.

Lairibaühenduste keskmised testitud kiirused näi-
tavad spetsiifilisi ruumilisi mustreid, mille puhul on 
linnades ja nende ümbruses kiirused üle 30 Mbps 
levinud kõikides liikmesriikides (kaart 4.12). 
Väljaspool linnu on erinevused liikmesriikide vahel 
suuremad, ühenduse kiirus on üle 30 Mbps kogu 
Maltal, Madalmaades, Rootsis ja Taanis ning alla 
selle suurel hulgal omavalitsustes väljaspool lin-
nu Lätis, Iirimaal, Tšehhis, Slovakkias ja Kreekas. 
Selge digilõhe piirkondade vahel on ilmne pal-
judes liikmesriikides, sealhulgas Prantsusmaal, 
Hispaanias, Poolas, Ungaris ja Rumeenias, kus 
(väga) suur ühenduskiirus linnades on vastuolus 
madala kiirusega teistes piirkondades.

Linnade ja maapiirkondade vahel on lairibaühen-
duse kiirustes märkimisväärne erinevus (joo-
nis 4.17 ja joonis 4.18). Peaaegu kogu ELi elanik-
kond linnades elab omavalitsustes, mille testitud 
ühenduse kiirus on üle 30 Mbps, ja suur osa oma-
valitsustes, mille ühenduse kiirus on üle 100 Mbps. 
Seevastu ELi maapiirkondades peab märkimis-
väärne osa elanikkonnast – Kreekas ja Slovakkias 
suurem osa – leppima kiirusega alla 30 Mbps. 
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Joonis 4.16 Rahvaarv keskmise testitud 
lairibaühenduse kiiruse järgi nende 
omavalitsustes, 2020

Kiirus viitab kiireima lairibaühenduse (fikseeritud või mobiilse) 
testitud keskmisele kiirusele omavalitsustes.
Allikas: Ookla for GoodTM, DG JRC, DG REGIO arvutused.

https://www.fcc.gov/consumers/guides/broadband-speed-guide
https://www.fcc.gov/consumers/guides/broadband-speed-guide
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Liigitus põhineb kiireima lairibaühenduse (fikseeritud või mobiilse) 
testitud keskmisel kiirusel kohalikus haldusüksuses.
Allikas: Ookla for GoodTM, JRC, REGIO-GIS.

Kaart 4.12 Lairibaühenduse keskmine testitud ühenduskiirus kohalikes haldusüksustes, 2020
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Vaid Taanis ja Luksemburgis on enam kui pooltel 
maaelanikest juurdepääs kiirusele üle 100 Mbps. 
Prantsusmaal on maapiirkondade  vahel suured 
erinevused: igal viiendal inimesel nendes piirkon-
dades on juurdepääs kiirusele üle 100 Mbps, kuid 
iga kolmas on piiratud kiirusega alla 30 Mbps.
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Joonis 4.18 Elanikkond linnades ja maapiirkondades, mille keskmine testitud lairibaühenduse 
kiirus omavalitsustes on üle 100 Mbps, 2020

Kiirus viitab kiireima lairibaühenduse (fikseeritud või mobiilse) testitud keskmisele kiirusele omavalitsustes.
Allikas: Ookla for GoodTM, DG JRC, DG REGIO arvutused.
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Joonis 4.17 Elanikkond linnades ja maapiirkondades, mille keskmine testitud lairibaühenduse 
kiirus omavalitsustes on üle 30 Mbps, 2020

Kiirus viitab kiireima lairibaühenduse (fikseeritud või mobiilse) testitud keskmisele kiirusele omavalitsustes.
Allikas: Ookla for GoodTM, DG JRC, DG REGIO arvutused.
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 • Kuni COVID-19 haiguspuhanguni olid ELi liikmesriikide ja piirkondade tööturud kindlal 2008. 
aasta majandus- ja finantskriisi negatiivsetest mõjudest taastumise teel. Siiani on näha 
vaid väike COVID-19 pandeemia mõju tööhõivele ja tööpuudusele. Aastatel 2013–2020 
tõusis 20–64-aastaste tööhõive määr ELis 5 protsendipunkti võrra, jõudes 72,5 %-ni, mis on 
0,7 protsendipunkti võrra madalam kui 2019. aastal. 

 • Tööhõive määr oli 2020. aastal 5,5 protsendipunkti võrra madalam ELi 2030. aasta eesmärgist 
(78 %). See määr oli kõrgem arenenud piirkondades (76 %) kui üleminekupiirkondades (72 %) ja 
kõige madalam vähem arenenud piirkondades (67 %), kuigi viimastes tõusis see ajavahemikul 
2013–2020 7 protsendipunkti võrra.

 • Aastatel 2013–2020 vähenes töötus kõigis ELi liikmesriikides kõrgelt 11,4 %-lt 7,1 %-le 
(2019. aastal oli see 6,7 %). Kõige kõrgem oli see määr vähem arenenud piirkondades (8,8 %), 
millele järgnesid üleminekupiirkonnad (7,9 %) ja kõige madalam oli näitaja enam arenenud 
piirkondades (5,6 %). 

 • 2019. aastal oli ELis umbes 91 miljonit inimest (20 % elanikkonnast) vaesuse või sotsiaalse 
tõrjutuse ohus. Maapiirkondades oli see määr veidi kõrgem (22 %) kui linnades (21 %) ja 
väike- ja eeslinnades (19 %), kuid aastatel 2012–2019 vähenes see kõigil kolmel juhul. 

 • Rändajad (ehk välismaal sündinud isikud) on koondunud ELi loodeosas asuvatesse 
piirkondadesse, peamiselt linnadesse, kus on rohkem majanduslikke võimalusi ja tugivõrgustikud 
on kõige arenenumad. Kolmandate riikide sisserändajate tööhõive määr on tõusnud, kuid on 
enamikus piirkondades endiselt madalam kui vastavas riigis sündinud elanikel (62 % võrreldes 
74 %ga 2020. aastal), eriti kõrgharidusega inimeste puhul. 

 • Kolmandate riikide sisserändajate vaesus ja sotsiaalne tõrjutus on kaks korda suurem kui 
riigisündinutel, kusjuures eriti kõrge on materiaalse puuduse määr. 

 • Vaatamata tugevast poliitilisest pühendumusest soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ELis, 
valitsevad eri eluvaldkondades naiste ja meeste vahel suured erinevused. Näiteks 2020. aastal 
oli 20–64-aastaste meeste tööhõive määr 11 protsendipunkti võrra kõrgem kui naistel, mis on 
umbes sama kui 2013. aastal.

 • Naiste ebasoodsamad tingimused ja võimalikud saavutused on ELis väga erinevad - naised 
saavutavad kõige rohkem Põhjamaades ja on kõige ebasoodsamas olukorras lõuna- ja 
idapoolsetes piirkondades. 

 • ELi piirkondliku sotsiaalse arengu indeks, mis on loodud selleks, et mõõta heaolu aspekte, mis 
ei kajastu täielikult SKPs, näitab ELi piirkondade vahel suuri erinevusi, kusjuures tulemused 
on eriti viletsad vähem arenenud piirkondades, Põhjamaade piirkonnad aga paistavad silma 
positiivse poole pealt.
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mine määr jäi nende vahepeale (72 %). Tööhõive 
määr kasvab kõige enam vähemarenenud piirkon-
dades – jõudes järele ELi idapoolsetes piirkondades 
ning taastudes Hispaania ja Portugali piirkondades 
–, aga ka Iirimaal, mida majandus- ja finantskriis 
tugevalt tabas. 

Aastatel 2013–2020 vähenes töötus kõigis ELi 
liikmesriikides 11,4 %-lt 7,1 %-le (2019. aastal oli 
see 6,7 %). Kõige rohkem vähenes see Kreekas, 
Hispaanias ja Horvaatias (10 protsendipunkti või 
rohkem). Kõige kõrgem oli näitaja 2020. aastal 
(8,8 %) vähem arenenud piirkondades, millele 
järgnesid üleminekupiirkonnad (7,9 %) ja enam 
arenenud piirkonnad (5,6 %). Keskmiselt oli töö-
tuse määr kõige kõrgem ELi lõunapoolsetel ala-
del (12 %) ja kõige madalam idapoolsetel aladel 
(4,4 %) (kaart 5.3 ja kaart 5.4).

Töötuse määr on peamine näitaja, mida kasuta-
takse majanduses tööjõu alakasutuse mõõtmi-
seks, kuid see annab tööjõu pakkumise ja nõudluse 
ebakõla ulatusest vaid osalise pildi. Hoopis tööturu 

1. Enne COVID-19 puhangut oli 
kõigi ELi piirkondade tööturgudel 
positiivne arenguperiood 

2019. aastal, enne COVID-19 pandeemiat, oli ELis 
ajaloo kõrgeim tööhõive ja madalaim tööpuu-
dus1. Pandeemia mõjutas neid näitajaid vaid vä-
hesel määral2. 20–64-aastaste tööhõive määr oli 
2020. aastal vaid veidi madalam kui 2019. aas-
tal (72,5 %, langus vaid 0,7 protsendipunkti), kuid 
siiski 2,5 protsendipunkti võrra alla Euroopa 2020. 
aasta strateegia 75 % eesmärgi. Komisjon on 
teinud ettepaneku võtta eesmärgiks suurendada 
tööhõive määra 2030.aastaks vähemalt 78 %-ni3. 
2020. aasta seisuga olid selle eesmärgi juba täit-
nud vaid viis ELi liikmesriiki: Rootsi, Saksamaa, 
Tšehhi, Eesti ja Madalmaad. 

2020. aasta tööhõive määr oli kriisieelsele tase-
mele naasnud kõikides liikmesriikides, välja arva-
tud Kreekas, kus see oli 61 % ehk 5 protsendipunk-
ti võrra madalam kui 2008. aastal. Ungaris oli see 
14 protsendipunkti ja Maltal 18 protsendipunkti 
võrra kõrgem kui 2008. aastal. 

Tööhõive määr on aga piirkonniti (kaart 5.1 ja kaa-
rt 5.2) ja piirkonnatüübiti (tabel 5.1) väga erinev. 
Enam arenenud piirkondades oli see 2020. aastal 
keskmiselt 76 %, samas kui vähem arenenud piir-
kondades oli see tunduvalt madalam 66 % (ehkki 
2013. aastaga võrreldes tõusis näitaja 7 protsen-
dipunkti võrra), ning üleminekupiirkondade kesk-

1 Euroopa Komisjon (2020f), lk 13.

2 Kuigi ELi tööturgu on pandeemia ja selle ohjamise meetmed tu-
gevalt mõjutanud, on mõju näha peamiselt kvartali (mitte aasta) 
tööhõive näitajates ja töötatud tundide koguarvus. Tööpuuduse 
kasvu hoidsid tagasi valitsuste juurutatud töökohtade säilitami-
se skeemid (Euroopa Keskpanga majandusbülletään 8/2020 ja 
Eurostati statistika selgitus tööturgude kohta COVID 19 pandee-
mia valguses – kvartalistatistika). COVID-19 kriisi mõju töötundi-
de koguarvule ELi piirkondades on käsitletud käesoleva aruande 
1. peatükis.

3 Osana Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavast, mida 
ELi juhid tervitasid 7.–8. mail 2021 Portos toimunud sotsiaal-
valdkonna tippkohtumisel ja 25. juunil 2021 toimunud Euroopa 
Ülemkogu kohtumisel.

Kast 5.1 Mis on tööturu lõtk?

Tööturu lõtk on 15–74-aastaste töötute, madala 
tööhõivega osalise tööajaga töötajate ja potent-
siaalse lisatööjõu summa. Viimane hõlmab ini-
mesi, kes on tööks valmis, kuid ei otsi aktiivselt 
tööd – nn heitunud töötajad – ja neid, kes otsi-
vad tööd, kuid ei ole kohe vabad (nt need, kes 
ootavad tööintervjuu tulemusi). 

Tööturu lõtku saab väljendada osakaaluna laien-
datud tööjõust, kuhu kuuluvad nii potentsiaalsed 
sisenejad kui ka tavapärase definitsiooniga hõi-
vatud ja töötud.

Lisateavet saate Eurostati statistika selgitusest:  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-exp-
lained/index.php?title=Labour_market_slac-
k_%E2%80%93_annual_statistics_on_unmet_
needs_for_employment. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment


5. peatükk: Sotsiaalsem ja kaasavam Euroopa

137

lõtku mõiste (vt selgitust kastis 5.1) annab tööjõu 
alakasutuse täielikust ulatusest selge ülevaate.

2020. aastal moodustas tööturu lõtk ELis 14,5 % 
laiendatud tööjõust (võrreldes 13,4 %-ga 2019. 
aastal): see oli rohkem kui kaks korda suurem kui 
töötuse osakaal4, mis on üks selle komponenti-

4 Osana laiendatud tööjõust.

dest ja mis moodustas 6,7 % laiendatud tööjõust 
(tabel 5.2)5. 

Tööturu lõtk ületab 20 % laiendatud tööjõust mit-
mes Lõuna-Itaalia, Kreeka ja Hispaania piirkonnas. 
Majanduse taastumise ajal aastatel 2013–2020 
vähenes tööturu lõtk peaaegu kõigis ELi piirkonda-
des, eriti Hispaanias (kaart 5.5 ja kaart 5.6). 

5 Lisateavet leiate selgitusest Eurostat Statistics Explained:  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?tit-
le=Labour_market_slack_ %E2 %80 %93_annual_statistics_on_
unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_addi-
tional_labour_force. 

Tabel 5.1 Tööhõive ja töötuse määr piirkonnarühmade ja linnastumise astme järgi, 2020 ja 
muutused 2013–2020

Enam  
arenenud 
piirkonnad

Üleminekupiirkonnad Vähem  
arenenud 
piirkonnad

EL

Tööhõive määr 2020 (%) 76,3 71,8 66,1 72,5
(% elanikkonnast 
vanuses 20–64)

Muutus 2013–2020 (pp) 3,5 4,7 3,5 5,0

Töötuse määr 2020 (%) 5,6 7,9 8,8 7,1
(% 15–74-aastasest tööjõust) Muutus 2013–2020 (pp) –2,6 –5,0 –6,9 –4,4

ELi loodeosa ELi lõunaosa ELi idaosa EL

Tööhõive määr 2020 (%) 76,4 64,8 73,8 72,5
(% elanikkonnast 
vanuses 20–64)

Muutus 2013–2020 (pp) 2,8 5,5 8,3 5,0

Töötuse määr 2020 (%) 5,4 12,0 4,4 7,1
(% 15–74-aastasest tööjõust) Muutus 2013–2020 (pp) –2,1 –7,3 –5,7 –4,4

Suurlinnad Linnad  
ja eeslinnad

Maapiirkonnad EL

Tööhõive määr 2020 (%) 72,2 72,0 73,0 72,5
(% elanikkonnast 
vanuses 20–64)

Muutus 2013–2020 (pp) 5,0 4,2 5,5 5,0

Töötuse määr 2020 (%) 8,0 6,9 5,9 7,1
(% 15–74-aastasest tööjõust) Muutus 2013–2020 (pp) –4,3 –3,9 –4,9 –4,4
Allikas: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] ja [lfst_r_lfu3rt], DG REGIO arvutused

Tabel 5.2 Tööhõive lõtk piirkonnarühmade kaupa, 2020 ning muutused 2013–2020

Enam  
arenenud 
piirkonnad

Üleminekupiirkonnad Vähem 
arenenud 
piirkonnad

EL

Tööturu lõtk 2020 (%) 12,9 16,4 11,9 14,5
(% laiendatud tööjõust) Muutus 2013–2020 (pp) –4,2 –10,1 –9,6 –4,8

ELi loodeosa ELi lõunaosa ELi idaosa EL

Tööturu lõtk 2020 (%) 13,2 11,8 12,3 14,5
(% laiendatud tööjõust) Muutus 2013–2020 (pp) –1,7 –18,0 –3,5 –4,8
Allikas: Eurostat [lfst_r_sla_ga], DG REGIO arvutused

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
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Kaart 5.2 Tööhõive määra muutus (20–64), 2013–2020
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Kaart 5.1 Tööhõive määr (20–64), 2020
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Kaart 5.4 Töötuse määra muutus, 2013–2020
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Kaart 5.3 Töötuse määr, 2020
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Kaart 5.6 Muutus tööjõu lõtkus, 2013–2020
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Kaart 5.5 Tööturu lõtk, 2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



5. peatükk: Sotsiaalsem ja kaasavam Euroopa

141

Mõnes liikmesriigis on nende inimeste osakaal, 
keda ei loeta töötuteks, tööturu lõtkus märki-
misväärne, mis viitab vajadusele tööturupoliitika 
järele, mis oleks suunatud just nendele inimes-
tele. Madalmaades, Iirimaal ja Soomes moodus-
tasid 2020. aastal töötuna mitte arvele võetud 
inimesed lõtkust üle 60 %, samas kui Leedus, 
Kreekas ja Slovakkias moodustasid nad vähem kui 
kolmandiku.

2. Suurlinnadega piirkondades 
on paremini haritud tööjõud, 
madalam koolist väljalangenute 
osakaal ja õpilaste 
saavutused on paremad

Euroopa rohelise kokkuleppe ja digikümnendiga on 
EL seadnud ambitsioonikad plaanid üleminekuks 
kliimaneutraalsele, õiglasele ja digitaalsele majan-
dusele. Samal ajal muudab käimasolev digipööre, 

mida kiirendas COVID-19 pandeemia, seda, kuidas 
inimesed tööd teevad6. Rohe- ja digipööre loovad 
uusi võimalusi, kuid toovad ka uusi väljakutseid. 

Kui kehtestatud on piisavad kaasnevad poliitika-
meetmed, võib see kaksiküleminek toetada jät-
kusuutlikku konkurentsivõimet ja luua uusi kvali-
teetseid töökohti. Mõju tööhõivele on ametialade, 
sektorite, piirkondade ja liikmesriikide kaupa siiski 
erinev. Pöörde otsese ja kaudse tulemusena on 
oodata töökohtade kadumist kaevandus- ja mäe-
tööstuses ning traditsioonilises energiatootmises7. 
Lisaks sellele seisavad teised energiamahukad või 
raskesti muudetavad sektorid (nagu transport ning 
auto- ja terasetööstus) silmitsi suurte väljakutse-
tega seoses ümberkorraldustega, mis toovad kaa-
sa töökohtade muutused sektorite ja piirkondade 
sees ning tööjõu massilise ümberpaigutumise 

6 Euroopa Komisjon (2020f); OECD (2020b).

7 Kapetaki et al. (2021); Mandras ja Salotti (2021).

Kast 5.2 Jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet  
toetav Euroopa oskuste tegevuskava (2020)

1 Täpsemad andmed aadressil: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=et.

Euroopa oskuste tegevuskava 2020 on viieaastane 
plaan, mille eesmärk on aidata üksikisikutel ja ette-
võtetel arendada rohkem ja paremaid oskusi ning 
neid kasutusele võtta1, rakendades järgmisi meet-
meid:

 • õigluse ja jätkusuutliku konkurentsivõime tu-
gevdamine, nagu on sätestatud Euroopa ro-
helises kokkuleppes;

 • sotsiaalse õigluse tagamine, rakendades 
praktikas Euroopa sotsiaalõiguste samba 
esimest põhimõtet – juurdepääsu haridusele, 
koolitusele ja elukestvale õppele kõigile kõik-
jal ELis; ja

 • COVID-19 pandeemia ajal saadud õppetun-
dide alusel vastupanuvõime suurendamine 
kriisidele reageerimisel.

See põhineb komisjoni 2016. aasta oskuste tege-
vuskava kümnel meetmel. Samuti on see seotud 
järgmiste kavadega:

 • Euroopa roheline kokkulepe

 • Euroopa digistrateegia

 • Tööstuse ning väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtete strateegia

 • Euroopa taastekava

 • suurem toetus noorte tööhõivele.

Selles on seatud selged ja mõõdetavad eesmärgid, 
mis tuleb saavutada aastaks 2025 ja mis põhinevad 
järgmistel kvantitatiivsetel näitajatel:

 • vähemalt 50 % 25–64-aastastest täiskasva-
nutest on eelneva 12 kuu jooksul osalenud 
õppes;

 • vähemalt 30 % madala kvalifikatsiooniga 
täiskasvanutest vanuses 25–64 eluaastat on 
eelneva 12 kuu jooksul osalenud õppes;

 • vähemalt 20 % 25–64-aastastest töötutest 
on hiljutine õpikogemus; ja

 • vähemalt 70 % 16–74-aastastest omab vä-
hemalt elementaarseid digioskusi.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=et
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nende vahel. Rohepööre kujutab endast ka suuri 
sotsiaalseid väljakutseid, mis mõjutavad ebapro-
portsionaalselt konkreetseid elanikkonnarühmi, 
eelkõige neid, kes on juba praegu haavatavas 
olukorras. Näiteks energiaostuvõimetus puudutab 
umbes 7 % ELi elanikkonnast (st üle 30 miljoni ini-
mese), kellest paljud elavad linnades ning ei suuda 
oma kodu piisavalt soojana hoida8. See vaesuse 
vorm ei puuduta paljudes liikmesriikides mitte 
ainult madala sissetulekuga, vaid ka madalama 
keskmise sissetulekuga leibkondi.

Võimaluste realiseerimiseks ja riskide maandami-
seks muutuvad nii digitaalsed oskused kui ka jät-
kusuutlikkuse tagamiseks vajalikud oskused üha 
enam hädavajalikuks mitte ainult peaaegu kõigis 
töökohtades, vaid ka igapäevaelus (näiteks hari-
duses ja tervishoius).

Hariduse ja täiendõppe tähtsust majanduskasvu-
le ja tootlikkusele tõdetakse laialdaselt ka empii-
rilistes majandusuuringutes9. Euroopa Komisjon 
käivitas 2020. aastal uue oskuste tegevuskava ja 
seadis aastaks 2025 mitmeid sihtnäitajaid, et pa-
randada tööjõu oskusi10, toetada rohe- ja digipöö-
ret ning saavutada kiire taastumine pandeemia 
sotsiaal-majanduslikest mõjudest. Näiteks täis-
kasvanuhariduse osas hõlmavad oskuste tegevus-
kavas planeeritavad 2025. aastaks saavutatavad 
eesmärgid vähemalt 50 % 25–64-aastastest ini-
mestest, kes on viimase 12 kuu jooksul osalenud 
koolitusel11, ning vähemalt 20 % töötutest täiskas-
vanutest, kes on saanud hiljuti koolitust. Euroopa 
sotsiaalõiguste samba kohaselt peaks 2030. aas-
taks vähemalt 60 % 25–64-aastastest inimestest 
igal aastal koolitusel osalema12. 

8 Euroopa Komisjon (2019a).

9 Mankiw et al. (1992); Hanushek ja Woesmann (2007); Gennaioli 
et al. (2013); Woesmann (2016); Euroopa Komisjon (2019a) pt 3, 
jagu 2; Euroopa Komisjon (2021c) pt 3, jaod 3.3 ja 3.4.

10 Euroopa Komisjon (2020h).

11 Nõukogu 2021. aasta resolutsioon hariduse ja koolituse kohta 
(Euroopa Liit, 2021) vähendas viitetaset 47 %-ni. Indikaator mõõ-
dab nende 25–64-aastaste täiskasvanute osakaalu, kelle sõnul osa-
lesid nad viimase 12 kuu jooksul vähemalt ühel formaal- või mit-
teformaalhariduse või koolituse üritusel. Praegu mõõdetakse seda 
ELi täiskasvanuhariduse uuringuga, mis viiakse läbi iga viie aasta 
tagant (viimati 2016. aastal). Alates 2022. aastast on see teave kät-
tesaadav ka ELi tööjõu-uuringus (LFS), mida viiakse läbi üle aasta.

12 Täiskasvanuhariduse peaeesmärk, mida ELi juhid tervitasid 2021. 
aasta mais Portos toimunud sotsiaaltippkohtumisel ja 2021. aas-
ta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel.

2020. aastal osales elukestvas õppes umbes 9 % 
25–64-aastastest inimestest13. Aastatel 2018–
2020 oli see osakaal kõige suurem enim arenenud 
ja üleminekupiirkondades, keskmiselt 13 %, võr-
reldes vaid 5 %ga vähem arenenud piirkondades 
(tabel 5.3). See peegeldab riiklikke suundumusi 
vaid osaliselt (kaart 5.7). Vähem arenenud piirkon-
dades jäi see näitaja samaks kui aastatel 2011–
2013, seega selle seitsme aasta jooksul kasvu ei 
toimunud. 

See osakaal on väikseim Eli idaosas asuvates piir-
kondades (vaid 4,5 % sealsetest 25–64-aastas-
test inimestest osales viimase nelja nädala jooksul 
aastatel 2018–2020 hariduses või koolitusel) ning 
viimastel aastatel ei ole muutusi märgata (kaa-
rt 5.7 ja kaart 5.8). See on suurim Prantsusmaa, 
Madalmaade, Belgia, Taani, Soome ja Rootsi piir-
kondades (üle 25 %) ning kõrgem linnades kui 
muudes piirkondades. 

Hariduse ja koolituse varajase katkestamise kõr-
ge määra vähendamine peaks aitama parandada 
tööturu tulemusi ja likvideerida sotsiaal-majan-
duslikku puudust14. Uuringud näitavad, et hari-
dustee enneaegselt katkestajatel on suurem risk 
jääda töötuks, töötada osalise tööajaga või omada 
tähtajalist lepingut kui keskhariduse läbinutel. See 
näitab ka, et nad teenivad tavaliselt vähem15 ja 
nende tervislik seisund on kehvem16.

Hiljuti ELi tasandil kokku lepitud eesmärk on vä-
hendada aastaks 2030 madala haridustasemega 
noorte (18–24-aastaste, kellel puudub põhikoolist 
kõrgem kvalifikatsioon ja kes ei osale enam ha-
riduses ega koolituses) osakaalu 9 %-ni või alla 
selle17. 2020. aastal oli see näitaja 9,9 %, kuigi 
 liikmesriikide vahel ja sees on suuri erinevusi - 
osakaal ulatub 3,8 %-st Kreekas 16,7 %-ni Maltal. 

Piirkondlikul tasandil on madala haridustasemega 
noorte suurim osakaal Hispaanias, Lõuna-Itaalias, 

13 Näitaja mõõdab eelneva nelja nädala jooksul hariduses või koo-
lituses osalenud inimeste osakaalu. See erineb oluliselt eelneva 
12 kuu õppes osalemise eesmärgist.

14 De Witte ja Rogge (2013); Hanushek ja Woesmann (2007).

15 Campolieti et al. (2010); Falch et al. (2010); Brunello et al. (2012).

16 Arendt (2005); Kempter et al. (2011); Brunello et al. (2013).

17 Euroopa Liit (2021).
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Kaart 5.8 25–64-aastaste täiskasvanute hariduses ja koolituses osalemise muutus, 
keskmine aastatel 2011–2013 kuni 2018–2020
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Kaart 5.7 25–64-aastaste täiskasvanute osalemine hariduses ja koolituses, 
2018–2020 keskmine
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Kaart 5.9 Madala haridustasemega noored, 2018–2020 keskmine
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Kaart 5.10 Madala haridustasemega noorte osakaalu muutus, keskmine aastatel 2011–2013 
kuni 2018–2020
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Bulgaarias ja Rumeenias ning Hispaanias Ceutas 
ja Melillas, Bulgaarias Yugoiztochenis ja kahes 
äärepoolseimas piirkonnas, Portugali Assooridel 
ja Prantsusmaa Guajaanas ulatusid need näita-
jad 25 %ni (kaart 5.9). Sellegipoolest langes see 
osakaal aastatel 2011–2013 ja 2018–2020 olu-
lisel määral (enam kui 10 protsendipunkti võrra) 
Hispaania ja Kreeka piirkondades ja Portugalis 
(kaart 5.10)18. Osakaal suurenes üle 4 protsen-
dipunkti Dél-Dunántúli ja Észak-Magyarországi 
piirkonnas Ungaris, Yugoiztochen Bulgaarias, 
Východné Slovensko piirkonnas Slovakkias ja 
Severozápad Tšehhis. 

Osakaal on erinev ka linnade (8,7 % 2020. aastal), 
kus see on juba alla 2030. aastaks kavandatud ta-
seme, väiksemate linnade ja eeslinnade (11,2 %) 
ning maapiirkondade (10,5 %) vahel. 

Enim arenenutes ja üleminekupiirkondades on 
osakaal vaid veidi üle eesmärgi (mõlemas aasta-
tel 2018–2020 ligikaudu 9,5 %), samas kui vähem 

18 NUTS2 tasandi andmete usaldusväärsuse probleemide tõttu on 
kasutatud kolme aasta keskmist. 

arenenud piirkondades on see tunduvalt kõrgem 
(12,1 %), mis on tingitud madala haridustaseme-
ga noorte suurest osakaalust piirkondades, mis 
asuvad ELi lõunaosas (tabel 5.3). Perioodil 2011–
2013 ja 2018–2020 suurenes madala haridusta-
semega noorte osakaal kõigis kolmes piirkondlikus 
rühmas. 

2.1 Kõrge kvalifikatsiooniga 
töötajad elavad peamiselt 
ELi pealinnapiirkondades 

Haritud tööjõud on majandusarengu ja jõukuse 
võtmeks. Kõrgem haridustase kiirendab sotsiaal-
set ülesliikuvust ja parandab tööväljavaateid. 
25–64-aasta vanuste kolmanda taseme haridu-
sega isikute osakaal on piirkonniti väga erinev 
(joonis 5.1). Pealinnapiirkondades on enamasti 
kõrgema haridusega elanikkond kui mujal19. Hea 
väljaõppega tööjõu nõudlus tõmbab kolmanda 
taseme kvalifikatsiooniga inimesi ligi ja muu-
dab neil oma oskustele vastava töökoha leid-
mise lihtsamaks. Ühtlasi leiavad ettevõtted 

19 Euroopa Komisjon ja ÜRO Elukeskkonnaprogramm (2016).

Tabel 5.3 Elukestev õpe ning madala haridustasemega noored piirkonnarühma ja linnastumise 
astme järgi, 2018–2020

Enam arenenud 
piirkonnad

Üleminekupiirkonnad Vähem arenenud 
piirkonnad

EL

Täiskasvanute osalemine  
hariduses ja koolituses  
(% 25–64-aastasest elanikkonnast) 

12,2 12,4 4,9 9,2

Madala haridustasemega noored  
(% 18–24-aastasest elanikkonnast)

9,4 9,5 12,1 9,9

ELi loodeosa ELi lõunaosa ELi idaosa EL 
(2017–2019)

Täiskasvanute osalemine  
hariduses ja koolituses  
(% 25–64-aastasest elanikkonnast) 

14,0 8,8 4,5 9,2

Madala haridustasemega noored  
(% 18–24-aastasest elanikkonnast)

8,9 13,8 8,8 9,9

Suurlinnad Linnad ja eeslinnad Maapiirkonnad EL

Täiskasvanute osalemine hariduses 
ja koolituses (% 25–64-aastasest 
elanikkonnast), 2020

11,5 8,1 6,8 9,2

Madala haridustasemega  
noored (% 18–24-aastasest 
elanikkonnast), 2020

8,7 11,2 10,5 9,9

Allikas: Eurostat [tmg_lfse_04] ja [edat_lfse_16], DG REGIO arvutused.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoiztochen
https://en.wikipedia.org/wiki/Severoz %25C3 %25A1pad


Kaheksas aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

146

ole suuteline tööturul ja ühiskonnas laiemalt toime 
tulema. Seega on alasoorituse hind märkimisväär-
ne nii üksikisikule kui ka ühiskonnale tervikuna“20.

Vastavalt 2018. aasta PISA-uuringule (OECD rah-
vusvaheline õpilaste hindamise programm) ei ole 
enamik ELi liikmesriike seda eesmärki veel saavu-
tanud, kusjuures umbes 22 % testitavatest  näitasid 
madalaid tulemusi nii matemaatikas, lugemises 

20 Euroopa Komisjon (2020i). 

sellistes  p iirkondades tõenäolisemalt neile vaja-
likke oskusi. Seetõttu on enamikus liikmesriikides 
 ülikoolilõpetajad koondunud pealinnapiirkonda ja 
selle ümbrusesse. 

Strateegiline raamistik üleeuroopaliseks koostööks 
hariduse ja koolituse alal („ET 2020“) seab ees-
märgiks vähendada 15-aastaste noorte alasoori-
tust lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes 
15 %-ni või alla selle, põhjendades seda järgmi-
selt: „alasooritus põhioskustes tähendab, et isik ei 
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Joonis 5.1 Piirkondlik erinevus 25–64-aastaste kolmanda taseme haridusega (ISCED 5–8) 
osakaalus, 2020
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kui ka loodusteadustes (kaart 5.11). Kõige suu-
rem madalate tulemuste osakaal (kõigis kolmes 
õppeaines üle 38 %) oli Bulgaarias, Rumeenias ja 
Küprosel, samas kui skaala teises otsas asuvad 
riigid ehk Soome, Eesti ja Iirimaa olid 15 % ees-
märgi saavutanud ning Taani, Iirimaa ja Sloveenia 
olid sellele lähedal. Samuti on maapiirkondade ja 
linnade koolide saavutustasemed erinevad. 

OECD hindas tulemusi vastavalt kooli asukoha-
le 2015. aastal loodusteaduste vaates ja 2018. 
aastal lugemise seisukohalt21. Loodusteaduste 
valdkonnas olid tulemused kõrgemad linnades kui 
maapiirkondades/külades kõigis uuringus osalenud 
liikmesriikides, välja arvatud Belgias (joonis 5.2)22. 
Linnade ja maapiirkondade vaheline lõhe on sel-
les osas eriti märgatav Bulgaaria ja Ungari koolide 
puhul. Linnakoolide õpilaste tulemused loodustea-
dustes on kuni 30 punkti võrra kõrgemad kui maa-
koolide õpilaste omad (mis vastab umbes ühele 
õppeaastale). Pärast koolide ja õpilaste majandus-
liku olukorra erinevuste arvesse võtmist on erine-
vus endiselt märkimisväärne (umbes 16 punkti)23.

21 OECD-PISA lähenemisviis jaotab koolid maapiirkondadesse, kui 
need asuvad alla 3 000 elanikuga külades, alevikes või maapiir-
kondades, väikelinnadesse, kui need asuvad 3 000 – 100 000 
elanikuga asulates, ja linnadesse, kui need asuvad üle 100 000 
elanikuga asulates. Loodusteaduste tulemusi 2018. aastal kooli 
asukoha järgi ei hinnatud.

22 „Linnad“ on linnade ja väikelinnade keskmine tulemus.

23 Lisateavet leiate: Echazarra ja Radinger (2019). 

Lugemisoskus oli 2018. aastal kõigis uuringus 
osalenud liikmesriikides linnades kõrgem kui 
maapiirkondades, kuigi esinesid märkimisväär-
sed kõikumised erinevuse suuruses. Kui Austrias, 
Rootsis, Taanis ja Iirimaal oli see tähtsusetu, siis 
Rumeenias, Bulgaarias, Ungaris, Slovakkias ja 
Portugalis märkimisväärne (joonis 5.3). 

„Viimase kümne aasta jooksul toimunud kiire di-
gipööre on muutnud suurel määral meie töö- ja 
igapäevaelu... Elementaarsed digioskused pea-
vad olema osa valdkonnaülestest põhioskustest, 
mida igaüks peab suutma ise arendada. Need on 
vajalikud, et osaleda ühiskonnas aktiivse koda-
nikuna, kasutada avalikke teenuseid ja teostada 
põhiõigusi."24

„Kaasava tööturu jaoks ning innovatsiooni, toot-
likkuse ja majanduskasvu ergutamiseks on olu-
line tagada, et kõigil oleks üha digitaalsemaks 
muutuva maailma jaoks õiged oskused“25. Äsja 
kokku lepitud eesmärk ELi tasandil on, et 2025. 
aastaks peaks vähemalt 70 % 16–74-aastastest 
 inimestest omama vähemalt elementaarseid di-
gioskusi. 2019. aastal oli see osakaal vaid 56 %. 
Ainult enam arenenud liikmesriikides (66 %) oli 
osakaal eesmärgi lähedal, samas kui mõõdukalt 

24 Euroopa Komisjon (2020j), lk-d 1 ja 9.

25 OECD (2016a).
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Kast 5.3 Peamised tööturu ja hariduse näitajad ELi äärepoolseimates piirkondades 

1 Üheksas äärepoolseimas piirkonnas (Saint-Martin on osa Guadeloupe'i NUTS 2 piirkonnast) kohaldatakse aluslepingute sätteid 
ja need moodustavad liidu lahutamatu osa.

ELil on üheksa äärepoolseimat piirkonda (mis on rüh-
mitatud kaheksaks NUTS 2 piirkonnaks), kus elab li-
gikaudu viis miljonit inimest1. Need asuvad mandrist 
geograafiliselt kaugel Kariibi mere vesikonnas, Maka-
roneesias ja India ookeanis. 2020. aastal oli tööhõi-
ve määr kõigis äärepoolseimates piirkondades ELi 
keskmisest madalam, ulatudes 43 %-st Mayotte’is 
71 %-ni Assooride autonoomses piirkonnas. Ainult 

viimases oli töötuse määr alla ELi keskmise (6,1 %), 
Kanaari saarte ja Mayotte'i määr oli üle kolme korra 
keskmisest kõrgem. Vaatamata kõrgele tööpuuduse 
määrale on Kanaari saared ainus äärepoolseim piir-
kond, kus 25–64-aastaste kolmanda taseme hari-
dusega inimeste osakaal ületab ELi keskmist (2020. 
aastal 34,4 %); kõigis teistes piirkondades on see 
tunduvalt madalam (vt allolevat tabelit).

Tabel 5.4 Tööhõive, töötus ja kolmanda taseme haridus ELi äärepoolseimates piirkondades, 
2020

Tööhõive määr 
(% 20–64-aastasest 

elanikkonnast)

Töötuse määr  
(% tööjõust)

Kolmanda  
taseme haridusega 

(% 25–64-aastasest 
elanikkonnast)

EU-27 72,3 7,1 32,8
Canarias 57,1 22,6 34,4

Guadeloupe 56,3 17,5 23,3

Martinique 62,4 12,4 27,1

Guyane 49,5 16,1 18,7

La Réunion 54,0 17,4 22,9

Mayotte (2019) 43,3 30,1 a.p.

Região Autónoma dos Açores 71,1 6,1 15,8

Região Autónoma da Madeira 70,9 8,1 22,9
Mayotte’i tööhõive ja töötuse määr on usaldusväärsuse tagamiseks esitatud 2019. aasta seisuga.
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arenenud (49 %) ja vähem arenenud liikmesriikides 
(42 %) jäi see tunduvalt allapoole (joonis 5.4). ELis 
teatas umbes 29 % 16–74-aastastest inimestest, 
et neil on madal digioskuste tase ja 25 %, et nende 
digioskused on algtasemel, ning ainult 31 % väi-
tis, et nende tase on algtasemest kõrgem. Viimase 
osakaalu erinevus kõrgelt arenenud liikmesriikide 
ja vähem arenenud liikmesriikide vahel on oli eriti 
suur - 43 % võrrelduna 24 %-ga. Vähemalt es-
maste digioskustega maaelanike osakaal oli linna-
elanike omast 14 protsendipunkti võrra väiksem.

Need erinevused on murettekitavad. Kuna nõudlus 
digioskuste ja haritud tööjõu järele suureneb, või-
vad kehvade tulemustega piirkonnad jääda ilma 
uutest majanduslikest võimalustest ja e-teenuste 
kasutuselevõtt neis piirkondades võib olla piira-

tud. See sõltub ka kiire taristu kättesaadavusest ja 
taskukohasusest. 

Tööturu ametikohtade keskmine digioskuste inten-
siivsus26 on ELi liikmesriigiti väga erinev. Viimase 
kümnendi jooksul on liikmesriikide tasandil näha 
lähenemise märke, kuid piirkondlikul tasandil see 
nii ei ole (joonis 5.5). Üheski ELi piirkonnas ei ole 
aastatel 2011–2019 mingeid tõendeid digioskuste 
kiirema kasvu kohta madala algtasemega piirkon-
dades (2011. aastal)27.

26 Digioskuste intensiivsuse näitaja mõõdab töötajate poolt kasu-
tatavate digioskuste keskmist arvu, mis põhineb ametialade rah-
vusvahelisel standardklassifikatsioonil (ISCO). Näitaja kohta vt 
täpsemalt Barslund (2021, ilmumas).

27 Allikas: Euroopa Komisjon (2021c), 3. peatükk.

Kast 5.4 Vahend Skills-OVATE

1 Euroopa veebipõhiste vabade töökohtade analüüsi tööriist. Lisateave:  
https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies. 

Parem oskusteave võib suunata rännet piirkonda-
desse ja ametitesse, kus oskustest napib. ELi ees-
märk on muuta oskusteabe kättesaadavamaks, 
avaldades veebis reaalajas teavet oskuste nõud-
luse kohta piirkondlikul tasandil. Skills-OVATE töö-
riist1, mis on välja töötatud koos Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskusega (Cedefop), annab üksikasjalikku 
teavet töökohtade ja oskuste kohta, mida tööandjad 
on avaldanud veebipõhises töökuulutuses, ning näi-
tab nõudluse intensiivsust erinevate ametite järele 
kõigis ELi riikides, sektorite ja NUTS 2 piirkondade 
kaupa. Sellisena annab see võimaluse tegeleda piir-
kondlike oskuste erinevuste probleemiga tööturul. 
See hiljuti täiustatud tööriist lisatakse Europassi 
portaali.

ELi toetus strateegilistele riiklikele oskuste tõst-
mise meetmetele (2020. aasta Euroopa oskuste 
kava meede 3)

Komisjon kavatseb aidata liikmesriikidel koostada 
terviklikke, kõiki valitsusi hõlmavaid riiklikke oskuste 
strateegiaid, tuginedes 11 liikmesriigis koos OECDga 
juba tehtud tööle ja olemasolevatele riiklikele stra-
teegiatele. See aitab vajaduse korral koostada või 
läbi vaadata strateegiaid ning jälgida nende raken-
damisel tehtud edusamme. See soodustab sooliste 
ja muude diskrimineerivate stereotüüpide kõrvale-

heitmist ning paneb erilist rõhku valdkonnaüleste ja 
ettevõtlusoskuste tähtsusele, samuti digi- ja rohe-
pöörde jaoks vajalikele oskustele, nagu need, mis on 
omandatud teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse 
ja matemaatika (STEM) uuringute kaudu. 

Komisjon ühendab jõud Euroopa riiklike tööturuasu-
tuste võrgustikuga, et luua ja arendada vastastikuse 
õppimise üritusi, millega tõsta esile tööturul vaja-
likke oskusi (eriti töötute ja lühiajaliselt töötavate 
inimeste jaoks) ning tugevdada oskusteavet ja os-
kuste sobitamist tööturul, pidades silmas rohe- ja 
digipöördest tulenevaid pikaajalisi väljakutseid. Te-
gevused keskenduvad nõustamisteenuste pakkumi-
se suurendamisele, sealhulgas ka töötavatele isi-
kutele, eriti haavatavatele rühmadele, ning oskuste 
lõhe sulgemisele, seda eelkõige digioskuste vallas. 
Samuti uuritakse piiriülese koostöö võimalusi.

Hiljuti vastu võetud rände- ja varjupaigaleppe abil 
püüab komisjon parandada seaduslikke teid ELi 
jõudmiseks, sealhulgas taasalustades läbirääkimi-
si sinise kaardi direktiivi üle, et meelitada ELi kõr-
gelt kvalifitseeritud töötajaid. Osana uute talentide 
partnerlussuhetest kolmandate riikidega pakub lepe 
usaldusväärseid seadusliku rände kohti ja uurib uusi 
seadusliku rände vahendeid.

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies


5. peatükk: Sotsiaalsem ja kaasavam Euroopa

151

3. Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus 
on ELis vähenenud, kuid on 
endiselt kõrged ELi lõunaosas 
ja ELi idaosa maapiirkondades

2019. aastal on umbes 91 miljonit inimest ELis 
(neist 17,9 miljonit lapsed vanuses 0–17 aastat) 
vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus (AROPE- vt 
kast 5.5); see moodustas 20 % kogurahvastikust. 
ELi eesmärk on vähendada asjaomast arvu 2030. 
aastaks vähemalt 15 miljoni võrra28.

Olles saavutanud 2012. aastal 24,9 %-ga hari-
punkti, langes vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
riskiga inimeste osakaal järgmise seitsme aasta 
jooksul peamiselt tänu suure materiaalse puudu-
se järsule vähenemisele (10,2 %-lt 2012. aastal 

28 Vastavalt Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas (Euroopa 
Komisjon, 2021l) seatud peaeesmärgile, mida ELi juhid tervitasid 
Porto sotsiaaltippkohtumisel ja Euroopa Ülemkogul.

Kast 5.5 Mida tähendab olla vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 

1 Ekvivaliseeritud tähendab, et sissetulekuid korrigeeritakse vastavalt leibkondade suuruse ja koosseisu erinevustele.

2 Need üheksa asja on värviteler, pesumasin, telefon, auto, ülepäeviti liha-, kala- või võrdväärne roog, iga-aastane ühenädalane 
puhkus kodunt eemal, võime vältida kinnisvaralaenu, üüri, kommunaalmaksete, järelmaksu või laenu osamaksete tagasimaksega 
hilinemist, võime ots otsaga kokku tulla ja võime hoida oma kodu piisavalt soojana.

ELis vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevad 
inimesed tehakse kindlaks kolme näitaja kombinat-
siooni abil:

 • vaesusriskis (või suhtelises rahalises vaesu-
ses), mida määratletakse elamisena leibkon-
nas, mille ekvivalentnetosissetulek1 oli eelmi-
sel aastal alla 60 % riiklikust mediaanist;

 • suur materiaalne puudus, mis on suutmatus 
endale lubada nelja või enamat üheksast ni-
metusest, mis on märgitud sissetulekuid ja 
elamistingimusi käsitleva ELi statistika (EU-
SILC) uuringus2; ja

 • väga madala tööhõivega leibkonnas elamine 
tähendab nende inimeste protsenti, kes ela-
vad leibkondades, kus 18–59-aastased ini-
mesed töötasid vaid 20 % või vähem ajast, 
mil nad oleksid võinud eelmisel aastal po-
tentsiaalselt töötada, kui oleksid kogu aasta 
vältel täisajaga töötanud.

Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus on inimesed, 
kelle puhul kehtib vähemalt üks neist kolmest näi-
tajast.

Sissetulekuid ja elamistingimusi käsitlev ELi sta-
tistika (EU-SILC)

EU-SILC on peamine ELi vaesust ja sotsiaalset tõr-
jutust käsitlev andmeallikas. Uuring, millest statis-
tika pärineb, hõlmab kõigist liikmesriikidest pärit 
leibkondade esinduslikku valimit. Uuring viiakse läbi 
kord aastas ning andmed sissetulekute ja seega ka 
vaesusriski ning tööhõive kohta puudutavad uurin-
gueelset ehk 2019. aastat, vaesusriski ja madala 
tööhõive andmed 2018. aastat, materiaalse puudu-
se andmed aga uuringuaastat (2019). 

Vt https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/ 
european-union-statistics-on-income-and-living-
conditions. 
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Allikas: Barslund (2021, ilmumas).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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5,4 %-le 2019. aastal). ELi piirkondade vahel on 
märkimisväärseid erinevusi (kaart 5.12) ning suur 
osa ohus olevast elanikkonnast (üle 30 %) asub 
mitmes Hispaania, Itaalia, Kreeka, Rumeenia ja 
Bulgaaria piirkonnas. 

ELis oli vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse riskiga ini-
meste määr 2019. aastal maapiirkondades veidi 
kõrgem (22,4 %) kui linnades (21,3 %) ja väike- ja 
eeslinnades (19,2 %), kuigi see vähenes  aastatel 

2012–2019 kõigis kolmes piirkonnas. Suurim 
langus toimus maapiirkondades (joonis 5.6 ja 
joonis 5.7)29. 

ELi idaosas oli vaesus ja sotsiaalne tõrjutus prob-
leemiks peamiselt maapiirkondades, kus 2019. 

29 Aastatel 2012–2019 langes vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
riski määr linnades 3.0 protsendipunkti, väike- ja eeslinnades 
3,6 protsendipunkti ning maapiirkondades 5,2 protsendipunkti 
(allikas: Eurostat).
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aastal oli ohustatud 28,5 % inimestest (rohkem 
kui iga neljas), mis on tunduvalt kõrgem kui väi-
ke- ja eeslinnades (19,5 %) ja linnades (15,2 %). 
Bulgaaria ja Rumeenia maapiirkondades oli see 
määr palju kõrgem, üle 40 %. Aastatel 2012–2019 
langes määr linnades ja maapiirkondades peaae-

gu 10 protsendipunkti võrra ning väike- ja eeslin-
nades üle 8 protsendipunkti.

ELi lõunaosas oli vaesus ja sotsiaalne tõrjutus 
ühtlasemalt levinud ja püsis kõrgel tasemel: 2019. 
aastal oli kõigis kolmes piirkonnatüübis ohustatud 

Kast 5.6 Euroopa sotsiaalõiguste sammas ja selle tegevuskava1

Euroopa Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon 
kuulutasid Euroopa sotsiaalõiguste samba välja 17. 
novembril 2017 Göteborgis toimunud õiglase töö ja 
majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel. 
Euroopa Komisjoni ametisseastuv president Ursula 
von der Leyen kinnitas pühendumust sambale oma 
kõnes Euroopa Parlamendi ees 2019. aasta juulis 
Strasbourgis ja oma poliitilistes suunistes järgmise 
Euroopa Komisjoni mandaadi kohta, teatades eda-
sistest meetmetest sellega seotud põhimõtete ja 
õiguste rakendamiseks. 

Sammas sätestab mitmed olulised põhimõtted ja 
õigused ausate ja hästi toimivate tööturgude ja 
hoolekandesüsteemide toetamiseks. See toetab 
osalevates liikmesriikides ühtlustavat lähenemist 
paremate töö- ja elutingimuste poole. Kuigi sam-
mas on mõeldud eelkõige euroala jaoks, saab seda 
kasutada kõigis osaleda soovivates liikmesriikides. 
Põhimõtted jagunevad kolme laiemasse kategoo-
riasse.

 • võrdsed võimalused ja ligipääs tööturule, 
mis hõlmab võrdset ligipääsu haridusele ja 
koolitusele, soolist võrdõiguslikkust ja aktiiv-
set toetust tööhõivele;

 • õiglased töötingimused, mis hõlmavad õi-
gust turvalisele ja kohandatavale tööhõi-
vele, õiglast töötasu, teavet töötingimuste ja 
kaitse kohta koondamise korral, sotsiaalpart-
neritega nõupidamist, toetust töö- ja eraelu 
sobiva tasakaalu saavutamiseks ning tervis-
likku ja turvalist töökeskkonda; ja

 • sotsiaalne kaitse ja kaasatus, mis hõlma-
vad õigust lapsehoiule ja toetust laste ha-
rimisel, töötushüvitisi ja ligipääsu aktivee-
rimismeetmetele, minimaalse sissetuleku 
toetust, vanaduspensione, taskukohast ter-
vishoidu, tuge puuetega inimestele, taskuko-

hast pikaajalist hooldust, majutust ja ligipää-
su olulistele teenustele.

Sammas kinnitab veel kord ELis juba kehtivaid õigu-
si, kuid täiendab neid uusi asjaolusid silmas pidades. 
Sellisena ei mõjuta see ELi seadusandluse siduva-
tes sätetes juba sisalduvaid põhimõtteid ja õigusi. 
Viies aga kokku eri aegadel, eri viisil ja eri vormis 
sätestatud õigused ja põhimõtted, on samba ees-
märk muuta need nähtavamaks, arusaadavamaks 
ja selgemaks.

4. märtsil 2021 võttis Euroopa Komisjon vastu Eu-
roopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava ja pakkus 
välja kolm peamist eesmärki, mille EL peaks 2030. 
aastaks saavutama:

1. vähemalt 78 % 20–64-aastastest elanikkon-
nast on tööga hõivatud; 

2. vähemalt 60 % kõigist 25–64-aastastest täis-
kasvanutest osalevad igal aastal koolitustel; ja

3. vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate 
inimeste arvu vähenemine vähemalt 15 miljoni 
võrra.

ELi juhid on neid eesmärke tervitanud 2021. aas-
ta mais Porto sotsiaalvaldkonna tippkohtumisel ja 
2021. aasta juunis toimunud Euroopa Ülemkogu 
kohtumisel. Liikmesriike on kutsutud üles seadma 
iga näitaja kohta riiklikud eesmärgid. Edusamme nii 
ELi tasandi kui ka riiklike eesmärkide saavutamisel 
jälgitakse Euroopa poolaasta kaudu.

Tegevuskava sisaldab ka ettepanekut läbivaadatud 
sotsiaalvaldkonna tulemustabel kohta, et paremini 
ja terviklikumalt jälgida edusamme samba põhi-
mõtete saavutamise suunas. Iga-aastases ühises 
tööhõivearuandes esitatakse sotsiaalvaldkonna tu-
lemustabeli peamiste näitajate piirkondlikud jagu-
nemised (NUTS 2 tasemel), mille kohta on vastav 
teave saadaval. 

 
1 Euroopa Liit (2017b) ja Euroopa Komisjon (2021c).
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umbes iga neljas inimene. Seevastu EL-i loode-
osas oli vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse riskiga 
inimeste määr linnades kõrgem (21,3 %) kui väi-
ke- ja eeslinnades (15,7 %) ning maapiirkondades 
(15 %). 

Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse riski meetme kol-
me näitaja esinemissageduses valitseb teatav eri-
nevus. Kogu ELis oli enamik 2019. aastal vaesuse 
või sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimesi – 16,5 % 

ELi elanikkonnast – vaesusriskis, mis on suhtelise 
rahalise vaesuse mõõdik.

Maapiirkondades oli 2019. aastal vaesusriskis 
suurem osa leibkondadest (18,5 %) kui linnades 
(16,3 %) või väike- ja eeslinnades (15,0 %) (joo-
nis 5.8). Samal ajal oli maapiirkondades väiksem 
osakaal väga madala tööintensiivsusega leibkon-
di, mis viitab sellele, et nende suurem vaesus-
risk tulenes pigem madalamast sissetulekust kui 
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Allikas: Eurostat [ilc_li43], DG REGIO arvutused.
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Allikas: Eurostat [ilc_li43], DG REGIO arvutused.
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 madalamast tööhõivemäärast. Aastatel 2012–
2019 kogesid paljud liikmesriigid linnades elavate 
inimeste vaesusriski määra kasvu (joonis 5.9). 

Rumeenia ja Bulgaaria maapiirkondades oli vae-
susrisk eriti suur, vastavalt 35 % ja 38 %. Pole 
üllatav, et kõige suurem osakaal inimestest (üle 
20 %), kes teatas, et ei saanud endale või oma 
pereliikmetele viimase 12 kuu jooksul toitu osta, 
elasid kõik nendes piirkondades. Kõige suurem 

osakaal oli Kagu-Rumeenias (37 %) ja Lõuna-
Rumeenias Muntenias (35 %) (kaart 5.14)30.

Inimeste rahulolu valitsuse meetmetega vaesuse 
vastu võitlemisel on samuti piirkonniti erinev (kaa-
rt 5.15), ulatudes 2019. aastal 77 % rahulolust 
Maltal kuni vaid 7 % rahuloluni Severoiztochenis 

30 Allikas: Gallup World Polli uuring 2019. aasta kohta.
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Linnade väärtuste alusel järjestatud liikmesriigid. 
Allikas: Eurostat [ilc_lvhl23], DG REGIO arvutused. 
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Joonis 5.11 Väga madala tööhõivega leibkondades elava elanikkonna osakaalu muutus 
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Linnade väärtuste alusel järjestatud liikmesriigid. 
Allikas: Eurostat [ilc_lvhl23], DG REGIO arvutused. 
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Bulgaarias31. Vähem kui veerand inimestest oli 
rahul valitsuse jõupingutustega selles valdkon-
nas NUTS 1 piirkondades Kesk- ja Lõuna-Itaalias, 
Kreekas, Rumeenias, Bulgaarias ja Lätis ning pal-
judes Horvaatia ja Ungari piirkondades. 

Erinevalt vaesusriskist oli madala tööhõivega leib-
kondades elavate inimeste osakaal 2019. aastal 

31 Ibid.

kogu ELis suurem linnades (9,4 %) kui väike- ja 
eeslinnades (7,8 %) ja maapiirkondades (7,3 %), 
kusjuures see muster oli suuresti tingitud olukor-
rast ELi loode- (10,9 %) ja lõunapoolsetes (10,4 %) 
linnades (joonis 5.10). Belgias elas iga viies 
(20 %) linnaelanik madala tööhõivega leibkonnas. 
Maapiirkondades elas sellistes leibkondades kõige 
rohkem inimesi Bulgaarias (2019. aastal 16,3 %). 
Aastatel 2012–2019 see osakaal aga vähenes nii 
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Joonis 5.13 Suures materiaalses puuduses elavate inimeste osakaalu muutus linnastumise 
taseme kaupa, 2012–2019

Linnade väärtuste alusel järjestatud liikmesriigid. 
Allikas: Eurostat [ilc_mddd23], DG REGIO arvutused.
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ELi lõuna- kui ka idapoolsetes maapiirkondades (li-
gikaudu 3 protsendipunkti võrra) (joonis 5.11).

Suur materiaalne puudus (ei saa endale lubada 
nelja või enamat EU-SILC uuringus sisaldunud 
üheksast põhielemendist; vt kast 5.5) oli kõrgeim 
lõuna- ja idapoolsetes piirkondades, eriti ELi ida-
osa maapiirkondades, kus ligikaudu 10 % inimes-
test oli 2019. aastal suures puuduses (joonis 5.12). 
Sellegipoolest vähenes ajavahemikul 2012–2019 
ELi idaosas see osakaal maapiirkondades 13 prot-
sendipunkti võrra ning linnades, väike- ja eeslinna-
des 11 protsendipunkti võrra (joonis 5.13). 

ELi loodeosas oli suur materiaalne puudus linna-
des suurem kui maapiirkondades (mõjutas 2019. 
aastal 4,5 % linnaelanikest ja 2,2 % maaelanikest), 
kuigi erinevus vähenes veidi aastatel 2012–2019 
(mõjutatud osakaal vähenes linnades 1,8 protsen-
dipunkti ja maapiirkondades 1,1 protsendipunkti 
võrra). Kuigi paljudes EL-i loodeosa linnades on 
kõrge SKT elaniku kohta, valitseb paljudes neist ka 
kõrge ebavõrdsuse tase, mis väljendub muudest 
piirkondadest kõrgemas vaesusriski määras, suu-
remas puuduse kontsentratsioonis ja suuremas 
hulgas majapidamistes, kus on madal tööhõive. 

4. Kolmandate riikide 
sisserändajatel on tööturul 
rohkem probleeme ja nende 
vaesusrisk on suurem

4.1 Sisserändajad on peamiselt 
koondunud ELi loodeosa linnadesse 

ELis on kolmandate riikide sisserändajate (mida 
määratletakse kui elanikkonda, kes on sündinud 
väljaspool ELi) osakaal enam kui kaks korda suu-
rem kui ELi sisserändajate (teises ELi liikmesriigis 
sündinud isikute) osakaal (2020. aastal 9 % vs 
4 %). Seega on enamikus liikmesriikides rohkem 
kolmandate riikide kui ELi sisserändajaid (kaar-
did 5.16 ja 5.17). Luksemburg on selge erand, 
kus 40 % on sündinud ELis ja 13 % väljaspool 
ELi. Üldiselt on ELi idaosas vähe kolmandate riiki-
de sisserändajaid - välja arvatud Balti riikides,kus 
märkimisväärne osa elanikkonnast on sündinud 
Venemaal. 

ELi loode- ja lõunapoolsete pealinnapiirkondades 
ja suurte linnadega piirkondades on tavaliselt roh-
kem sisserändajaid, eriti kolmandatest riikidest. 
Piirkonnad, kus kolmandate riikide sisserändajate 
osakaal on 20 % või rohkem, on äärepoolseimad 
piirkonnad Mayotte, Prantsuse Guajaana, Kanaari 

saared, Baleaarid ja pea-
linnapiirkonnad Brüssel, 
Viin, Pariis ja Stockholm). 
ELi sisserändajate osa-
kaal on mõnes Belgia, 
Saksamaa, Luksemburgi, 
Austria, Iirimaa ja Soome 
piirkonnas üle 10 %. 
Idapoolsetesse piirkon-
dadesse on teistest ELi 
riikidest kolinud vähe 
inimesi. 

Rändajate osakaal kipub 
olema suurem piirkon-
dades, kus on kõrge SKT, 
head töövõimalused ja 
varasem rändeajalugu32. 

32 OECD (2021a).
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Korrelatsioon SKT (elaniku kohta) ja kolmanda-
te riikide sisserändajate osakaalu vahel on veidi 
tugevam kui EL-is sündinud sisserändajate puhul 
(joonis 5.14).

Kolmandate riikide sisserändajad on koondunud 
linnadesse33, kus nad moodustasid 2020. aastal 
keskmiselt 13 % elanikkonnast, samas kui väike- 
ja eeslinnades oli nende osakaal 8 % ja maapiir-
kondades alla 4 % (joonis 5.15). Samuti suurenes 
see osakaal aastatel 2015–2020 linnades rohkem 
(1,5 protsendipunkti võrra) kui väike- ja eeslinna-
des (0,8 protsendipunkti võrra), samas kui maa-
piirkondades jäi see samaks. 

ELi sisserändajate osakaal on märksa vähem lin-
nadesse kontsentreerunud ja moodustab ligikaudu 
sama suure osa elanikkonnast kui väike- ja ees-
linnades (2020.aastal 4 %). Neid esineb vähem 
maapiirkondades (moodustads ainult 2,5 % ela-
nikkonnast). Aastatel 2015–2020 suurenes nen-
de osakaal ainult linnades ja ka siis ainult veidi 
(0,2 protsendipunkti võrra). 

33 Ibid.

4.2 Kolmandatest riikidest 
sisserändajate tööhõive määr kasvas, 
kuid rohkem meeste kui naiste puhul 

ELis kasvas 20–64-aastaste inimeste üldi-
ne tööhõive määr 2015. ja 2020. aasta vahel 
3,3 protsendipunkti võrra 72,5 %-ni (viimasel aas-
tal oli see COVID-19 tõttu veidi alla 2019. aasta 
taseme). Riigisündinute määr kasvas 3,7 protsen-
dipunkti võrra, mis on rohkem kui kahe sisserän-
dajate rühma puhul (2,9 protsendipunkti ELi sis-
serändajate ja 1,6 protsendipunkti kolmandate 
riikide sisserändajate puhul). Eelkõige oli maapiir-
kondades elavatel sisserändajatel roll teatud tüüpi 
põllumajandustootmiste säilitamisel, kus on pidev 
nõudlus ajutise tööjõu järele, samas kui linnades 
täidavad nad edukalt nõudlust teatud teenuste-
sektorites.34 Lõhe riigisündinute ja kolmandatest 
riikidest pärit inimeste vahel oli ELi poliitika toetu-
sel vähenenud35 See suurenes ainult 2020. aastal, 
mis viitab sellele, et pandeemia ja selle ohjami-
seks võetud meetmed mõjutasid rohkem sisserän-
dajate tööhõivet (joonis 5.16). 

34 Natale et al. (2019).

35 ELi seadusliku rände poliitika hõlmab tööjõu rännet (koos eridirek-
tiividega sinise kaardi direktiivi alla kuuluvate kõrgelt kvalifitsee-
ritud töötajate, hooajatöötajate ja ettevõtetevaheliste töötajate 
kohta), samuti üliõpilasi ja teadlasi, perekondade taasühinemisi 
ja pikaajalisi elanikke. 
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Allikas: Eurostat [lfst_r_pgauwsc], DG REGIO arvutused.
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Kaart 5.18 Väljaspool EL-i sündinud ja riigisündinud isikute tööhõive määra erinevus, 2020
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ELi sisserändajate tööhõive määr on sarnane riigi-
sündinute omaga (joonis 5.17). Enamikul ELi sis-
serändajatest on ELi kodakondsus, seega on neil 
samad elamis- ja tööturuõigused kui riigisündinud 
elanikel36. Sellest tulenevalt võivad nad vabalt ko-
lida kõrgemate palkade ja suuremate tööhõivevõi-

36 Töötajate vaba liikumine on üks neljast vabadusest, mida ELi ko-
danikud nautida saavad. See on tagatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 45.

malustega piirkondades-
se ning neil on tavaliselt 
töö kaotamise korral ko-
limisel vähem takistusi 
kui kolmandate riikide 
sisserändajatel37.

Kolmandate riikide sis-
serändajate tööhõi-
ve määr on hoolimata 
edusammudest oluliselt 
madalam kui riigisündi-
nud elanike oma (62 % 
võrreldes 74 %-ga), pea-
miselt naiste madala 
tööhõive määra (53 %) 
tõttu. Rootsis ja Belgias 
oli üldine lõhe 2020. aas-
tal 20 protsendipunkti; 
naiste puhul oli see pea-

aegu kaks korda suurem kui meestel (28 protsen-
dipunkti 15 protsendipunkti vastu). 

Enamasti on kolmandate riikide sisserändajate 
tööhõive määr kõrgem piirkondades, kus on kõr-
ge riigisündinud inimeste tööhõive määr38, kuid 

37 Vt Euroopa Komisjon (2021i) iga-aastase teabe saamiseks Eli-
sisese liikuvuse kohta. 

38 OECD (2021a).
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Allikas: Eurostat [lfst_r_pgauwsc], DG REGIO arvutused.
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seal on ka erinevus riigisündinud inimestega 
võrreldes kõige suurem, eriti naiste puhul (kaa-
rt 5.18). Seetõttu on lõhe ELi loodeosas keskmi-
selt 15 protsendipunkti, samas kui ELi lõunaosas 
on see erinevus vaid 5 protsendipunkti ja idaosas 
2 protsendipunkti (joonis 5.18). Nende kolme rüh-
ma tööhõivemäärade erinevus linnade ja maapiir-
kondade vahel on väike. 

ELis jäi üldine sooline erinevus tööhõive määras 
aastatel 2015–2019 muutumatuks ja vähenes 
veidi 2020. aastal, kui meeste määr oli 78 % ja 
naiste oma 67 % (vt punkt 5). Seevastu COVID-19 
pandeemia peatas kolmandate riikide sisserända-
jatest naiste tööhõivemäära tõusu ning kolman-
date riikide sisserändajate sooline lõhe suurenes 
3 protsendipunkti võrra 20 protsendipunktile võr-
reldes 11 protsendipunktiga riigisündinute puhul.
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Allikas: Eurostat [lfst_r_eredcobu], DG REGIO arvutused.
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Allikas: Eurostat [edat_lfs_9915], DG REGIO arvutused.
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4.3 Kolmanda taseme haridusega 
kolmandate riikide sisserändajate 
tööhõive lõhe on suurim, samas kui 
kolmanda taseme hariduse omandamise 
tase on 4 protsendipunkti madalam

Põhiharidusega inimeste puhul on kolmandate 
riikide sisserändajate tööhõive määr vaid 2 prot-
sendipunkti võrra madalam kui riigisündinutel. 
Keskharidusega inimeste puhul suureneb vahe 
8 protsendipunktini ja kõrgharidusega inimeste 

puhul 15 protsendipunktini. See on tingitud eel-
kõige naiste märkimisväärsest tööhõive lõhest 
(19 protsendipunkti), aga ka üldisemalt võimali-
kest raskustest välismaiste kvalifikatsioonide tun-
nustamisel (joonis 5.19).

Kolmandikul (33 %) 25–64-aastastest riigisündi-
nud ja ELi sisserändajatest on kõrgharidus, võrrel-
des 29 %-ga kolmandate riikide sisserändajatest. 
Kõigi kolme rühma puhul on kõrgharidusega inime-
sed üldjuhul koondunud linnadesse. See kehtib eriti 
riigisündinute kohta, kelle puhul on  kõrgharidusega 

Kast 5.7 Ränne ja piirkondlik majandusareng

1 OECD (2022, ilmumas).

Peagi ilmuvas OECD aruandes1 hinnatakse rände 
ebaühtlast mõju piirkondadele ja linnadele. Üks sel-
le peatükkidest analüüsib rände mõju regionaala-
rengule innovatsiooni, rahvusvahelise kaubanduse, 
tööturgude ja üldise majanduskasvu kaudu. 

Sisserändajad kalduvad suurendama piirkondlik-
ku SKP-d elaniku kohta ja aitama kaasa piirkond-
likule majanduslikule lähenemisele nii liikmesrii-
kide sees kui ka nende vahel. Sisserändajad võivad 
suurendada piirkondlikku SKP-d elaniku kohta, kuna 
nad on nooremad ja toovad sageli täiendavaid os-
kusi ning täidavad puudusi kriitilistel ametikohtadel. 
Uuringus leitakse, et keskmiselt on sisserändajate 
osakaalu 10 % suurenemine seotud 0,15 % kõrge-
ma SKP-ga inimese kohta. See mõju on tugevam 
vähem arenenud piirkondade puhul, eriti madalama 
sissetulekuga ELi liikmesriikides. Üldiselt on liik-
mesriigi 25 % vaeseimate piirkondade puhul rände 
positiivne mõju SKP-le elaniku kohta enam kui kaks 
korda suurem (0,36 %). Selle tulemusena võib ränne 
aidata vähem arenenud piirkondadel ülejäänud as-
jaomastele liikmesriikidele ja ELile järele jõuda. 

Sisserändajad panustavad innovatsiooni, tuues 
oma sihtpiirkondadesse OECD riikides uusi ideid. 
Kasutades üksikasjalikku teavet patentide ja sis-
serändajate osakaalu kohta omavalitsustes näitab 
uuring, et sisserändajad suurendavad oma piirkon-
nas patendialast tegevust ja soodustavad kohalikku 
innovatsiooni. Need positiivsed mõjud piirduvad aga 
piirkondadega, mis olid juba innovaatilised ja kõrge 
patendialase tegevuse tasemega, peamiselt linna-
piirkondades. 

Sisserändajate kohalolek mõjutab piirkonda-
de rahvusvahelist kaubandust. Euroopas aitavad 
migrandid oma sihtpiirkondadel luua uusi kau-
bandusvõrgustikke, vähendada teabekulusid, luua 
nõudlust päritoluriikide kaupade järele ning suuren-
dada piirkondlikku eksporti ja importi. Keskmiselt 
10 %-line sisserändajate osakaalu kasv mõnes Eu-
roopa regioonis toob kaasa 3,2 % suurema impordi, 
sh ekspordis kasutatavate vahesaaduste impordi, ja 
1,2 % ekspordi kasvu. See mõju on suurem piirkon-
dades, kus on rohkem kõrge kvalifikatsiooniga sisse-
rändajaid ja mis on ELi-välise kaubanduse seisuko-
halt kõige olulisemad.

Tööturu reaktsioon sisserändajatele on Euroopas 
piirkonniti ja töötaja tüübiti erinev. Sisserändajate 
osakaalu suurenemine on seotud kohalike tööhõive 
kasvu lühiajalise aeglustumisega, eriti madala kvali-
fikatsiooniga töötajate seas. See mõju nõrgeneb või 
kaob aja jooksul, kui piirkondlikud tööturud kohane-
vad. Piirkondades, kus SKP elaniku kohta on kõrgem, 
sulanduvad sisserändajad tööjõu hulka kergemini, 
mille tulemuseks on väike või puuduv mõju koha-
likule tööjõule. 

Aruandes jõutakse järeldusele, et suunatud abinõud 
võivad rände soodsat mõju regionaalarengule laien-
dada. Näiteks investeerimine kohalike töötajate (eri-
ti kolmanda taseme hariduseta töötajate) ja vähem 
arenenud piirkondade kvalifikatsiooni tõstmisse võib 
aidata lahendada tööturu probleeme ja tugevdada 
piirkondlikku arengut.
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inimeste osakaal linna-
des peaaegu kaks korda 
suurem kui maapiirkon-
dades (44 % võrreldes 
23 %-ga). ELi sisserän-
dajate puhul on erinevus 
väiksem (42 % vs. 27 %) 
ja kolmandate riikide sis-
serändajate puhul veelgi 
väiksem (33 % vs. 24 %).

15–24-aastaste sisse-
rändajate hulgas on suu-
rem tõenäosus, et nad ei 
tööta ega osale haridu-
ses või koolituses, kui rii-
gisündinud elanike puhul 
(20 % vs.10 %). 

4.4 Kolmandate 
riikide 
sisserändajatel 
on vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse 
risk kahekordne 

2019. aastal loeti umbes 
10 miljonit 15-aastast ja 
vanemat sisserändajat 
olevat vaesuse või sot-
siaalse tõrjutuse ohus. 
Siia kuuluvad kaks mil-
jonit ELi sisserändajat 
(22 % nende koguarvust) 
ja 8,5 miljonit kolmanda-
te riikide sisserändajat 
(38 % nende koguarvust). 
Mõlema grupi osakaal 
oli 3 protsendipunkti madalam kui 2015. aastal. 
Majanduse ja tööturu paranemine viis väga mada-
la tööhõivega leibkondades elavate inimeste osa-
kaalu vähenemiseni, samas kui suure materiaalse 
puuduse all kannatavate inimeste osakaal vähenes 
veelgi enam, eriti kolmandate riikide sisserändaja-
te hulgas. Asjaolu, et vaesusohus olevate inimeste 
osakaalus toimus ainult väike vähenemine, näitab 
siiski, et paljude kolmandate riikide sisserändajate 
sissetulekud on endiselt väga madalad. 

Kolmandate riikide sisserändajate vaesuse või 
sotsiaalse tõrjutuse riski määr oli 2019. aastal 
õigupoolest kaks korda suurem kui riigis sündinu-
tel. Vaesusriskis kolmandate riikide sisserändajate 
osakaal, kes on samaaegselt ka suures materiaal-
ses puuduses ja kes elavad väga madala tööhõi-
vega leibkonnas, oli peaaegu kolm korda suurem 
kui samas riigis sündinud isikutel (2,7 % võrreldes 
1 %-ga) (joonis 5.20).
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Joonis 5.20 Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimeste 
alampopulatsioonide ristumiskoht riigis sündinute ja 
sisserändajate jaoks, EL, 2019 
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Joonis 5.21 Sisserändajate osakaalu erinevus ja erinevus vaesuse 
või sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimeste määras (pp) ELi linnade 
ja maapiirkondade vahel, 2019

Horisontaaltelg näitab AROPE määra erinevust (pp) linnade ja maapiirkondade vahel. 
Vertikaaltelg näitab erinevust (pp) sisserändajate osakaalus kogurahvastikust linnade 
ja maapiirkondade vahel.
Allikas: Eurostat [ilc_peps13] ja [lfst_r_pgauwsc], DG REGIO arvutused.
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Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse riskiga inimeste 
määr kogu elanikkonna kohta varieerus 2019. aas-
tal linnade (21,3 %), väike- ja eeslinnade (19,2 %) 
ning maapiirkondade (22,4 %) vahel vaid veidi. 
Siiski tähendab sisserändajate suur kontsentrat-
sioon linnades – 45 % muudest ELi riikidest ja 
peaaegu 60 % kolmandatest riikidest pärit inimesi 
elab linnades, võrreldes vähem kui 40 %-ga riigi-
sündinutega, et vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse 
riskiga sisserändajate arv võib olla linnades suu-
rem kui maapiirkondades. Eriti kehtis see Belgia ja 
Austria puhul (joonis 5.21). 

Materiaalne ja sotsiaalne puudus (vt määratlust 
joonise 5.22 märkuses) on alates 2015. aastast 

kogu ELis vähenenud. Siiski on see teistest rüh-
madest sagedamini levinud kolmandate riikide 
sisserändajate seas, mõjutades neist umbes kaks 
korda suuremat osa kui samas riigis ja ELis sündi-
nud inimeste puhul. See oli 2019. aastal eriti näha 
maapiirkondades (26 %) võrreldes linnade (24 %) 
ning väike- ja eeslinnadega (22 %). 

5. Kus ELis on naistel hea 

Sooline võrdõiguslikkus on üks ELi põhiväärtusi ja 
see on Euroopa sotsiaalõiguste sambas olulisel 
kohal. Üks ÜRO kestliku arengu eesmärkidest on 
soolise võrdõiguslikkuse saavutamine ning kõi-
gi naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamine 
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Joonis 5.22 Riigisündinute ja sisserändajate (18+) materiaalse puuduse määrad ELis 
aastatel 2015 ja 2019

Allikas: Eurostat [ilc_mddd16] ja [ilc_mdsd05], DG REGIO arvutused.

Suur materiaalne puudus: vähemalt nelja järgmistest punktidest 

ei saanud isik endale lubada:

 • tasuda oma üüri-, kodulaenu- või kommunaalmakseid;

 • hoida oma kodu piisavalt soojas;

 • tulla toime ootamatute kulutustega;

 • süüa regulaarselt liha või valku;

 • käia puhkusel;

 • osta televiisor;

 • osta pesumasin;

 • osta auto;

 • osta telefon.

Materiaalne ja sotsiaalne puudus: vähemalt viit järgmistest punk-

tidest ei saanud isik endale rahalistel põhjustel lubada:

 • tulla toime ootamatute kulutustega;

 • lubada endale nädalast iga-aastast puhkust kodust eemal;

 • vältida võlgnevusi (kodulaen, üür, kommunaalmaksed ja/

või järelmaksud);

 • lubada endale igal teisel päeval süüa liha, kana või kala 

või samaväärset taimetoitu;

 • hoida oma kodu piisavalt soojas;

 • lubada endale isiklikuks tarbeks autot/kaubikut;

 • vahetada välja kulunud mööbel;

 • asendada kulunud rõivad uutega;

 • omada kaht paari sobivaid jalatseid;

 • kulutada igal nädalal väikese summa enda peale (tasku-

raha);

 • tegeleda regulaarselt vaba aja tegevustega;

 • saada vähemalt kord kuus sõprade/perega kokku, et toitu 

või jooki nautida;

 • kasutada isiklikku internetiühendust.
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 aastaks 2030 (SDG5), samas kui hiljuti vastu võe-
tud ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia aasta-
teks 2020–2025 on mõeldud tagama, et kõik ELi 
poliitikavaldkonnad aitaksid kaasa soolise võrdõi-
guslikkuse saavutamisele. 

Mõnes ELi piirkonnas on naistel võimalik paran-
dada oma majanduslikku, sotsiaalset ja poliitilist 
positsiooni, samas kui teistes piirkondades on neil 
seda raskem teha. Vaatamata tugevale poliitilise-
le pühendumusele saavutada ELis sooline võrd-
õiguslikkus, on naiste ja meeste vahel erinevates 
eluvaldkondades, näiteks juurdepääsus tööturule, 
töötasus ja töötingimustes ning otsuste langeta-
mises suured erinevused39.

39 Euroopa sotsiaalõiguste samba 2. põhimõte nõuab naiste ja 
meeste võrdset kohtlemist ja võrdseid võimalusi tööturul, töötin-
gimustes ja karjääriredelil ning õigust võrdsele palgale.

2020. aastal oli meeste (20–64-aastaste) tööhõi-
ve määr ELis ligikaudu 11 protsendipunkti võrra 
kõrgem kui naistel (78 % vs 67 %) ning see lõhe on 
jäänud viimastel aastatel muutumatuks (vähemalt 
pärast 2013. aastal alanud majanduse elavne-
mist). Sooline erinevus oli eriti suur vähem arene-
nud piirkondades (17 protsendipunkti 2020. aastal) 
ning ELi lõuna- ja idaosas (mõlemas 15 protsen-
dipunkti) (tabel 5.5). Meeste tööhõive määr oli 
kõrgem kui naiste oma kõigis piirkondades, välja 
arvatud Leedu pealinnaregioonis, kuid nende va-
hel olid märkimisväärsed erinevused (kaart 5.19). 
2020. aastal oli see lõhe üle 20 protsendipunk-
ti Maltal, Korsikas, mitmes Kreeka ja Rumeenia 
piirkonnas ning Lõuna-Itaalias. Sooline erinevus 

Tabel 5.5 Sooline lõhe tööhõives ja töötuse määr piirkonnarühmade lõikes, 2020

Enam arenenud 
piirkonnad

Üleminekupiirkonnad Vähem arenenud 
piirkonnad

EL 

Sooline lõhe (N-M) 
tööhõivemäärades (20–64), pp 

–9,0 –9,1 –17,2 –11,0

Sooline lõhe (N-M) tööpuuduse 
määrades (15–74), pp 

0,0 0,5 1,5 0,5

ELi loodeosa ELi lõunaosa ELi idaosa EL

Sooline lõhe (N-M) 
tööhõivemäärades (20–64), pp

–7,0 –15,4 –14,6 –11,0

Sooline lõhe (N-M) tööpuuduse 
määrades (15–74), pp 

–0,5 2,8 0,0 0,5

Allikas: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] ja [lfst_r_lfu3rt]. DG REGIO arvutused.
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Joonis 5.23 Tööhõive määra sooline lõhe haridustaseme ja piirkonnarühma järgi, 2020

Allikas: Eurostat [lfst_r_lfe2emprc], DG REGIO arvutused.
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tööhõive määras oli seda suurem, mida madalam 
oli haridustase, ning kõige suurem oli see vähem 
arenenud piirkondades, seda kõigi haridustaseme-
te puhul (joonis 5.23).

Naiste palju madalam tööhõive määr ei tähen-
da siiski suuremat tööpuudust (kaart 5.20), sest 
palju rohkem naisi kui mehi ei otsi aktiivselt tööd. 
Sageli piiravad naise osalemist tööturul ja ette-
võtluses laste ja ülalpeetavate vanurite hooldu-
sasutuste puudumine ja soostereotüübid. ELi ta-
sandil oli naiste töötuse määr 2020. aastal ainult 
0,5 protsendipunkti kõrgem kui meeste oma, kuigi 
vähem arenenud piirkondades oli erinevus suurem 
(1,5 protsendipunkti) kui üleminekupiirkondades 

(0,5 protsendipunkti), kusjuures naiste määr oli 
(3 protsendipunkti võrra) kõrgem kui meestel eel-
kõige ELi lõunapoolsetes piirkondades. Ainult ELi 
loodepoolsetes piirkondades oli see määr naiste 
puhul madalam kui meeste puhul (tabel 5.5).

5.1 Euroopa Liidu naiste haridustase 
on kõrgem kui meestel

ELis on kõrgharidus rohkematel 25–64-aastastel 
naistel kui meestel, ja see kehtib kõigis piirkonda-
des, välja arvatud mitmes Saksamaa ja Austria 
piirkonnas ning Madalmaade lõunapoolsetes piir-
kondades. Aastatel 2018–2020 oli keskmiselt 

Tabel 5.6 Sooline lõhe kolmanda taseme hariduses piirkonnarühmade lõikes, 2018–2020 keskmine

Enam arenenud 
piirkonnad

Üleminekupiirkonnad Vähem arenenud 
piirkonnad

EL 

25–64-aastaste kolmanda taseme 
haridusega naiste ja meeste osakaalu 
erinevus protsendipunktides

1,8 6,5 7,4 4,8

ELi loodeosa ELi lõunaosa ELi idaosa EL

25–64-aastaste kolmanda taseme 
haridusega naiste ja meeste osakaalu 
erinevus protsendipunktides

1,7 5,7 8,8 4,8

Allikas: Eurostati tabel [edat_lfse_04], DG REGIO arvutused.
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Joonis 5.24 Naised ja poliitiline võim ELis, 2011–2020
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35 % selle vanuserühma naistest ülikooliharidus, 
võrreldes 30 % meestega. Lõhe on pigem väik-
sem enam arenenud piirkondades ja ELi loode-
poolsetes piirkondades (tabel 5.6). Eestis, Lätis ja 
Soomes oli kolmanda taseme haridusega naiste 
osakaal 16 protsendipunkti või rohkemgi suurem 
kui meestel. 

Naised poliitikas

Euroopa Nõukogu soovitas 2003. aastal naiste 
ja meeste tasakaalustatud osalemist kõigis po-
liitiliste ja avalike otsuste langetamise organites, 
kusjuures naiste osakaal ei peaks langema alla 
40 %. Lisaks sellele nõuab ÜRO säästva arengu 
tegevuskava naiste täielikku ja tõhusat osalemist 
ja võrdseid võimalusi juhtimiseks kõigil poliitiliste 
ja majandusalaste otsuste tegemise tasanditel 
(SDG5). Edusammud on siiani aeglased ja kogu 
ELis valitsevad suured erinevused.

2020. aastal oli vaid iga kolmas riigi valitsus-
te ja parlamentide, piirkondlike assambleede ja 
juhatuste ning kohalike volikogude liige naine 
( joonis 5.24). Kuigi naiste osakaal oli riikide valit-
sustes ja parlamentides 8 protsendipunkti võrra 
suurem kui 2011. aastal, oli osakaalu suurenemi-
ne piirkondlikes valitsustes (2 protsendipunkti võr-
ra), piirkondlikes assambleedes (3 protsendipunkti 
võrra) ja kohalikes volikogudes (veidi alla 4 prot-
sendipunkti võrra) tunduvalt väiksem. Sellise tem-
po juures jõuab naiste osakaal riikide valitsustes 
ja parlamentides 50 %ni 2040. aastaks, kohalikes 
volikogudes alles 2060. aastaks, piirkondlikes as-
sambleedes 2070. aastaks ja piirkondlikes omava-
litsustes 2090. aastaks. 

Piirkondliku ja kohaliku tasandi suhteliselt aegla-
se arengu üheks põhjuseks võib olla see, et need 
alustasid perioodi alguses oluliselt suurema naiste 
osakaaluga kui riikide valitsused ja parlamendid. 
Piirkondades, kus 2010. aastal oli naiste osakaal 
piirkondlikes assambleedes väike, oli seega järg-
neva 11 aasta jooksul suurim kasv.

Kast 5.8 Soolise võrdõiguslikkuse 
strateegia 2020–20251

1 Euroopa Komisjon (2020k).

Soolise võrdõiguslikkuse strateegia hõlmab Eu-
roopa Komisjoni tööd soolise võrdõiguslikkuse 
vallas ning seab poliitikaeesmärgid ja peamised 
tegevussuunad perioodiks 2020–2025.

Peamised eesmärgid on soolise vägivalla lõpe-
tamine, soostereotüüpidega võitlemine, sooliste 
lõhede kaotamine tööturul, võrdse osalemise 
saavutamine erinevates majandussektorites, 
soolise palga- ja pensionilõhe probleemiga tege-
lemine, soolise hoolduslõhe kaotamine ning soo-
lise tasakaalu saavutamine otsuste tegemisel ja 
poliitikas.

Selle strateegia rakendamine põhineb kahesu-
gusel lähenemisviisil, milleks on soolise võrdõi-
guslikkuse saavutamise meetmete suunamine 
ja soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise tu-
gevdamine. Viimase poole püüeldakse, kaasates 
süstemaatiliselt soolist aspekti poliitika kujun-
damise kõikidesse etappidesse kõigis ELi polii-
tikavaldkondades, nii sise- kui ka välispoliitikas.

Kast 5.9 Sooline mõõde 
mitmeaastases finantsraamistikus 
2021–2027

Äsja vastu võetud mitmeaastane finantsraamis-
tik aastateks 2021–2027 hõlmab soolist mõõ-
det kogu ulatuses, täpsemalt erinevates ELi ra-
hastamis- ja eelarvetagatisvahendites (eelkõige 
ESF+, ERDF, Loov Euroopa, Euroopa merendus- 
ja kalandusfond, Ühtekuuluvusfond ja InvestEU 
programm). Rahastamine toetab naiste tööturul 
osalemist ning töö- ja eraelu tasakaalu, inves-
teerib hooldusasutustesse, toetab naiste ette-
võtlust, võitleb soolise segregatsiooniga teatud 
kutsealadel ning tegeleb tüdrukute ja poiste ta-
sakaalustamata esindatusega teatud haridus- ja 
koolitussüsteemide osades.

Lisateavet mitmeaastase finantsraamistiku 
2021–2027 kohta leiate siit:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/
long-term-eu-budget_et.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_et
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Kaart 5.22 Naiste osakaalu muutus piirkondlikes esinduskogudes, 2010–2021
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Kaart 5.21 Naised piirkondlikes esinduskogudes, 2021
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Kaart 5.24 Sooline lõhe eluga rahulolus, 2019
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Kaart 5.23 Eluga rahul olevad naised, 2019
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2021. aastal moodustasid naised kogu ELi piir-
kondlike esinduskogude liikmetest poole või enam 
vaid 16 juhul 285-st. Kahes Ungari piirkondlikus 
assamblees ei ole üldse naisliikmeid ning mitmes 
Ungari ja Rumeenia piirkondlikus assamblees on 
naisliikmeid vähem kui 10 %. Naiste osakaal on 
suurim (40 % või rohkem) Hispaania, Prantsusmaa, 
Rootsi ja Soome piirkondlikes assambleedes (kaa-
rt 5.21). On murettekitav, et mõnes ELi piirkonnas, 
peamiselt ELi idaosas, ei olnud naiste osakaal 
2010. aastal mitte ainult väike, vaid see vähenes 
2021. aastale eelneva 11 aasta jooksul veelgi 
(kaart 5.22).

5.2 Naiste eluga rahulolu ning 
arvamused töövõimaluste ja 
isikliku turvalisuse kohta

Küsimusele, kas nad on oma eluga rahul, vastas 
2019. aastal jaatavalt umbes 33 % ELi naistest 
ja 35 % meestest, kuigi see väike keskmine eri-
nevus varjab suuri erinevusi paljudes liikmesriiki-
des ja piirkondades (kaart 5.23). Kõigis Bulgaaria 
ja Horvaatia piirkondades ja paljudes Kreeka ja 
Itaalia piirkondades oli oma eluga rahul vähem kui 
20 % naistest. Õigupoolest oli see näitaja mitmes 
paigas alla 10 % - Bulgaarias Severoiztochenis 
(6 %) ja Severen tsentralenis (7 %) ning Horvaatias 
Kontinentalna Hrvatskas (9 %) (kuigi nendes piir-
kondades oli see näitaja ka meeste puhul alla 
10 %). Seevastu oli see näitaja üle 70 % kõigis 
Soome piirkondades, kus Helsingi-Uusimaa ja 
Lääne-Soome piirkondades vastas palju suurem 
osa naistest kui meestest (13 protsendipunkti võr-
ra), et on oma eluga rahul. Seevastu Saksamaal 
Saksi-Anhaltis oli olukord vastupidine (naiste 
osakaal oli 25 protsendipunkti võrra väiksem kui 
meeste oma) ja Kirde-Itaalias (6 protsendipunkti 
võrra väiksem) (kaart 5.24).

Kui küsiti töövõimaluste kohta, arvas 51 % mees-
test kõigis ELi piirkondades 2019. aastal, et nen-
de elukohas on hea aeg töö leidmiseks (st et 
neil on märkimisväärseid töövõimalusi), samas 
kui naistest arvas seda vaid 40 %. Siiski esine-
sid piirkonniti suured erinevused (kaart 5.25). Kui 
Itaalia NUTS 1 piirkonnas, sealhulgas Sitsiilias ja 
Sardiinias, oli vaid 10 % naistest oma piirkonna 
töövõimaluste suhtes positiivselt meelestatud, 

siis Tšehhi Vabariigis Praha piirkonnas oli seda 
peaaegu 90 % naistest. Meeste ja naiste vaheli-
ne erinevus oli suurim Portugalis Madeira auto-
noomses piirkonnas (5 % meestel ja 24 % naistel), 
millele järgnesid Saarimaa (67 % meestel, 44 % 
naistel) ja Saksamaa Rheinland-Pfalzi piirkond 
(78 % meestel, 55 % naistel). Seevastu Soomes 
Helsingi-Uusimaal ja Saksamaal Bremenis hindas 
töövõimalusi positiivselt rohkem naisi kui mehi. Ka 
Leedus oli positiivne arvamus rohkematel naistel 
kui meestel, kuigi selles riigis oli üldine rahulolu 
madal (naiste puhul 28 %, meeste puhul 22 %) 
(kaart 5.26).

Inimesed, kes tunnevad end turvaliselt ja usalda-
vad teisi, on ka oma eluga rohkem rahul. Need, kes 
on kogenud või kardavad kuritegevust, kalduvad 
vähem tegelema tegevustega vabas õhus ning 
tunnistavad suuremat stressi ja madalamat hea-
olu. Turvalisus on üks elu aspekte, mis on elukoha 
juures oluline, eriti naiste puhul. Hiljutise Euroopa 
linnades läbi viidud uuringu kohaselt tundis end öö-
sel üksi jalutades turvaliselt umbes 80 % meestest, 
kuid ainult 64 % naistest. ELi piirkondade üldvaa-
tes tundis vähem kui 40 % naistest end turvaliselt 
Ungaris Põhja-Alföldis (35 %), Kirde-Rumeenias 
(38 %) ja Kreekas Kentriki Elladas (39 %). Skaala 
teises servas tundis üle 80 % naistest end turvali-
selt Luksemburgis (81 %), Leedu pealinnapiirkon-
nas (82 %), mitmes Lõuna-Austria ja Sloveenia 
piirkonnas (umbes 83 %) ning Hispaanias Norestes 
(84 %) (kaart 5.27). Erinevused naiste ja meeste 
vahel olid eriti suured (üle 30 protsendipunkti) 
Belgias Valloonias, Kreekas Voreia Elladas, Kesk-
Itaalias ning Ungaris Lõuna-Dunántúlis ja Põhja-
Alföldis (kaart 5.28).

5.3 Kui naised saavutavad 
vähem, siis on nad tavaliselt ka 
ebasoodsamas olukorras

On koostatud kaks liitindeksit, mis näitavad naiste 
saavutusvõimet erinevates piirkondades, võrrel-
des ELi parimaid tulemusi saavutavate naistega ja 
suhtnäitajana meestesse – esimese puhul naiste 
saavutuste indeks (FemAI) ja teise puhul naiste 
ebasoodsa olukorra indeks (FemDI) (kaart 5.29). 
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Kaart 5.26 Sooline lõhe töö leidmiseks sobiva aja väljakuulutamisel, 2019
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Kaart 5.25 Naised leiavad, et on hea aeg tööd otsida, 2019
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Kaart 5.28 Sooline ebavõrdsus turvatundes öösel üksi kõndides, 2019
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Kaart 5.27 Naiste turvatunne öösel üksi kõndides, 2019
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Kaart 5.29 Naiste saavutuste ja ebasoodsa olukorra indeks, 2021
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Kast 5.10 Piirkondlik soolise võrdõiguslikkuse monitooring: kontseptuaalne raamistik

Piirkondlik soolise võrdõiguslikkuse monitooring 
koosneb kahest liitindeksist: naiste saavutuste in-
deksist (FemAI) ja naiste ebasoodsa olukorra in-
deksist (FemDI). Esimene mõõdab naiste saavutuste 
taset võrreldes parimate tulemustega piirkonna-
ga ja jääb vahemikku 0 (madalaim tulemus) kuni 
100 (parim tulemus). Teine mõõdab naiste tulemusi 
meestega võrreldes ja jääb vahemikku 0 (tähendab 
võrdsust meestega) kuni 100.

Indeksid on arvutatud 235 NUTS 2 piirkonna kohta 
ja põhinevad 33 näitajal, mis on rühmitatud seits-

messe valdkonda: töö ja raha, teadmised, aeg, võim, 
tervis, ohutus, turvalisus ja usaldus ning elukvaliteet.

Töö ja raha valdkond mõõdab tööhõive ja heade 
töötingimuste kättesaadavuse ulatust ning soolist 
ebavõrdsust rahaliste vahendite osas; teadmiste 
valdkond hõlmab hariduse omandamist, hariduses 
ja koolituses osalemist, soolist segregatsiooni ja 
varakult haridusest lahkumist; aja domeen hõlmab 
ühiskondlikule tegevusele kulutatud aega; võimu 
valdkond hõlmab otsustusprotsessis osalemise ula-
tust; tervise valdkond hõlmab tervislikku seisundit ja 

Tabel 5.7 Piirkondlik soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2021

1. Töö ja raha 2. Teadmised 3. Aeg 4. Võim

Täis- ja osalise tööajaga 
tööhõive määr 

Kolmanda taseme 
hariduse lõpetajad 

Osaleb regulaarselt 
vaba aja tegevuses 

Ministrite osakaal 
riikide valitsustes 

Töötuse määr Formaalne või 
mitteformaalne 
haridus ja koolitus

Annetas raha  
heategevuseks

Liikmete osakaal riikide 
parlamentides 

Kolmanda taseme 
haridusega töötavad isikud

Madala  
haridustasemega  
noored*

Aitas võõrast,  
kes vajas abi

Liikmete osa 
piirkonnakogudes 

Keskmine kuutöötasu Noored, kes ei ole tööga 
hõivatud ega osale 
hariduses ega koolituses

Panustas vabatahtlikult 
aega organisatsioonis

Piirkondlike juhtide  
osakaal 

Kohalike omavalitsuste 
liikmete osakaal 

5. Tervis 6. Ohutus, turvalisus ja 
usaldus

7. Elukvaliteet

Enda hinnangul hea 
või väga hea tervis

Öine turvalisus Tunneb end puhanuna

Terviseprobleem,  
mis takistab  
normaalset elu

Sugulased ja sõbrad 
loodavad abile 

Naerab ja naeratab palju

Oodatav eluiga 
sünnimomendil 
absoluutväärtuses*

Naisi koheldakse 
lugupidavalt  
ja väärikalt

Tunneb rõõmu

Pahaloomuliste  
neoplastiliste ja 
südame-veresoonkonna 
haiguste suremus *

Avaldas ametiisikule 
arvamust

Eluga rahulolu

Täitmata meditsiinilised 
vajadused puuduvad 

Võimalused sõpru leida 

Täitmata 
hambaravivajadused 
puuduvad

Vabadusega rahul

33 näitajat FemAI indeksis 
30 näitajat FemDI indeksis (FemDI-s puuduvad näitajad tähistatud tärniga *) 
Maksimaalne näitajate arv 6. valdkonnas jaotistes tervis ja elukvaliteet 
Minimaalne näitajate arv 4. valdkonnas jaotistes töö ja raha, teadmised, aeg ja ohutus, turvalisus ja usaldus
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Naised saavutavad kõige rohkem Põhjamaades ja 
enamikus Austria piirkondades ning kõige vähem 
saavutavad naised ELi lõuna- ja idaosas asuva-
tes piirkondades. Nad on kõige vähem ebasood-
sas olukorras enamikus Põhjamaade liikmesriiki-
des ning Prantsusmaal ja Hispaanias, eriti vähe 
Prantsusmaal Auvergne’is, Hispaanias La Rioja ja 
Galicia piirkonnas ning Soomes pealinnapiirkon-
nas, ning kõige ebasoodsamas olukorras Kreeka ja 
Rumeenia piirkondades.

5.4 Naiste saavutuste ja 
ebasoodsa olukorra võrdlemine

Piirkonnad, kus naised saavutavad kõige vähem ja 
on kõige ebasoodsamas olukorras, asuvad peami-
selt ELi lõuna- ja idaosas, samas kui ELi loodeosas 
saavutavad nad kõige rohkem ja on kõige vähem 
ebasoodsas olukorras. 

Keskmisest kõrgemad saavutused ja keskmisest 
madalam ebasoodne olukord on parim kombinat-
sioon. See on üsna tavaline loodepiirkondades ja 
Hispaanias. Paremuselt teine võimalus on, kui nii 
saavutused kui ka ebasoodne olukord on üle kesk-
mise head, mis tähendab, et kuigi naised saavuta-
vad nendes piirkondades palju, puutuvad nad kok-
ku ebasoodsa olukorraga, kuna mehed saavutavad 
rohkem. See on nii Tšehhis, Sloveenias ja mõnes 
ELi loodeosa piirkonnas. 

Kolmanda koha kombinatsiooniks on madalad saa-
vutused ja vähene ebasoodne olukord, mis tähen-
dab, et nendes piirkondades ei ole saavutuste tase 
madal mitte naiste ebasoodsa olukorra tõttu, vaid 
seetõttu, et nii mehed kui ka naised saavutavad 
keskmisest vähem. Selliseid piirkondi on vaid 13: 
Belgias ja Bulgaarias mõlemas kolm, Horvaatias 
ja Leedus kaks ning Lätis, Poolas ja Portugalis üks. 
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Allikas: Annoni ja Bolsi (2020), DG REGIO arvutused.

juurdepääsu tervishoiuteenustele; ohutuse, tur-
valisuse ja usalduse valdkond hõlmab arusaamu 
isiklikust turvalisusest piirkondades, kus mehed 
ja naised elavad, ning usalduse ulatust perekon-
na, sotsiaalsete ringkondade ja ametiasutuste 
vastu; ja elukvaliteedi valdkond hõlmab nii selle 
erinevaid aspekte kui ka tööga rahulolu.

Näitajad pärinevad erinevatest andmeallikatest, 
kuid peamiselt Eurostatist (EU-LFS ja EU-SILC), 
Gallup World Poll küsitlusest ja Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituudist (EIGE).

Lisateabe saamiseks vt Norlén et al. (2021) ja 
interaktiivsed tööriistad, mis on saadaval aad-
ressil: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/in-
formation/Maps/gender-equality-monitor.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
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häid tulemusi, välja arvatud Rumeenia ja Bulgaaria 
piirkonnad. Suuremad on erinevused ülejäänud 
kahe mõõtme puhul, kus ilmneb selge ruumiline 
muster - ELi lõuna- ja idaosas asuvad piirkonnad 
on saanud madalaid tulemusi eelkõige võimaluste 
mõõtmes. 

Kõige ebasoodsam kombinatsioon on madal saa-
vutuste ja kõrge ebasoodsuse tase, mis tähen-
dab, et naiste saavutused on piiratud, kuna nad 
on meestega võrreldes ebasoodsamas olukorras, 
aga ka seetõttu, et meeste saavutused on samuti 
madalad. Sellised piirkonnad moodustavad 36 % 
ELi elanikkonnast ja on enamasti vähem arenenud 
piirkonnad ELi ida- ja lõunaosas. 

6. Sotsiaalse arengu mõõtmine 
piirkonna tasemel

ELi piirkondliku sotsiaalse arengu indeks (EU-SPI) 
põhineb ülemaailmse sotsiaalse arengu indeksi lä-
henemisviisil, mille eesmärk on mõõta „ühiskonna 
suutlikkust rahuldada oma kodanike põhivajadusi, 
luua ehituskivid, mis võimaldavad inimestel ja ko-
gukondadel parandada ja säilitada oma elukvali-
teeti, ning luua tingimused, mis võimaldavad kõi-
gil inimestel saavutada oma täielik potentsiaal“. 
Majandusnäitajad on EL-SPI-st välja jäetud, et 
seda saaks võrrelda selliste näitajatega nagu SKP 
elaniku kohta. 

2020. aasta väljaanne näitab, et ELi kui terviku tu-
lemus on 67 punkti 100-st, kusjuures ELi piirkon-
dade vahel on eri majandusarengu etappidel mär-
kimisväärseid erinevusi (kaart 5.30). Põhjamaade 
piirkondade tulemused on suhteliselt kõrged, sa-
mas kui ELi lõuna- ja idapoolsed piirkonnad kipu-
vad saama madalaid tulemusi. Kõik esikümnesse 
kuuluvad piirkonnad asuvad Rootsis, Soomes või 
Taanis. Rootsi Ülem-Norrlandi piirkond on kõrgei-
ma punktisummaga, korrates oma 2016. aasta 
tulemust. Viimased kümme piirkonda asuvad pea-
miselt Bulgaarias ja Rumeenias, kuid nende hulgas 
on ka kaks Prantsusmaa äärepoolseimat piirkonda, 
Prantsuse Guyane ja Mayotte. 

Kui enam arenenud piirkondade keskmine tule-
mus on 73 ja üleminekupiirkondades 70, siis vä-
hem arenenud piirkondade tulemus on vaid 58 
(joonis 5.25).

Kuigi EL tervikuna saab põhikomponentide arves-
tuses häid tulemusi (80 punkti 100-st), on olukord 
halvem heaolu aluste (64 punkti) ja veelgi halvem 
võimaluste valdkonnas (58) (kaart 5.31). Enamik 
piirkondi saab inimeste põhivajaduste valdkonnas 
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Kast 5.11 EU-SPI: ELi piirkondliku sotsiaalse arengu indeks (SPI)

EU-SPI on liitnäitaja, mis avaldati esmakordselt 
2016. aastal. 2020. aasta väljaanne põhineb 55 in-
dividuaalsel sotsiaalsel ja keskkonnanäitajal. 

Indeks sisaldab kolme sotsiaalse progressi mõõdet: 
inimese põhivajadused, heaolu alused ja võimalu-
sed, millest igaühes on neli komponenti. 

Indeks põhineb eeldusel, et need kolm mõõdet on 
sotsiaalse progressi kirjeldamiseks vajalikud. Hea 
sotsiaalse arengu taseme saavutamiseks tuleb ra-
huldada põhivajadused; vundamendi mõõde hõlmab 
sotsiaalse ja keskkonnaalase progressi arenenu-
maid tegureid ja võimaluste mõõde ühtse ja salliva 

ühiskonna kõige arenenumaid elemente. Poliitilisest 
vaatenurgast hõlmavad need kolm mõõdet erine-
vaid raskusastmeid. Lihtsam on näiteks rahuldada 
põhivajadusi kui parandada ühiskonna hoiakuid.

Andmed pärinevad paljudest allikatest, sealhul-
gas Eurostat, Gallup World Poll, DG REGIO, Euroopa 
Keskkonnaagentuur ja Euroopa Soolise Võrdõiguslik-
kuse Instituut. 

Lisateave: Annoni ja Bolsi (2020) ja https://ec.euro-
pa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_
progress2020. 

Tabel 5.8 2020. aasta Euroopa Liidu piirkondliku sotsiaalse arengu indeks

Inimeste põhivajadused Heaolu alused Võimalused

1. Toitumine ja esmane arstiabi
Suremus enne 65. eluaastat
Imikusuremus
Täitmata meditsiinilised  
vajadused
Ebapiisav toit

2. Vesi ja kanalisatsioon
Rahulolu vee kvaliteediga
Tualeti puudumine eluasemes
Kogumata reovesi
Reoveepuhastus

3. Peavari
Eluasemekulud
Eluaseme kvaliteet niiskuse  
tõttu UUS
Ülerahvastatus
Piisav küte

4. Isiklik turvalisus
Kuritegevus UUS
Öine turvalisus
Varastatud raha UUS
Rünnatud/Röövitud UUS

5. Põhiteadmiste kättesaadavus
Keskhariduse alustamise määr, 
vanus 14–18
Põhihariduse lõpetamise määr
Madala haridustasemega noored

6. Ligipääs teabele  
ja kommunikatsioonile
Kodune internet
Kodune lairibaühendus
Internetis suhtlemine ametiasu-
tustega
Internetiühendus UUS

7. Tervis ja heaolu
Oodatav eluiga
Enese hinnatud tervislik seisund
Vähki suremuse määr
Südamehaigustesse suremuse 
määr
Vaba aja tegevused UUS 
Liiklussurmad

8. Keskkonna kvaliteet
Õhusaaste NO2 UUS
Õhusaaste osoon
Õhusaaste PM10

Õhusaaste PM2,5

9. Isikuõigused
Usaldus riigi valitsuse vastu
Usaldus õigussüsteemi vastu
Usaldus politsei vastu
Aktiivne kodakondsus UUS
Naiste osalus piirkondlikes parlamentides UUS
Avalike teenuste kvaliteet

10. Isiklik vabadus ja valikuvõimalused
Vabadus eluvalikutes
Töövõimalused UUS
Mittevabatahtlik osaajaga / ajutine töötamine 
UUS
Noored, kes ei tööta, ei õpi ega osale  
koolitusel (NEET)
Korruptsioon avalikes teenustes

11. Sallivus ja kaasatus
Avalike teenuste erapooletus
Sallivus sisserändajate suhtes
Sallivus vähemuste suhtes
Sallivus homoseksuaalide suhtes
Sõprade leidmine UUS
Vabatahtlik töö UUS
Sooline tööhõivelõhe

12. Täiustatud hariduse ja elukestva  
õppe kättesaadavus
Kolmanda taseme hariduse omandamine
Kolmanda taseme hariduse alustamine
Elukestev õpe
Naiste elukestev haridus ja õppimine UUS

55 näitajat 
14 uut 

Allikas: Annoni ja Bolsi, 2020.

Näitajate maksimaalne arv komponentide kaupa: 7 võimalustes / sallivuses ja 
 kaasamises 
Näitajate minimaalne arv komponentide kaupa: 3 Heaolu alustes / Juurdepääsus 
põhiteadmistele

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
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6. peatükk 

Kodanikele lähemal olev Euroopa 

 • EL ei ole veel hakanud kahanema, kuid juba iga kolmas inimene elab piirkonnas, mille 
elanikkond on viimase kümne aasta jooksul vähenenud. 

 • Prognooside kohaselt hakkab ELi rahvastik lähikümnenditel vähenema, kuna sünnitusealiste 
naiste arv väheneb ja sündimuse määr on juba neli aastakümmet olnud allpool rahvastiku 
taastootmise taset. Kahaneva elanikkonnaga piirkonnas elava rahvastiku osakaal ulatub 
2040. aastaks prognooside kohaselt 50 %-ni. 

 • Eeldatav eluiga on viimasel kümnendil ELis kasvanud ja ühtlustunud, kuid erinevused on 
endiselt suured. Eeldatav eluiga on eriti madal ELi idaosas asuvates maapiirkondades, samas 
kui loodepoolsetes liikmesriikides on eeldatav eluiga maapiirkondades sama või kõrgem kui 
linnapiirkondades. 

 • Tänu kõrgele ja kasvavale eeldatavale elueale ning beebibuumi põlvkonna vananemisele 
prognoositakse 65-aastaste ja vanemate inimeste arvu kasvu peaaegu kõigis piirkondades, 
samas kui tööealiste inimeste, teismeliste ja laste arv väheneb. Paljudes lõuna- ja idapoolsetes 
piirkondades ületab vähenemine prognooside kohaselt rohkem kui kaks korda ELi keskmise. 

 • ELi maapiirkondade elanikud on eluga keskmiselt sama rahul kui linnade elanikud. Kui 
idapoolsetes liikmesriikides on suurem osakaal linnaelanikke eluga rahul kui maaelanikke, siis 
loodeosas on olukord vastupidine.

 • Peaaegu kõigis liikmesriikides on leibkonna sissetulekud linnades keskmiselt kõrgemad kui 
maapiirkondades. ELi loodeosas on aga oma rahalise olukorraga rahul rohkem maapiirkondades 
elavad leibkonnad. Selle põhjuseks võib olla eluasemete kõrge ja kasvav hind linnades võrreldes 
maapiirkondadega.

 • Maapiirkondade elanikud peavad paljude avalike ja erateenuste saamiseks sõitma kaugemale 
kui nende linnades elavad kaasmaalased. Kuigi mõned kohalikud teenused asuvad jalutuskäigu 
või jalgrattasõidu kaugusel, peavad maaelanikud enamiku teenuste saamiseks kasutama 
autot või busse. 

 • Piirkondlikud keskused pakuvad ümbruskonna elanikele rohkem teenuseid kui teised sama 
suured asulad. Neis külades, väikelinnades ja väiksemates linnades, mis on 45-minutilise 
autosõidu raadiuses suurimad asulad, on tõenäolisemalt kauplused, põhi- ja keskkoolid, 
pangad, arstid, apteegid, haiglad ja ülikool, mis tähendab, et nad võivad toimida laiema 
piirkonna majandusliku ja sotsiaalse keskusena.

 • Võrreldes linnaelanikega usaldavad maaelanikud vähem ELi, leiavad harvemini, et nende hääl 
ELis loeb, ja tunnevad ELiga väiksemat sidet. See linna- ja maapiirkondade lõhe võib aidata 
kaasa poliitilisele polariseerumisele. Maapiirkondade elanikud usaldavad pigem piirkondlikke 
ja kohalikke omavalitsusi, mis näitab, kui oluline on viimaste kaasamine piirkondlikesse ja 
kohalikesse arengustrateegiatesse. 
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6. peatükk

Kodanikele lähemal olev Euroopa

Sisserände kõrgem tase alates 2000. aastast on 
toonud kaasa väljaspool ELi sündinute arvu kasvu. 
2020. aastal jõudis väljaspool ELi sündinud elanik-
konna osakaal 8 %-ni, samas kui 2011. aastal oli 
see 6 %. Välismaal sündinud elanikkonna koguarv, 
kuhu kuuluvad ka teistes ELi liikmesriikides sün-
dinud, jõudis 2020. aastal 12 protsendini, võrrel-
des 10 protsendiga 2011. aastal ja 8 protsendiga 
2001. aastal. 

Välismaal sündinud rahvastiku osakaalu suurene-
mine koondus peamiselt lõuna- ja loodepoolsetes-
se liikmesriikidesse, kus see suurenes vastavalt 
5 %-lt 12 %-le ja 11 %-lt 16 %-le (joonis 6.2). 
Sellega edestab ELi loodeosa veidi USAd, kus vä-
lismaal sündinud elanike osakaal oli 2019.aastal 
14 %1. ELi idaosas on välismaal sündinud ela-
nikkonna osakaal palju väiksem (4 % võrreldes 

1 ELi piires liikumine on oluliselt lihtsam kui välismaalt USAsse 
elama asumine, kuid raskem kui USA-sisene kolimine. Selle tule-
musena ei ole ei välismaal sündinud inimeste ega väljaspool ELi 
sündinud inimeste osakaal täpselt samaväärne USA välismaal 
sündinud elanike osakaaluga. Väljaspool ELi sündinud elanike 
osakaal on ELi loodeosas 10 %, mis on väiksem kui välismaal 
sündinud inimeste osakaal USAs. 

1. Demograafilised muutused

1960-ndatel, 1970-ndatel ja 1980-ndatel aastatel 
oli ELi elanikkonna kasvu peamiseks allikaks loo-
mulik kasv. Igal aastal sündis rohkem inimesi kui 
suri. Keskmi selt suurendas loomulik iive EL-i rah-
vaarvu selle perioodi jooksul kahe miljoni inimese 
võrra aastas, kuid loomulik iive vähenes nende kol-
me aastakümne jooksul pidevalt (joonis 6.1). Selle 
perioodi jooksul oli sisserände mõju suhteliselt 
väike, suurendades kogurahvastikku vaid 150 000 
inimese võrra aastas, ja mõnel aastal lahkus EList 
rohkem inimesi kui sinna elama asus. 

Alates 1992. aastast on ränne aidanud ELi rah-
vaarvu kasvule kaasa rohkem kui loomulikud 
muutused. 1990-ndatel ja 2000-ndatel aastatel 
oli loomulik kasv väike, lisades rahvaarvule vaid 
250 000 inimest aastas, samas kui sisseränne tõi 
ELi aastas 800 000 inimest. 2010. aastatel muu-
tus loomulik kasv negatiivseks, mille tulemusel vä-
henes rahvaarv loomulikul teel 150 000 inimese 
võrra aastas, samas kui sisseränne lisas aastas 
miljon inimest. 
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Joonis 6.1 Rahvastiku kogumuutus, loomulik muutus ja rändesaldo ELis, 1961–2019 
(kolme aasta jooksev keskmine)

Allikas: Eurostat [demo_gind].
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12 %-ga ELis tervikuna). Samuti ei ole see viimase 
kahe aastakümne jooksul palju muutunud. 

1.1 2010. aastatel oli surmade 
arv suurem kui sündide arv.

2010. aastatel kasvas ELi elanikkond aastas 1,9 
võrra 1000 elaniku kohta (tabel 6.1). See oli tun-
duvalt aeglasem kui 2000. aastatel, mil see oli 2,9 
1000 inimese kohta. 2010. aastatel oli loomulik 
muutus negatiivne (–0,3 1000 elaniku kohta), kuid 
seda tasakaalustas rändesaldo (2,2 1000 elani-
ku kohta). Selle perioodi jooksul oli kõige suurem 
rahvastiku kasvu määr Loode-Euroopas (neli 1000 
elaniku kohta aastas), mis tulenes positiivse loomu-
liku muutuse ja sisserände kombinatsioonist (kaa-
rt 6.1). Rahvastiku kasv ELi lõunaosas oli väiksem, 
mis tulenes suuremast loomulikust vähenemisest 
ja sarnasest sisserändest. ELi idaosas vähenes 
rahvaarv (2 inimese võrra 1000 kohta) väljarände 
ja märkimisväärse loomuliku vähenemise tõttu. 

Kõigis kolmes geograafilises piirkonnas järgivad 
loomulikud muutused ja rändesaldo sama must-
rit: need on kõrgeimad linnapiirkondades ja ma-
dalaimad (sageli negatiivsed) maapiirkondades 
(tabel 6.2). See toob kaasa olulisi erinevusi de-
mograafilistes suundumustes, millega kaasneb 
suhteliselt suur rahvastiku kasv ELi loodeosa linna-

piirkondades (seitse 1000 elaniku kohta) ja märki-
misväärne langus ELi ida- ja lõunaosa maapiirkon-
dades (neli 1000 elaniku kohta). Loomulik muutus 
on negatiivne või nullilähedane linna-, vahepealse-
tes- ja maapiirkondades kolmes ELi geograafilises 
piirkonnas, välja arvatud üks erand: loodepoolsed 
linnapiirkonnad. See rõhutab, kui oluline on rände 
mõju kogurahvastiku muutustes. Rändesaldo on 
ELi tasandil positiivne kõigi kolme piirkonnatüü-
bi puhul, kuid linnapiirkondades palju rohkem kui 
maapiirkondades (3,3 1000 elaniku kohta võrrel-
des 0,4-ga). Sisseränne tasakaalustas negatiivset 
loomulikku muutust loodepoolsetes maapiirkon-
dades, lõunapoolsetes vahepealsetes piirkondades 
ja idapoolsetes linnapiirkondades. Ainult idapool-
setes vahepealsetes ja maapiirkondades toimus 
väljaränne, mis suurendas elanikkonna loomulikku 
vähenemist. 
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Joonis 6.2 Välismaal sündinud rahvastik ELis, 2001–2020

Allikas: Eurostat 2001 [cens_01nscbirth], 2011 [cens_11cob_n], 2020 [migr_pop3ctb].

Allikas: Eurostat [demo_r_gind], DG REGIO arvutused.

Keskmine aastane 
muutus 1000 
elaniku kohta 

Loomulik 
iive 

Rändesaldo Rahvastiku 
muutus 
kokku

Loodepoolne EL
Lõunapoolne EL
Idapoolne EL

–0,3 2,2 1,9

0,8 3,6 4,4

–1,1 2,1 1,0

–1,6 –0,4 –2,1

EU-27

Tabel 6.1 Rahvastiku loomulik muutus, 
rändesaldo ja rahvastiku kogumuutus,   
2010–2019
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Muutuste uurimine suurlinnapiirkondade kaupa 
näitab, et kõige kiirem kogurahvastiku kasv toi-
mus pealinnapiirkondades, samas kui suurlinna-
piirkondadest väljaspool kasvas see aeglasemalt 
või vähenes. ELi loodeosas toimus rahvastiku kasv 
kõigis kolme tüüpi piirkonnas. ELi lõunaosas kas-
vasid ainult suurlinnapiirkonnad, samas kui ELi 
idaosas vaid pealinnapiirkonnad. Suur rahvaarvu 
kasv pealinnapiirkondades toob tõenäoliselt kaasa 
surve elamuturule ning suurema nõudluse avalike 
ja erateenuste järele. 

1.2 Üha enam piirkondi peab 
kohanema kahaneva elanikkonnaga 

Rahvastiku vähenemine ELi idaosas tähendab, et 
et kaks inimest kolmest elas piirkonnas, mille ela-
nikkond on viimase kümnendi jooksul kahanenud. 
ELi loodeosas oli see nii vaid iga viienda ja ELi lõu-
naosas iga kolmanda inimese puhul (joonis 6.3). 
Prognooside kohaselt suureneb kahanevas piirkon-
nas elavate inimeste osakaal ELis 34 %-lt 2020. 
aastal 45 %-ni 2030. aastal ja 51 %-ni aastal 
2040. See mõjutab kõiki kolme geograafilist piir-

konda, kusjuures elanikkonna osakaal, kes elab 
kahanevas piirkonnas, suureneb aastatel 2020–
2040 umbes 18 protsendipunkti võrra, mõjutades 
võrdselt nii linna-, vahepealseid- ja maapiirkondi. 

Võttes arvesse muutuste kiirust, kiiresti kasva-
vates piirkondades elavate inimeste osakaal aja 
jooksul tõenäoliselt väheneb (ELis kokku 18 %-lt 
2020. aastal 2 %-ni 2040. aastal), samas kui kii-
resti kahanevates (või väheneva rahvaarvuga) 
piirkondades elavate inimeste osakaal jääb tõe-
näoliselt stabiilseks (umbes 5 %). Kiire vähene-
mine mõjutab peamiselt idapiirkondaddes elavaid 
inimesi (14 % aastal 2020 ja 30 % aastal 2030). 
Lõunapiirkondades elab kiiresti kahanevas piirkon-
nas väiksem osakaal inimesi (4 %, mis jääb prog-
nooside kohaselt stabiilseks), samas kui Loode-
Euroopas puuduvad kiiresti kahanevad piirkonnad 
peaaegu täielikult. 

Rahvaarvu kiire vähenemine on tõenäolisem maa- 
kui linnapiirkondades (11 % võrreldes 1 %-ga) ja 
see erinevus jääb tõenäoliselt ka tulevikus püsima 
(14 % võrreldes 3 %-ga 2030. aastal). 

Linnapiirkonnad
Vahepealsed 
piirkonnad

Vahepealsed 
piirkonnad

Vahepealsed 
piirkonnad
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Linnapiirkonnad

Maapiirkonnad

Linnapiirkonnad
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Linnapiirkonnad Pealinnapiirkonnad

Maapiirkonnad

Allikas: Eurostat [demo_r_gind], DG REGIO arvutused.
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elaniku kohta
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Rahvastiku 

muutus 
kokku
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konnad
Mitte-suurlinnapiir-
konnad

Pealinnapiirkonnad
Muud suurlinnapiir-
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Mitte-suurlinnapiir-
konnad

Pealinnapiirkonnad
Muud suurlinnapiir-
konnad
Mitte-suurlinnapiir-
konnad

Pealinnapiirkonnad
Muud suurlinnapiir-
konnad
Mitte-suurlinnapiir-
konnad

2,5 4,1 6,6 5,1 3,3 8,4

0,1 3,8 3,9 0,5 4,5 5,0

–1,3 2,5 1,2 –0,8 2,7 1,8

0,0 2,5 2,6 1,0 2,7 3,7

–1,7 1,9 0,2 –0,5 2,5 2,0

–4,7 1,0 –3,7 –2,5 1,5 –1,0

–0,5 2,7 2,2 –0,3 4,7 4,5

–1,9 –0,4 –2,3 –1,0 0,2 –0,7

–1,9 –2,3 –4,2 –2,4 –2,3 –4,7

1,2 3,3 4,5 2,7 3,5 6,2

–0,9 2,1 1,2 0,0 3,2 3,2

–2,0 0,4 –1,6 –1,8 0,8 –1,0

EU-27 EU-27

Tabel 6.2 Rahvastiku loomulik muutus, rändesaldo ja rahvastiku kogumuutus linna-maa piirkondliku 
tüpoloogia ja suurlinnapiirkonna tüübi järgi, 2010–2019
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ne eeldatav eluiga kõrgem vaid kaheksas riigis2. 
Hispaanias ja Itaalias elavatel inimestel on ELi kõr-
geim eeldatav eluiga (vastavalt 84,0 ja 83,6 aas-
tat), madalaim on see aga Rumeenias ja Bulgaarias 
(vastavalt 75,6 ja 75,1 aastat). 

Eeldatav eluiga sünnimomendil on aastatel 2002–
2019 kõigis liikmesriikides suurenenud3. ELi ta-
sandil tõusis see 77,6 eluaastalt 2002. aastal 
81,3 eluaastale 2019. aastal. Selle perioodi jooksul 
ühtlustus eeldatav eluiga ka riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil, sest eeldatav eluiga kasvas kiiremini liik-
mesriikides ja piirkondades, kus see oli madalam. 

Eeldatav eluiga sünnimomendil on alla 76 aas-
ta paljudes Bulgaaria ja Rumeenia osades ning 
Ungari idapoolsetes piirkondades, samuti Lätis 
(kaart 6.2). Mitmes piirkonnas, mis asuvad pea-
miselt Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias, kuid 
ka Lõuna-Rootsis, on eeldatav eluiga üle 83 aas-
ta. Imikute suremusel on eeldatavale elueale suur 
mõju. ELis on imikute suremus üldiselt madal. 
2019. aastal suri keskmiselt 3,4 last 1000 elusalt 

2 ÜRO (2019). 

3 2020. aastal see COVID-19 pandeemia tõttu langes. 
Üksikasjalikumat analüüsi näete 1. peatükist. 

1.3 Oodatav eluiga 
on kõrge ja ühtlustub

Loomuliku rahvastiku muutuse arvutamiseks lahu-
tatakse surmade arv sündidest. Sündide arv sõltub 
sündimuskordajast ja rahvastiku vanuselisest struk-
tuurist. Suurem sündimuskordaja, nagu ka suurem 
sünnitusealiste naiste osakaal tähendavad rohkem 
sünde. Surmade arv sõltub nii oodatavast elueast 
kui ka vanuselisest struktuurist. Kõrgem oodatav 
eluiga, nagu ka väiksem vanemaealiste inimeste 
osakaal tähendavad vähem surmajuhtumeid. Kui 
sündimuskordaja ja oodatav eluiga on laialdaselt 
tuntud näitajad, siis vanuselise struktuuri mõju on 
vähem kajastatud. See on aga suure kaaluga ja ras-
kesti muudetav. Selle tähtsuse rõhutamiseks kasu-
tatakse mõistet „demograafiline inerts“. 

ELil on kolm peamist demograafilist tunnust: 
1) kõrge oodatav eluiga, 2) stabiilne ja suhteliselt 
madal üldine sündimuskordaja ning 3) sellest tule-
nevalt eakas ja vananev elanikkond. 

ELi keskmine eeldatav eluiga sünnimomendil – 
2019. aastal 81,3 aastat – on üks maailma piki-
maid (joonis 6.4). Väljaspool Euroopat on keskmi-

Joonis 6.3 Rahvaarv demograafiliste muutuste tüübi järgi ELi geograafilise piirkonna ja linna-maa 
tüpoloogia järgi, 2010–2040
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Kiireks kasvuks loetakse vähemalt 7,5 kasvu 1000 elaniku kohta aastas; kiire kahanemine on –7,5 1000 elaniku kohta aastas.
Allikas: Eurostat [demo_r_pjangrp3] aastate 2010–2019 ja [proj_19rp3] aastate 2020–2029 ning 2030–2039 kohta. Rahvastiku osakaal vii-
tab rahvaarvule perioodi lõpus (st vastavalt 1. jaanuar 2020, 1. jaanuar 2030 ja 1. jaanuar 2040). Mõne piirkonna puhul kasutati perioodiks 
2010–2019 veidi lühemat ajavahemikku.
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sündinud lapse kohta enne aastaseks saamist. 
Imikusuremus oli aga üle 6 inimese 1000 koh-
ta 18 NUTS 2 piirkonnas, peamiselt Rumeenias, 
Bulgaarias, kõigis Prantsusmaa ülemerepiirkonda-
des ning kahes Hispaania Põhja-Aafrika piirkonnas 
Ceutas ja Melillas (kaart 6.3).

Keskmiselt on eeldatav eluiga vähem arenenud piir-
kondades neli aastat madalam (78,3) kui enam are-
nenud piirkondades (82,7). Vahe on aga kahanenud 

ning vähem arenenud piirkondades on kasv suurem 
kui enam arenenud piirkondades (tabel 6.3).

Keskmine eeldatav eluiga on linnapiirkondades kaks 
aastat kõrgem kui maapiirkondades ( joonis 6.5)4. 
See erinevus tuleneb eelkõige  suhteliselt ma-
dala eeldatava elueaga  liikmesriikidest, kus 
lõhe   linna-ja maapiirkondade vahel kipub olema 

4 See uus eeldatav eluiga sünnihetkel NUTS 3 piirkondades erineb 
veidi riiklikest ja NUTS 2 piirkondade arvudest ning seda ei tohiks 
viimasega võrrelda. Vt lähemalt: Eurostat (2020). 
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 suurem. Paljudes kõrge eeldatava elueaga liik-
mesriikides on eeldatav eluiga maapiirkondades 
tegelikult kõrgem kui linnapiirkondades. See on nii 
Hispaanias, Austrias, Kreekas ja Madalmaades. 

1.4 Viljakus on madal ja stabiilne

ELis on vaja sündimuskordajat 2,1, et elanikkonna 
arv oleks stabiilne, tingimusel, et ränne puudub. 
Viimati oli kõikne sündimuskordaja ELis nii kõrge 
1975.aastal. Alates 1990. aastast on see näitaja 
püsinud 1,5 ümber (joonis 6.6). Selle tulemusena 
muutus loomulik rahvastiku muutumine ELis 2010. 
aastal negatiivseks. Ilma sisserändeta oleks loo-
mulik muutus muutunud negatiivseks juba varem. 

Sündimuse määrad on liikmesriikide vahel ja sees 
erinevad. ELi tasandil on sündimuskordajad maa-

piirkondades veidi kõrgemad kui linnapiirkondades 
(1,6 vs.1,5). Kuna maapiirkondades on sünnita- 
miseas naiste osakaal väiksem kui linnapiirkon-
dades, on maapiirkondades sündimus madalam, 
kuigi sündimuskordaja on kõrgem (joonis 6.7). 

Lõhe linna- ja maapiirkondade vahel on suurim 
Bulgaarias, Ungaris, Leedus ja Rumeenias. Ainult 
neljas liikmesriigis on linnade sündimus kõrgem 
kui maapiirkondade sündimus (Belgia, Portugal, 
Slovakkia ja Hispaania). 
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Fertility Database.

Joonis 6.6 Summaarne sündimuskordaja, 
EU-27, 1960–2019

Tabel 6.3 Eeldatav eluiga sünnihetkel 
(aastates) piirkonna tüübi järgi, 2009–2019

2009 2019 2009–
2019

Vähem arenenud 76,4 78,3 1,9
Ülemineku 80,3 82,0 1,7
Enam arenenud 81,1 82,7 1,6
EU- 27 79,7 81,4 1,7

Allikas: Eurostat [demo_r_mlifexp], DG REGIO arvutused.
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1.5 Vananev beebibuumi põlvkond

Kui 1874. aastal avaldati esimene rahvastikupüra-
miid, andsid kõrged sündimus- ja suremusmäärad 
sellele püramiidi kuju: altpoolt lai ja ülaltpoolt kit-
sas. Kõrgem eeldatav eluiga ja madal sündimus 
ELis on toonud kaasa radikaalselt teistsuguse va-
nuselise struktuuri. Tänapäeval meenutab ELi rah-
vastikupüramiid pigem lambipirni, mis on altpoolt 
kitsam ja keskelt laiem ning seejärel ülaltpoolt jäl-
le kitsam (joonis 6.8). Lai keskmine osa on tingitud 
suuremast sündide arvust minevikus, mida üldiselt 
teatakse beebibuumi nime all. 

ELi 0–29-aastaste elanike arv on 44 miljoni (ehk 
24 %) võrra väiksem kui 30–59-aastaste elanike 
arv. See põlvkondade erinevus vastab 10 %-le ELi 
kogurahvastikust ja on oluliselt suurem kui väljas-
pool ELi sündinud inimeste praegune arv (44 mil-
jonit vs 36 miljonit5). Kuigi tulevane ränne täidab 
tõenäoliselt osa sellest puudujäägist, ei ole tõe-
näoline, et see täidab kogu lünga. Selle tulemu-
sena hakkab ELi elanikkond lähiaastatel ja aasta-
kümnetel vähenema. Näiteks Eurostati viimased 
rahvastikuprognoosid hõlmavad ühte baasstse-
naariumi ja viit tundlikkuse testi, mis kõik näita-
vad ELi rahvastiku vähenemist. Baasstsenaariumi 

5 Väljaspool EU-28 sündinud elanikkond, kes elab 2020. aastal 
EU-27s.

kohaselt kasvab 65-aastane ja vanem elanikkond 
kiiresti, 2030. aastaks 18 % võrra, samas kui noo-
rem elanikkond väheneb 5 % võrra. 

Vanuseline struktuur mõjutab ka sündimust. Kuna 
noorem põlvkond vananeb, siis sünnitusealiste 
naiste arv väheneb, mis toob kaasa väiksema sün-
dide arvu. Kui vanem põlvkond on oluliselt suurem 
kui noorem põlvkond, nagu ELi puhul, väheneb 
aja jooksul sünnitusealiste naiste arv. 0–29-aas-
taste elanike arv on väiksem kui 30–59-aastaste 
arv peaaegu kõigis ELi piirkondades (kaart 6.4). 
Põhja-Hispaania ja Ida-Saksamaa piirkondades on 
0–29-aastaste elanike arv vähemalt 40 % võrra 
väiksem kui 30–59-aastaste elanike arv. See vii-
tab sellele, et rahvastiku loomulik muutus muu-
tub nendes piirkondades üha negatiivsemaks ja 
65-aastaste ja vanemate elanike osakaal kasvab 
teiste ELi piirkondadega võrreldes kiiresti. 

Paljude Iirimaa, Prantsusmaa (sealhulgas kõiki-
de Prantsusmaa äärepoolseimate piirkondade) ja 
Põhjamaade piirkondade elanikkond vanuses 0–29 
on vähem kui 10 % võrra väiksem kui 30–59-aas-
taste hulk, mis tähendab, et nende elanikkond 
väheneb tõenäoliselt aeglasemalt kui suuremate 
põlvkonnavahedega piirkondades. 

ELi piirkonnad eraldi eri-
nevad EList kui tervikust 
ühel olulisel viisil. Kogu 
ELi elanikkonna vanu-
selist struktuuri saab 
muuta ainult ränne mu-
jalt maailmast ja muja-
le maailma, samas kui 
üksiku ELi piirkonna va-
nuselist struktuuri mõ-
jutab ka liikumine teis-
test ELi piirkondadest ja 
piirkondadesse. Nende 
liikumiste tõenäosus ja 
suund sõltuvad inimeste 
vanusest. 20–39-aas-
tased inimesed kolivad 
suurema tõenäosusega 
linnapiirkonda ja lah-
kuvad maapiirkonnast. 
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Allikas: Eurostat [proj_19np].
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40–64-aastased ja 65-aastased või vanemad ini-
mesed eelistavad linnapiirkondadest lahkuda ning 
kolida vahepealsetesse või maapiirkondadesse. 
See tähendab, et linnapiirkonnad võivad kasvada 
vähem kui praegune vanuseline struktuur näitab, 
sest vanemad inimesed lahkuvad, ja maapiirkon-
nad kahanevad vähem, kuna vanemad inimesed 
lähevad sinna elama. 

1.6 Vanemaealine elanikkond 
tõenäoliselt kasvab, nooremad 
vanuserühmad kahanevad

Sel ajal kui ELi rahvastiku kasv jätkuvalt aeglustub 
ja elanikkond hakkab prognooside kohaselt kaha-
nema, kasvavad mõned vanuserühmad jätkuvalt 

(kaart 6.5). Näiteks pea kõigis ELi piirkondades toi-
mub 65-aastaste ja vanemate elanike arvu suure-
nemine. Ainult mõnes Bulgaaria, Kreeka, Portugali 
ja Rumeenia piirkonnas prognoositakse selle vanu-
serühma vähenemist. Seevastu paljudes Austria, 
Iirimaa, Hollandi, Poola, Hispaania ja Slovakkia piir-
kondades prognoositakse selle vanuserühma kas-
vuks järgmise kümnendi jooksul enam kui 25 %. See 
toob tõenäoliselt kaasa nõudluse suurenemise ter-
vishoiuteenuste järele nendes piirkondades, mis pea-
vad kohandama oma taristut ja teenuseid, et muuta 
need liikumispuudega inimestele kättesaadavamaks 
ning suurendama tervishoiuteenuste mahtu. 

Prognooside kohaselt väheneb tööealine ela-
nikkond (20–64-aastased inimesed) järgmi-
se kümnendi jooksul 4 % võrra. See mõjutab 

Kast 6.1 Hiljutises OECD aruandes rõhutati, et demograafilised muutused 
võivad suurendada territoriaalseid erinevusi teenuste kättesaadavuses1

1 OECD (2021b).

Rahvastiku vähenemine mõjutab otseselt avalike 
teenuste osutamist, vähendades potentsiaalsete 
kasutajate hulka, mis võib sundida mõnda asutust 
sulgema ja viima teenuse ülejäänud kasutajatest 
kaugemale. Koolivõrgustikud paljudes ELi liikmesrii-
kides seisavad silmitsi pideva survega kohanduda 
maapiirkondade õpilaste arvu vähenemisega. Väik-
semad klassid ja vähem õpilasi ühe õpetaja kohta 
maapiirkondades tähendavad suuremaid kulusid: 
aruande hinnangul on erinevus õpilasele aastas 
tehtavates kuludes linnade ja hõredalt asustatud 
maapiirkondade vahel Euroopas vastavalt umbes 
650 eurot ja 681 eurot ühe põhi- ja keskkooliõpi-
lase kohta. 

Tõhususe ja õigluse säilitamiseks peavad koolivõr-
gud leidma mastaabisäästu kõikjal kus võimalik, 
tagades samal ajal kõigile lastele juurdepääsu kva-
liteetsele haridusele. Koolide ühendamine, koolik-
lastrid ja -võrgustikud võivad parandada hariduse 
kvaliteeti, säästes samal ajal ressursse. Aruandes 
hinnatakse, et hõredalt asustatud maapiirkonda-
des peavad lapsed läbima keskmiselt 4–5 korda 
suurema vahemaa kui linnades elavad lapsed. See 
tähendab, et mõned koolid võivad jätkuvalt töötada 
alakoormatusega, et tagada piisav juurdepääs, eriti 
lastele, kes ei saa iseseisvalt kaugele liikuda. 

Tervishoiuteenuste osutamine väljaspool linnu 
nõuab delikaatset tasakaalu kättesaadavuse ja ku-
lutõhususe vahel. Riikides võivad olla lähedal asu-
vad või kuluefektiivsed teeninduskohad, kuid ükski 
riik ei saa pakkuda nende teenuste jaoks korraga nii 
lühikesi vahemaid kui ka madalaid kulusid. 

Demograafiliste muutustega kohanemine eeldab 
teatud teenuste (nt rasedus- ja sünnitusabi), mil-
le nõudlus paljudes riikides väheneb, osutamise 
koondamist ning vananemisega seotud teenuste 
(nt kardioloogia) pakkumise laiendamist ja hajuta-
mist, eriti maapiirkondades. 2035. aastaks peaks 
kardioloogiateenuste asukohtade arv ühe kasutaja 
kohta ELis suurenema keskmiselt 20 % võrra, kus-
juures kõige rohkem kasvab see Sloveenias (88 %), 
Iirimaal (71 %) ja Taanis (64 %). Rasedus- ja sün-
nitusabi teenuse osutamise kohtade arv omakor-
da väheneb eeldatavasti 4 % võrra ning suurimad 
vähendamised toimuvad Lätis (67 %), Slovakkias 
(56 %) ja Leedus (44 %). Investeeringud peavad 
nende muutuvate nõudmistega sammu pidama, et 
vältida teenuste üle- ja alatootmist, tagades samal 
ajal hooldusteenuste piisava läheduse. 
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Kaart 6.5 Rahvaarvu muutus vanuserühmade lõikes aastatel 2020–2029
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Tabel 6.4 Demograafilised muutused äärepoolseimates piirkondades, 2010–2030

Muutus Mayotte’is aastatel 2014–2019 ja Guadeloupe’is aastatel 2013–2019

Allikas: Eurostat demo_r_gind3 ja proj_19rp3.

Loomulik iive Rändesaldo Rahvastiku 
muutus 
kokku

Rahvastiku 
muutus 
kokku

Rahvastiku 
osakaal 
vanuses 

0–19

Rahvastiku 
osakaal 
vanuses 
20–64

Rahvastiku 
osakaal 
vanuses 

65+

Rahvastiku 
muutus 
vanuses 

0–19

Rahvastiku 
muutus 
vanuses 
20–64

Rahvastiku 
muutus 
vanuses 

65+

2010–2019 2020–2029 01.01.2020 01.01.2020 ja 01.01.2030 vahel

Kogumuutus (%)% elanike üldarvustKeskmine aastane muutus 1000 elaniku kohta

EU-27

Martinique 

Guadeloupe

Região Autónoma da Madeira

Região Autónoma dos Açores

La Réunion 

Guyane

Canarias
Mayotte

–0,3 2,2 1,9 0,3 20 59 21 –4,8 –4,0 18

2,6 –11,1 –8,8 –8,8 22 56 23 –20 –20 30

4,5 –12,9 –8,4 –8,2 24 55 20 –19 –17 30

–2,3 –2,5 –4,7 –3,7 19 64 17 –19 –7,4 28

0,1 –1,8 –1,7 –2,6 22 63 15 –14 –6,6 31

11,7 –6,6 4,3 2,1 30 57 13 –7,8 –4,1 52

26,6 –1,0 25,4 20,9 42 52 6 17 17 88

0,8 8,5 9,3 9,6 18 65 17 –6,3 5,9 42

33,7 3,0 37,4 26,8 54 43 3 20 31 102



6. peatükk: Kodanikele lähemal olev Euroopa

201

Kast 6.2 Demograafilised arengud ELi äärepoolseimates piirkondades 

1 Üheksat äärepoolseimat piirkonda (Saint-Martin on osa Guadaloupe’i NUTS 2 piirkonnast) reguleeritakse aluslepingute sätetega ja 
need moodustavad ELi lahutamatu osa.

ELis on üheksa äärepoolseimat piirkonda (mis on 
rühmitatud kaheksaks NUTS 2 piirkonnaks), kus elab 
kokku 5 miljonit inimest1. Need asuvad mandrist 
geograafiliselt kaugel Kariibi meres, Makaroneesias 
ja India ookeanis. Need piirkonnad saab rühmitada 
peamiste demograafiliste suundumuste järgi. 

1. Äärepoolseimad piirkonnad, 
kus rahvaarv on vähenenud 

Viimasel kümnendi vähenes rahvaarv Portugali 
Assooride autonoomses piirkonnas, Madeira auto-
noomses piirkonnas ning Prantsusmaa Guadelou-
pe’is ja Martinique’is (tabel 6.4). Vähenemine oli 
kahes Prantsusmaa piirkonnas märkimisväärne, 
sest väga suur väljaränne neutraliseeris positiivsed 
loomulikud muutused. Portugali piirkondades oli 
vähenemine tagasihoidlikum, mis oli tingitud välja-
rändest ja vähestest või negatiivsetst loomulikest 
muutustest. Prognooside kohaselt jätkub rahvaarvu 
vähenemine ka aastatel 2020–2030. Rahvastiku va-
nuseline struktuur nendes piirkondades on sarnane 
ELi omaga. Ainus märkimisväärne erand on vanema 
elanikkonna väiksem osakaal Portugali piirkonda-
des. Prognoosid näitavad, et noorte (0–19-aastaste) 
osakaalu vähenemine on palju kiirem; tööealise ela-
nikkonna (20–65-aastaste) osakaalu vähenemine 
kiireneb samuti, samas kui vanemate (65-aastaste 
ja vanemate elanike) arv kasvab kiiremini. 

2. Äärepoolseimad piirkonnad, kus rahvaarv 
kasvab ja rändesaldo on positiivne 

Guajaana rahvaarv kasvas aastatel 2010–2020 
kiiresti tänu väga suurele loomulikule muutusele ja 
piiratud väljarändele. La Réunioni elanikkond kasvas 
aeglasemalt suure loomuliku iibe tõttu, mida kahan-
das märkimisväärne väljaränne. Prognoosid näita-
vad, et selle piirkonna rahvaarv tõenäoliselt jätkab 
kasvamist, kuid veidi aeglasemas tempos. Mõlemas 
piirkonnas on noorte osakaal palju suurem kui ELis 
tervikuna ja vanemate inimeste osakaal palju väik-
sem. Prognoositakse, et noor ja tööealine elanikkond 
hakkab La Réunionis vähenema ja jätkab Guyanes 
kasvamist. Prognooside kohaselt vanemaealine ela-
nikkond Guyanes peaaegu kahekordistub ja La Réu-
nionis suureneb 50 % võrra. 

3. Kasvava elanikkonna ja sisserändega piirkond 

Kanaari saarte rahvaarv on viimasel kümnendil 
suurenenud peamiselt tänu rändesaldo suurenemi-
sele, samas kui Mayotte’i elanikkond kasvas kõige 
kiiremini tänu suurimale loomulikule iibele. Kanaari 
saarte elanikkonna vanuseline struktuur on sarnane 
kogu ELi omaga, samas kui Mayotte’i oma on kar-
dinaalselt erinev – üle poole elanikkonnast on va-
nuses 0–19 aastat ja ainult 3 % on 65-aastased 
ja vanemad. Prognoosid näitavad, et Kanaari saarte 
noor elanikkond väheneb, kuid selle tööealine ja eriti 
vanem elanikkond jätkab tõenäoliselt suurenemist. 
Prognooside kohaselt kasvavad Mayotte’is kõik va-
nuserühmad, kuid kõige kiiremini kasvab tõenäoli-
selt väike vanem elanikkond, mis aastatel 2020–
2030 kahekordistub. 

vähenemine enam kui 10 %. Seevastu Küprosel, 
Maltal ning mitmes Saksamaa ja Rootsi piirkon-
nas prognoositakse noorte arvu kasvu. Noorte arvu 
suur vähenemine toob tõenäoliselt kaasa ka õpilas-
te arvu vähenemise koolides, mistõttu võib kaugus 
lähimasse kooli suureneda, eriti maapiirkondades, 
kus vahemaad on juba niigi suhteliselt pikad.

 tõenäoliselt enamikku piirkondi ning mõni neist 
seisab silmitsi enam kui 10 %-lise kahanemisega. 
See võib  põhjustada tööjõupuudust. See võib sun-
dida ettevõtteid valima, kas investeerida rohkem 
tööjõusäästlikku ja tööjõudu suurendavasse teh-
noloogiasse või loobuda potentsiaalsest kasvust. 

Prognooside kohaselt väheneb 0–19-aastaste ela-
nike vanuserühm ELis veidi rohkem (5 %), kusjuu-
res paljudes lõuna- ja idapoolsetes piirkondades on 
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2. Inimesed on võrdselt rahul 
eluga nii linnades, eeslinnades 
kui ka maapiirkondades

Üldine eluga rahulolu on ELis ühesugune nii linna-
des, väike- ja eeslinnades kui ka maapiirkondades. 
Skaalal 0–10 oli 2018. aastal keskmine hinne igas 
nimetatud valdkonnas 7,3. Kaheksas liikmesriigis, 
mille riiklik hinne oli vähemalt 7,5, olid maapiir-

kondade elanikud sama rahul või rohkem rahul kui 
linnades elavad inimesed. Seevastu viies kuuest 
kõige madalama tulemuse saanud liikmesriigist 
olid maapiirkondade elanikud vähem rahul kui lin-
naelanikud. See viitab sellele, et kõrge rahuloluga 
liikmesriikides on maapiirkondadel parem tulemus 
kui linnadel, samas kui liikmesriikides, kus eluga 
rahulolu on madal, on maapiirkondade tulemused 
tavaliselt halvemad (joonis 6.9). 
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Joonis 6.9 Üldine eluga rahulolu linnastumise astme järgi, 2018

MT: maapiirkondade andmed puuduvad.
Allikas: Eurostat [ilc_pw02].
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Joonis 6.10 Keskmine eluga rahulolu linnastumise astme järgi, 2018

Hinnangud skaalal 0 („ei ole üldse rahul“) kuni 10 („täiesti rahul“)

MT: maapiirkondade andmed puuduvad.
Allikas: Eurostat [ilc_pw02].
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Välja joonistub ka geograafiline muster. Kõigis loo-
depoolsetes liikmesriikides olid maapiirkondade 
elanikud oma eluga rohkem rahul kui linnaelani-
kud. Kõikides ida pool asuvates liikmesriikides olid 
linnaelanikud rahulolevamad kui maapiirkondade 
elanikud, välja arvatud Poolas, kus inimesed olid 
võrdselt rahul. Lõunapoolsetes liikmesriikides 
oli olukord mitmesugune: madalam rahulolu oli 
Hispaania ja Portugali maapiirkondades, kuid kõr-
gem rahulolu Kreekas ja Itaalias. 

Tööga rahulolu (joonis 6.10) ja rahulolu isiklike su-
hetega (joonis 6.11) on identsed ELi tasandil linna-
des, väike- ja eeslinnades ning maapiirkondades. 
Ilmnevad vaid väikesed erinevused inimeste rahul-
olus oma rahalise olukorraga (joonis 6.12), kusjuu-
res linnades ja eeslinnades on tulemused kõrgei-
mad (6.6) ning neile järgnevad suurlinnad (6.5) ja 
maapiirkonnad (6.4). 
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Joonis 6.11 Keskmine isiklike suhetega rahulolu linnastumise astme järgi, 2018

Hinnangud skaalal 0 („ei ole üldse rahul“) kuni 10 („täiesti rahul“) 

MT: maapiirkondade andmed puuduvad.
Allikas: Eurostat [ilc_pw02].
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Joonis 6.12 Keskmine rahalise olukorraga rahulolu linnastumise astme järgi, 2018
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MT: maapiirkondade andmed puuduvad.
Allikas: Eurostat [ilc_pw02].
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Kõigi kolme näitaja puhul ilmneb sama geograa-
filine muster. ELi loodepoolsete maapiirkondade 
elanikud on rahulolevamad kui linnades elavad 
inimesed, ELi idapoolsete maapiirkondade ela-
nikud on vähem rahul (väga väheste eranditega) 
ning olukord lõunapoolsetes liikmesriikides on 
vastuoluline. 

2.1 Sissetulekud on linnades kõrgemad, 
kuid seda on ka kinnisvarahinnad 

Sissetulekud erinevad liikmesriigiti ja linnastumi-
se astme järgi oluliselt. Madalaim sissetulek on 
Rumeenia maapiirkondades (keskmiselt veidi üle 
6000 euro aastas ostujõu standardina) ja kõrgeim 
Luksemburgis (39 000 eurot ostujõu standardi-
na). Erinevalt rahulolust rahalise olukorraga (joo-
nis 6.12), on peaaegu kõigis liikmesriikides sisse-
tulekud linnades suuremad kui maapiirkondades. 
Sissetuleku erinevused on suurimad ELi idaosas, 
eriti Rumeenias ja Bulgaarias, kus maapiirkondade 
sissetulekud on peaaegu poole väiksemad kui lin-
nades (joonis 6.13). 

Kuigi sissetulekute ja leibkondade rahalise olukor-
raga rahulolu vahel on teatav seos, pole see kau-
geltki ühene. Seos sissetuleku ja rahulolu vahel on 
kõige tugevam maapiirkondades (R2 61 %). Väike- 

ja eeslinnades on see veidi madalam (53 %) ning 
linnades suhteliselt nõrk (36 %). Kõrgemad elu-
asemekulud linnades võivad olla põhjus, miks kõr-
gemad sissetulekud ei too kaasa suuremat rahul-
olu. Näiteks oli 2018. aastal müüdud eluaseme 
keskmine ruutmeetri hind oli kogu ELis linnapiir-
kondades 82 % võrra kõrgem kui maapiirkondades 
(20 liikmesriigi andmetel vastavalt 2254 eurot ja 
1238 eurot) (JRC). Veelgi enam, aastatel 2012–
2018 tõusis ruutmeetri hind linnapiirkondades 
417 euro võrra, maal aga vaid 183 euro võrra, mis 
toob esile surve linnakinnisvarale. 

2.2 Maaelanikud peavad teenuste 
kasutamiseks kaugemale sõitma

Maapiirkondades on asulad tavaliselt väiksemad 
ja elanikkond hajutatum. See tähendab, et maa-
piirkondade elanikud peavad nende teenuste tar-
bimiseks, mis vajavad kasumlikkuseks teatud 
kliendimahtu või kasutajate arvu, sageli läbima 
pikemaid vahemaid. Maapiirkonnad võib jagada 
kolme kategooriasse. 

1. Külad, kus elab 500–5000 elanikku. 

2. Hajaasustusega maapiirkonnad, kus elanike 
arv on 50–300 inimest ruutkilomeetri kohta.
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Joonis 6.13 Leibkonna keskmine ekvivalentnetosissetulek linnastumise astme järgi, 2019

Allikas: Eurostat [ilc_di17].
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3. Enamasti asustamata alad, kus asustustihe-
dus on alla 50 inimese ruutkilomeetri kohta. 

Need kolm maapiirkonna klassi mõjutavad sel-
gelt seda, kui kaugel asub lähim teeninduskoht. 
Teenused asuvad keskmiselt lähemal küladele 
ja kaugemal hajaasustusega maapiirkondades. 
Enamasti asustamata aladel on läbivalt pikim va-
hemaa lähima asukohani (joonis 6.14). Linnades, 
isegi suhteliselt väikestes, on keskmine kau-

gus enamikust teeninduskohtadest alla 1 kuni 2 
kilomeetri. 

See osa elanikkonnast, kes võiks jõuda lähimasse 
teeninduskohta jalgsi või jalgrattaga, mis mõle-
mad on nullheitega, oleneb suuresti linnastumise 
tasemest (joonis 6.15). Lähim jaemüüja on jalutus-
käigu kaugusel (1,25 km) 90 %-l linnaelanikest, sa-
mas kui väikelinnades elavate elanike puhul on see 
näitaja 75 %, külades elavate elanike puhul 45 % 
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Joonis 6.14 Keskmine sõidukaugus lähima teeninduskohani ELis linnastumise astme järgi, 2018

Allikas: Eurostat (haiglad), DG REGIO (jaamad) ja ESPON Inner peripheries (muud teenused), JRC-GEOSTAT rahvastiku JRC 
arvutuste kohta.
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ja enamasti asustamata piirkondades 10 %. Mida 
spetsiifilisem on teenus või mida rohkem on vaja 
potentsiaalseid kliente, seda vähem tõenäoline on, 
et teenuse osutamise kohta on võimalik jõuda jalg-
si. Näiteks elab vaid 65 % linnaelanikest ja vaid 
2 % enamasti asustamata piirkondades elavatest 
inimestest keskkoolist jalutuskäigu kaugusel. 

Lähimast teeninduskohast jalgrattasõidu kaugu-
sel (5 km) elab palju rohkem inimesi. Linnades on 
90 %-l kuni 100 %-l elanikkonnast võimalik sõi-
ta jalgrattaga mis tahes tüüpi teenuse lähimasse 
osutamiskohta (joonis 6.16). Jalgrattaga sõitmise 
eelis jalgsi kõndimise ees (lähima teeninduskohta 
jõudva elanikkonna täiendava osakaalu poolest) 
on olenevalt teenusest ja linnastumise astmest 
erinev. Maapiirkondades on eelis kõige suurem 
vähem spetsialiseerunud teenuste, näiteks jae-
kaupluste ja algkoolide puhul, samas kui linnades 
on see kõige suurem spetsialiseerunud teenuste, 
näiteks keskkoolide ja haiglate puhul. Eeslinnades 
suurendab jalgrattasõit vähemalt 40 protsendi-
punkti võrra nende elanike osakaalu, kellele on 
kättesaadavad kõiki liiki teenused.

Otsus minna konkreetsesse sihtkohta jalgsi või 
jalgrattaga ei sõltu ainult läbitavast vahemaast, 
vaid muu hulgas ka taristu kvaliteedist ja seisun-
dist, teeohutusest, ilmast, saastatusest, järskudest 

tõusudest ja inimese tervisest. Sellegipoolest an-
navad andmed lähimast teeninduskohast jalutus-
käigu või rattasõidu kaugusel asuva elanikkonna 
kohta aimu, kus võib paljudel inimestel olla võima-
lik üle minna süsinikdioksiidivabale liikumisviisile 
ja kus ei ole see kuigi teostatav. Need arvud näita-
vad, et linnades, väike- ja äärelinnades võimaldab 
jalgrattaga sõitmine inimestel jõuda mõistliku aja 
jooksul kõikide teenuste juurde. Maapiirkondades 
vajavad aga peaaegu kõik elanikud spetsiifilisema-
te teenusteni jõudmiseks autot või ühistransporti. 
Sellest tulenevalt sõidavad maaelanikud tõenäo-
liselt pikemaid vahemaid ja on auto kasutamise 
kulude suurenemise suhtes haavatavamad. 

2.3 Piirkondlikes keskustes 
on rohkem teenuseid

Teenuste olemasolu asulas sõltub selle elanike ar-
vust ja sellest, kas tegemist on piirkonnakeskuse-
ga6. Üldiselt on suuremates asulates tõenäolisem 
kui väikestes, et teenuste valik on lai. Näiteks on 
kõikides ELi vähemalt 250 000 elanikuga linnades 
haigla, keskkool ja kino (joonis 6.17), samas kui 
paljudes väikelinnades ja külades need teenused 

6 Piirkonnakeskus on 45-minutilise autosõidu kaugusel asuv suu-
rim asula. 
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Joonis 6.16 ELi lähimast teeninduskohast rattasõidu kaugusel asuv elanikkond linnastumise 
astme järgi, 2018

Allikas: Eurostat (haiglad), DG REGIO (jaamad) ja ESPON Inner peripheries (muud teenused), JRC-GEOSTAT rahvastiku JRC 
arvutuste kohta.
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puuduvad. Piirkonnakeskustes või 45-minutilise 
autosõidu raadiuses suurimates asulates on tea-
tud teenuseid tõenäolisem leida kui muudes sama 
suurusega asulates. Näiteks on küladest ümbritse-
tud väikelinnas rohkem teenuseid kui suurlinna lä-
hedal asuvas väikelinnas, sest see pakub teenuseid 
ümbritsevatele maapiirkondadele. Väiksemates 
asulates, mis ei ole piirkonnakeskused, kuna asu-
vad suurema asula lähedal, on teenuste valik väik-
sem, kuna need on saadaval suuremas asulas. 

Näiteks 50 000–250 000 elanikuga linnadest on 
vaid 50 %-s ülikool, samas kui see on olemas 
90 %-l sama suurusega piirkonnakeskustest. Mida 
väiksem on asula, seda suurem on piirkonnakes-
kuse mõju. Linnades ja eriti külades on teatud 
teenuse olemasolu palju tõenäolisem, kui tegu 
on ühtlasi ka piirkonnakeskusega. Näiteks 5000–
10 000 elanikuga linnades, mis on piirkonnakes-
kused, on haigla olemas 60 %-l, suurema asula 
lähistel asuvatest väikelinnadest aga vaid 30 %-l. 
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Allikas: Eurostat (haiglad), DG REGIO (jaamad) ja ESPON Inner peripheries (muud teenused), JRC-GEOSTAT rahvastiku JRC 
arvutuste kohta.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Kauplused Pank Apteegid Algkoolid Põhikoolid Arstid Haiglad Kinod Ülikool

Linnad > 250 000 Linnad 100 000 – 250 000 Linnad 50 000 – 100 000 Väikelinnad Külad

Joonis 6.18 Teenused elanike arvu suhtes ELi linnades, väikelinnades ja külades, 2018

Allikas: Eurostat (haiglad), DG REGIO (jaamad) ja ESPON Inner peripheries (muud teenused), JRC-GEOSTAT rahvastiku 
JRC arvutuste kohta.

Te
en

us
te

 a
rv

 ra
hv

aa
rv

u 
su

ht
es

 (r
oh

ke
m

 
ku

i 2
50

 0
00

 e
la

ni
ku

ga
 li

nn
 =

 1
00

)



Kaheksas aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

208

Piirkonnakeskusteks olevates külades on palju tõe-
näolisemalt arst, apteek, pank, keskkool, haigla või 
kino kui muudes külades.

Võrreldes suurte linnadega on teenuste arv ela-
nikkonna suhtes tavaliselt suurem väiksemates 
linnades, eriti aga väikelinnades ja külades. See 
tähendab, et ümbritsevate maapiirkondade elani-
kud tulevad nende teenuste saamiseks nendesse 
kohtadesse. Näiteks arstide arv elanike arvu suh-
tes on linnades kaks ja külades neli korda suurem 
kui suurtes linnades (joonis 6.18). See ei tähen-
da, et linnade ja külade elanikud vajaksid rohkem 
arste, vaid et paljud viimaste patsiendid elavad 
ümbruskonnas. 

Võrreldes rahvaarvuga on linnades ja külades roh-
kem poode, panku, koole, apteeke, arste, haiglaid ja 
kinosid kui suurlinnades. See toob esile tõsiasja, et 
linnadel ja küladel on teeninduskeskustena oluline 
roll ning sealseid teenuseid tarbib rohkem inimesi. 
Ülikoolid vajavad suurt elanikkonda, et neil oleks 
piisaval hulgal tudengeid. Seetõttu asuvad need 
peamiselt suurtes linnades. Väikestes linnades 
asuvate ülikoolide märkimisväärne arv rahvaarvu 
suhtes rõhutab aga tõsiasja, et nende üliõpilased 
on pärit palju laiemalt alalt. 

Piirkonnakeskused võivad mängida olulist majan-
duslikku ja sotsiaalset rolli. Neist võivad saada tu-
levaste investeeringute ja majandusarengu kesk-
punktid, samuti võivad need vähendada vahemaid, 
mida maaelanikud peavad läbima, et kasutada 
üldist huvi pakkuvaid teenuseid.

3. Maapiirkondade elanikud 
usaldavad ELi vähem 

Maaelanikud toetavad ELi vähem kui linnaela-
nikud. Maapiirkondade elanikud usaldavad ELi 
vähem või on ELiga vähem rahul (joonis 6.19). 
See  maapiirkondade rahulolematus ei ole suuna-
tud ainult ELi vastu, kuid on rohkem väljendunud 
kui riiklike või piirkondlike institutsioonide puhul. 
Lõhe linna- ja maaelanike vahel usalduses oma 
riigi valitsuse vastu on väiksem kui usalduses ELi 
vastu. Usaldus kohalike ja piirkondlike omavalit-
suste vastu on aga maapiirkondades suurem kui 
linnades, mis viitab sellele, et maapiirkondade ela-
nikud usaldavad kõrgemaid valitsustasandeid vä-
hem kui linnaelanikud. 

Kuigi usaldus ELi vastu on aja jooksul suurene-
nud (vt 7. peatükk), on linna- ja maapiirkondade 
vaheline lõhe püsinud muutumatu. 2019. aastal 
pigem usaldas ELi keskmiselt 56 % linnaelanikest 
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Allikas: Eurobaromeeter.
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ja 51 % maaelanikest. Aastatel 2015–2016 olid 
need arvud 9 protsendipunkti võrra väiksemad, 
seega jäi vahe muutumatuks. 

Rahulolu riikliku ja EL-i demokraatiaga on maa-
piirkondades madalam kui linnades, samas kui 
erinevus rahulolus riigi demokraatiaga on veidi 
suurem (3 protsendipunkti võrreldes 2 protsendi-
punktiga). Maaelanikud arvavad harvemini, et nen-
de hääl on nende liikmesriigis või ELis oluline. ELi 

puhul on erinevused suuremad (3 protsendipunkti 
ja 1 protsendipunkt). Vähem maaelanikke ütleb, 
et on seotud ELiga kui linnaelanikud (6 protsendi-
punkti vähem), kuigi palju rohkem mõlemat tüüpi 
piirkondade elanikke on seotud oma liikmesriigi või 
kohaliku piirkonnaga (93 % vs 90 %). 

See usalduslõhe linnade ja maapiirkondade va-
hel on ilmne peaaegu kõigis liikmesriikides (joo-
nis 6.20), ainsad kaks erandit on Ungari ja Iirimaa. 
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Joonis 6.20 Inimesed, kes pigem usaldavad ELi, linnastumise astme järgi, 2019

Allikas: Eurobaromeeter.
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Joonis 6.21 Inimesed, kes nõustuvad, et nende hääl loeb ELis, linnastumise astme järgi, 2019



Kaheksas aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

210

See on vastuolus rahulolunäitajatega, mis on 
maapiirkondades kõrgemad kui loodeosa liikmes-
riikide ja mitme lõunapoolse liikmesriigi linna-
des. Pooltes liikmesriikides on usalduse erinevus 
10 protsendipunkti või rohkem, kusjuures suurim 
on see Soomes, Rootsis ja Austrias. 

Enamikus liikmesriikides, nagu ka ELis tervikuna, 
on maapiirkondade elanikud vähem kui linna-
elanikud nõus sellega, et nende hääl ELis loeb, 
ning Bulgaarias, Rumeenias, Lätis, Leedus ja 
Portugalis on see erinevus üle 10 protsendipunkti 
(joonis 6.21). 

Usalduse puudumine, veendumus, et sinu hääl ei 
loe, ja pettumus demokraatias on kõik tegurid, mis 
võivad vähendada valimisaktiivsust ja polariseeri-
da hääletustulemusi. 
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7. peatükk 

Parem valitsemine

 • Usalduse tase riigi ja kohalike omavalitsuste suhtes on viimastel aastatel, sealhulgas COVID-19 
pandeemia ajal, kogu ELis suurenenud, kusjuures kohalikke omavalitsusi usaldatakse rohkem 
kui riiklikke. 

 • World Justice Project’i andmetel on õigusriigi standardid ELis üldiselt kõrged ning kaheksa 
liikmesriiki on maailma 10 parima hulgas, kuid liikmesriikide tulemused on erinevad. 

 • Inimeste arvamus avalike teenuste kvaliteedi kohta on viimasel kümnendil olnud suhteliselt 
ühtlane, kusjuures ELi loodeosa on näidanud paremaid tulemusi kui lõuna- ja idapoolsed 
piirkonnad, kuid mõnes liikmesriigis esineb märkimisväärseid piirkondlikke erinevusi.

 • Korruptsioon on eurooplaste jaoks endiselt probleem. Kuigi inimeste arusaam sellest on 
liikmesriigiti ja piirkonniti väga erinev, arvab enamik eurooplasi, et suudavad korruptsioonivastases 
võitluses kaasa aidata isegi paikades, kus seda peetakse kõige levinumaks.

 • Riigihanked, mis hõlmavad ainult ühte pakkujat või kus ei tehta üldse pakkumiskutseid, on 
potentsiaalselt korruptsioonile haavatavad. Kui ühe pakkujaga pakkumismenetluste üldine 
osakaal on ELis viimastel aastatel suurenenud, kuigi mitte kõikjal, siis ilma pakkumiskutseta 
tehtud hangete osakaal on peaaegu kõikjal vähenenud. 

 • Maailmapanga hinnangul ettevõtluse lihtsuse kohta näitab, et poliitikareformid on viimastel 
aastatel muutnud ELi ettevõtlussõbralikumaks. Olukord sama liikmesriigi linnades võib aga 
märkimisväärselt erineda ja on haruldane, kui mõni linn on silmapaistev kõigis äritegevuse 
aspektides.

 • Üle poole ELi täiskasvanud elanikkonnast kasutas 2020. aastal internetipõhist suhtlemist 
riigiasutustega, kuid liikmesriikide vahel ja nende sees leidub märkimisväärseid erinevusi. 
Mõnes piirkonnas on ikka veel nii, et üle 30 % inimestest ei ole kunagi elus arvutit kasutanud.
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7. peatükk

Parem valitsemine

1. Asutuste kvaliteedi jälgimine 
ja võrdlusuuringud

1.1 Usaldus riigi ja kohaliku 
omavalitsuse vastu: hiljutised  
suundumused 

Läbipaistvus ja aruandekohustus on kaks kvali-
teetse valitsemistava eeldust. Valitsuse avatud 
poliitikakujundamine ja usaldus avalike asutuste 
vastu tugevdavad teineteist. Avatud poliitikakujun-
damine suurendab üldsuse rahulolu, toetab aruan-
dekohustust ja inimeste arusaamist asjaomastest 
protsessidest, mis omakorda suurendab usaldust 
valitsuse vastu. Samal ajal on usaldus oluline sel-
leks, et avalikkus saaks poliitika kujundamises ak-
tiivselt osaleda4. 

Üldiselt on ELis usaldus nii riigi kui ka kohalike oma-
valitsuste vastu alates 2013. aastast suurenenud, 
kuid on riigi tasandi suhtes endiselt madalam kui 
kohalike omavalitsuste suhtes. Viimaste andme-
te kohaselt usaldas 2021. aastal veidi üle poole 
elanikkonnast (56 %) oma kohalikku omavalitsust 
ja vähem (38 %) usaldas oma riigi valitsust (joo-
nis 7.1). Usaldus riigi valitsuse vastu on kõikides 
liikmesriikides madalam kui kohalike omavalitsus-
te vastu. Prantsusmaal oli riigi valitsust usaldavate 
elanike osakaal enamikul aastatel üle 30 protsen-
dipunkti väiksem. Välja arvatud Belgias ja Austrias, 
oli see osakaal 2021. aastal kõigis liikmesriikides 
siiski suurem kui 2013. aastal, kuigi tõusu ulatus 
ja tase 2021. aastal olid väga erinevad (joonis 7.1, 
ülemine). Usalduse tase riigi (ja kohalike) omava-
litsuste vastu on olnud Luksemburgis pidevalt kõr-
gem kui mujal, järgnevad Põhjamaad. Kreekas oli 
see tase nii 2013. kui ka 2017. aastal üks mada-
lamaid ELis, vaid 10 % inimestest usaldas oma rii-
gi valitsust, kuigi osakaal on pärast seda tõusnud 
kolmandikuni. Horvaatias, Sloveenias, Bulgaarias 
ja Hispaanias on usaldus riigi valitsuse vastu 

4 OECD (2017).

Avalik valitsemine on valitsuse otsuste tegemise 
ja ellu viimise protsess1. Hea valitsemine eeldab 
hästi toimivaid institutsioone ja läbipaistvaid me-
netlusi. Valitsused, kus on kvaliteetsed institut-
sioonid, kõrge aruandekohustuse tase ja madal 
korruptsioonitase, suudavad üldjuhul paremini 
pakkuda avalikke hüvesid ja teenuseid ning luua 
soodsa keskkonna majanduskasvuks ja sotsiaal-
seks arenguks2. Seevastu madala kvaliteediga 
institutsioonidega valitsustel on tavaliselt mitme-
suguseid majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme, 
madalam majandusarengu tase, ebavõrdsemad 
sissetulekud, halvem keskkonnaseisund ja väiksem 
valimisvastutus. Hiljutised ülemaailmsed uuringud 
on näidanud, et riikides, kus korruptsioon on kõrge, 
on tavaliselt ka vähem naisi poliitikas, rahva tervis 
on halvem ja elanikkonna subjektiivne heaolu tase 
on madalam3.

Et institutsioonid saaksid hästi toimida, vajavad 
need kõrgetasemelist haldussuutlikkust, mis oma-
korda suurendab avaliku sektori kulutuste, seal-
hulgas ELi vahendite tõhusust ja läbipaistvust 
(vt kast 7.1). Selles peatükis vaadeldakse viima-
ti avaldatud ELi näitajaid riigiasutuste kvaliteedi 
kohta riiklikul ja piirkondlikul tasandil. 

1 „Valitsemine“ hõlmab selles peatükis vaid avaliku sektori asutusi. 

2 Vt Kaufmann et al. (1999); Charron ja Lapuente (2013); 
Rodríguez-Pose ja Garcilazo (2015); Annoni ja Catalina Rubianes 
(2016); Pike et al. (2017).

3 Tervise kohta vt Holmberg ja Rothstein (2011); naiste kohta po-
liitikas vt Swamy et al. (2001); ning heaolu kohta Samanni ja 
Holmberg (2010) ning Helliwell ja Huang (2008).
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 endiselt väga madal, kuigi alates 2013. aastast on 
see kasvanud.

Märkimisväärsed jooned usalduses kohalike oma-
valitsuste vastu on: püsivalt kõrge usalduse tase 
Saksamaal (75 % aastal 2021); suur kasv Iirimaal 
ja Hispaanias alates 2013. aastast (vastavalt 28 
ja 26 protsendipunkti); ning madal tase Kreekas, 
Itaalias ja Horvaatias, hoolimata mõningasest 
kasvust nende kõigi puhul (joonis 7.1, alumine). 

2. Institutsioonide kvaliteedi 
rahvusvahelised näitajad

2.1 Ülemaailmsed 
valitsemistavade indikaatorid

Viimastel aastatel on välja töötatud hulgali-
selt "hea valitsemistava" meetmeid. Eelkõige on 
Maailmapank kehtestanud institutsioonide kva-
liteedi mõõdiku ülemaailmsete valitsemistava-
de indikaatorite (WGI) kaudu, mida alates 1996. 
aastast on avaldatud enam kui 200 riigi kohta5. 
Koondindikaatorid on välja töötatud kuue valit-
semise mõõtme kohta: hääl ja vastutus; poliitili-
ne stabiilsus ja vägivalla/terrorismi puudumine; 

5 https://databank.worldbank.org/source/
worldwide-governance-indicators.

Kast 7.1 Hea valitsemistava ja haldussuutlikkus1 

1 Allikas: Euroopa Komisjon (2020l).

2 Euroopa Poliitikauuringute Keskus (2020).

Hea valitsemistava põhitegur on hea haldussuut-
likkus. Seda määratletakse kui ametiasutuste või-
met rakendada tõhusalt poliitikat, mille eest nad 
vastutavad. Haldussuutlikkuse kõrge tase kõigil 
juhtimistasanditel on oluline riiklike vahendite tõ-
husaks haldamiseks ja kulutamiseks, seda peetakse 
üha enam investeeringute hea toimivuse tagamise 
võtmetingimuseks ning see aitab kaasa ühtekuulu-
vuspoliitika eesmärkide saavutamisele, eriti madala 
sissetuleku ja madala kasvuga piirkondades.

Hiljutises uuringus2 esitatakse neli soovituste kogu-
mit haldussuutlikkuse tugevdamiseks ja tehnilise 
abi kasutamise parandamiseks programmiperioodil 
2021–2027:

1. suutlikkuse suurendamise tegevuskavade välja-
töötamine, mis hõlmavad suurt hulka tegevusi, 
sealhulgas inimressursside toetamist ning süs-
teemide ja tööriistade alast organisatsioonilist 
nõustamist; 

2. rahaliste vahendite haldamisel ja kulutamisel 
kogu ökosüsteemi, sealhulgas rakendusasu-
tuste, täidesaatvate organite ja abisaajate 
 toetamine; 

3. paindlike õppestrateegiate väljatöötamine 
suutlikkuse suurendamiseks, et reageerida kii-
resti muutuvatele oludele; ja

4. suutlikkuse suurendamise ühtse juhtimise taga-
mine ELi tasandil.

Nende soovituste rakendamise hõlbustamiseks aas-
tatel 2021–2027 rahastatakse ELi vahendite ra-
kendamise suutlikkuse suurendamist liikmesriikide 
tehnilisest abist. Uue ühissätete määruse eesmärk 
on lihtsustada ja võimaldada sellise abi strateegilist 
kasutamist haldussuutlikkuse arendamiseks pika-
ajalise eesmärgina.

Lisaks ühtekuuluvuspoliitikale saab haldusreforme 
ja suutlikkuse suurendamist rahastada ka äsja loo-
dud taastumise ja vastupanuvõime suurendamise 
rahastamisvahendist ning tehnilise toe vahendist, 
mille eesmärk on toetada jätkusuutlikku majandus-
likku ja sotsiaalset lähenemist, vastupanuvõimet ja 
taastumist vastusena COVID-19 pandeemiale.

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
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 valitsemise tõhusus; regulatiivne kvaliteet; õigus-
riigi põhimõtted; ja korruptsiooni ohjamine6. 

Põhjamaade liikmesriigid koos Madalmaade, 
Luksemburgi, Saksamaa, Austria, Iirimaa, Eesti ja 
Belgiaga on siin vaadeldava viie WGI mõõtme osas 
ELi keskmisest kõrgemal tasemel (jättes välja po-

6 WGI kuut valitsemistavade indikaatorit on kirjeldatud koondnäi-
tajatega, mis põhinevad enam kui 30 eri andmeallikal, mille on 
koostanud mitmesugused uurimisinstituudid, mõttekeskused, va-
litsusvälised organisatsioonid, rahvusvahelised organisatsioonid 
ja erasektori ettevõtted. Statistilist mudelit kasutatakse selleks, 
et koostada iga riigi kohta igast allikast saadud andmete kaa-
lutud keskmine. Statistilise mudeli abil saadud valitsemistavade 
koondnäitajate keskmine on null (standardhälve = 1) ja ulatus 
ligikaudu -2,5 kuni 2,5, kus suuremad väärtused vastavad pare-
matele valitsemistavadele.

liitilise stabiilsuse ja vägivalla/terrorismi puudumi-
se, mis on ELi kontekstis vähem oluline). Rumeenia, 
Bulgaaria, Ungari, Horvaatia, Kreeka, Itaalia, 
Hispaania, Küpros, Poola ja Slovakkia jäävad kõi-
gi viie näitaja puhul alla ELi keskmise (joonis 7.2). 
Korruptsiooni ohjamise indikaator on liikmesriigiti 
kõige erinevam. See põhineb tajumisel, mil määral 
kasutatakse avalikku võimu isikliku kasu saamise 
eesmärgil, ning hõlmab nii korruptsiooni väikseid 
kui ka suuri vorme, samuti „riigi hõivatuse“ taset 
eliidi ja erahuvide poolt.

Riigid järjestatuna 2021. aasta näitajate alusel. 
Allikas: Eurobaromeetri (EB) standarduuring, kevadsuviste ja sügistalviste lainete keskmine aastate kaupa: EB79 ja EB80 2013. 
aasta kohta; EB87 ja EB88 2017. aasta kohta; EB91 ja EB92 2019. aasta kohta; EB93 ja EB94 2021. aasta kohta. 

Joonis 7.1 Usaldus riigi (üleval) ja kohaliku omavalitsuse vastu (all), 2013–2021
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World Justice Project (WJP) koostab õigusriigi in-
deksit7, mis on esimene katse süstemaatiliselt 
kvantifitseerida ja jälgida õigusriigi põhimõtete 
järgimist kogu maailmas. Indeks on koondnäitaja, 
mis mõõdab, mil määral riigid järgivad praktikas 

7 https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/
wjp-rule-law-index-2021

2.2 World Justice Project'i 
õigusriigi indeks

Õigusriik on ELi demokraatliku identiteedi lahuta-
matu osa ja selle toimimise oluline element. Kuigi 
ELis kehtivad tunnustatud kõrged õigusriigi stan-
dardid, nõuab nende standardite edendamine ja 
järgimine pidevat järelevalvet.

Joonis 7.2 Riigi toimivus viie valitsemise indikaatori dimensiooni alusel, 2020

Vertikaalne joon näitab iga mõõtme kohta ELi keskmist, mis on kaalutud liikmesriigi rahvaarvuga. Hinded on vahemikus 
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tulemused on peaaegu kõigil juhtudel üle maailma keskmise. Riigid järjestatakse parimast halvimini vastavalt nende viie 
mõõtme keskmisele skoorile.
Allikas: Maailmapanga valitsemise kvaliteedi indikaatorid.   
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õigusriigi põhimõtteid. Indeksi 2021. aasta väljaan-
ne hõlmab 139 riiki ja jurisdiktsiooni ning esimest 
korda ka kogu ELi territooriumi. Indeks mõõdab 
õigusriigi põhimõtete järgimist riigis, vaadeldes 
poliitilisi tulemusi, näiteks seda, kas inimestel on 
võimalus kohtusse pöörduda ja kas kuritegevust 
ohjatakse tõhusalt. Indeksi koostamisel tuginetak-
se leibkondade ja ekspertide seas läbiviidud üle-
riigilistele küsitlustele, et mõõta, kuidas õigusriigi 
põhimõtteid kogetakse ja millistena neid tajutakse. 
See sisaldab kaheksat komponenti, mis kirjeldavad 
õigusriigi põhimõtte mitmetahulist kontseptsiooni: 
1. piirangud valitsuse võimule; 2. korruptsiooni 
puudumine; 3. avatud valitsemine; 4. põhiõigused; 
5. kord ja turvalisus; 6. regulatiivsed jõustamis-
meetmed; 7. tsiviilõigus ja 8. kriminaalõigus8. 

Vastavalt 2021. aasta tulemustele on kõik ELi liik-
mesriigid saanud üle 50 % maksimaalsest punk-
tisummast 1, mis näitab, et õigusriigi standardid 
on võrreldes ülejäänud maailma riikidega üldi-
selt head (joonis 7.3). Viimaste andmete kohaselt 
asub EL-is kolm maailma neljast kõrgeima punk-
tisumma saanud riigist, Taani (1. koht), Soome (3. 
koht) ja Rootsi (4. koht) ning esikümnes on veel 
viis liikmesriiki – Saksamaa (5. koht), Madalmaad 

8 Õigusriigi indeksis sisalduvad näitajad on normaliseeritud, ka-
sutades min-max meetodit ning baasaasta on 2015. aasta. 
Üldskoor arvutatakse kaheksa komponendi hinde kaalumata 
keskmisena. Kõik hinded on skaalal 0 (halvim) kuni 1 (parim). 

(6. koht), Luksemburg (8. koht), Austria (9. koht) ja 
Iirimaa (10. koht). Indeksi järgi on EL-i nõrgimad 
liikmesriigid Kreeka (maailmas 48. kohal 139-st), 
Bulgaaria (62. koht) ja Ungari (69. koht). Indeksi 
järgi on peaaegu kõik liikmesriigid, mille kohta 
on olemas aegrida, oma õigusriiki alates 2015. 
aastast mõnevõrra parandanud9, välja arvatud 
Austria, Bulgaaria, Prantsusmaa ning (ennekõike) 
Ungari ja Poola, mille tulemus langes selle kuue 
aasta jooksul 8 protsendipunkti võrra. 

„Valitsuse volituste piirangud” mõõdavad näiteks 
seda, kas valitsuse volitusi piirab seadusandja, 
kohtuvõim või sõltumatu audit ja kas valitsusa-
metnikke karistatakse üleastumise eest. Ungari 
sai selle näitaja puhul 0,39 punkti, mis on nii sel-
le kui ka kõigi teiste komponentide puhul ELi ma-
dalaim tulemus (joonis 7.4). Selle punktisumma 
„korra ja turvalisuse“ valdkonnas on aga tunduvalt 
kõrgem (0,90) ja sarnane teiste ELi liikmesriiki-
de tulemustega. Horvaatia tulemused on samuti 
väga erinevad: 0,49-st „kriminaalõiguse“ alal (mis 
mõõdab, kas kriminaaluurimise süsteem on õige-
aegne, erapooletu ja korruptsioonivaba) kuni 0,85-
ni „korra ja turvalisuse“ valdkonnas. Sloveenia, 
Malta, Slovakkia, Poola, Rumeenia ja Bulgaaria 

9 Võrdlused tehakse 2015. aasta kui võrdlusaastaga, kuna (WJP 
õigusriigi indeksi metoodiliste märkuste kohaselt) ei ole hinded 
enne seda rangelt võrreldavad. 

Riigid on järjestatud nende 2021. aasta skoori järgi. CY, IE, LV, LT, MT, SK: andmed enne 2021. aastat puuduvad.
Allikas: World Justice Project – õigusriigi indeks.

Joonis 7.3 Õigusriigi indeksi skoor (World Justice Project), 2015 ja 2021
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 tulemused on samuti kõikide komponentide puhul 
erinevad, kusjuures erinevused kõrgeimate ja ma-
dalaimate skooride vahel on üle 30 punkti. Üldiselt 
on liikmesriikide tulemused eri komponentide lõi-
kes suhteliselt sarnased, samas kui üldkokkuvõttes 
suhteliselt madalaid punkte saanud liikmesriikide 
tulemused on kõikuvamad.

Huvitav on märkida, et enamiku ELi liikmesriiki-
de kõrgeimad tulemused on saavutatud „korra ja 
turvalisuse“ valdkonnas, mis mõõdab, kas kurite-
gevus on tõhusalt kontrolli all, kas inimesi kaits-
takse relvastatud konflikti ja terrorismi eest ning 
ega  isiklikud arveteklaarimised ole vägivaldsed. 
See näitab, et EL on elamiseks suhteliselt turvaline 
koht. 

Samuti tuleb märkida, et alates 2020. aastast 
on kasutusel Euroopa Komisjon loodud Euroopa 
õigusriigi mehhanism, et stimuleerida institut-
sioonidevahelist koostööd ja julgustada kõiki ELi 
institutsioone osalema selleteemalises dialoogis. 
Õigusriigi aastaaruanded on selle uue protsessi 
aluseks, need on mõeldud ennetavaks vahendiks. 
Need põhinevad ELi liikmesriikide õigusriigi erine-
vate aspektide põhjalikel, riigipõhistel kvalitatiiv-
setel hinnangutel ja pakuvad seega teistsugust, 
täiendavat analüüsi kui WJP õigusriigi indeks.

2.3 Euroopa valitsemiskvaliteedi indeks

Viimase kahe aastakümne jooksul on tohutult 
palju teadusuuringuid pühendatud institutsiooni-
de kvaliteedi hindamisele riikide vahel ja viimasel 
ajal ka riikide sees, keskendudes korruptsioonile, 
õigusriigi põhimõtete erapooletule kohaldamisele 
ja avaliku bürokraatia tõhususele. Euroopa valit-
semiskvaliteedi indeksit (EQI) on alates 2010. aas-
tast piirkondlikul tasandil10 avaldatud neli korda 
ning see on avaldanud laialdast mõju ELi piirkon-
dade majandusgeograafia, ettevõtluse ja innovat-
siooni alastele uuringutele. Tuginedes piirkondlikul 
tasandil läbi viidud uuringule ja ülemaailmsete va-
litsemisnäitajate riiklikele hinnangutele, mõõdab 
EQI ELi piirkondade valitsemise kvaliteedi kolme 
võrreldavat aspekti. 

EQI uuringu küsimused põhinevad kontseptuaalsel 
raamistikul, milles kasutatakse valitsemise kva-
liteeti laia, mitmemõõtmelise kontseptsioonina, 
mis hõlmab erapooletut ja kvaliteetset teenuste 
osutamist ning madalat korruptsiooni. Küsimuste 
eesmärk on jäädvustada inimeste arusaamu ja 
kogemusi korruptsioonist ning seda, mil määral 
nad hindavad avalikke teenuseid oma elukohapiir-
konnas erapooletuks ja kvaliteetseks. Tähelepanu 
keskmes on poliitikavaldkonnad, mida juhitakse 
kõige sagedamini riiklikul tasandil, näiteks haridus, 

10 Charron et al. (2019 ja 2021).

Joonis 7.4 2021. aasta õigusriigi indeksi komponentide skoorid

Riigid on järjestatud vastavalt nende üldisele õigusriigi punktiskoorile.
Allikas: World Justice Project'i õigusriigi indeks. 
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Kaart 7.3 Euroopa valitsemise kvaliteedi indeksi muutus, 2017–2021
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Kaart 7.2 Euroopa valitsemise kvaliteedi indeks, 2010–2017
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tervishoid ja õiguskaitse. Küsimused keskenduvad 
EQI kolmele põhivaldkonnale seoses asjaomaste 
teenustega – korruptsioon, kvaliteet ja erapoole-
tus. EQI on esimene meede, mis võimaldab võr-
relda ELi piirkondade juhtimist liikmesriikides ja 
liikmesriikide vahel11. 

2021. aasta pilt on üsna kooskõlas EQI varasema-
te väljaannetega, kus loodepiirkondade tulemu-
sed olid paremad kui ELi lõuna- ja idaosa omad 
(kaart 7.1). Mõnes liikmesriigis – eelkõige Itaalias, 
Hispaanias, Belgias, Iirimaal, Poolas, Prantsusmaal 
(sealhulgas selle ülemerepiirkondades) ja 
Sloveenias – on olulisi piirkondlikke erinevusi, kuid 
teistes, eriti Põhjamaades, esineb neid väga vähe.

Ajavahemikul 2010–2017 (kaart 7.2) paranes 
oluliselt valitsemise kvaliteet Baltikumi liikmes-
riikides, enamikus Poola ja Saksamaa piirkon-
dades, Madalmaades, Horvaatias ning mõnes 
Rumeenia ja Bulgaaria piirkonnas. Seevastu oli 
aastatel 2010–2017 olukord halvenenud Austrias, 
Ungaris, Lõuna-Kreekas, Küprosel, Hispaania lõu-
naosas ning mõnes Portugali ja Itaalia piirkonnas. 
Aastatel 2017–2021 indeks Baltikumi liikmesrii-
kides aga stabiliseerus (kaart 7.3)12 ja enamikus 
Poola piirkondades, eriti riigi idaosas, halvenes. 
Sama toimus Rumeenia idaosas, kus pealinnapiir-
kond Bukarest-Ilfov sai 2021. aastal ELi madalai-
ma punktisumma. Teisest küljest paranes indeks 
sel perioodil Lõuna-Hispaanias, Lõuna-Saksamaal, 
Lõuna-Kreekas ning Itaalia lõuna- ja keskosas. 

11 EQI skoorid arvutatakse normaliseeritud uuringuskooride lihtsate 
võrdselt kaalutud keskmistena. Normaliseerimiseks kasutatakse 
z-skoori, mis mõõdab piirkondliku skoori seost EL-i keskmisega 
standardhälvete kaudu keskmisest. Kui z-skoor on 1, näitab see, 
et andmepunkti skoor on ühe standardhälbe võrra kõrgem ELi 
keskmisest. Positiivsed väärtused näitavad ELi keskmisest kõr-
gemat tulemust; negatiivsed väärtused on madalamad kui ELi 
keskmine skoor. 

12 Iirimaa ja Leedu NUTS 2 klassifikatsiooni muutuste tõttu võrrel-
dakse nende liikmesriikide piirkondlikke väärtusi 2021. aastal va-
rasemate väljaannete riiklike väärtustega. 

Keskmiselt jäävad vähem arenenud piirkonnad 
kõigil EQI aastatel oluliselt alla ELi keskmise. 
Keskmine EQI on ülemineku- ja enam arenenud 
piirkondade puhul kõrgem, kuid suurema varieeru-
vusega (tabel 7.1). 

3. Korruptsioon

Korruptsioon pärsib valitsuse võimet toetada ma-
janduskasvu ja parandada inimeste heaolu13. Ükski 
liikmesriik ei ole korruptsioonist puhas, kuid selle 
ulatus on ELis väga erinev. Lisaks sellele on mõ-
nes ELi liikmesriigis, näiteks Ungaris, Itaalias ja 
Portugalis, inimeste arusaam korruptsioonist oma 
riigi valitsuses riigiti üsna erinev (kaart 7.4). 

2019. aastal väitis 28 % ELis küsitletud inimes-
test, et korruptsioon on nende igapäevaelus mi-
dagi isiklikult mõjutanud (joonis 7.5, ülal), mis on 
veidi suurem kui 2013. aastal. Seitsmes liikmes-
riigis (Rumeenias, Küprosel, Hispaanias, Portugalis, 
Kreekas, Horvaatias ja Maltal) teatas üle poole 
vastanutest, et on sellega kokku puutunud. Suurim 
kasv võrreldes 2013. aastaga (umbes 30 prot-
sendipunkti või rohkem) oli Portugalis ja Maltal. 
Seevastu Põhjamaades, Saksamaal, Luksemburgis 
ja Madalmaades teatas vähem kui 10 % vas-
tanutest, et neid on 2019. aastal isiklikult  
mõjutanud korruptsioon, mis on peaaegu sama 
palju kui 2013. aastal. 

Riiklikku tervishoiusüsteemi mainivad 2019. aas-
tal kõige sagedamini korruptsioonist mõjutatud 
isikud14. Keskmiselt teatas ELis umbes 6 % vasta-
nutest, kes olid viimase 12 kuu jooksul kokku puu-
tunud tervishoiuteenuse osutajaga või haiglaga, 

13 Vt nt Pak Hung Mo (2001).

14 Euroopa Komisjon (2020d). Täpne küsimus oli: „Kas lisaks ametli-
kele tasudele tuli maksta lisatasu või teha väärtuslik kingitus õele 
või arstile või teha annetus haiglale?“

Tabel 7.1 Keskmised EQI skoorid piirkonna kategooriate kaupa, kõik aastad (ELi keskmine = 0)

Piirkonna kategooria 2010 2013 2017 2021

Vähem arenenud –0,90 –0,84 –0,83 –0,88
Ülemineku 0,42 0,30 0,27 0,36
Enam arenenud 0,58 0,62 0,64 0,62
Allikas: DG REGIO arvutused, mis põhinevad Göteborgi Ülikooli valitsemiskvaliteedi instituudi andmetel. 
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Protsendid põhinevad kõigil vastajatel, välja arvatud nendel, kes vastasid 
„ei tea“ või keeldusid vastamast.
Küsimus: Kas korruptsioon on teie riigi valitsuses laialt levinud?
NUTS 2 kõikide riikide kohta, välja arvatud AT, BE, FR, DE, EL, IT, NL, PL, ES, SE, 
mis on NUTS 1 tasandil.
Allikas: Küsitlus, ELi piirkondlik ad hoc uuring, 2020.

Kaart 7.4 Riigi valitsuse korruptsiooni tajumine, 2019
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et nad on pidanud tegema lisamakseid, kingitusi 
või annetusi, kusjuures see osakaal on võrreldes 
2013. aastaga väga vähe muutunud (joonis 7.5, 
allpool). Liikmesriikide vahelised erinevused olid 
siiski märkimisväärsed. Rumeenias oli see osa-
kaal 2019. aastal 20 %, mis on suurim ELis, kui-
gi langes alates 2013. aastast kolmandiku võrra. 
Ka Leedus langes see osakaal samal perioodil 
märgatavalt, 21 %-lt 10 %-le. Seevastu Austrias 
ja Luksemburgis suurenes järsult nende osakaal, 
kes teatasid makse tegemisest, Austrias 3 %-lt 
17 %-le ja Luksemburgis 1 %-lt 9 %-le. 

2021. aasta andmete kohaselt arvab ELis kesk-
miselt 43 % inimestest, et riigi valitsus saab kor-
ruptsiooniga võideldes hästi hakkama, samas 
kui veidi suurem protsent (49 %) arvab, et valit-
sus teeb halba tööd (Transparency Internationali 
globaalse korruptsiooni baromeeter ELi jaoks 
2021.15). Küprosel, Tšehhis, Horvaatias, Rumeenias 
ja Bulgaarias oli valitsuse korruptsioonivastase 
tegevusega rahul vähem kui 30 % küsitletutest, 
samas kui Põhjamaades, Luksemburgis, Austrias, 
Maltal, Iirimaal ja Slovakkias jäi enamik vastanu-
test rahule (joonis 7.6).

15 https://www.transparency.org/en

Joonis 7.5 Isiklik korruptsioonikogemus inimeste igapäevaelus (üleval) ja tervishoius (all), 
2013–2019

Muutus võrreldes 2013. aastaga. Riigid järjestatuna 2019. aasta näitajate alusel. 
Allikas: Eurobaromeetri eriuuring korruptsiooni kohta: EB396 2013; EB470 2017; EB502 2019. 
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Inimeste kaasatus võib korruptsioonivastases võit-
luses oluliselt kaasa aidata. Üldsuse rolli tugevda-
mine võib parandada institutsioonilist vastutust ja 
läbipaistvust ning seega ka üldist juhtimist. Näiteks 
võib avalikkusel saadud teenuste kohta kommen-
taare andmine ja nende avaldamine osutuda asu-
tustele tugevaks stiimuliks tõhusate ja erapoole-
tute teenuste osutamiseks. Enamik inimesi (62 %) 
uskus 2020. aastal, et suudavad korruptsiooni-
vastases võitluses kaasa aidata ( kaart 7.5). See 
osakaal oli eriti suur liikmesriikides, kus elanikkond 
tajub korruptsiooni kõrgena – eelkõige Rumeenias, 
Portugalis, Kreekas ja Itaalias, kus 75 % küsitluse-
le vastanutest nõustus, et neil võiks olla korrupt-
sioonivastases võitluses oma roll. 

4. Riigihanked: kõrged standardid 
avalike huvide kaitsmiseks

Riigihanked, mis moodustavad 14 % ELi SKPst, 16on 
üks valitsuse tegevusi, mis on korruptsiooni suhtes 
kõige haavatavam17. Tehingute maht, mängus ole-
vad finantshuvid, protsessi keerukus, riigiametni-
ke ja ettevõtjate tihe suhtlus ning riigihangetega 
seotud paljud huvirühmad suurendavad oluliselt 
korruptsiooniriski ja potentsiaalseid ajendeid kor-
ruptiivseteks tegevusteks. 

ELi õigusaktides on ühtlustatud riigihanke-eeskir-
jade miinimumnõuded, mille eesmärk on tagada 
ettevõtetele võrdsed võimalused ja vältida kor-
ruptsiooni. Ühtse turu tulemustabel sisaldab 12 
näitajat, mille abil saab jälgida, kuidas liikmes-
riikidel selles valdkonnas igal aastal läheb. Ühe 
pakkujaga lepingute osakaal, mille all mõeldakse 
ühe pakkuja pakkumuse alusel sõlmitud lepinguid, 
on riigihangete standardite oluline näitaja, kuna 
sellised lepingud viitavad konkurentsi puudumi-
sele riigihangetes. Rohkemate pakkujate olemas-
olu on tavaliselt parem, kuna tähendab, et avaliku 
sektori ostjatel on rohkem valikuvõimalusi ja nad 
saavad valida parema hinna ja kvaliteedi suhtega 
pakkumise. 2019. aastal suurenes peaaegu kõigis 
ELi liikmesriikides ühe pakkujaga hangete osakaal 
võrreldes kolm aastat varasemaga, eriti Kreekas 
(+25 protsendipunkti), Portugalis ja Tšehhis 
(+18 protsendipunkti) (joonis 7.7). Ainsad erandid 
olid Horvaatia, kus ühe pakkujaga lepingute osa-
kaal vähenes aastatel 2016–2019 enam kui poole 
võrra, Rootsi (–5 protsendipunkti) ja Küpros (mar-
ginaalne vähenemine 1 protsendipunkti võrra). 

Veelgi tugevam näitaja on ilma hankemenetluseta 
sõlmitud lepingute osakaal. Pakkumiskutse tege-
mine enne hankeläbirääkimiste alustamist on hea 
tava, kuna muudab pakkujate valimise protsessi 
läbipaistvamaks ja suurendab konkurentsi, mis 
toob üldiselt kaasa parema hinna ja kvaliteedi suh-
te. Aastatel 2016–2019 vähenes selliste lepingute 
osakaal enamikus ELi liikmesriikides (joonis 7.8) 

16 ELi ühtse turu tulemustabeli veebisait, 2019. aasta aruandepe-
riood:  
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/
public-procurement_en.

17 OECD (2016).
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Joonis 7.6 Inimesed, kes arvavad, et nende 
riigi valitsus saab korruptsioonivastase 
võitlusega väga hästi või üsna hästi 
hakkama, 2021

Allikas: Transparency Internationali üleilmne 
korruptsioonibaromeeter.
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Allikas: Transparency Internationali üleilmne korruptsioonibaromeeter 2020.

Kaart 7.5 Inimesed, kes nõustuvad, et kodanikud saavad korruptsioonivastases võitluses 
midagi muuta, 2020
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ning Tšehhis ja Küprosel enam kui 10 protsendi-
punkti võrra (kuigi oli endiselt ELi suurimate seas). 
Peamine erand oli Bulgaaria, kus pakkumiskutseta 
lepingute osakaal kasvas 15 %-lt 29 %-le, kuigi 
märkimisväärne kasv oli ka Sloveenias. 

Valitsuse läbipaistvuse instituudi Government 
Transparency Institute andmebaas annab pil-
di ajakirjas Tenders Electronic Daily (TED) 

 avaldatud  riigihangetest piirkondlikul tasandil18. 
Andmebaasis on ainult teatud kriteeriumidele 
vastavad riigihanked; näiteks piirkondlike ame-
tiasutuste või  agentuuride omad19. Ühe pakkujaga 

18 Fazekas ja Czibik (2021).

19 Piirkondliku tasandi suundumused ei kattu alati ELi ühtse turu 
tulemustabeliga, kuna piirkondlike lepingute osakaal lepingute 
koguarvust (piirkondlikud, riiklikud ja Euroopa) on liikmesriigiti 
väga erinev, ulatudes 4 %-st Maltal 78 %-ni Rootsis (perioodi 
2018–2020 keskmine). 
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Joonis 7.7 Riigihankelepingud, mille puhul oli ainult üks pakkuja*, 2016 ja 2019

* Välja arvatud raamlepingud, millel on teistsugused aruandlusmustrid.
Liikmesriigid on järjestatud osakaalu järgi 2019. aastal. ELi väärtused arvutatakse riiklike väärtuste rahvastikuga 
kaalutud keskmistena. SI: 2019. a andmed puuduvad 
Allikas: EU Singl
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Joonis 7.8 Ilma pakkumiskutseteta sõlmitud riigihanked, 2016 ja 2019

Liikmesriigid on järjestatud osakaalu järgi 2019. aastal. ELi väärtused arvutatakse riiklike väärtuste rahvastikuga 
kaalutud keskmistena. 
Allikas: EU Single Market Scoreboard.
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Allikas: DG REGIO ELi pakkumiskutsete elektroonilise andmebaasi alusel; 
Fazekas & Kocsis (2017).
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Kaart 7.6 Ühe pakkujaga riigihanked, 2018–2020 keskmine
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Allikas: DG REGIO ELi pakkumiskutsete elektroonilise andmebaasi alusel; 
Fazekas & Kocsis (2017).
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Kaart 7.7 Ilma pakkumiskutseta avatud hankemenetlusega riigihanked, 2018–2020 keskmine
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Piirkondlike ametiasutuste sõlmitud lepingute osakaalu muutus.
Allikas: DG REGIO ELi pakkumiskutsete elektroonilise andmebaasi alusel; 
Fazekas & Kocsis (2017).
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Kaart 7.8 Ühe pakkujaga hangete osakaalu muutus ajavahemikus 2011–2013 ja 2018–2020
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Piirkondlike ametiasutuste sõlmitud lepingute osakaalu muutus.
Allikas: DG REGIO ELi pakkumiskutsete elektroonilise andmebaasi alusel; 
Fazekas & Kocsis (2017).
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Kaart 7.9 Pakkumuskutseta hangete osakaalu muutus ajavahemikus 2011–2013 
ja 2018–2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Kaheksas aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

230

lepingud, mille hinna ja kvaliteedi suhe on mada-
lam, on enim levinud Poola loodeosas ning mõnes 
Bulgaaria piirkonnas ja Sloveenias (kaart 7.6). Ühe 
pakkuja lepingute osakaal suurenes enamikus ELi 
piirkondades aastatel 2011–2013 ja 2018–2020, 
kuid vähenes Leedus, suuremas osas Rumeeniast, 
osas Poolast, Ungaris, Slovakkias ja mõnes teises 
piirkonnas üle ELi (kaart 7.8).

Ilma pakkumiskutseteta sõlmitud piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste lepingute osakaal oli aas-
tatel 2018–2020 suhteliselt kõrge ELi kesk- ja lõu-
naosas ning Rumeenias. Edela-Rumeenias, Tšehhis 
Oltenias ja Severozápadis ning Prantsusmaal 
Picardie’s oli see osakaal üle 40 % (kaart 7.7). 
Aastatel 2011–2013 ja 2018–2020 vähenes see 
osakaal enamikus piirkondades, kuigi suurenes 
Rumeenia keskosas, Severozápadis (Tšehhis) ja ka-
hes Saksamaa piirkonnas, Bremenis ja Chemnitzis 
(kaart 7.9). 

5. Tõhus ja paindlik ärikeskkond 
on ülioluline väärtus

Üks ebatõhusate institutsioonide kahjulikke mõ-
jusid on regulatiivne keskkond, mis koormab ko-
dumaiseid ettevõtteid ja mõjutab negatiivselt 
ettevõtlust. Kehva kvaliteediga institutsioonid ta-
kistavad uute ettevõtete loomist ja võivad viia sel-
leni, et ettevõtjad otsivad võimalusi välismaal või 
loobuvad üldse. 

Maailmapanga aastani 2020 avaldatud ärisõb-
ralikkuse indeks hindab äriregulatsiooni valdkon-
di suurimas ärilinnas kõigis maailma 190 riigis. 
See aitab jälgida ja võrrelda ettevõtluskeskkonna 
kvaliteeti ning lisaks hinnata äriregulatsiooni vald-
kondade alamhulka valitud riikides, sealhulgas 14 
ELi liikmesriigis20. Üldine ärisõbralikkuse skoor on 
erinevate piirkondade näitajate keskmine, kus iga 

20 Alates 2015. aastast hõlmatud 14 riiki olid Austria, Bulgaaria, 
Horvaatia, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, 
Portugal, Rumeenia, Slovakkia ja Hispaania.

näitaja näitab iga riigi kaugust asjaomase piirkon-
na parimate tulemustega riigist21. 

Viimastel aastatel on poliitikareformid muutnud 
ELi ettevõtlussõbralikumaks. Alates 2016. aastast 
on enamik liikmesriike oma ärikeskkonda paran-
danud (joonis 7.9). Põhjamaad (Taani on maail-
mas neljandal kohal) ja Balti riigid koos Iirimaa, 
Saksamaa ja Austriaga hinnati 2020. aastal ELi 
kõige sõbralikemaks ettevõtluskeskkondadeks. 
Madalaima punktisumma said Malta, Kreeka, 
Luksemburg22 ja Bulgaaria, kuigi kõigis neis, välja 
arvatud Bulgaarias, oli skoor viimase nelja aasta-
ga paranenud.

Lähemal vaatlusel selgub, et ELi liikmesriigid eri-
nevad ettevõtluse reguleerimise erinevates vald-
kondades suurel määral. Näiteks 2020. aastal pidi 
Poola ettevõtja ettevõtte asutamiseks maksma 
tasu, mis moodustas 12 % keskmisest rahvatulust 
inimese kohta, ja läbima viis haldusmenetlust, mis 
kestsid kokku 37 tööpäeva. Seevastu Eestis mak-
sis ettevõtja ühe elaniku kohta 1 % rahvatulust ja 
kulutas kolme protseduuri sooritamiseks vaid 3,5 
tööpäeva. 

Piirkondlikud Doing Businessi aruanded hindavad 
riiklike näitajate alamhulka, mis kõige tõenäoli-
semalt riigisiseselt varieeruvad. Need näitavad 
olulisi erinevusi linnade vahel, hoolimata sellest, 
et need tegutsevad sama riikliku õigus- ja regu-
leeriva raamistiku raames. Uusimad riiklikud uu-
ringud viidi läbi kolmes laines: Horvaatia, Tšehhi, 
Portugal ja Slovakkia 2018. aastal, Kreeka, Iirimaa 
ja Itaalia 2020. aastal, ning Austria, Belgia ja 
Madalmaad 2021. aastal. Järgnevalt vaadeldakse 

21 Iga piirkonna ja riigi/linna puhul hõlmab ärisõbralikkuse skoori 
arvutamine kahte etappi. Esimeses etapis normaliseeritakse iga 
üksiknäitaja (y) lineaarse teisenduse abil (halvim — y)/(halvim — 
parim), kus kõrgeim skoor tähistab näitaja ajalooliselt parimat 
regulatiivset tulemust. Teises etapis liidetakse üksikute näitajate 
kohta saadud hinded lihtsa, võrdse kaalumise teel ja keskmista-
des üheks hindeks. 

22 Luksemburgi madal skoor tuleneb väga madalast krediidi saami-
se näitajast (15/100), keskmisest tulemusest maksejõuetuse la-
hendamisel (46/100) ja vähemusinvestorite kaitsmisel (54/100). 
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231keskmise. Kuigi protseduuride arv Itaalia linnades 
on sarnane ELi keskmisega, on nende maksumus 
kõrgem kui kusagil mujal, moodustades 14 % rah-
vatulust elaniku kohta, mis on ELi keskmisest pea-
aegu kolm korda suurem. 

Tõhusad ehituseeskirjad on olulised nii avaliku 
ohutuse kui ka ehitustööstuse ja kogu majandu-
se tervise seisukohalt. 2019. aastal andis tööstus 
5,5 % ELi kogulisandväärtusest ja umbes 6,5 % 
tööhõivest. Ehitusloa saamise aeg, keerukus ja 
maksumus (siin lao puhul) on linnati väga erinev, 
isegi samas liikmesriigis (joonis 7.11). Peamine 
põhjus on kaevetööde loa saamiseks kuluv erinev 
aeg – seda protsessi saab lühendada elektrooni-
liste loasüsteemide täiustamisega. Ehitusloa saa-
mine on kiireim Itaalias Cagliaris ja Milanos ning 
Horvaatias Varazdinis. Seevastu Lõuna-Itaalia 
linnades (välja arvatud Cagliaris) ja kõigis hõl-
matud Slovakkia ja Tšehhi linnades kulub selleks 
palju kauem kui ELi keskmine (170 päeva). Nendel 
juhtudel nõuab loa taotlemine suurt hulka ehitu-
seelseid kooskõlastusi, eriti Tšehhis. Nii siin kui 
ka Slovakkias on protsessi pikkus vastupidine loa 
saamise madalale kuluga, mis moodustab kõigis 
linnades vaid 0,3 % asjaomase hoone väärtusest. 
Ehituslubade keskmine maksumus ületab oluliselt 
ELi keskmist Horvaatias, Dublinis ja mõnes Itaalia 

kahte näitajat – ettevõtte loomist ja ehituslubade-
ga tegelemist23. 

Nendest kümnest liikmesriigist on ettevõtte asuta-
mine kõige lihtsam ja kiirem Kreekas ning nõuded on 
kõigis uuritud linnades samad. Kõige kauem kulub 
selleks Austrias, Tšehhis, Slovakkias ja Horvaatia 
pealinnas Zagrebis, üle kolme nädala (joonis 7.10) 
ning on ka kulukam kui ELis keskmiselt. Zagreb on 
Horvaatia ainuke linn, kus ettevõtete registreeri-
mise online-süsteemi, mis pakub ettevõtete alus-
tamiseks ühtset juurdepääsupunkti, ei ole täies 
mahus kasutusele võetud24. Kõik Austria, Tšehhi ja 
Slovakkia linnad toimivad halvasti nii haldusme-
netluste kestuse kui ka arvu poolest, kuid protsess 
on suhteliselt odav, makstes Tšehhis ja Slovakkias 
vaid umbes 1 % rahvatulust inimese kohta ning 
Austrias 4,5 %. Hollandis, Portugalis ja Kreekas jäi 
ajakulu, protseduuride arv ja maksumus tunduvalt 
alla ELi keskmise. Protseduur on suhteliselt kiire ka 
Itaalia linnades, võttes kõige kauem Roomas, kus 
kulub 11 päeva, kuid see jääb siiski veidi alla ELi 

23 „Ettevõtte asutamine” hõlmab piiratud vastutusega äriühingu 
asutamiseks vajalikke protseduure, aega, kulusid ja minimaalset 
sissemakstud kapitali ning „ehituslubadega tegelemine” protse-
duure, aega ja kulusid, mis on vajalikud kõigi lao ehitamise for-
maalsuste täitmiseks, samuti ehitusloa saamisega seotud kvali-
teedikontrolli ja ohutusmehhanisme.

24 Maailmapank (2018, 2020 ja 2021).

Mõne riigi puhul võib 2016. aasta 2020. aasta väärtust peita.
Riigid järjestatuna 2020. aasta skoori alusel. Kui märgitud on ainult üks punktisumma, siis kahe aasta võrdluses muutusi ei toimunud. 
Allikas: Maailmapanga Doing Business aruanded, 2016. ja 2020. 

Indeksi skoor (parim=100)

Joonis 7.9 Ärisõbralikkuse skoor (parim=100), 2016 ja 2020 
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Päevade arv Toimingud (arv) Maksumus (% ehitise väärtusest)

Vertikaalsed sinised jooned tähistavad ELi 2020. aasta keskmist riiklike andmete alusel, mis on arvutatud 2020. aasta rahvaarvuga kaalutud keskmisena pealinna kohta. 
Allikas: DG REGIO arvutused, mis põhinevad Maailmapanga piirkondlikel Doing Business aruannetel, aastad: 2021 (AT, BE ja NL); 2020 (EL, IE ja IT); ja 2018 (HR, CZ, PT ja SK). 

Joonis 7.10 Riigisisesed erinevused ettevõtte asutamisel 2018/2021
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Vertikaalsed sinised jooned tähistavad ELi aasta keskmist , mis on arvutatud 2020. aasta rahvaarvuga kaalutud keskmisena pealinna kohta. 
Allikas: DG REGIO arvutused, mis põhinevad Maailmapanga piirkondlikel Doing Business aruannetel, aastad: 2021 (AT, BE ja NL); 2020 (EL, IE ja IT); ja 2018 (HR, CZ, PT ja SK).

Joonis 7.11 Riigisisesed erinevused ehitusloaga tegelemisel, 2018/2021

Päevade arv Toimingud (arv) Maksumus (% ehitise väärtusest)
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linnas, milles kõige kallim on Milaano – ligi 18 % 
hoone väärtusest ehk üle seitsme korra kõrgem 
kui ELi keskmine. Sellegipoolest muutus Itaalias 
ettevõtlusega alustamine aastatel 2013–2020 kii-
remaks ja lihtsamaks kõigis uuringuga hõlmatud 
linnades ning kulud vähenesid kõigis, välja arvatud 
Baris (vt kast 7.2).

6. E-valitsus kui läbipaistvuse 
ja aruandekohustuse 
suurendamise vahend

Ametiasutused saavad suurendada oma töö tõ-
husust ja parandada suhteid avalikkusega e-va-
litsemise kaudu, mis on tehnoloogia kasutamine 
riigiteenuste täiustamiseks ja hõlbustamiseks, 
näiteks veebis sünnitunnistuste taotlemiseks või 
maksudeklaratsioonide esitamiseks. Laiem ja liht-
sam juurdepääs avalikele teenustele  suurendab 
lõppkokkuvõttes nende läbipaistvust ja vastutust, 
vähendades samal ajal bürokraatiat ja korrupt-
siooni. IKT on juba mõnda aega pakkunud erine-
vaid tööriistu e-valitsuse vajaduste rahuldami-
seks ning 2020. aastal kasutasid üle poole ELi 
16–74-aastastest inimestest (57 %) riigiasutus-
tega suhtlemiseks internetti. Kuigi kasutuses oli 
liikmesriikide vahel suuri erinevusi, olid piirkon-
dadevahelised erinevused enamikul juhtudel väi-
kesed (kaart 7.10a). Põhjamaades, Madalmaades 
ja Eestis kasutas 80 % või enam inimestest rii-
giasutustega suhtlemiseks internetti ning ena-
mikus Prantsusmaa piirkondades, välja arvatud 
Korsikal ja äärepoolseimates piirkondades, kehtis 
see enam kui 70 % küsitlusele vastanute kohta. 
Seevastu Lõuna-Itaalias ja Rumeenias oli see osa-
kaal alla 20 % (va pealinnapiirkond, kus see oli 
umbes 30 %)25. Riigiteenuste valdkonnas interneti 
kasutajate osakaal oli väike ka ülejäänud Itaalias 
ja enamikus Bulgaaria osades ning kasv oli alates 
2013. aastast marginaalne (kaart 7.10b). 

E-valitsuse teenuste vähene kasutamine on tõe-
näoliselt seotud internetiühenduse puudumise ja/
või madala tehnoloogilise valmisoleku tasemega, 

25 Itaalia ja Prantsusmaa NUTS 2 taseme andmed puudutavad 
2019. aastat.

mis on mõnele ELi piirkonnale iseloomulik. Eelkõige 
teatas 2020. aastal üle 30 %Rumeenia kaguosa 
inimestest, et neil ei ole mobiiltelefoni, arvuti ega 
muu seadme kaudu juurdepääsu Internetile26. 
Kolmandik Lõuna-Itaalia, Lääne-Horvaatia ning 
enamiku Rumeenia ja Bulgaaria piirkondade ini-
mestest vastas, et ei ole kunagi elus arvutit ka-
sutanud (kaart 7.10c). Vähemalt ühe seadme (nt 
arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefoni või 
nutitelefoni) kasutamise oskus on e-riigi teenus-
test kasu saamiseks vajalik oskus. Infoühiskonna 
areng on kaasaegse konkurentsivõimelise majan-
duse jaoks vajalike tingimuste loomisel ja ma-
janduse vastupanuvõime tugevdamisel kriitilise 
tähtsusega. 

Kuidas julgustada inimesi kasutama riigiasutuste-
ga suhtlemiseks internetti? Kasvavat e-valitsemise 
kasutamist võib vaadelda kui positiivset ringi: kui 
enamik riigi teenuseid on Internetis hõlpsasti juur-
depääsetavad, kasutab neid ka rohkem inimesi, ja 
kui avalik nõudlus on suur, sunnitakse ametiasutu-
si arendama paremaid digiteenuseid. Iga-aastased 
e-valitsuse võrdlusaruanded annavad ülevaate 
avalike e-teenuste kättesaadavusest ja kasutata-
vusest ELis27. Need näitavad, kuidas liikmesriigid 
toimivad neljas peamises e-valitsuse valdkonnas: 

1. kasutajakesksus, mis näitab avalike e-teenus-
te kättesaadavust ja kasutatavust;

2. läbipaistvus, mis hindab valitsustoimingute ja 
teenuste osutamise protseduuride läbipaist-
vust ja seda, mil määral kasutajad saavad 
oma isikuandmete kasutamist kontrollida; 

3. piiriülene liikuvus mõõdab teenuste kättesaa-
davust ja kasutatavust välisriikide inimeste ja 
äriettevõtete puhul, ning

4. põhitegurid hindavad viie funktsiooni (nt e-ID- 
kaardi) kättesaadavust. 

Iga valdkonna hinnang põhineb e-valitsuse tee-
nuste mõnda aspekti puudutavatele küsimustele 
antud vastustel. Nelja valdkonna keskmine hinne 

26 Gallup World Poll 2020. aasta ad hoc piirkondlik uuring.

27 Van der Linden et al. (2020).
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näitab liikmesriigi üldist e-valitsuse tulemuslikkust 
skaalal 0 %, mis on halvim, kuni 100 %, mis on pa-
rim. Ajavahemikul 2016–2017 kuni 2018–201928 
paranes avalike digiteenuste pakkumine kõigis ELi 
liikmesriikides, kuid erinevas tempos (joonis 7.13). 

28 Metoodilistel põhjustel avaldatakse e-valitsuse võrdlusuuringu 
tulemused iga kahe aasta tagant keskmistena:  
https://op.europa.eu/et/publication-detail/-/publication/
c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1.

Aastatel 2018–2019 püsis esikohal Malta, järgneb 
Eesti skooriga üle 90 %. E-valitsuse tulemuslikku-
se muutuse osas parandasid Horvaatia, Kreeka, 
Ungari, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg ja Sloveenia 
oma skoori enam kui 10 protsendipunkti võrra, eri-
ti Luksemburg (59 %-lt 79 %-le).

Üldine e-valitsuse skoor näitab koondpilti, kuid 
liikmesriigid toimivad neljas valdkonnas  erinevalt 

Kast 7.2 Kahe Itaalia piirkondliku ettevõtluse uuringu võrdlus

Itaalia kohta on saadaval kaks riikliku tasandi uuringut – 2013. ja 2020. aastast –, mis võimaldavad võrrel-
da Itaalia linnade tulemusi ajalises võrdluses (joonis 7.12). Ettevõtlusega alustamine muutus kiiremaks ja 
lihtsamaks kõigis uuringuga hõlmatud linnades, samas kui kulud neis kõigis, välja arvatud Baris, vähenesid. 
Näiteks Napolis võttis ettevõtte loomine 2013. aastal aega 18 päeva, kuid 2020. aastal vaid 7,5 päeva, prot-
seduuride arv vähenes 8-lt 7-le ja maksumus 15 %. Viimastel aastatel on Milanos ehituslubade taotlemise 
kulud langenud. Need kulud vähenesid seitsme aasta jooksul ka Torinos, kuigi palju madalamalt tasemelt, ja 
veidi Padovas, Bolognas ja Roomas, kuid tõusid Palermos, Baris ja õige pisut Cagliaris. Teisest küljest lühenes 
aastatel 2013–2020 ehitusloa saamiseks kuluv aeg kõigis hõlmatud Itaalia linnades, välja arvatud Napolis 
ja Roomas, ning nendega seotud menetluste arv vähenes kõigis vaadeldud linnades.

Iga näitaja – ettevõtlusega alustamine (üleval) ja ehituslubadega tegelemine (all) – puhul on linnad järjestatud 2020. aastal vaja 
minevate päevade arvu järgi. Kaasatud on ainult mõlema uuringuga hõlmatud linnad.  
Allikas: World Bank Subnational Doing Business, Itaalia, 2013. ja 2020. aasta aruanded. 

Ettevõtte asutamine

Ehitusload

Joonis 7.12 Kaks Itaalia piirkondlikku Doing Businessi uuringut, 2013 ja 2020
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riigiasutustega Interneti teel suhelnud, 2020

(b) Interneti teel riigiasutustega suhtlevate 
inimeste osakaalu muutus 2013–2020 
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(joonis 7.14) ja keskmise skoori hajuvus suu-
reneb seda enam, mida enam halvenevad riigi  
tulemused. Kasutajakesksus paranes kõigis liik-
mesriikides, mis tähendab, et avalikud teenused 
muutusid veebis kättesaadavamaks, mobiilisõb-
ralikumaks ja rohkem pakuti veebituge. Välismaal 
elavatel inimestel on üldiselt raskusi oma kodu-
riigis veebiteenustele juurdepääsu ja nende ka-
sutamisega, mida rõhutavad piiriülese liikuvuse 
näitaja madalad hinded, mis on kõigi ELi liikmes-

riikide nõrk koht. Peamine kitsaskoht on välismaal 
asuvate inimeste raskused autentimist nõudvatele 
teenustele juurdepääsul. Aastatel 2018–2019 oli 
välisriigi e-ID-ga võrdselt ligipääsetav vaid 9 % 
teenustest, mida elanikud tavaliselt riigisisese 
elektroonilise isikut tõendava dokumendi – e-ID – 
kaudu kasutavad. 

Riiklike veebituvastussüsteemide piiriülese koos-
talitlusvõime parandamiseks on Euroopa Komisjon 

Kahe aasta keskmine (2018 + 2019)

Piiriülene liikuvus

Võtmetegurid

Läbipaistev valitsemine

Kasutajakeskne valitsemine

Joonis 7.14 Riigi toimivus e-valitsuse valdkondades, 2018–2019

Riigid järjestati halvimast parimani (ülevalt lugedes) nende keskmise jõudluse järgi neljas valdkonnas.
Allikas: e-valitsemise võrdlusaruanne (Van der Linden et al., 2020).
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Joonis 7.13 Riigi üldine e-valitsuse toimimine aastatel 2016–2017 ja 2018–2019

Võrdlusnäitaja arvutati nelja e-valitsuse näitaja kogumi keskmise skoorina. Liikmesriigid järjestatuna 2018.–2019. aasta skoori alusel 
parimast halvimani. 
Allikas: e-riigi võrdlusaruanne.
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teinud ettepaneku võtta vastu uus määrus digi-
taalse identiteedi kohta. Euroopa digitaalset iden-
titeeti29 saavad kasutada ELi kodanikud, elanikud 
ja ettevõtted, kes soovivad end tuvastada või tea-
tud isikuandmeid kinnitada. 2030. aasta digikom-
pass sätestab verstapostid digitaalse ELi eeliste 
täielikuks ärakasutamiseks, sealhulgas e-valitsu-
se täiustamiseks. Eelkõige peaksid 2030. aastaks 
kõik peamised avalikud teenused olema veebis 
kättesaadavad, kõigil kodanikel peaks olema juur-
depääs elektroonilistele haiguslugudele ja 80 % 
elanikkonnast peaks saama kasutada elektrooni-
list identifitseerimist.

29 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/european-digital-identity_et

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_et
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_et
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8. peatükk 

Riiklikud investeeringud ja ühtekuuluvus

 • Programmitöö perioodil 2014–2020 andis ühtekuuluvuspoliitika rahastamine olulise panuse 
ELi avaliku sektori investeeringute säilitamisse majandus- ja finantskriisile järgnenud eelarvete 
konsolideerimise kontekstis. Eriti oluline oli see Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides.

 • Kuigi ELi liikmesriikidel on paljudel juhtudel piirkondlike erinevuste vähendamiseks välja 
töötatud ulatuslik riiklikult rahastatav poliitika, on ühtekuuluvuspoliitika vähem arenenud 
liikmesriikides peamine regionaalarengupoliitika rahastamise allikas.

 • Avalikud investeeringud, olgu need siis ELi või riiklikest allikatest, on regionaalarengu 
seisukohalt olulised, eriti kui need toovad täiendavaid erainvesteeringuid, mis protsessi veelgi 
tugevdavad. 

 • Piirkondlike erinevuste vähendamiseks näib olevat kõige tõhusam poliitika, mis suunab 
majandustegevust kõrgema lisandväärtusega sektoritesse ning parandab tootlikkust ja 
konkurentsivõimet koos investeeringutega inimkapitali, transporditaristusse ja paremasse 
juhtimisse.

 • Riikide rahandused paranesid kogu ELis 2008–2009. aasta finantskriisi järel kuni 2019. 
aastani ühtlases tempos. Kuid COVID-19 pandeemia ohjamiseks kehtestatud piirangud 
nõudsid erakorralisi poliitilisi meetmeid, et võidelda selle põhjustatud majanduslanguse vastu 
ja säilitada töökohti, ning see halvendas kõigi liikmesriikide eelarvetasakaalu.

 • COVID-19 kriisi puhkemisel olid avaliku sektori investeeringud ELis madalamad kui enne 
2008–2009. aasta finantskriisi, eriti paljudes Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides, mis 
tekitab muret nende pikaajalise kasvupotentsiaali ja lähenemise pärast ülejäänud ELi SKP-le 
elaniku kohta. 

 • Piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused tegid peaaegu kolmandiku valitsemissektori 
kogukulutustest ja suurema osa avaliku sektori investeeringutest ELis (2019. aastal 58 %), 
kuigi liikmesriikide vahel olid märkimisväärsed erinevused.

 • Piirkondliku ja kohaliku autonoomia näitajad viitavad sellele, et kulutus- ja investeerimisotsused 
on Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides rohkem tsentraliseeritud kui ülejäänud ELis. 
Kuigi erinevus aastatel 1990–2010 vähenes, on see viimase kümne aasta jooksul taas 
suurenenud.
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8. peatükk

Riiklikud investeeringud ja ühtekuuluvus

1. Piirkondlike erinevustega 
tegelevad investeeringud, 
riiklikud poliitikameetmed 
ja ühtekuuluvuspoliitika

1.1 Ühtekuuluvuspoliitika ja 
riiklikud kapitaliinvesteeringud

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine inves-
teerimispoliitika, mille rahastus oli aastatel 
2014–2020 võrdväärne 14 %-ga EU-27 riikide 
kapitaliinvesteeringutest (nii riiklikest kui ka ELi 
allikatest). Kuigi mitte kõik ühtekuuluvuspoliitika 
rahalised vahendid ei lähe kapitaliinvesteerin-
guteks, eriti mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi 
(ESF) ja noorte tööhõive algatust (YEI), näitab 
see arv üldjoontes ühtekuuluvuspoliitika täht-
sust liikmesriikide, eriti vähem arenenud riikide 
jaoks. Riikides, mida Ühtekuuluvusfondist ei ra-
hastata, oli see näitaja madalam (veidi alla 6 %), 
kuid Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides 
üle 50 %. Ühtekuuluvuspoliitika tähtsus suure-
nes programmiperioodide 2007–2013 ja 2014–
2020 võrdluses ning suurem osa kasvust toi-
mus Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides 
(joonis 8.1)1.

Kui piirduda võrdluses Euroopa Regionaalarengu 
Fondi ja Ühtekuuluvusfondiga, mille raha läheb 
peamiselt investeeringute rahastamiseks, an-
nab see realistlikuma pildi ühtekuuluvuspoliitika 
osakaalust liikmesriikide valitsemissektori in-
vesteeringute rahastamisel, kuigi osa Euroopa 
Regionaalarengu Fondi raha läheb pigem ettevõtete 
kui avaliku sektori investeeringute rahastamiseks. 
See näitab, et ERF ja Ühtekuuluvusfond rahasta-
sid aastatel 2014–2020 ligikaudu 10 % kogu ELis 
tehtud avaliku sektori investeeringutest. Euroopa 
Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond 
eraldasid ühiselt summa, mis moodustas 

1 Silmas tuleb pidada, et kui ei ole sätestatud teisiti, oli käesolevas 
peatükis kasutatud Eurostati andmete lõppkuupäev 30. novem-
ber 2021.

Käesolevas peatükis uuritakse riiklikult rahasta-
tud poliitikat territoriaalse ebavõrdsuse vähenda-
miseks teatud liikmesriikide alamhulgas. Seejärel 
antakse ülevaade riikide ja riikide tasandi riigi 
rahandusest kogu ELis, keskendudes valitsemis-
sektori kulutuste ja investeeringute viimaste aas-
tate suundumustele ning liikmesriikide vahelistele 
erinevustele.

Jaotises 1 osutatakse kõigepealt ühtekuuluvus-
poliitika tähtsusele riiklike investeeringute toeta-
misel, eriti ELi vähem arenenud osades. Seejärel 
esitatakse uuringu tulemused, milles analüüsitak-
se riiklikult rahastatavaid poliitikaid territoriaalse 
ebavõrdsuse vähendamiseks, mis täiendavad üh-
tekuuluvuspoliitika meetmeid. 

Jaotises 2 käsitletakse riikide rahandusi. Selles 
antakse ülevaade valitsemissektorite eelarvete 
tasakaalust ja võlgnevuste, kulude ja tulude suun-
dumustest, keskendudes riiklike investeeringute 
ja funktsionaalsete kulukategooriate arengutele, 
sealhulgas COVID-19 pandeemia ilmsetele mõju-
dele ja sellele reageerimisele.

Jaotises 3 keskendutakse kohaliku tasandi riikliku-
le rahastamisele ning uuritakse riikide, piirkondlike 
ja kohalike omavalitsuste kulutusi ja investeerin-
guid seoses ELi eri riikides esineva erineva det-
sentraliseerituse tasemega.

Lõpuks esitatakse jaotises 4 kokkuvõte peamistest 
järeldustest.
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Ühtekuuluvusfondist mitterahastatavates riikides 
ligikaudu 3,6 % ja Ühtekuuluvusfondist rahasta-
tavates riikides 40,6 % avaliku sektori investee-
ringute kogumahust, mis on esimese rühma pu-
hul 1 protsendipunkti ja teise rühma puhul enam 
kui 12 protsendipunkti võrra rohkem kui eelmisel 
perioodil.

Need arvud näitavad, et ühtekuuluvuspoliitika on 
aidanud oluliselt kaasa avaliku sektori investee-
ringute säilitamisele ELis pärast seda, kui need 
2008–2009. aasta suure majanduslanguse ja 
2011. aasta riigivõlakriisi tagajärjel vähenesid 
(aastatel 2008–2012 vähenesid avaliku sektori in-
vesteeringud Ühtekuuluvusfondist rahastatavates 
riikides 20 % ja mitterahastatavates riikides 9 %).

1.2 Riiklik poliitika piirkondlike 
erinevuste vähendamiseks

Euroopa Komisjoni 2019. aastal läbi viidud uurin-
gus2 analüüsiti täielikult riiklikest vahenditest ra-
hastatavaid poliitikameetmeid piirkondlike erine-
vuste vähendamiseks 11 liikmesriigis - need kõik 
peale Itaalia ja Hispaania on Ühtekuuluvusfondist 

2 Euroopa Komisjon (2019d). Selle viisid läbi Prognos AG (juhti-
vettevõte), Politecnico di Milano ja Technopolis Group SPRL. See 
põhines statistiliste andmete, juhtumiuuringute ja sidusrühmade 
intervjuude kombineeritud analüüsil.

rahastatavad riigid3. Määrati kindlaks umbes 60 
meedet, mis hõlmasid mitmesuguseid poliitikava-
hendeid, mis on suunatud arengu eri aspektidele, 
nagu linnastumine, ühenduvus, tööjõuoskused, lii-
kuvus, kaubandus, innovatsioon ja ettevõtluskesk-
kond. Kõige levinumad meetmetüübid olid otsene 
toetus ettevõtluse arendamiseks ja äriuuendus-
teks, transporditaristuprojektid ja maksusoodus-
tuskavad kaubanduse toetamiseks ja ettevõtlus-
keskkonna parandamiseks.

Enamik riiklikult rahastatavatest poliitikameetme-
test on selgelt ruumilise suunitlusega, keskendu-
des piirkondadele, kus on konkreetsed majandus-
probleemid, näiteks kõrge tööpuudus. Enamikku 
meetmeid kavandatakse ja rakendatakse siiski 
riiklikul tasandil ning piirkondlikud asutused on 
kaasatud piiratud määral. See kehtib eelkõige liik-
mesriikide puhul, kus riigi tasandist madalama ta-
sandi ametiasutused kasutavad vaid väikese osa 
riiklikest kulutustest (nagu Bulgaarias, Horvaatias, 
Ungaris, Portugalis, Rumeenias ja Sloveenias). 

Kõnealustes liikmesriikides on ühtekuuluvuspo-
liitika ülekaalukalt peamine territoriaalpoliitika 
rahastamise allikas. Ainult Rumeenias ja Itaalias 
on regionaalarengu programmidele suunatud 

3 Ülejäänud üheksa liikmesriiki olid Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, 
Ungari, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia.
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 märkimisväärne eelarve, ja ka sellel juhul on see 
vaid veidi üle kolmandiku ühtekuuluvuspoliitika 
programmide kogurahastusest. Teistes hõlmatud 
liikmesriikides on vastav näitaja alla 10 %.

Riiklikult rahastatavad meetmed täiendavad 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde (ESIF) 
peamiselt kahel viisil. Need tagavad lisarahastuse 
riiklikult prioriteetsetes valdkondades, kus ühte-
kuuluvuspoliitika rahastamist peetakse ebapiisa-
vaks, või toetavad tegevusi, mis ei vasta Euroopa 
Liidu poolse rahastamise tingimustele4.

Uuring näitab, et poliitika, mille eesmärk on tõsta 
üldist tootlikkust ja viia majandustegevuse struk-
tuur eemale madala lisandväärtusega sektoritest, 
näib olevat piirkondlike erinevuste vähendamisel 
tõhus. Investeeringud inimkapitali, transpordita-
ristusse ning haldussuutlikkuse ja juhtimisoskus-
te parandamisse on selle muutuse saavutamise 
meetmete oluline osa.

4 Uuringus leiti ka, et territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika tõhusat 
rakendamist nii riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil õõnestavad 
sageli piisavate järelevalvesüsteemide puudumine või puudujää-
gid olemasolevate süsteemide kasutamisel.

2. Riikide rahanduse arengud

2.1 Riikide rahandus paranes stabiilselt 
kuni 2019. aastani, kuid COVID-19 
kriis muutis seda suundumust

Seitsmendas ühtekuuluvusaruandes5 kirjeldati 
liikmesriikide avaliku sektori rahastamise märki-
misväärset paranemist pärast 2008.–2009. aasta 
suurt majanduslangust ja 2011. aasta riigivõlakrii-
si. See õnnestus saavutada tänu eelarve järkjär-
gulisele tasakaalustamisele, mida toetas 2015. 
aastal alanud majanduse elavnemine. Kuid see 
suundumus pöördus 2020. aastal järsult COVID-19 
pandeemia ja sellele reageerimiseks võetud meet-
mete tõttu (joonis 8.2).

Pärast seda, kui 2009. ja 2010. aastal saavutas 
valitsemissektori eelarvepuudujääk EU-27 tippta-
semel 6 % SKP-st, langes see 2014. aastal 2,4 %ni 
ja 2019. aastal veelgi 0,5 %ni, mis on 2007. aas-
ta tasemel. 2020. aastal suurenes eelarvepuudu-
jääk järsult 6,9 protsendini SKP-st nii erakorra-
liste fiskaalmeetmete tõttu, millega liikmesriigid 
pandeemia põhjustatud majanduslangusele rea-
geerisid, kui ka nende vallandatud automaatsete 

5 Euroopa Komisjon (2017b). 
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 stabiliseerimismehhanismide tõttu6. Prognooside 
kohaselt väheneb puudujääk 2021. aastal veidi 
6,6 %-le, ja peaks 2022. aastal langema 3,6 %-ni7.

Samasuguseid antitsüklilisi suundumusi on näha 
ka riigivõla puhul. EU-27 riikide valitsemissektori-
te konsolideeritud koguvõlg tõusis 62,2 %-lt SKP-
st 2007. aastal 86,5 %-le 2014. aastal ja langes 
seejärel järk-järgult 77,2 %-le 2019.aastal. 2020. 
aastal kasvas see märgatavalt 90,1 %-ni ja jõuab 
hinnanguliselt uuele kõrgele tasemele 2021. aas-
tal, enne kui 2022. aastal taas vähenema hakkab.

ELi liikmesriikide 2019. ja 2020. aasta valitsemis-
sektori eelarveseisundid peegeldasid pandeemiast 
tingitud muutusi riikide rahanduses (joonis 8.3).

2019. aastal oli eelarveülejääk 17 liikmesriigis 
ning ainult Prantsusmaal ja Rumeenial oli puudu-
jääk üle 3 % SKP-st. 2020. aastal oli kõigil ELi liik-
mesriikidel eelarvepuudujääk, mis 25 liikmesriigis 
27-st oli üle 3 % SKP-st, olles kõrgeim Hispaanias 
(11 %) ja Kreekas (10,1 %). Ühtekuuluvusfondist 
rahastatavate riikide eelarvetasakaalu väljavaade 

6 Automaatsed stabiliseerimismehhanismid on fiskaalsüsteemi 
omadused, mille tulemusel vähenevad maksutulud ja suure-
nevad riiklikud kulutused majanduslanguse ajal ilma valitsuse 
kaalutlusõiguseta.

7 Euroopa Komisjon (2021k). 

ei tundu olevat oluliselt erinev nende riikide omast, 
mida Ühtekuuluvusfondist ei rahastata, mis viitab 
sellele, et majandusarengu staadium ei määranud 
pandeemia fiskaalsete vastumeetmete ulatust.

Pandeemia mõju on ilmne ka riigivõla tasemetes. 
Seitsmes liikmesriigis (Kreekas, Itaalias, Portugalis, 
Hispaanias, Küprosel, Prantsusmaal ja Belgias) oli 
riigivõlg 2020. aastal üle 100 % SKP-st, samas 
kui 2019. aastal oli sellised liikmesriike vaid kolm 
(Kreeka, Itaalia ja Portugal) (joonis 8.4). Kõige kõr-
gem oli võlatase ELi lõunapoolsetel liikmesriiki-
del (144 % SKP-st) ja kõige madalam ELi idaosas 
(53 %). 17 liikmesriigis suurenes riigivõlg 2020. 
aastal rohkem kui 10 protsendipunkti võrra ja nel-
jas neist (Kreekas, Hispaanias, Küprosel ja Itaalias) 
ulatus see üle 20 pp.

2.2 Valitsuse kulutused saavutasid 
2020. aastal COVID-19 kriisi 
tagajärjel haripunkti

Eelarvepuudujäägi suurenemine 2020. aastal 
oli suures osas tingitud valitsemissektori kulu-
de järsust suurenemisest SKP suhtes, samas kui 
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Allikas: Eurostat [gov_10dd_edpt1].
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 tulude ja SKP suhe jäi üldjoontes samaks8. Eelmise 
majanduskriisi ajal 2009. ja 2010. aastal kas-
vasid valitsussektori kulutused EU-27s veidi üle 
50 %-le SKP-st. See vähenes 2018. ja 2019. aas-

8 Üldiselt kipuvad majanduslanguse ajal tulud absoluutväärtuses 
kooskõlas SKP-ga vähenema, mistõttu nende suhe SKP-sse jääb 
muutumatuks. Seevastu valitsemissektori kulud absoluutväärtu-
ses üldiselt suurenevad, sest tarvis on rohkem sotsiaal- ja muid 
toetusi, mis vastavalt suurendavad kulutusi SKP suhtes, mida 
majandustoodangu vähenemine juba niigi suurendab. Vt: Mourre 
et al. (2019).

tal 46,5 %-ni SKP-st, kuid kasvas seejärel 2020. 
aastal 53,1 %-ni, mis tuleneb SKP vähenemise ja 
kulude suurenemise kombineeritud mõjust abso-
luutarvudes (joonis 8.5). Avaliku sektori kulutuste 
kiire kasv toimus kõigis liikmesriikides, kuigi va-
rieerus oluliselt, ulatudes 3,2 protsendipunktilisest 
kasvust Iirimaal üle 10 protsendipunktini Kreekas 
ja Hispaanias. 
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Joonis 8.5 Valitsemissektori kulud ja tulud, EU-27, 2004–2020
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Joonis 8.4 Valitsemissektori võlg, 2019 ja 2020
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Kast 8.1 Valitsussektori kulutuste mõju majanduskasvule majanduslanguste ajal

Avaliku sektori kulutuste mõju arvutamine majan-
dustegevusele lühikeses ja keskpikas perspektiivis 
hõlmab nn fiskaalkordaja hindamist. Selle mõiste 
võttis esimesena kasutusele John Maynard Keynes 
ning sellega mõõdetakse valitsussektori kulutuste, 
maksude või nende kombinatsiooni muutusest tule-
nevat väljundi muutust. 2008.–2009. aasta üleilm-
ne majanduslangus on tekitanud taas huvi selle 
kordaja arvutamise vastu. Huvi suurendasid veelgi 
hiljutine pandeemiast põhjustatud majanduslangus, 
poliitiline reaktsioon sellele ja võimalikud edasised 
arengud.

Kordaja arvutamine on eri ajal ja eri majanduste 
puhul erinev ning sõltub kasutatud mudeli liigist ja 
tehtud oletustest1. Tundub, et laiemas mõttes mõ-
jutavad kordajat sellised tegurid nagu rahanduslik 
friktsioon, asjaomase poliitikameetme usaldusväär-
sus ja selle püsiv või ajutine laad, avaliku sektori 
kulutuste koostis, turu jäikus või selle puudumine, 
automaatsete stabilisaatorite suurus, kehtiva ra-
hapoliitika liik, majanduse avatuse aste ja vahetus-
kursi režiim2.

Enamik hiljutisi mudeleid viitab sellele, et majan-
duslanguse ajal võib kordaja olla suurem kui majan-
duskasvu ajal – kuni 2,5 võrreldes 0,63-ga3. Seda 
kinnitavad ka mitmed empiirilised uuringud4.

See viitab asjaolule, et ekspansiivne fiskaalpoliitika 
on majanduslanguse ajal kasvu stimuleerimiseks 
tõhusam kui varem arvati, kuid lisaks ka seda, et 
eelarve konsolideerimine sellisel ajal avaldab suure-
mat negatiivset survet majandustegevusele. Lisaks 
rõhutavad hiljutised uuringud eelarve konsolidee-
rimisest tulenevate negatiivsete piiriüleste kõrval-
mõjude tähtsust kaubandussidemete kaudu, mis 
tugevdavad eelarve karmistamise negatiivset mõju 
toodangule5.

1 Vt näiteks: Perotti (2005); Blanchard ja Perotti (2002); 
Beetsma et al. (2008); Barro ja Redlick (2011); Beetsma ja 
Giuliodori (2011).

2 Euroopa Komisjon (2012).

3 Auerbach ja Gorodnichenko (2013).

4 Vt näiteks: Corsetti et al. (2012); Auerbach ja Gorodnichenko 
(2012); Baum et al. (2012).

5 Vt näiteks: Goujard (2017); Poghosyan (2020).

Nii 2008. kui ka 2020. aastal, vastavalt suure majan-
duslanguse ja COVID-19 kriisi alguses, muutus ELi 
rahanduspoliitika märkimisväärselt ekspansiivseks 
ning majanduskasvu stimuleerimiseks suurendati 
järsult riigieelarve puudujääki. Suurele majandus-
langusele järgnenud aastatel Euroopa riigivõlakriisi 
ajal (alates 2010. aastast), kui majandus oli endiselt 
madalseisus, muutus ELi eelarvepoliitiline hoiak pii-
ravaks. Uuringud näitavad, et see vähendas toodan-
gut mitte ainult lühiajaliselt, vaid ka keskpikas pers-
pektiivis, mis tegelikult pikendas ja süvendas kriisi6.

Äkilise majanduslanguse korral, nagu seda kogeti 
COVID-19 pandeemia tagajärjel, võib avaliku sek-
tori kulutuste suurendamine avaldada majandus-
tegevusele märkimisväärset mõju. See kehtib eriti 
olukorras, kus rahapoliitiline hoiak on juba niigi eks-
pansiivne (nagu see on olnud euroalal alates majan-
duslangusest ja eriti 2014. aasta keskpaigast), mis-
tõttu on võimalused poliitika edasise lõdvendamise 
kaudu kriisiga võitlemiseks piiratud.

Sellega seoses suunasid EL ja liikmesriikide valitsu-
sed 2020. aastal COVID-19 pandeemiast põhjusta-
tud majanduslangusele reageerides märkimisväär-
se hulga avaliku sektori vahendeid majandusse, 
suurendades riiklikke kulutusi ajalooliselt kõrgele 
tasemele ja tekitades suure valitsemissektori puu-
dujäägi. 2021. aastal saaksid liikmesriigid üldise 
vabastusklausli jätkuva kasutamisega pakkuda sihi-
pärast ja ajutist eelarvetoetust, tagades samal ajal 
eelarve jätkusuutlikkuse keskpikas perspektiivis. Kui 
pandeemiline eriolukord on kontrolli alla saadud, 
peaksid nad järk-järgult üle minema kaitsvalt eriolu-
korra lahendamiselt meetmetele, mis hõlbustavad 
ressursside ümberpaigutamist ja toetavad taastu-
mist. Kui majandustingimused seda võimaldavad, 
peaks eelarvepoliitika olema suunatud usaldusväär-
se keskpika perioodi eelarvepositsiooni taastamisele 
ja võlakoormuse jätkusuutlikkuse tagamisele, suu-
rendades samal ajal investeeringuid.

6 DeLong et al. (2012); Fatás ja Summers (2018); Fatás 
(2019); Gechert et al. (2019).
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Kui pandeemiast tingitud eriolukord on kontrolli 
alla saadud ja majandusolukord paraneb, on oo-
data kulude järkjärgulist vähenemist SKP suhtes, 
mis on tingitud nii pandeemia leviku piiramiseks 
võetud erakorraliste meetmete tühistamisest kui 
ka SKP taastumisest (vt kast 8.1, kus vaadeldak-
se riiklike kulutuste ja ekspansiivse eelarvepoliitika 
üldist mõju hiljutiste majanduslanguste ajal).

Mis puudutab avaliku sektori kulutuste koosseisu 
funktsioonide lõikes ja nende muutumist aja jook-

sul (vt kast 8.2, kus kirjeldatakse valitsemissektori 
kulude jaotust funktsioonide lõikes), siis on mär-
kimisväärne, et sotsiaalse kaitse kulutused moo-
dustavad EU-27-s suurima osa (joonis 8.6). 2019. 
aastal (viimasel aastal, mille kohta on olemas täie-
likud andmed) moodustasid need üle 40 % kogu-
kuludest ja veidi üle 19 % SKP-st, mis on peaaegu 
2 protsendipunkti rohkem kui 2007. aastal (vahe-
tult enne suurt majanduslangust). Pandeemia on 
kahtlemata suurendanud sotsiaalkaitsekulutusi, 
kuid kui palju, ei ole veel teada.
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Joonis 8.6 Valitsemissektori üldkulud valitud poliitikavaldkondades, EU-27, 2004–2019

Kast 8.2 Valitsemisfunktsioonide klassifikaator (COFOG)

Valitsemisfunktsioonide klassifikaator (COFOG) on 
välja töötatud OECD poolt ja seda kohaldatakse 
valitsemissektori kulude ja mittefinantsvarade ne-
toomandamise (kulude) suhtes. Eurostati COFOGi 
juhendis kirjeldatakse üksikasjalikult iga funktsioo-
nikategooria sisu1.

On olemas kolmetasandiline klassifikaator, mille 
ülemisel tasandil on 10 jaotust,millest igaüks jagu-
neb kuueks kuni üheksaks rühmaks, mis omakorda 
jagunevad osaliselt edasi klassideks.

Selles aruandes on 10 kõrgeima tasandi jaotust 
ümber rühmitatud järgmisse kuude kategooriasse: 
majandus (COFOGi jaotus 04), keskkonnakaitse (05), 

1 Eurostat (2019).

tervishoid (07), haridus (09), sotsiaalne kaitse (10) 
ja „muu” – hõlmab üldisi avalikke teenuseid (01); 
kaitset (02); avalikku korda ja ohutust (03); eluaset 
ja ühiskondlikke mugavusi (06); ja vaba aega, kul-
tuuri ja religiooni (08).

Lisaks sellele on COFOGi majandusküsimuste osa 
mõnes analüüsis jaotatud seitsmeks alljärgnevaks 
kategooriaks: põllumajandus, metsandus, kalandus 
ja jahindus (COFOGi grupp 04.2), kütus ja energia 
(04.3), kaevandamine, tootmine ja ehitus (04.4), 
transport (04.5), side (04.6), teadus- ja arenduste-
gevus (04.8) ja „muu“, mis hõlmab üldisi majandus-, 
kaubandus- ja tööjõuküsimusi (04.1), muid tööstus-
harusid (04.7) ja mujal liigitamata majandusküsi-
musi (04.9).
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Majanduskulutused (sealhulgas investeeringud 
eelkõige transpordi- ja sidevõrkudesse) jäid aasta-
tel 2007–2019 suhteliselt samaks, moodustades 
veidi üle 4 % SKP-st. Sama kehtib ka hariduskulu-
de (2019. aastal veidi alla 5 % SKP-st) ja keskkon-
nakaitse (kogu perioodi jooksul veidi alla 1 % SKP-
st) kohta. Kontrastiks kasvasid tervishoiukulutused 
umbes 6,5 %-lt 2007. aastal 7 %-le 2019. aastal.

Valitsemissektori kulutused võib samuti jagada 
jooksvateks ja kapitalikuludeks. Esimene hõlmab 
töötajate tasusid (palgad), jooksvaid ülekandeid 
(näiteks sotsiaaltoetusi) ja riigivõla intressimak-
seid. Kapitalikulutused koosnevad peamiselt ka-
pitali kogumahutusest põhivarasse ehk inves-
teeringutest, kuid ka kapitalisiiretest, peamiselt 
ettevõtete toetamiseks.

Aastatel 2007–2019 toimus kulude koosseisus 
kolm peamist muutust (joonis 8.7). Esiteks vähe-
nesid kulutused võlaintressidele võrreldes SKP-ga 
peaaegu poole võrra, peamiselt tänu madalatele 
intressimääradele, aga ka valitsemissektori võla 
vähenemisele, ning 2020. aastal vähenesid need 
veelgi. Teiseks kasvasid kulutused sotsiaaltoetus-
tele 1,3 protsendipunkti võrra SKP-st ja suurenesid 
2020. aastal pandeemia mõjul enam kui 2,4 prot-
sendipunkti võrra. Kolmandaks vähenesid valitse-
missektori investeeringud seevastu 0,4 protsendi-
punkti võrra SKP suhtes. 2020. aastal suurenesid 

avaliku sektori investeeringud taas ja eeldatavasti 
jätkub nende kasv, vähemalt lühiajaliselt, nii reaal-
väärtuses kui ka SKP suhtes.

2.3 Avaliku sektori investeeringud on 
arenenud liikmesriigiti ebaühtlaselt 
ja ei ole veel taastunud  2008–
2009. aasta finantskriisist

Majanduskirjanduses ollakse üksmeelel, et tõhus 
regulatsioon, tõhus ja hästi toimiv avalik haldus 
ning hästi suunatud avalik sektori investeeringud 
on kõik kaasaegse majanduse toimimiseks vaja-
likud, kuna tagavad kriitilise tähtsusega taristu ja 
avalike teenuste olemasolu, õigusriigi põhimõtete 
järgimise ja omandiõiguste jõustamise. Teenused 
nagu tervishoid ja haridus ning nendega seotud ta-
ristu ja rajatised, samuti investeeringud. transporti, 
keskkonnakaitsesse ja teadus- ja arendustegevus-
se on olulised jätkusuutliku ja kaasava majandus-
kasvu tagamiseks pikas perspektiivis. Kui need 
jäetakse turujõudude hooleks, tekib nende kõigi 
puhul tõenäoliselt sotsiaalselt ebaõiglase ressurs-
side jaotamise või vahendite märkimisväärse ala-
kasutamise probleem.

Avaliku sektori investeeringutel on majanduskas-
vus eriti oluline roll, kuna need aitavad suurendada 
ja uuendada põhivara (näiteks hooneid, taristut ja 
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Kast 8.3 Täiendavuspõhimõte Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondides

Määratlus

ESIFi eeskirjades aastateks 2014–2020 on sätes-
tatud, et toetus, mida nad annavad, peaks olema 
täiendav ja mitte asendama liikmesriikide avaliku 
sektori või samaväärseid struktuurilisi kulutusi (st 
riiklikult rahastatud valitsemissektori kapitali ko-
gumahutusi või investeeringuid). Seetõttu peavad 
liikmesriigid kogu programmitöö perioodi jooksul 
säilitama riiklike või samaväärsete struktuurikulude 
taseme, mis on vähemalt võrdne perioodi alguses 
partnerluslepingus sätestatud võrdlustasemega. 
See kehtib ka uue põlvkonna ühtekuuluvuspoliitika 
fondide kohta aastateks 2021–2027. 

Liikmesriigid, mille suhtes kohaldatakse 
kontrolli aastatel 2014–2020

Määrustes on samuti sätestatud, et neile eraldatud 
rahaliste vahendite mahu tõttu kontrollimine täien-
davuspõhimõtet ainult nendes liikmesriikides, kus 
vähem arenenud piirkondades elab vähemalt 15 % 
kogu elanikkonnast. Liikmesriikides, kus vähem are-
nenud piirkonnad hõlmavad vähemalt 65 % kogu 
elanikkonnast, toimub kontrollimine riiklikul tasandil. 
Neis riikides, kus nimetatud piirkondades elab üle 
15 % ja alla 65 % elanikkonnast, toimub see piir-
kondlikul tasandil, mis tähendab, et kontroll kesken-
dub kõige rohkem toetust saavatele piirkondadele.

Ajavahemikul 2014–2020 kontrolliti riiklikul ta-
sandil 11 liikmesriiki (Bulgaariat, Tšehhit, Eestit, 
Horvaatiat, Lätit, Leedut, Ungarit, Poolat, Portugali, 
Rumeeniat ja Slovakkiat) ning piirkondlikul tasandil 
kolme liikmesriiki (Kreekat, Itaaliat ja Sloveeniat).

Kontrollimisprotsess

Täiendavuse põhimõtte kontrollimine toimus 2014.–
2020. aasta rahastamistsükli jooksul kolmel ajal: 
i) partnerluslepingu esitamise ajal (eelkontroll), ii) 
2018. aastal (vahekontroll) ja iii) 2022. aastal (jä-
relkontroll).

Partnerluslepingutesse tuleb lisada kavandatav riik-
like struktuursete kulude profiil. Pärast heakskiitmist 
võetakse asjaomased arvud kulude võrdlustase-
meks, mida tuleb säilitada perioodil 2014–2020. 
Kokkuvõttes seisneb kontrollimenetlus Euroopa 
poolaasta raames esitatud stabiilsus- ja lähene-

misprogrammides esitatud kapitali kogumahutuse 
keskmise taseme (protsendina SKPst) võrdlemises 
partnerluslepingutes esitatud võrdlustasemetega 
(kui kontrollimine toimub piirkondlikul tasandil, ka-
sutatakse vähem arenenud piirkondade kapitali ko-
gumahutuse taset põhivarasse). Liikmesriik loetakse 
täiendavuse põhimõtet järginuks, kui aasta keskmi-
sed struktuurikulud on võrdlustasemega võrdsed või 
sellest kõrgemad. 

Vahepealne kontroll viiakse läbi täielikult järelevalve 
eesmärgil. Kui avastatakse täiendavuse põhimõtte 
rikkumine, ei ole selles etapis ette nähtud finants-
korrektsioone. Euroopa Komisjon kutsub liikmesriike, 
kes ei vasta nõuetele, üles suurendama riiklikke in-
vesteeringuid, et täita neid tagantjärele. Samuti võib 
komisjon asjaomase liikmesriigiga konsulteerides 
vaadata läbi partnerluslepingus sätestatud avaliku 
sektori struktuuriliste kulutuste võrdlustaseme, kui 
majanduslik olukord on võrreldes partnerluslepingu 
vastuvõtmise ajal prognoosituga oluliselt muutunud.

Järelevalve mittejärgimise korral võib komisjon ot-
sustada rakendada finantskorrektsiooni, mis ei tohi 
ületada 5 % programmiperioodiks asjaomastele 
vähem arenenud piirkondadele algselt eraldatud ra-
hastusest.

Ülevaade olukorrast

Perioodi 2014–2020 täiendavuse põhimõtte vahe-
kontroll toimus aastatel 2018–2019. Protsessi lõ-
pus leiti, et Bulgaaria, Itaalia ja Rumeenia ei vasta 
nõuetele. Selle tulemusena teatas komisjon 2019. 
aasta sügisel asjaomastele asutustele, et nad pea-
vad vajaliku taseme saavutamiseks riiklikke inves-
teeringuid suurendama. 2022. aasta järelkontrolli 
käigus võetakse arvesse kõiki olulisi muutusi majan-
dusolukorras pärast vahekontrolli, sealhulgas neid, 
mis on tingitud COVID-19 pandeemiast põhjustatud 
majanduslangusest ja avaliku korra meetmetest.
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teenuste osutamiseks vajalikke rajatisi), mis mõju-
tab pikemas perspektiivis majandusarengu kulgu 
ja kasvuväljavaateid.

Avaliku sektori investeeringud võivad olla majandu-
se oluliseks elavdajaks majanduslanguse ajal, kui 
erasektor ei soovi investeerida. Neil võib olla ma-
janduskasvule ka märkimisväärne piiriülene mõju, 
kuna ühtsel turul kehtivad kaubandussidemed viivad 
majandusliku kasu kogu ELi majandusesse. Avaliku 
sektori investeeringute vähenemine on seetõttu 
murettekitav. Ühtekuuluvuspoliitika rahastamine 
suurendab liikmesriikides avaliku sektori inves-
teeringuid, eriti vähem arenenud riikides, kus võib 
olla kulutuste tegemiseks vähem eelarvelisi vahen-
deid, järgides täiendavuse põhimõtet (vt kast 8.3). 
Seetõttu on see oluline vahend majanduse kriisi-
järgseks tasakaalustamiseks ja taastamiseks.

Välja arvatud 2009. aastal, kui oli majanduslangu-
se leevendamise jõupingutuste tipphetk, vähene-
sid avaliku sektori investeeringud võrreldes SKPga 
ajavahemikul 2008–2019 kõikjal (joonis 8.8). See 
viitab sellele, et avaliku sektori investeeringud ei 
ole 2008.–2009. aasta finantskriisist veel taastu-
nud, mis annab põhjust muretsemiseks selle üle, 
millised tagajärjed võivad olla investeeringute ma-
dalal tasemel majanduskasvule keskmises ja pike-
mas perspektiivis. Pandeemia võis avaliku sektori 
investeeringuid veelgi vähendada.

Avaliku sektori investeeringud vähenesid ajava-
hemikul 2008–2019 rohkem Ühtekuuluvusfondist 
rahastatavates riikides (4,9 %-lt SKPst 3,8 %-le) 
kui riikides, mida Ühtekuuluvusfond ei rahasta 
(3,3 %lt 2,9 %-le). See tähendab, et liikmesriigid, 
mis vajavad investeeringuid kõige rohkem, ka vä-
hendavad neid kõige rohkem, mis võib avaldada 
negatiivset mõju nende lähenemise kiirusele ja 
jätkusuutlikkusele ELi keskmise SKP tasemele ela-
niku kohta. 

Geograafilises mõttes vähenesid avaliku sektori 
investeeringud kõige rohkem lõunapoolsetes liik-
mesriikides (aastaga 1,7 protsendipunkti võrra 
SKP suhtes), millele järgnesid idapoolsed liikmes-
riigid (0,7 protsendipunkti), samas kui loodeosas oli 
muutus väiksem, välja arvatud Iirimaal. Kreekas, 
Rumeenias ja Iirimaal oli langus ligikaudu 3 prot-
sendipunkti, Hispaanias, Leedus ja Bulgaarias üle 
2 protsendipunkti. Riigivõla kõrge tase võis mängi-
da rolli avaliku sektori investeeringute piiramisele 
Kreekas ja Hispaanias, kuid teistes nimetatud liik-
mesriikides oli võlg tunduvalt väiksem. 

Kolmandik kõigist ELi valitsemissektori investee-
ringutest läheb majanduse COFOG-kategooriasse 
(mis hõlmab ennekõike energeetikat, transporti ja 
kommunikatsiooni), mis moodustas 2019. aastal 
1 % SKPst (joonis 8.9). Ühtekuuluvusfondist rahas-
tatavates liikmesriikides oli see näitaja märkimis-
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Joonis 8.8 Valitsemissektori investeeringud, 2008, 2012, 2016 ja 2019
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väärselt suurem – 1,6 % SKPst, kuigi see varieerus 
2,7 %-st SKPst Ungaris vaid 0,2 %-ni Küprosel.

Majandusküsimuste kategoorias läheb suur osa 
investeeringutest transpordile, mis moodustas 
2019. aastal ELis 0,8 % SKPst. See oli kategooria 
suurim investeerimisvaldkond kõikides liikmesrii-
kides, ulatudes 2,4 %-st SKPst Ungaris 0,2 %-ni 
Küprosel (joonis 8.10).

Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides moo-
dustasid transpordiinvesteeringud veidi alla 1,4 % 
SKPst, mis on kaks korda suurem kui riikides, mida 
Ühtekuuluvusfondist ei rahastata. See peegeldab 
jätkuvat transpordivõrkude ehitamist, mis peaks 
toetama majandusarengut ja lähenemist.

Avaliku sektori investeeringud teadus- ja arendus-
tegevusse on oluline majanduskasvu soodustav 
tegur ja suuruselt teine komponent majanduslike 
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Joonis 8.9 Valitsemissektori investeeringud valitud poliitikavaldkondades, 2019
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investeeringute kategoorias EU-27 riikides, moo-
dustades 2019. aastal veidi alla 0,2 % SKPst. 
Suurimad kulutused tehti Prantsusmaal (0,4 % 
SKPst), millele järgnes Austria (0,3 %).

Erinevalt transpordiinvesteeringutest investeerisid 
Ühtekuuluvusfondist mitterahastatavad riigid pea-
aegu kaks korda rohkem oma SKPst teadus- ja aren-
dustegevusse kui riigid, mida Ühtekuuluvusfondist 
rahastatakse (0,2 % vs 0,1 %). Suhteliselt madal 
investeeringute tase võib kahjustada nende in-
novatsioonivõimet ja suutlikkust säilitada kasvu 
keskpikas ja pikas perspektiivis 

3. Kohaliku tasandi avaliku sektori 
rahandus ja detsentraliseerimine

3.1 Kohalikud omavalitsused teevad 
suure osa avaliku sektori kulutustest, 
kuid see on ELis väga erinev.

See jaotis keskendub valitsemissektori kuludele 
ja tuludele piirkondlikul tasandil (st piirkondlike 
ja kohalike ametiasutuste ning föderaalliikmes-
riikide osariikide valitsuste poolt) ning viimastel 
aastatel toimunud muutustele, sealhulgas seoses 
COVID-19 pandeemiaga.

Kohaliku tasandi rahastust vaadeldes on oluli-
ne märkida, et kohaliku tasandi valitsusasutuste 
avaliku sektori investeeringute ja muude kulude 
ja tulude arvud sisaldavad summasid, mida muud 
valitsemissektori allsektorid, nimelt keskvalitsus, 
nende kaudu juhivad. Asjaomased ametiasutused 
võivad vastutada kulutuste haldamise või tulude 
kogumise eest, kuid neil võib olla piiratud auto-
noomia nende otsuste aluseks olevate poliitilis-
te, investeerimis- või maksustamisotsuste osas. 
Järgnevas eraldi osas hinnatakse piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste autonoomia ulatust.

Sarnaselt valitsemissektori rahanduse kui terviku 
puhul täheldatud suundumustele käituvad ELis 
piirkondlike ametiasutuste tehtud või nende kau-
du kantud kulud SKP suhtes vastutsükliliselt ja ta-
valiselt suurenevad, kui see väheneb. Kui majan-
duslanguse aastad välja arvata, on omavalitsuste 

tasandi avaliku sektori kulutused ajavahemikul 
2004–2019 olnud suhteliselt stabiilsed, moodus-
tades 15–16 % SKPst (joonis 8.11). 2020. aas-
tal aga suurenes see järsult 1,6 protsendipunkti 
võrra SKPst, mis on pandeemia otsene tagajärg. 
See kasvas kõikides liikmesriikides peale Ungari 
ning oli aastatel 2019–2020 eriti märkimisväär-
ne Hispaanias (üle 3 protsendipunkti SKP suhtes), 
Saksamaal ja Belgias (üle 2 protsendipunkti).

Kohaliku tasandi tulud olid ajavahemikul 2009–
2019 sama stabiilsed ja moodustasid umbes 
9–10 % SKPst, mis on kuludest palju madalam. 
Erinevust vähendasid vähemalt osaliselt keskva-
litsuste ülekanded. Üldine tulude trend näitas vei-
di kasvu võrreldes aastatega vahetult enne suurt 
majanduslangust. See võib kajastada tulude ko-
gumise detsentraliseerimise väikest suurenemist, 
omavalitsuse tasandi asutuste maksualase auto-
noomia võimalikku suurenemist või neile delegee-
ritud ülesannete suurenemist.

Märkimisväärse osa riiklikest kulutustest teevad 
kogu ELis kohaliku tasandi ametiasutused (joo-
nis 8.12). EU-27 riikides oli see 2019. aastal um-
bes kolmandik (32 %) ning eelneva 11 aasta jook-
sul oli see püsinud üldjoontes muutumatuna. 

Siiski esinesid liikmesriikide vahel märkimisväär-
sed erinevused, mis kajastasid erinevusi institut-
sioonilises raamistikus. Kohalike omavalitsuste 
tehtud kulutuste osakaal oli suurim föderaalsetes 
liikmesriikides (Austrias, Belgias ja Saksamaal) 
ning liikmesriikides, kus valitsemine on väga det-
sentraliseeritud (Hispaanias, Taanis, Soomes ja 
Rootsis). Taanis tegid kohalikud omavalitsused 
2019. aastal 65 % kulutustest, samas kui Rootsis 
oli see üle 50 % ning Hispaanias, Belgias, Soomes 
ja Saksamaal üle 40 %. Seevastu Küprosel ja Maltal 
tegid kohalikud omavalitsused vähem kui 5 % ku-
lutustest ning Kreekas, Iirimaal ja Luksemburgis 
vaid 10 % või vähem. 

Kuigi enamikus liikmesriikides on riigi kohalike 
omavalitsuste tehtud kulutuste osakaal olnud aja 
jooksul suhteliselt stabiilne, on ka mõned erandid. 
Aastatel 2008–2019 kasvas see osakaal Belgias 
üle 8 protsendipunkti, Rootsis üle 4 protsendi-
punkti ja Poolas üle 3 protsendipunkti võrra, sa-
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mas kui seitsmes liikmesriigis langes see enam 
kui 2 protsendipunkti võrrra, sealhulgas Ungaris 
üle 8 protsendipunkti ja Iirimaal 6 protsendipunkti 
võrra. Hiljuti, aastatel 2016–2019, kasvas see li-
gikaudu 3 protsendipunkti võrra Poolas, Tšehhis ja 
Slovakkias ning langes üle 3 protsendipunkti võrra 
Rumeenias, mis on ainus liikmesriik, kus see sellel 
perioodil oluliselt vähenes. 

Kokkuvõttes kaldub Ühtekuuluvusfondist rahas-
tatavates riikides olema kulutuste detsentrali-
seerimine tunduvalt väiksem kui mitterahastata-
vates riikides (esimeste riikide piirkondlike kulude 
osatähtsus oli 2019. aastal 23 %, teistes 34 %). 
Siiski on märke võimalikust detsentraliseerimise 
suurenemisest, kuna Ühtekuuluvusfondist rahas-
tatavates riikides suurenes piirkondlike kulutuste 
osakaal kolme aasta jooksul kuni 2019. aastani 
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Joonis 8.12 Kohalike omavalitsusasutuste kulud, 2008, 2012, 2016 ja 2019
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Joonis 8.11 Kohalike omavalitsusasutuste kulud ja tulud, EU-27, 2004–2020
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2,1 protsendipunkti võrra (Ühtekuuluvusfondist 
mitte rahastatavates riikides vaid 0,2 protsendi-
punkti võrra).

Kohaliku omavalitsuse tasandi kulutused koondu-
vad konkreetsetesse poliitikavaldkondadesse. ELis 

tervikuna kulus 2019. aastal peaaegu 50 % hari-
dusele, tervishoiule, keskkonnakaitsele ja majan-
dusele (peamiselt transpordile), samas kui valit-
sussektori kogukulutused olid 36 %9. Liikmesriikide 
vahel esines taas märkimisväärseid erinevusi. 
Eestis, Leedus, Horvaatias, Tšehhis, Sloveenias 

9 Meeles tasub pidada, et analüüsis kasutatud COFOGi klassifikat-
sioonis on üldised ülekanded valitsemissektori allsektorite vahel 
liigitatud üldiste avalike teenuste (jaotis 01) alla, mis kuuluvad 
kategooriasse „muud“.
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Joonis 8.13 Kohaliku omavalitsuse kulutused valitud poliitikavaldkondades, EU-27, 2004, 
2010, 2016 ja 2019 

%
 v

al
its

us
se

kt
or

i k
ul

ut
us

te
st

 v
as

ta
va

te
s 

ka
te

go
or

ia
te

s 

0

5

10

15

20

25

30

35

D
K BE SE FI D
E ES AT PL IT H
R N
L CZ FR LV EE LT RO SI SK BG H
U PT LU EL IE CY M
T

Ü
ht

ek
. F

on
di

ga

Ü
ht

ek
. F

on
di

ta

EU
-2

7

%
 S

KP
st

 

Sotsiaalkaitse Majandus Keskkonnakaitse Tervis Haridus Muud

Allikas: Eurostat [gov_10a_exp].

Joonis 8.14 Kohaliku omavalitsuse tasandi kulutused valitud poliitikavaldkondades, 2019
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ja Itaalias läks üle 65 % kohaliku omavalitsuse 
 tasandi  kulutustest eespool loetletud valdkonda-
desse, samal ajal kui Maltal ja Küprosel suunati 
neid sinna suhteliselt vähe.

2019. aastal tegid piirkondlikud omavalitsused üle 
80 % avaliku sektori kulutustest keskkonnakaitse-
le ja üle 65 % haridusele, 47 % majandusele ja üle 
kolmandiku tervishoiule (joonis 8.13).

Mõnes liikmesriigis teevad avaliku sektori kulutusi 
nendes valdkondades peaaegu täielikult kohaliku 
tasandi omavalitsused. Eelkõige tehti 2019. aastal 
üle 90 % keskkonnakaitsekulutustest kohalikul ta-
sandil Itaalias, Hollandis, Hispaanias ja Leedus, üle 
90 % tervishoiukulutustest Itaalias, Taanis, Rootsis 
ja Hispaanias ning üle 90 % hariduskulutustest 
Belgias, Saksamaal ja Hispaanias.

Aastatel 2004–2019 vähenes kohaliku tasandi 
kulutuste osakaal avaliku sektori kulutustest kesk-
konnakaitsele ja tervishoiule, kuigi kogusumma 
suurenes osakaaluna SKPst, mis näitab, et keskva-
litsused tegid rohkem kulutusi. Samal ajal kasvas 
aga kohaliku omavalitsuse tasandi osa haridusku-
ludes üle 3 protsendipunkti võrra.

Üldiselt oli sotsiaalkaitse 2019. aastal EU-27s 
kõige suurem kulutuste valdkond, mille tegid ko-

halikud omavalitsused või mida tehti nende kau-
du (3,5 % SKPst), millele järgnesid haridus (3 %), 
tervishoid ja majandus, kumbki veidi üle 2 %. 
Keskkonnakaitsekulutused moodustasid vaid 
0,6 % SKPst (joonis 8.14).

Sealgi esines liikmesriikide vahel olulisi erinevu-
si. Üldiselt olid kohalike ametiasutuste tasandil 
tehtud kulutused Ühtekuuluvusfondist rahasta-
tavates riikides SKP suhtes üle 8 protsendipunk-
ti võrra madalamad (9,5 %) kui riikides, mida 
Ühtekuuluvusfondist ei rahastata (17,6 %). 
Esimese puhul olid kulutused kõigis valdkonda-
des väiksemad, eriti sotsiaalkaitses (2,4 protsen-
dipunkti vähem), tervishoius (1,3 protsendipunkti 
vähem) ja hariduses (0,9 protsendipunkti vähem).

Üksikutes liikmesriikides ulatusid piirkondlikud ku-
lutused sotsiaalkaitsele enam kui 18 %-st SKPst 
Taanis ja ligi 6 %-st Rootsis, Belgias, Soomes ja 
Saksamaal vaid umbes 1 %-ni või alla selle 16 liik-
mesriigis (sealhulgas Maltal ja Küprosel, kus see oli 
0). Belgia kohalikud omavalitsused kulutasid ha-
ridusele peaaegu 7 % SKPst. Rootsis, Saksamaal, 
Lätis, Madalmaades, Eestis ja Hispaanias oli 
see 4 % või enam, samas kui Ungaris, Itaalias, 
Portugalis, Luksemburgis, Rumeenias, Kreekas 
ja Iirimaal jäi see näitaja tublisti alla 1 % ning 
oli Küprosel ja Maltal null. Tervishoiukulud 
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Joonis 8.15 Piirkondlike ja valitsussektori investeeringud, 2004–2020
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 moodustasid Taanis, Rootsis, Itaalias, Soomes ja 
Hispaanias ligikaudu 6 % SKPst, kuid Bulgaarias, 
Saksamaal, Madalmaades, Portugalis, Ungaris, 
Slovakkias, Prantsusmaal ja Luksemburgis oli see 
tunduvalt alla 1 % ning Iirimaal, Kreekas, Küprosel 
ja Maltal null. Need erinevused peegeldavad nii ko-
haliku omavalitsuse tasandi ametiasutuste erine-
vat vastutust eri valdkondades tehtavate kulutus-
te eest kui ka erinevaid valitsemisstruktuure.

3.2 Kohalikud omavalitsused 
teevad suurema osa avaliku 
sektori investeeringutest.

Kohalikel omavalitsustel on riiklike investeeringute 
tegemisel väga oluline roll. 2019. aastal moodus-
tasid nende kulutused investeeringutele (kapitali 
kogumahutus põhivarasse) EU-27 riikides 1,7 % 
SKPst ehk 58 % kõigist avaliku sektori investeerin-
gutest (joonis 8.15).

Kuigi kohalike omavalitsuste tasandi ametiasutus-
te investeerimiskulutused on üldiselt varieerunud 
protsükliliselt SKP suhtes, vähenedes majandus-
languse ajal sarnaselt valitsemissektori koguin-
vesteeringutele, on erinevused olnud suuremad 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides kui 
neis, mida sellest fondist ei rahastata. 

Kohalike omavalitsuste tasandi investeerimiskulud 
olid aastatel 2018–2020 nii Ühtekuuluvusfondist 
rahastatavates riikides kui ka neis, mida fondist 
ei rahastata, SKP suhtes ligikaudu samad, kasva-
des esimestes samale tasemele kui 2004. aastal 
ja jäädes teistes sellest veidi allapoole. Samal ajal 
oli Ühtekuuluvusfondist rahastatavates riikides ko-
halike omavalitsuste tasandi osakaal riiklikest in-
vesteeringutest palju väiksem, kuigi vahe vähenes 
aastatel 2004–2020 järk-järgult peaaegu poole 
võrra.

2019. aastal olid kohalike omavalitsuste asutus-
te poolt tehtud avaliku sektori investeeringud SKP 
suhtes eriti kõrged Rootsis ja Soomes (mõlemas 
veidi alla 3 %). Üle 2 % olid need seitsmes liik-
mesriigis (Lätis, Horvaatias, Prantsusmaal, Poolas, 
Belgias, Tšehhis ja Rumeenias), kuid alla 1 % 
Portugalis, Iirimaal, Kreekas, Küprosel ja Maltal. 
Üldiselt olid suhteliselt madala kohalike omava-
litsuste tasandi investeeringute tasemega liik-
mesriikides ka kogukulud sellel tasandil madalad 
(joonis 8.16). 

16 liikmesriigis olid kohalike omavalitsuste tasan-
di avaliku sektori investeeringud võrrreldes SKPga 
2019. aastal väiksemad kui 2008. aastal, seda 
kõige enam Iirimaal (2,3 protsendipunkti vähem) ja 
Hispaanias (1,6 protsendipunkti vähem) ning vaid 
veidi vähemal määral Lätis, Portugalis ja Leedus. 
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Joonis 8.16 Kohalike omavalitsusasutuste investeeringud, 2008, 2012, 2016, 2019



Kaheksas aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

258

Kast 8.4 Piirkondlike avaliku sektori investeeringute mõõtmine: katseprojekt

Avaliku sektori investeeringud män-
givad piirkondlike erinevuste vähen-
damisel võtmerolli. See on kaasaeg-
se majanduse tõrgeteta toimimiseks 
hädavajalik, kuna pakub üliolulist 
avalikku taristut ja teenuseid. Neid ei 
paku erasektor ja need on pikaajalise 
majanduskasvu võtmetegurid. Näiteks 
transporditaristut rahastatakse pea-
aegu täielikult avaliku sektori inves-
teeringutest. Riiklikud investeeringud 
hõlmavad teadus- ja arendustegevu-
se ning innovatsiooni toetamist, mis 
on olulised majanduskasvu mootorid. 
Avaliku sektori investeeringud on va-
jalikud ka kliimamuutuse, demograa-
filiste muutuste, linnastumise ja digi-
taliseerimisega seotud probleemide 
lahendamiseks. Üldjoontes kujunda-
vad avaliku sektori investeeringud 
inimeste elu- ja töökohavalikuid, mõ-
jutavad erainvesteeringute laadi ja 
asukohta ning elukvaliteeti.

Avaliku sektori investeeringud võivad 
aidata vähem arenenud piirkondadel 
järele jõuda. Need piirkonnad jäävad 
tavaliselt maha põhitaristu, teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni 
tulemuslikkuse, kliimamuutuste mõju 
leevendamise suutlikkuse ja erainves-
teeringute ligimeelitamise suutlikkuse 
poolest. Seetõttu on piirkondlike ava-
liku sektori investeeringute mõõtmine 
väga oluline, et toetada piirkondlikku 
arengupoliitikat, näiteks ühtekuulu-
vuspoliitikat. Seepärast käivitati 2020. 
aastal Eurostati katseprojekt, mille 
eesmärk oli selgitada välja selliste 
andmete kogumise võimalikkus. Üldine 
eesmärk on leppida kokku ühtlustatud 
metoodikas ja koostada iga-aastased 
andmed iga NUTS 2 piirkonna avaliku 
sektori investeeringute kohta.

Selle projekti osana koguti Hispaania 
kohta andmeid avaliku sektori inves-
teeringute (kapitali kogumahutus põ-
hivarasse) piirkondliku jaotuse kohta 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste, 
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Kaart 8.1 Kapitali kogumahutus põhivarasse riigi- ja kohalike omavalitsuste poolt 
Hispaanias, keskmine aastatel 2014–2017
Allikas: Eurostati katseprojekt piirkondlike riiklike investeeringute 
ja Eurostati andmete kohta (nama_10r_2gdp).
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2019. aastal oli see kõrgem 11 liikmesriigis, eriti 
Rootsis ja Soomes. Kastis 8.4 esitatakse piirkond-
likke (NUTS 2) avaliku sektori investeeringuid kä-
sitleva katseprojekti tulemused.

3.3 Piirkondlik ja kohalik autonoomia

Nagu eespool rõhutati, ei pruugi riigi tasandist ma-
dalama tasandi ametiasutuste tehtud kulutuste ja 
kogutud tulude summa kajastada nende sõltuma-
tust poliitika kujundamisel. Piirkondlik ja kohalik 
autonoomia on kohapõhise poliitika edendamisel 
oluline tegur.

Seda võimaldavad paremini hinnata kaks näitajat, 
mis on tuletatud piirkondlike omavalitsuste indeks-
ist (RAI) ja kohaliku autonoomia indeksist (LAI) ning 
mõõdavad piirkondliku ja kohaliku „isevalitsemise“ 
(autonoomia) ulatust10. Need näitajad, üks piir-
kondlike ja üks kohalike omavalitsuste kohta, hõl-
mavad viit mõõdet: institutsiooniline autonoomia, 
poliitiline autonoomia, maksuautonoomia, lae-
nuautonoomia ja esindatus ehk organisatsiooniline  

10 RAI mõõdab isevalitsemise ja jagatud valitsemise ulatust vas-
tava riigi piirkondlikes omavalitsustes (Hooghe et al. [toim.-d], 
2016); LAI mõõdab kohalike omavalitsuste isevalitsemise ja in-
teraktiivse valitsemise ulatust (Ladner et al., 2015). Mõlemad in-
deksid põhinevad ekspertide hinnangul. Selles jaotises kasutatud 
näitajad kajastavad ainult RAI ja LAI isevalitsemise komponente. 

kuid mitte keskvalitsuse kaupa (kaart 8.1). Arvud näi-
tavad, et nende kahe valitsustasandi avaliku sektori 
investeeringud olid piirkonniti väga erinevad. Need 
olid madalaimad (0,7 % SKPst) Madridi pealinnapiir-
konnas ja kõrgeim vähem arenenud Extremadura 
piirkonnas (2,4 %). Kirde-Hispaania üleminekupiir-
kondades oli investeeringute tase suhteliselt kõrge, 
samas kui mõned vähem arenenud piirkonnad riigi 
kesk- ja lõunaosas näitasid keskmisest madalamaid 
tulemusi.

Poola puhul (kaart 8.2) on kättesaadav avaliku sek-
tori investeeringute piirkondlik jaotus kõigi valit-
sustasandite lõikes. Avaliku sektori investeeringud 
varieerusid 6,8 %-st SKPst kirdeosas Warmińs-
ko-mazurskie piirkonnas 3,2 %-ni Warszawa pealin-
napiirkonnas. Üldiselt oli avaliku sektori investeerin-
gute osakaal SKP-s vähem arenenud piirkondades 
märgatavalt suurem kui enam arenenud piirkon-
dades, kuid mõningate nüanssidega. Näiteks Poola 
kaguosa vähem arenenud piirkondades tehti vähem 
avaliku sektori investeeringuid kui loodeosa suhteli-
selt arenenumates  piirkondades.
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Kast 8.5 Isevalitsemise autonoomia suurlinnapiirkondades 

Piirkondliku autonoomia näitaja, mis mõõdab piir-
kondliku omavalitsuse võimu elanike üle, arvutatak-
se ELi suurlinnapiirkondade kohta eraldi. See heidab 
täiendavat valgust ELi liikmesriikide mitmetasandi-
lise valitsemise ülesehitusele lisaks käesolevas osas 
juba kirjeldatud tavapärastele piirkondlike ja kohali-
ke omavalitsuste kategooriatele.

Isevalitsemise indikaatori arvutamisel määratle-
takse suurlinnapiirkonda kui omavahel ühendatud 
üldotstarbelist jurisdiktsiooni, mis ühendab linna 
(või linnu) ja neid ümbritsevaid omavalitsusi, et la-
hendada hiidlinnastumisest tulenevaid probleeme 
(mitu väikelinna ühineb keskse linna eeslinnadega, 
moodustades laiendatud linnapiirkonna). Piirkonda 
nimetatakse suurlinnapiirkonnaks, kui see vastab 
järgmistele kriteeriumidele: i) see asub kohaliku ja 
riikliku valitsustasandi vahel; ii) selle rahvaarv on 
vähemalt 150 000; ja iii) jurisdiktsioon on seaduse-
ga kodifitseeritud1. Silmas tuleb pidada, et see mää-
ratlus erineb definitsioonist, mida Eurostat suurlin-
napiirkondade puhul kasutab2.

Joonisel 8.18 esitatud näitaja on suurlinnapiirkon-
na omavalitsuste skooride koondnäitaja järgmiste 
aspektide kohta: institutsiooniline sügavus, poliiti-
ka ulatus, maksuautonoomia, laenuautonoomia ja 
esindatus.

Üksikute suurlinnapiirkondade (nt Austria pealinna 
Viini) ja suurlinnapiirkondade kategooriate (nt Stad-
tstaaten Saksamaal, kuhu kuuluvad Berliin, Bremen 
ja Hamburg) arv on aja jooksul suurenenud. Kui 
1990. aastal oli selliseid haldusüksusi vaid 12 viies 
liikmesriigis (Austrias, Belgias, Saksamaal, Prant-
susmaal ja Ungaris), siis 2018. aastal, mille kohta 
on kättesaadavad kõige värskemad andmed, oli 
neid 15 liikmesriigis 23: i) pealinnapiirkonnad Aust-
rias, Belgias, Saksamaal, Horvaatias, Tšehhis, Prant-
susmaal, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Slo-
veenias; ii) suured pealinnapiirkonnad Saksamaal, 
Hispaanias, Itaalias ja Portugalis; ja iii) piirkondlikud 
kategooriad, millest igaühes on mitu üksikut linna 
Saksamaal, Prantsusmaal, Ungaris, Iirimaal ja Poo-
las. Suurim kasv toimus ajavahemikul 1990–2000, 
kui mitmes ida- ja lõunapoolses liikmesriigis tekkisid 
suurlinnapiirkonnad.

1 Hooghe et al. (toim.-d) (2016).

2 Vt selle aruande 2. peatükki.

Lisaks Austrias, Belgias, Prantsusmaal ja Saksa-
maal asuvatele pikaajalistele suurlinnapiirkondade-
le on mõni neist ka suhteliselt lühiajaline. Näiteks 
Suur-Kopenhaageni omavalitsus (Hovedstadens Ud-
viklingsråd) Taanis (2000–2006), plusregiod Madal-
maades (2006–2015) ja 11 omavalitsuse liit, mis 
moodustasid Warszawa pealinnapiirkonna („mias-
ta stołecznego Warszawy“) Poolas (1994–2002) 
kaotati, kuigi mõnel juhul (nt Varssavas) asjaoma-
sed omavalitsused hiljem liideti. See illustreerib 
seda tüüpi üksustega seotud poliitilise kokkulepete 
erinevaid tugevusi ja seda, kuidas see aja jooksul 
muutuda võib. Kuigi mitmed suurlinnapiirkonnad on 
täielikult kaotatud, on need mõnel juhul asendatud 
erinevate üksuste ja kohalike omavalitsuste koos-
töövormidega, nagu näiteks Barcelona suurlinna-
piirkonna (Área Metropolitana de Barcelona) puhul, 
mis tuli endise Entitad Municipal Metropolitana de 
Barcelona asemele ja sai suurema autonoomia.

Viimati asutatud suurlinnapiirkonnad on Zaragoza 
Hispaanias 2018. aastal, suurlinna (città metropo-
litana) kategooria Itaalias 2015. aastal, kategoo-
riad „linn“ ja „linna- ja maakonnanõukogud“ Iirimaal 
2014. aastal ning métropole kategooria Prantsus-
maal 2010. aastal.

Isevalitsemise näitajaga mõõdetud haldusautonoo-
mia määras ei ole üksikute üksuste puhul pärast 
nende loomist üldiselt aja jooksul palju erinevusi. 
Siiski on autonoomia mõnevõrra suurenenud Bel-
gias pealinna Brüsseli piirkonnas, kahes Portugali 
suurlinnapiirkonnas, Prantsuse communautés urbai-
nes’s ja Horvaatias Grad Zagrebi piirkonnas. Ainus 
autonoomia märgatava languse juhtum on Ungari 
maakonnad (Megyei jogú városok).

2018. aastal näitas isevalitsemise näitaja kõrgei-
maid tulemusi Saksamaa liidumaades asuvates 
suurlinnapiirkondades (Berliin, Bremen ja Hamburg 
said 15 punkti 18-st, mis on kooskõlas tavaliste 
piirkondade skooriga), Austrias (Viin skooriga 14, 
jällegi nagu tavaliste piirkondade puhul) ja Belgias 
(Brüsseli skoor oli 13, mis on veidi madalam kui ta-
valiste piirkondade keskmine). Järgmised kõrgeimad 
tulemused olid Horvaatia, Prantsusmaa ja Slovakkia 
pealinnapiirkondades (kõik kõrgemad kui vastavate 
liikmesriikide tavapiirkondades). Seevastu Saksa-
maal sai Ruhri piirkonna linnade ja rajoonide ühen-
dus autonoomia osas vaid 6 punkti 18-st ning kaks 
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autonoomia11. Suurlinnapiirkondade näitaja arvu-
tatakse eraldi (vt kast 8.5).

23 EL-i liikmesriigis, mille piirkonnad on määratle-
tud piirkondliku autonoomia näitaja alusel (vt mär-

11 Institutsiooniline autonoomia on piirkondliku või kohaliku omavalit-
suse ametiasutuse formaalne autonoomia kõrgemate valitsemista-
sandite suhtes, poliitiline autonoomia on seotud mitme poliitikaga 
(või funktsioonidega), mille eest vastutavad piirkondlikud või koha-
likud omavalitsused, maksuautonoomia näitab, mil määral saavad 
omavalitsused iseseisvalt makse koguda, laenuautonoomia näitab 
laenu võtmise vabadust. Esindatus on seotud sellega, mil määral 
on piirkondadel iseseisev seadusandlik ja täidesaatev võim, ning or-
ganisatsiooniline autonoomia kohalike omavalitsuste puhul näitab, 
mil määral on neil vabadus otsustada oma korralduse ja valimis-
süsteemi üle. Kõikide näitajate väärtusvahemikud on 0 kuni 18.

kust joonisele 8.17), on piirkondliku autonoomia 
tase viimase kolme aastakümne jooksul keskmi-
selt tõusnud, kusjuures suurem osa kasvust on toi-
munud aastatel 1990–2000.

Aastatel 1990 kuni 2018 kasvas see näitaja 14 
liikmesriigis, kusjuures Leedus, Slovakkias ja 
Kreekas vähenes see viimasel aastakümnel mõ-
nevõrra, olles eelnevalt tõusnud. Näitaja jäi üld-
joontes muutumatuks viies liikmesriigis (Küprosel, 
Portugalis ja Lätis suhteliselt madalal tasemel ning 
Prantsusmaal ja Saksamaal kõrgel tasemel) ja lan-
ges ülejäänud neljas, kusjuures Rootsis, Austrias ja 

Portugali suurlinnapiirkonda Lissabon ja Porto vaid 
veidi rohkem (8 18-st), samas kui enamik teisi suur-
linnapiirkondi said skooriks 9 või 10.

Suurlinnapiirkondade autonoomia tase võrreldes 
tavapiirkondadega on eriti kõrge Sloveenias ja Por-

tugalis, kus nende tulemused on peaaegu 7 punkti 
kõrgemad kui suhteliselt madalate skooridega ta-
vapiirkondadel. Mõnel juhul on suurlinnapiirkondade 
autonoomia tase siiski väiksem kui tavaliselt, näiteks 
Itaalias ja Hispaanias ning osaliselt ka Saksamaal.
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Joonis 8.18 Piirkondliku isevalitsemise indikaator, 1990, 2000, 2010 ja 2018

Allikas: DG REGIO arvutused, mis põhinevad suurlinnapiirkondade RAI v.3.1 skooridel 
(https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/).
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Ungaris vähenes näitaja ajavahemikul 2000–2010 
mõnevõrra ning Taanis märgatavamalt.

Kõige suurema piirkondliku autonoomiaga liikmes-
riigid olid föderaalsed liikmesriigid (Austria, Belgia 
ja Saksamaa), samuti Hispaania ja Itaalia, mis on 
väga detsentraliseeritud (kõik neist said näitajas 
14 või 15 punkti võimalikust 18-st). Skaala teises 
otsas olid unitaarriigid Küpros, Portugal, Bulgaaria, 
Leedu ja Sloveenia (skooriga kõigest 1 või 2 punkti 

18-st), Lätis oli regionaalne autonoomia veidi kõr-
gem (skooriga 4).

Detsentraliseerimine aitab toetada integreeritud, 
kohapõhist poliitikat, mis on eriti oluline suurtes 
liikmesriikides, kus on märkimisväärsed sisemised 
erinevused. Ühtekuuluvusfondist rahastatavatel 
riikidel, mis mingil määral kajastab nende üldiselt 
väiksemat suurust, on keskmiselt palju mada-
lam piirkondlik autonoomia tase kui riikidel, mida 
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Joonis 8.20 Piirkondliku isevalitsemise indikaator, 1990, 2000, 2010 ja 2020
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Joonis 8.19 Piirkondlike omavalitsuste rahvastiku suurus ja isevalitsemise indikaator, 
2018–2019
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Ühtekuuluvusfondist ei rahastata (nende keskmi-
ne hinne oli 2018. aastal 6 punkti 18st, samas 
kui viimasel oli see 11,5). Vahe vähenes aasta-
tel 1990–2010, kuid suurenes seejärel veidi kuni 
2018. aastani.

Kui seostada piirkondliku autonoomia hindeid rah-
vaarvuga, siis selgub, et suuremate piirkondadega 
liikmesriikides on keskmiselt suurem piirkondlik 
autonoomia (joonis 8.19). Kaheksast liikmesriigist 

seitsmes, mille piirkondliku autonoomia tulemus 
oli suurem kui 10, on piirkonnad, mille keskmine 
rahvaarv on üle miljoni elaniku. Seevastu seits-
mest kõige madalama piirkondliku autonoomia 
skooriga (alla 6) liikmesriigist kuues on piirkonnad, 
mille keskmine rahvaarv on alla 400 000 elaniku. 

Loode- ja lõunapoolsetes liikmesriikides on tava-
liselt suured piirkonnad (keskmiselt 2,1 miljonit 
elanikku loodepoolsetes riikides ning 1,6 miljonit 
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Joonis 8.21 Omavalitsused rahvastiku suuruse klasside järgi, 2018

Allikas: OECD (2018), Põhiandmed kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kohta Euroopa Liidus (brošüür), OECD, 
Pariis; kättesaadav aadressil: www.oecd.org/regional/regional-policy.
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Joonis 8.22 Piirkondlike ja kohalike isevalitsemise näitajate skoorid, 2018/2020
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elanikku lõunapoolsetes riikides), kus on suhte-
liselt kõrge haldusautonoomia tase (esimestes 
liikmesriikides keskmiselt 11 punkti ja teistes 8). 
Seevastu idapoolsed liikmesriigid kipuvad olema 
väiksemad (keskmiselt 0,6 miljonit elanikku) ja 
haldusautonoomia poolest mõõduka või madala 
skooriga (keskmine hinne on 6 ja kõigi liikmesriiki-
de hinne on alla 10).

Kohaliku autonoomia osas näitab indikaator, et 
ELi autonoomia tase sellel tasandil on 1990. ja 
2020. aasta vahelisel ajal keskmiselt pidevalt, kui-
gi mõõdukalt, suurenenud (joonis 8.20). Kasvu oli 
näha enamikus liikmesriikides (16 liikmesriigis 27-
st). See jäi üldjoontes samaks Küprosel, Kreekas, 
Luksemburgis, Austrias ja Madalmaades, samas 
kui Taanis, Poolas ja Sloveenias vähenes see veidi 
ning Ungaris, Hispaanias ja Saksamaal märgata-
vamalt. Viies liikmesriigis 16-st, kus see nimeta-
tud perioodil suurenes, vähenes see aga kümne 
aasta jooksul ajavahemikus 2010–2020, eelkõige 
Itaalias, Bulgaarias, Rumeenias, Eestis ja Belgias. 

ELi kuuluvad Põhjamaad saavutasid kohaliku 
autonoomia valdkonnas kõrgeimad tulemused 
– Rootsis, Soomes ja Taanis oli skoor 2020. aas-
tal rohkem kui 14 punkti 18-st, millele järgnes 
Saksamaa 14 punktiga. Skaala teises otsas olevate 
Küprose, Malta, Iirimaa ja Kreeka skoorid jäid alla 
9 ning Sloveenial ja Rumeenial olid need vaid pisut 
sellest kõrgemad. Vastupidiselt piirkondlikule auto-
noomiale on Ühtekuuluvusfondist rahastatavatel 
riikidel hinnanguliselt veidi kõrgem kohaliku auto-
noomia tase kui riikidel, mida Ühtekuuluvusfondist 
ei rahastata (keskmiselt 11,4 ja11,2 punkti). See 
erinevus on eksisteerinud alates 2000. aastast.

Kohaliku autonoomia tase ei näi olevat seotud liik-
mesriigi suurusega, kuna see on suhteliselt kõrge 
nii suurtes kui ka väikestes liikmesriikides. Sama 
kehtib ka kohalike omavalitsuste suuruse kohta 
liikmesriikides (joonis 8.21). Näiteks on kõik Iirimaa 
omavalitsused suurimas suurusklassis, kuid neil 
on keskmiselt palju vähem autonoomiat kui Taani 
omavalitsustel, mis on keskmiselt peaaegu sama 
suured. Üldiselt on väiksematel kohalikel omava-
litsustel tavaliselt vähem ressursse ja töötajaid kui 
suurematel, mis võib tähendada, et nende poolt 
tehtavad investeeringud nõuavad koostööd naa-

beromavalitsustega ja/või suuremat toetust suut-
likkuse suurendamiseks.

Keskmiselt on kohalik autonoomia suurem kui piir-
kondlik autonoomia (joonis 8.22). See on kehtib nii 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate kui ka mitte-
rahastatavate riikide puhul. Ühtekuuluvusfondist 
rahastatavates riikides on piirkondlik autonoomia 
siiski palju väiksem kui kohalikul tasandi auto-
noomia, peegeldades piirkondlike omavalitsuste 
suhteliselt nõrka olemust. Kohalikku autonoomiat 
hinnatakse suuremaks kui piirkondlikku 18 liik-
mesriigis, eelkõige Portugalis, Bulgaarias, Leedus 
ja Soomes, ning vaid veidi jäävad neist maha 
Sloveenia ja Taani. Viies liikmesriigis, kus piirkond-
lik autonoomia on suurem kui kohalik autonoomia, 
on kas föderaalne valitsemissüsteem (Saksamaa, 
Austria ja Belgia) või väga detsentraliseeritud va-
litsemine (Hispaania ja Itaalia). 

4. Järeldused

Võrreldes valitsuse kapitaliinvesteeringutega, on 
ühtekuuluvuspoliitika tähtsus liikmesriikide, eri-
ti vähem arenenud liikmesriikide jaoks viimasel 
programmiperioodil märgatavalt suurenenud. 
Kuigi kogu ühtekuuluvuspoliitika rahastamine ei 
ole suunatud riiklikele kapitaliinvesteeringutele, 
näitavad tõendid, et viimase kümne aasta jooksul 
on ühtekuuluvuspoliitika aidanud tõhusalt kaasa 
riiklike investeeringute taseme taastamisele ja 
säilitamisele ELis pärast 2008.–2009. aasta suu-
re majanduslanguse ja 2011. aasta riigivõlakriisi 
järgset vähenemist.

Juhtumiuuringute tulemused näitavad, et ELi liik-
mesriikides on mitmeid riiklikult volitatud ja üks-
nes riiklikult rahastatud poliitikat, mis tegelevad 
piirkondlike erinevustega. Sellest hoolimata on üh-
tekuuluvuspoliitika ülekaalukalt peamine piirkond-
like arengupoliitikate rahastamise allikas. Kuigi 
ulatuselt piirkondlikud, töötatakse enamik riiklikke 
poliitikameetmeid tavaliselt välja ja rakendatakse 
keskvalitsuse poolt, kaasates piirkondlikke omava-
litsusi vaid piiratud määral, samas kui ühtekuulu-
vuspoliitika eeldab partnerlust piirkondlike ja ko-
halike omavalitsustega.
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Investeeringute riiklik rahastamine, olgu see siis 
EList või riiklikest allikatest, on oluline regionaala-
rengu kujundamisel, eriti kui see toob juurde erain-
vesteeringuid. Tootlikkuse tõstmise poliitikad ja 
majandustegevuse suunamine madala lisandväär-
tusega sektoritest eemale, näiteks investeeringud 
inimkapitali, transporditaristusse ja paremasse 
juhtimisse, näivad olevat piirkondlike erinevuste 
vähendamisel tõhusad.

Riigi rahandus ELi liikmesriikides paranes stabiilselt 
2008.–2009. aasta suure majanduslanguse lõpust 
kuni 2019. aastani, kuid COVID-19 pandeemia ja 
selle põhjustatud majanduslangus nõudis erakor-
ralisi poliitilisi meetmeid, suurendades 2020. aas-
tal eelarvepuudujääki kõikides liikmesriikides.

COVID-19 kriisi alguse ajal olid avaliku sektori in-
vesteeringud ELis endiselt madalamad kui enne 
2008.–2009. aasta finantskriisi, eriti paljudes ühte-
kuuluvusriikides, mis tekitab muret investeeringute 
madalama taseme tagajärgede pärast majandusli-
kule lähenemisele ja pikemaajalisele arengule. 

Kohalike omavalitsuste tasandi ametiasutused 
teevad peaaegu kolmandiku ELi valitsemissektori 
kogukuludest, kuigi liikmesriikide vahel on suured 
erinevused. Siiski on need aja jooksul tasapisi vä-
henenud, mis viitab vastutuse suurenevale det-
sentraliseeritusele, vähemalt kulutuste osas.

Kohalikud omavalitsused investeerivad ELis märki-
misväärse summa, mis moodustas 2019. aastal li-
gikaudu 58 % riiklikest koguinvesteeringutest, kuigi 
liikmesriikide vahel olid jällegi suured erinevused. 
Kohalikud omavalitsused Ühtekuuluvusfondist ra-
hastatavates ja mitterahastatavates riikides tegid 
COVID-19 kriisile eelnenud perioodil avaliku sektori 
investeeringuid SKPga võrreldes sarnasel tasemel, 
kuigi liikmesriikide vahel esines märkimisväärseid 
erinevusi, mis peegeldasid erinevusi institutsiooni-
lises raamistikus.

Piirkondliku ja kohaliku autonoomia näitajad kulu-
tuste ja investeerimisotsuste tegemisel näitavad, 
et need on Ühtekuuluvusfondist rahastatava-
tes riikides oluliselt väiksemad kui riikides, mida 
Ühtekuuluvusfondist ei rahastata. Kuigi erinevus 
aastatel 1990–2010 vähenes, on see viimase 
kümne aasta jooksul taas suurenema hakanud.
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9. peatükk 

Ühtekuuluvuspoliitika mõju

 • ELi ühtekuuluvuspoliitika rahastamine aastatel 2014–2020 toimus keskmiselt mahus 112 
eurot aastas inimese kohta ja mõnes vähim arenenud piirkonnas ligi 400 eurot aastas inimese 
kohta.

 • Aastatel 2014–2020 toetati ühtekuuluvuspoliitikaga üle 1,4 miljoni ettevõtte. Valitud projektid 
näitavad, et see arv võib programmiperioodi lõpuks tõusta üle 2 miljoni.

 • Hinnangud näitavad, et ettevõtete toetamine andis käegakatsutavaid tulemusi. Näiteks 
Tšehhis on 90 % teadmussiirde partnerlusprogrammi toetatud ettevõtetest võtnud kasutusele 
toote- või protsessiuuendusi.

 • 2020. aasta lõpuks oli perioodil 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitikast kaasrahastatud 
üleujutusvastastest meetmetest kasu saanud 11,3 miljonit inimest. Kui kõik valitud projektid 
on lõpule viidud, peaks olema paremini kaitstud 24 miljonit inimest.

 • Tänu ühtekuuluvuspoliitikale rajati või ajakohastati 2014. aastast kuni 2020. aasta lõpuni 
1544 kilomeetrit raudteeliine ning 2023. aastaks, kui valitud projektid on lõpule viidud, on neid 
juba 3500 kilomeetrit.

 • Investeeringud uute teede ehitusse ja muude teede uuendamisse on suurendanud liiklusohutust 
ja vähendanud õnnetuste arvu – viimast näiteks 54 % võrra Poznańis ja 74 % võrra Poolas 
Lublinis, vähendades samal ajal sõiduaega ja linnade õhusaastet.

 • Aastatel 2014–2020 aitasid programmid 45,5 miljonil osalejal tööturule integreeruda ning 
saada haridust ja koolitust ning 5,4 miljonit inimest said nende abil töökoha.

 • Samal perioodil pakkusid ERDF-i toel ehitatud või täiustatud tervishoiuasutused peamiselt 
Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides paremat teenust 53,3 miljonile inimesele.

 • Aastatel 2014–2020 oli loodud või taastatud umbes 15,2 miljonit ruutmeetrit avatud pinda 
ning valitud projektide lõpuleviimine suurendaks seda 53,4 miljoni ruutmeetrini.

 • 2023. aasta lõpuks on perioodil 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitikast rahastatav investeering 
hinnanguliselt mõnes Euroopa vähim arenenud piirkonnas SKP-d suurendanud kuni 5 % võrra. 

 • Makromajanduslikud mudelsimulatsioonid näitavad, et pikas perspektiivis saavad 
ühtekuuluvuspoliitikast kasu kõik ELi piirkonnad. Iga 2014.–2020. aastal ühtekuuluvuspoliitikale 
kulutatud euro lisab hinnanguliselt 15 aastat pärast perioodi lõppu 2,7 eurot ELi SKP-le.
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9. peatükk

Ühtekuuluvuspoliitika mõju

Aastatel 2014–2020 oli kolme fondi rahastatud 
investeering suunatud 11 laiaulatusliku prioriteedi 
ehk temaatilise eesmärgi toetamisele:

 • teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja inno-
vatsiooni tugevdamine;

 • IKT kättesaadavuse, kasutamise ja kvaliteedi 
parandamine;

 • VKEde konkurentsivõime suurendamine;

 • ülemineku toetamine vähese CO2 heitega 
majandusele;

 • kliimamuutustega kohanemise, riskiennetuse 
ja -juhtimise edendamine;

 • keskkonna säilitamine ja kaitsmine ning res-
sursitõhususe edendamine;

 • säästva transpordi ja tähtsate võrguinfra-
struktuuride kitsaskohtade kõrvaldamise 
edendamine;

 • jätkusuutliku ja kvaliteetse tööhõive edenda-
mine ning tööjõu liikuvuse toetamine;

 • sotsiaalse kaasatuse edendamine ning vaesu-
se ja diskrimineerimise vastu võitlemine;

 • investeerimine haridusse, koolitusse ja kutse-
õppesse oskuste ja elukestva õppe toetami-
seks; ja

 • riigiasutuste institutsioonilise suutlikkuse suu-
rendamine ja tõhus avalik haldus.

ERF oli suunatud seitsme esimese eesmärgi täit-
misele, kuid sellest rahastati ka taristuinvestee-
ringuid ülejäänud nelja eesmärgi saavutamiseks. 
Esimesed neli eesmärki moodustasid 50 – 80 % 
ERFi kogukuludest, olenevalt regionaalarengu ta-
semest (enam arenenud piirkondades suunati nen-
de eesmärkide saavutamisse rohkem). ESF kesken-
dus kulude rahastamisele viimase nelja eesmärgi 
raames, kuigi sellest toetati ka (jooksvaid) kulusid 
ülejäänud seitsme eesmärgi raames. COVID-19 

1. Sissejuhatus

Ühtekuuluvuspoliitika on ELi peamine investee-
ringute allikas majanduslikku ja sotsiaalsesse 
arengusse kogu liidus. Seda rahastatakse kol-
mest fondist – Euroopa Regionaalarengu Fondist 
(ERF), Ühtekuuluvusfondist (ÜF) ja Euroopa 
Sotsiaalfondist (ESF). Neist suurimast, ERFist eral-
datakse (NUTS 2 taseme) piirkondadele vahendeid 
vastavalt nende SKP-le elaniku kohta ja muudele 
näitajatele, näiteks töötuse määrale. Kõige rohkem 
saavad vähem arenenud piirkonnad (need, mille 
SKP inimese kohta on alla 75 % ELi keskmisest). 
Üleminekupiirkonnad (tasemega 75 – 90 %1 kesk-
misest) saavad suuruselt järgmise summa ning 
ülejäänud enim arenenud piirkonnad saavad kõige 
väiksema summa (kaart 9.1). Lisaks eraldatakse 
osa ERFist ka Euroopa territoriaalse koostöö ees-
märgile (Interregile), pakkudes toetust piirialade-
le, suurtele aladele ELis, mis hõlmavad mitut liik-
mesriiki, näiteks Doonau või Läänemere piirkond, 
ja eri liikmesriikides asuvatele piirkondadele, kus 
võetakse ühiste probleemide lahendamiseks kasu-
tusele ühised lähenemisviisid.

Riiklikul tasandil eraldatavad ÜF vahendid on pii-
ratud liikmesriikidega, mille kogurahvatulu on alla 
90 % ELi keskmisest, ning sellest rahastatakse 
investeeringuid transporti, keskkonnataristusse ja 
energeetikasse. ESFi vahendeid, mis on inimestes-
se investeerimise peamine rahastamisallikas, eral-
datakse liikmesriikidele ka riiklikul tasandil, võttes 
arvesse nende rahvaarvu, tööpuudust ja haridus-
taset. Seda täiendas aastatel 2014–2020 noorte 
tööhõive algatus (YEI), mille eesmärk on toetada 
alla 25-aastaseid noori, kes ei tööta, ei õpi ega 
osale koolitusel (NEET-id), kes elavad piirkondades, 
kus noorte tööpuudus oli 2012. aastal üle 25 %.

1 programmiperioodil 2021–2027 on üleminekupiirkonnad mää-
ratletud kui piirkonnad, mille SKP inimese kohta jääb vahemikku 
75 – 100 % ELi keskmisest. 
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Allikas: DG REGIO.
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puhangule järgnesid aga kiiresti kaks komisjoni ko-
roonaviirusele reageerimise investeerimisalgatust 
(CRII ja CRII+), et võimaldada valitsustele mär-
kimisväärset paindlikkust ühtekuuluvuspoliitika 
kulutamata rahaliste vahendite suunamisel pan-
deemiaga seotud kulude rahastamiseks, näiteks 
meditsiiniseadmete tarbeks ning viiruse leviku 
peatamiseks kehtestatud piirangutest raskustesse 
sattunud töökohtade ja ettevõtete toetamiseks.

See peatükk on jagatud kaheks osaks. Esiteks kir-
jeldatakse seire ja hindamise käigus saadud tõen-
deid ühtekuuluvuspoliitika rahastamise tulemuste 
kohta perioodil 2014–2020, vaadeldes rahasta-
mise jaotust laiemate investeerimiseesmärkide 
vahel, eraldatud rahaliste vahendite kulutamisel 
tehtud edusamme, seni saavutatud väljundeid 
ja tulemusi ning liikmesriikide poolt seni läbi vii-
dud hindamiste tulemusi. Silmas tuleb pidada, et 
ülaltoodud 11 temaatilise eesmärgi raames ra-
hastatavad kulud on ümber korraldatud viie po-
liitikaeesmärgi raames aastateks 2021–2027, et 

kahe perioodi rahastamise jaotust oleks võimalik 
võrrelda2.

Teiseks vaadeldakse selle perioodi rahastamise 
mõju SKP-le ELi piirkondades, kasutades makro-
majanduslikku mudelit, et püüda tabada täielikku 
ja laiemat, nii kaudset kui ka otsest mõju.

Peatükk sisaldab ka mitmeid lahtreid muude ELi 
algatuste ja poliitikavaldkondade kohta, mille 
valdkonnad on ühtekuuluvuspoliitikale lähedased, 
eelkõige regionaalne riigiabi, Horisont 2020, õigla-
se ülemineku fond, ühine põllumajanduspoliitika ja 
Euroopa ühendamise rahastu (CEF). 

2. Tõendite seire ja hindamine

EL eraldas ühtekuuluvuspoliitikale ajavahemikul 
2014–2020 ligikaudu 355 miljardit eurot ning riik-
lik rahastamine suurendas summat 482 miljardi 

2 Euroopa Komisjon (2021l) esitab rakendamise aruanded, kasu-
tades 2014.–2020. aastaks Euroopa struktuuri- ja investeerimis-
fondidele seatud esialgseid 11 temaatilist eesmärki.
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Allikas: DG REGIO arvutused.

Joonis 9.1 Ühtekuuluvuspoliitika rahastamine elaniku kohta piirkonna tüübi järgi, 2014–2020

Ühtekuuluvuspoliitika rahastamine hõlmab ERFi, Ühtekuuluvusfondi, ESFi ja YEId. Eeldatakse, et Ühtekuuluvusfond jaotatakse 
liikmesriikide vahel ühtlaselt vastavalt rahvaarvule. Sama kehtib ka noorte algatuse ja Euroopa riikidevahelise koostöö rahastamise 
kohta ERFi raames. Viimase raames piirkondadevahelise koostöö rahastamine on jooniselt välja jäetud. See oli väga väike, 
moodustades keskmiselt tunduvalt alla ühe euro inimese kohta. Riigid on järjestatud vastavalt vähem arenenud piirkondadesse 
minevale rahastusele rahvaarvu alusel ning seejärel ülemineku- ja enam arenenud piirkondadele minevale rahastusele ühe elaniku 
kohta, vastavalt sellele, mis on suurim. 
Välja on jäetud on äärepoolseimatele piirkondadele suunatud rahastamine, mison oluline Hispaania, Prantsusmaa ja Portugali puhul, 
samuti rahastus hõredalt asustatud põhjapiirkondadele, mis kehtib Soome ja Rootsi puhul. Mõlemal juhul oli see 33,6 eurot neis 
piirkondades elava inimese kohta. 
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Rahastatavate investeeringute liikide osas läks 
peaaegu kolmandik ELi rahastusest sotsiaalse 
Euroopa eesmärgi saavutamise kaasamismeet-
mete toetamiseks. Veidi üle neljandiku kulus aru-
ka Euroopa algatuse investeeringute toetami-
seks teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni 
ja konkurentsivõime kaudu, samas kui rohelisele 
Euroopale ja ühendatud Euroopale kulus kumma-
legi veidi alla 20 % (joonis 9.2).

euroni. Kokku moodus-
tas ELi rahastus ühte-
kuuluvuspoliitikale sel 
perioodil keskmiselt 112 
eurot aastas iga inime-
se kohta 27 liikmesrii-
gis. Keskmine oli aga ELi 
piirkonniti ja ka liikmes-
riikide lõikes märkimis-
väärselt erinev. See oli 
ühe elaniku kohta suurim 
Ungari ja Slovakkia vähe-
marenenud piirkondades, 
ligikaudu 390 eurot, ning 
nii Eestis kui ka Portugali 
vähemarenenud piir-
kondades veidi alla 380 
euro (joonis 9.1). Teisalt 
Itaalias jäi see alla 200 
euro ning Rumeenias 
ja Bulgaarias oli umbes 
150 eurot. 

Üleminekupiirkondades 
oli summa inimese koh-
ta enamikus liikmesrii-
kides ligikaudu pool või 
vähem vähemarenenud 
piirkondade keskmisest, 
kuid varieerus ka liik-
mesriigiti vastavalt nen-
de SKP tasemele elaniku 
kohta. Arenenumatele 
piirkondadele suunatud 
rahastus oli jällegi väik-
sem, kuigi Slovakkia, 
Poola ja Sloveenia as-
jaomaste piirkondade 
elanike arvu vaates suh-
teliselt suur. Mõlemal juhul olid selle põhjuseks 
osaliselt Ühtekuuluvusfondist saadud summad, 
mida loetakse nendes piirkondades inimese koh-
ta samadeks kui vähemarenenud piirkondades. 
Samamoodi kui üleminekupiirkondade rahastami-
se puhul, erines seegi summa liikmesriigiti märki-
misväärselt, peegeldades nende suhtelist jõukuse 
taset.

27,0 %

19,4 %

18,1 %

31,3 %

4,2 %

Nutikam Euroopa

Rohelisem Euroopa

Ühendatud Euroopa

Sotsiaalne Euroopa

Muu

Joonis 9.2 ELi ühtekuuluvuspoliitika eelarve (2014–2020) 
põhieesmärkide lõikes

2014.–2020. aasta  
ELi eraldised kaardista-
tud 2021.–2027. aasta 
poliitikaeesmärkidele

ELi  
kavandatud 

summad, 
milj. eurot 

31.12.2020

% kogu  
ühtekuuluvu-

seelarvest

ELi rahalised 
vahendid, 
kulutatud 
milj. eurot 

31.12.2020

% EL-i  
rahasta-
misest 

31.12.2020

PE1 Nutikam Euroopa  95 903,2 27,0 %  51 549,5 53,8 %
PE2 Rohelisem Euroopa  68 662,0 19,4 %  29 158,0 42,5 %
PE3 Ühendatud Euroopa  64 106,8 18,1 %  36 871,1 57,5 %
PE4 Sotsiaalne Euroopa  111 115,8 31,3 %  59 598,1 53,6 %

Muu  14 992,3 4 %  7228,5 48,2 %
Ühtekuuluvuspoliitika 
kokku

354 780,0 100,0 %  184 405,2 52,0 %

Millest: PE5 
Kodanikulähedasem 
Euroopa

 31 000,0  12 000,0 39,0 %

Aastateks 2014–2020 11 temaatilisele eesmärgile eraldatud rahalised vahendid 
on  ligikaudu kaardistatud viie programmieesmärgi kaupa aastateks 2021–2027.   
Eesmärk „Kodanikulähedasem Euroopa“ hõlmab mitmeid integreeritud piirkondlik-
ke  meetmeid, mis jagunevad erinevate temaatiliste eesmärkide alla ja sellega seotud 
 rahastamist saab vaid ligikaudselt hinnata. 
Allikas: Cohesion Open Data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Ühtekuuluvuspoliitika kulude seiret tugevdati pe-
rioodil 2014–2020 võrreldes eelmisega (2007–
2013) oluliselt. Üksikasjalikumad ja strukturee-
ritumad finantsandmed on saadaval kolm korda 
aastas koos ERFi, ESFi ja ÜFi toetuste täielikumate 
ühiste väljundnäitajatega ning ESFi toetuste ühiste 
tulemusnäitajatega, mis näitavad kulutuste otse-
seid tulemusi. Läbipaistvust ja vastutust on pa-
randanud ka seireandmete regulaarne avaldamine 
ESIFunds avatud andmeplatvormil3. 

Finantsandmete ja ühiste näitajate tõlgendamisel 
on oluline silmas pidada järgmist.

 • Aastatel 2014–2020 rahastatud kulud võivad 
jätkuda kuni 2023. aasta lõpuni, nii et palju-
del juhtudel olid indikaatoriväärtustega seotud 
projektid või meetmed 2020. aasta lõpus veel 
pooleli, mis tähendab, et senised tulemused 
annavad asjaomaste programmide täielikest 
tulemustest väga puuduliku pildi.

 • Suur osa ERFi ja Ühtekuuluvusfondi kulutus-
test on seotud taristuprojektide ja meetmete-
ga, näiteks toetusega teadusuuringutele, teh-
noloogiaarendusele ja innovatsioonile, mille 
täieliku mõju nägemiseks kulub aega. Seetõttu 
võivad väljundi- ja seirenäitajad ning senised 
hinnangud seni tehtud kulutuste mõju märki-
misväärselt alahinnata.

 • Siin keskendutakse pikaajalistele stratee-
gilistele prioriteetidele, mis on seatud enne 
COVID-19 meetmete rakendamist aastatel 
2020 ja 2021 koroonaviirusele reageerimise 
investeerimisalgatuste (CRII ja CRII+) raames. 
Selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, et täie-
likku teavet ümberprogrammeerimise kohta 
pole veel saadaval4. 

3 Tutvuge 2014–2020 programmide avatud andmetega siin: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu. 

4 Praeguse seisuga otsustatud COVID-19 ümberkorraldusi 
tutvustatakse üksikasjalikult ühtekuuluvuspoliitika koroo-
naviiruse tulemustabelis (https://cohesiondata.ec.europa.eu/
stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-
RESPONSE/4e2z-pw8r). Vt Euroopa Komisjon (2021l), et saada 
esimene hinnang CRII/CRII+ meetmete esialgse rakendamise 
kohta.

 • Siinne ülevaade ei hõlma täiendavat 50 mil-
jardit eurot „järgmise põlvkonna ELi“ / REACT-
EU5 jaoks, mille EL tegi kättesaadavaks 2021. 
aastal. Sellest rahastatava investeeringu ellu-
viimine on alles algusjärgus6. 

(Komisjon esitab ELi institutsioonidele aastaaru-
andeid 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliiti-
ka programmide rakendamise kohta ühissätete 
määruse artikli 53 alusel. 2021. aasta detsembris 
vastu võetud 2021. aasta aruanne ja varasemad 
aruanded on veebis kättesaadavad7.)

Kui kulutuste jälgimiseks kasutatavad finantsand-
med ning ühised väljund- ja tulemusnäitajad hõl-
mavad kogu ELi, siis perioodi 2014–2020 hinda-
misandmed pärinevad seni liikmesriikide riiklike ja 
piirkondlike haldusasutuste tellitud hindamistest. 
Need tõendid on seega seotud üksikutes liikmes-
riikides või piirkondades või Interregi programmide 
puhul kahes või enamas liikmesriigis rakendatud 
meetmete ja projektidega. 

Sellest tulenevalt on tõendid paratamatult oma-
sed vastavatele liikmesriikidele või piirkondadele 
ning ei saa eeldada, et need kehtivad ka mujal. 
Sellegipoolest ilmnevad erinevates oludes läbivii-
dud hindamistest paljudel juhtudel samad järeldu-
sed toetatud meetmete mõju kohta, mistõttu on 
mõistlik neid pidada üldisemalt kohaldatavateks8. 

Iga programmieesmärgi kulusid vaadeldakse oma-
korda allpool, võttes igal juhul arvesse järgmist:

 • mil määral on 2014.–2020. aasta rahastust 
seni kulutatud, millele on see kulunud ning mil-
lised on vahetud tulemused vastavalt ühistele 
näitajatele (mille kohta esitatakse andmed igal 
aastal riiklike ja piirkondlike programmide raa-
mes); ja

5 Ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetav taasteabi.

6 Üksikasjalikku teavet tehtud REACT-EU eral-
disotsuste kohta saab REACT-EU tulemustabe-
list (https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/
REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy). 

7 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/
stages-step-by-step/strategic-report 

8 Tasub ära märkida, et komisjon viib 2024. aasta lõpuks läbi 
2014.–2020. aasta programmide täieliku kogu ELi hõlmava 
järelhindamise, 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
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Kast 9.1 Ühtekuuluvuspoliitika COVID-kriisiga toimetulekul: 
kiire, paindlik ja tõhus reageerimine

COVID-19 pandeemia põhjustatud sotsiaalmajan-
dusliku kriisiga silmitsi seistes on ühtekuuluvus-
poliitika olnud ELi reageerimise esirinnas, vastates 
eelkõige selle enneolematu šoki kahele peamisele 
vahetule mõjule: a) ülisuur koormus tervishoiusek-
torile ja b) märkimisväärne likviidsusrisk ettevõtete-
le, eelkõige väikeettevõtetele, mis on sunnitud oma 
tegevuse peatama – kaalul on miljonid töökohad 
koos pöördumatu oskuste ja suutlikkuse kaotusega. 

Euroopa institutsioonid võtsid rekordajaga vastu 
kaks uut määrust (kaks CRII-d), millega suurendati 
ühtekuuluvuspoliitika fondide abikõlblikkust ja prog-
rammitöö asutustele võimaldatavat paindlikkust. 
2020. aasta lõpuks jaotati ümber üle 20 miljardi 
euro, et kindlustada elutähtsate isikukaitsevahendi-
te, ventilaatorite ja kiirabi kättesaadavus. Ettevõtted 
said kasutada erakorralisi toetusi ja madala intres-
simääraga laenusid, mis võimaldasid neil äritege-
vuse sulgemise ajal pinnal püsida. Võeti kasutusele 
uued tööhõivemeetmed, eelkõige lühendatud tööaja 
korraldus, et inimesed ei jääks üleöö sissetulekuta. 
Paralleelselt on edendatud lihtsustusmeetmeid, mis 
hõlbustavad auditimenetlusi ja aruannete esitamise 
tähtaegu, võimaldades liikmesriikidel töökoormuse-
ga toime tulla, tegeledes kõigepealt kogukonna kii-
reloomuliste vajadustega ning andes saavutustest 
aru hiljem. 

Toimetulekuks survega riigieelarvele lubati liikmes-
riikidel erandkorras jätta oma riigieelarvesse 7,6 
miljardit eurot kulutamata ühtekuuluvuspoliitika va-
hendeid ja kasutada seda viivitamatult kõige enam 
mõjutatud sektorite jaoks. Suurema osa projektide 
puhul kehtestati 100 %-line EL-i kaasfinantseeringu 
määr ning taas erandkorras avanes võimalus rahas-
tada lõpetatud projekte, mis aitasid otseselt kriisiga 
toime tulla. Seda võimalust kasutas 188 ühtekuu-
luvuspoliitika programmi, kiirendades vahendite ka-
sutuselevõttu ning makstes välja täiendavalt 12,6 
miljardit eurot.

Taastamisprotsessi on veelgi tugevdatud algatuse 
REACT-EU kasutuselevõtuga, mille puhul mobilisee-
riti esmakordselt ressursse „järgmise põlvkonna ELi“ 
raames. Tänu kõrgele eelfinantseerimise määra-
le on liikmesriigid juba saanud alustada tööd uute 
projektidega, et aidata meditsiiniasutusi, ettevõte-
te omanikke, töötajaid ja haavatavaid inimesi. See 
ELi rahasüst võimaldab jätkata projektidega, mis on 
varem erakorraliste vajaduste katmiseks peatatud. 
Lisaks on erilist tähelepanu pööratud rohelistele ja 
digitaalsetele prioriteetidele, mis on aruka, jätku-
suutliku ja vastupidava taastumise jaoks olulised 
ning ELi laiema poliitilise tegevuskavaga kooskõlas. 

REACT-EU ressursid on mõeldud geograafilistele 
piirkondadele ja linnadele, mida COVID-19 pandee-
mia kõige enam mõjutas, ilma et neid oleks vaja 
piirkonnakategooriate kaupa jaotada, suurendades 
seega taastumisprotsessi kiirust ja tõhusust.

Kriisist on õppust võetud ka ühtekuuluvuspoliitika 
elluviimise mehhanismides aastateks 2021–2027. 
Eelkõige on komisjonil volitused võtta piiratud aja 
jooksul vastu rakendusotsuseid, juhul kui ilmne-
vad ootamatud ebasoodsad majandussündmused. 
Samuti on suurendatud poliitika kohandatavust, 
sealhulgas vahekokkuvõtte kaudu, mis võimal-
dab liikmesriikidel uute väljakutsete ja ootamatute 
sündmustega toime tulla. Viimasena on suurenda-
tud aruka spetsialiseerumise strateegiate tõhusust, 
mis võimaldab liikmesriikidel ja piirkondadel oma 
majandust veelgi mitmekesistada ja seega vähen-
dada nende haavatavust šokkide suhtes.

Üldiselt on ühtekuuluvuspoliitika osutunud kriisiga 
kiirel kohanemisel paindlikuks ja tõhusaks, pakkudes 
liikmesriikidele, piirkondadele ja linnadele kõikehõl-
mavaid ja kohandatud vahendeid pandeemia eba-
ühtlaste piirkondlike sotsiaalsete ja majanduslike 
mõjudega toime tulemiseks.
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 • liikmesriikides seni tehtud hindamiste alusel 
saadud tüüpilised tõendid asjaomaste kulutus-
te mõju kohta programmieesmärkidele.

2.1 PE1 Nutikam Euroopa

Edusammud investeerimisel ja 
peamiste väljundite jälgimisel

Aastatel 2014–2020 eraldati Euroopa 
Regionaalarengu Fondi rahast 96 miljardit eurot 
ehk 27 % kogu ühtekuuluvuspoliitika rahastu-
sest „nutikama Euroopa“ eesmärkidele, et toetada 
TTA, IKT ja VKEde konkurentsivõimet. Kuni 2020. 
aasta lõpuni moodustas toetuse saamiseks vali-
tud projektide rahastus ligikaudu 114 % ELi ko-
gueraldistest (ületades saadaolevat summat ning 
peegeldades poliitikat, mille puhul arvestatakse 
tõenäosusega, et vähemalt mõni projekt jääb ellu 
viimata), samas kui hinnanguliselt oli kulutatud 52 
miljardit eurot (54 % kogu olemasolevast rahast).

Ühised näitajad näitavad nende kulutuste vahetuid 
väljundeid ja seda, kuidas need on seotud seatud 
eesmärkidega. Nutikama Euroopa eesmärgi näita-
jate kohaselt sai kuni 2020. aasta lõpuni toetust 
üle 1,4 miljoni ettevõtte ning valitud projektide el-
luviimise korral saab toetust veel umbes 600 000 
ettevõtet (tabel 9.1). Samuti näitavad need, et 

23 800 toetust saanud ettevõtet oli kasutuse-
le võtnud uusi tooteid ja veel 16 000 teeb seda 
2023. aasta lõpuks, juhul kui kõik valitud projektid 
ellu viiakse. Lisaks näitavad need, et seatud ees-
märgid on 2023. aasta lõpuks saavutatavad või 
ületatavad kõigil juhtudel, välja arvatud eesmärgi 
puhul tagada teatud elanikkonnale lairibaühendus. 
Viimasel juhul on toetus koondunud Hispaaniasse, 
Itaaliasse ja Poolasse, kus rakendamine on kokku-
võttes läinud suhteliselt aeglaselt ja seega moo-
dustas lairibaühenduse saanud elanikkond 2020. 
aasta lõpuks vaid 46 % 2023. aasta eesmärgist. 
Eesmärk on aga peaaegu saavutatud, kui rahasta-
miseks valitud projektid lõpule viiakse.

Näited temaatilise hindamise 
tulemuste kohta liikmesriikides 

Teadmussiirde, äriuuenduste ning ettevõtete 
ja teaduskeskuste vahelise koostöö toetamine

Suur osa teadusuuringute ja innovatsiooni toeta-
misest on suunatud ettevõtete, eelkõige VKEde 
ning ülikoolide ja muude uurimiskeskuste vaheli-
se koostöö suurendamisele. Seda on saavutatud 
nii uute sidemete loomise kui ka olemasolevate 
laiendamise kaudu. Edukaid näited abist, mis sel-
list koostööd suurendab, leidub kogu ELis, näiteks 
Tšehhis, kus rahastatud meetmed ületasid  oluliselt 

Tabel 9.1 „Nutikam Euroopa” näitajad: 2023. aasta eesmärgid ja saavutused kuni 2020. aasta  
lõpuni

2023. a eesmärk Valitud projektid Ellu viidud,  
arv ja % eesmärgist

Teadusasutustega koostööd 
tegevate ettevõtete arv

63 500 78 000
44 800
(71 %)

Ettevõtete arv, mis toovad 
turule uusi tooteid

29 700 40  100
23 800
(80 %)

Teadlaste arv, kes saavad kasu TTA taristust 85 400 112 300
44 800
(52 %)

Toetust saavate ettevõtete arv 1 780 000 2 011 000
1 429 000

(80 %)

Toetatud ettevõtetes loodud töökohtade arv 361 900 451 700
238 300
(66 %)

Uute toetatud ettevõtete arv 177 000 194 000
124 200
(70 %)

Elanikkond, millel on juurdepääs 
lairibaühendusele

11 900 000 11 550 000
5 518 000

(46 %)

Allikas: Cohesion Open Data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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eesmärke, mis olid seatud toetatavate ettevõte-
te arvule ning ettevõtete ja uurimiskeskuste va-
helisele koostööle. Umbes 70 % ettevõtetest on 
pärast toetuse lõppemist algatanud täiendavaid 
ühiseid uuringuid, mis näitab loodud seoste pika-
ajalist jätkusuutlikkust.

See jätkusuutlikkus ilmneb ka Saksamaa-
Madalmaade Interregi rakenduskava puhul, kus 
toetus on viinud piiriüleste tehnosiirde võrkude 
loomise ja arendamiseni, ning Austrias, kus VKEde 
tehnoloogiasse ning teadus- ja arendustegevusse 
investeerimist toetavad meetmed on suurendanud 
teadmiste edasiandmist ja tugevdanud innovat-
sioonikeskkonda. Lisaks on Saksamaal Nordrhein-
Westfalenis antud toetus süvendanud olemasole-
vat koostööd ettevõtete ja uurimiskeskuste vahel 
ning loonud uusi võrgustikke, mis on aidanud suu-
rendada ettevõtete uutele turgudele sisenemise 
võimet.

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 
otsetoetus on suurendanud ettevõtete suutlik-
kust töötada välja uusi tooteid ja protsesse kogu 
ELis. Näiteks Poolas Dolnośląskies on rahastatud 
meetmed suurendanud VKEde teadus- ja arendus-
tegevust ning tugevdanud töötajate pädevusi ning 
Śląskies suurendanud tegevuse ulatust, tööhõivet 
ja kasumlikkust. Saksamaal viisid Sachseni ra-
kenduskavast rahastatud meetmed VKEde uute 
toodete ja teenuste kasutuselevõtuni ning ole-
masolevate toodete täiustamiseni, mis omakorda 
suurendas käivet ja tööhõivet. Tšehhis on 90 % 
teadmussiirde partnerlusprogrammist toetatud 
ettevõtetest teinud toote- või protsessiuuendusi. 
Lisaks on Tšehhis taristute ettevõtetele kättesaa-
davamaks muutmiseks eraldatud rahastus (kin-
nisvaraprogramm) võimaldanud abisaajatel toot-
mist laiendada, uuendusi teha ja toodete hulka 
suurendada.

Paljudel juhtudel on TTA toetamine keskendunud 
aruka spetsialiseerumise strateegiate edendami-
sele ning innovaatilisema ja konkurentsivõime-
lisema majanduse arendamisele. Nii on see näi-
teks Poolas Wielkopolskies, kus selline toetus on 
aidanud kõrvaldada innovatsioonitõkkeid, eelkõige 
suurendades investeeringuid ja vähendades selle-
ga seotud kulusid; Portugalis, Hispaanias Valencias 

ja Itaalias Puglias on toetatud ettevõtted suuren-
danud eksporti ja oma osalust rahvusvahelistel 
turgudel.

Neid positiivseid järeldusi kinnitavad ka hindamis-
tulemused 2007.–2013. aasta programmide koh-
ta, mille mõju on olnud pikem. Näiteks Lätis aitas 
teadusasutuste toetamine parandada koostööd 
tööstusega ja suurendada teadlaste aktiivset osa-
lemist rahvusvahelistes projektides. Sarnane kasv 
toimus tänu innovaatilise majanduse rakenduska-
vast antud toetusele ka Poolas.

VKEde konkurentsivõime

ERFist teadus- ja arendustegevusele ning inno-
vatsioonile antava toetuse lõppeesmärk on suu-
rendada konkurentsivõimet ja seega piirkondade 
ja ettevõtete kasvupotentsiaali. VKEde puhul on 
rahastamisel sageli kaks eesmärki – suurendada 
nende innovatsioonivõimet ja tugevdada konku-
rentsivõimet, eriti rahvusvahelistel turgudel. See 
kehtib eespool nimetatud Portugali, Valencia ja 
Puglia ettevõtetele antava toetuse kohta, kus ra-
hastatud investeeringuga on saavutatud mõlemad 
eesmärgid. 

Portugalis tõi 2007.–2013. aasta programmi raa-
mes antud toetus kaasa kasvu nii siseriiklikul kui 
ka rahvusvahelisel turul, Puglias aga tõid sel va-
rasemal perioodil rahastatud meetmed olulise 
ekspordikasvu.

Poolas on 16 piirkondliku rakenduskava kaudu 
VKEdele investeeringuteks pakutav üldisem toetus 
suurendanud tootlikkust ja eksporti, kuid aidanud 
suurendada ka toodangut ja tööhõivet. Sarnaselt 
tõi Itaalias Piemontes innovatsioonikeskuste aren-
damise toetamine perioodil 2010–2015 kaasa li-
sandväärtuse, tootlikkuse ja tööhõive suurenemise, 
eriti töötlevas tööstuses. Saksamaal Thüringenis 
on VKEde jaoks loodud stardi- ja kasvufond nen-
de esimestel aastatel võimaldanud ettevõtetel 
kasutada lisakapitali, suurendanud nende konku-
rentsivõimet ja parandanud juurdepääsu uute-
le turgudele. Lisaks on VKEde konkurentsivõime 
tugevdamiseks loodud investeerimisprogramm 
„Thuringia invest“ 75 %-l juhtudest kiirendanud 
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Kast 9.2 Riigiabi regionaalarengu toetamiseks

1 Euroopa Komisjon (2021m).

Regionaalabi eesmärk ja ulatus

Euroopa Liidu toimimise leping (artikli 107 lõike 3 
punkt a ja artikli 107 lõike 3 punkt c) näeb ette eri-
juhud, mil riigiabi peetakse siseturu konkurentsiga 
kokkusobivaks. Täpsemalt peab riigiabi olema suu-
natud eranditult selliste äärepoolseimate piirkonda-
de ja piirkondade majandusarengu edendamisele, 
kus elatustase on ebatavaliselt madal või kus valit-
seb tõsine vaeghõive, või selliste ELi majanduspiir-
kondade arengu soodustamisele, kus abi ei mõjuta 
oluliselt konkurentsi. Seda tüüpi riigiabi nimetatakse 
regionaalabiks. Regionaalabi kavad peavad moo-
dustama selgelt määratletud eesmärkidega regio-
naalarengu strateegia lahutamatu osa.

Selleks, et abi oleks sisetu-
ru konkurentsiga kokkusobiv, 
peab selle kahjulik mõju kon-
kurentsi moonutamisel ja liik-
mesriikidevahelise kaubandu-
se mõjutamisel olema piiratud 
ega tohi ületada positiivset 
mõju määral, mis oleks vastu-
olus ühiste huvidega. Riigiabi 
kontrolli esmane eesmärk re-
gionaalabi osas on tagada, 
et regionaalarengule ja ter-
ritoriaalsele ühtekuuluvusele 
antav abi ei mõjutaks liigselt 
liikmesriikide vahelisi kauban-
duse tingimusi.

Üldpõhimõttena peavad liik-
mesriigid Euroopa Komisjoni-
le regionaalabist teada and-
ma, välja arvatud meetmete 
puhul, mis vastavad üldises 
grupierandi määruses (GBER) 
sätestatud regionaalabi and-
mise tingimustele. Seejärel 
hindab Euroopa Komisjon 
teatatud abi vastavalt regio-
naalabi suunistes sätestatud 
põhimõtetele1. Need koostati 
käimasoleva konkurentsiees-
kirjade läbivaatamise osana, 
et tagada nende sobivus are-
nevale turukeskkonnale.

Regionaalabi piirkonna tüübid

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu nõuetele 
on juhendi lisades välja toodud kahte tüüpi valdkon-
nad, mis kvalifitseeruvad perioodil 2021–2027 re-
gionaalabi sihtmärgiks (kaart 9.2):

 • a-piirkonnad, mis hõlmavad äärepoolsei-
maid piirkondi ja NUTS 2 piirkondi, kus SKP 
elaniku kohta ostujõu standardites (PPS) on 
75 % EU-27 keskmisest või vähem (Euros-
tati 2016.–2018. aasta piirkondlike andmete 
põhjal); ja 

 • eelmääratletud c-piirkonnad, mis hõlmavad 
NUTS 2 piirkondi, mis olid varem aastatel 
2017–2020 määratud a-aladeks, ja hõredalt 

0 500 km
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Allikas: Komisjoni teatis regionaalabi suuniste kohta, 
19.04.2021.
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nende investeeringuid ja/või viinud suuremate pro-
jektide elluviimiseni.

Ka Eestis on tõendeid 2007.–2013. aasta prog-
rammi kasulike mõjude kohta suure hulga idufir-
made loomise näol teadmismahukates teenindus-
sektorites. Toetatud ettevõtetes kasvas töötajate 
arv, kasumlikkus ja lisandväärtus töötaja kohta.

IKT arendamine

Ühtekuuluvuspoliitika rahastus digitaliseerimise 
toetuseks on aidanud välja töötada IKT tooteid 
ja teenuseid, muu hulgas ka e-valitsemise lahen-
dusi riigiasutustes. Näiteks Poolas Mazowieckie 
piirkonnas on toetatud e-teenused kasutusele võt-
nud 68 % elanikest ja 72 % ettevõtetest. See on 
omakorda suurendanud avaliku sektori tegevuse 
läbipaistvust ja inimeste teadlikkust sellest ning 
aidanud leevendada eakate digitaalset tõrjutust. 
Sellega jätkati varasemal perioodil IKT-le antud 
toetust. Toona aitas ERFi rahastus Podkarpackie 
piirkonnas ehitada 59 kilomeetrit lairibavõrku ja 
206 kilomeetrit kohalikke võrke ning kaasajastada 
veel 240 km, seda peamiselt maapiirkondades.

IKT rahastamise mõjud Lätis perioodil 2007–2013 
hõlmavad ka avaliku halduse üldise tõhususe pa-
ranemist digitaliseerimise kaudu ning üksikisiku-
te ja ettevõtete halduskoormuse vähendamist. 
Prahas laiendati selle abil avalike lairiba- ja e-va-
litsuse teenuseid, mis on samuti linnajuhtimist 
tõhustanud.

2.2 PE2 Rohelisem Euroopa

Edusammud investeerimisel ja 
peamiste väljundite jälgimisel

Kokku eraldati aastatel 2014–2020 ERFist ja ÜFist 
rohelisema Euroopa eesmärkide rahastamiseks 
68 miljardit eurot, mille eesmärgid olid järgmised: 
energiatõhususe ja taastuvenergia suurendamine, 
keskkonnataristu parandamine, ringmajanduse 
arendamine, kliimamuutuste leevendamine ja nen-
dega kohanemine, riskide ennetamine, elurikkus 
ja keskkonnasäästlik linnatransport. See rahastus 
moodustab vastaval perioodil 19 % kogu ühtekuu-
luvuspoliitika raames saadaolevast summast.

2020. aasta lõpu seisuga ületas nende eesmär-
kide raames valitud projektide rahastamine ELi 

asustatud piirkondi (st NUTS 2 piirkondi, kus 
elab alla kaheksa elaniku ruutkilomeetri koh-
ta või NUTS 3 piirkondi, kus ruutkilomeetril 
elab alla 12,5 elaniku (Eurostati 2018. aasta 
rahvastikutiheduse andmete põhjal).

On ka c-piirkondade kategooria, milleks on piir-
konnad, mille liikmesriik võib omal äranägemisel 
määrata toetust vajavateks, kuigi peab tõendama, 
et need vastavad teatud sotsiaalmajanduslikele kri-
teeriumidele (eelnevalt mittemääratletud c-piirkon-
nad). Sellega seoses on suunistes kirjas, et kritee-
riumid, mida liikmesriigid kasutavad c-piirkondade 
määramisel, peaksid kajastama olukordi, kus regio-
naalabi andmine võib olla õigustatud. Kriteeriumid 
peaksid seetõttu olema seotud sotsiaalmajandusli-
ke, geograafiliste või struktuuriliste probleemidega, 
millega nn c-piirkondades tõenäoliselt kokku puu-
tutakse, ning pakkuma piisavaid tagatisi, et regio-
naalabi andmine ei mõjutaks kaubandustingimusi 
määral, mis on vastuolus ühiste huvidega.

A- ja c-piirkondade üldine maksimaalne katvus on 
2018. aastal 48 % EU-27 elanikkonnast.

Ajavahemikul 2022–2027 on abikõlblikud a-piirkon-
nad koondunud enamasti idapoolsetesse liikmesrii-
kidesse ja Lõuna-Euroopa piirkondadesse; määratle-
tud c-piirkonnad asuvad enamasti Rootsi ja Soome 
põhjapoolseimates osades ning Kesk-Hispaanias 
(kus need langevad kokku hõredalt asustatud piir-
kondadega) ja mõnes idapoolses liikmesriigis.

Vastuseks COVID-19 pandeemia põhjustatud ma-
jandushäiretele on Euroopa Komisjon võtnud kasu-
tusele sihipärased vahendid, näiteks riigiabi ajutise 
raamistiku majanduse toetamiseks. Pandeemial 
võivad teatud piirkondades olla pikaajalisemad ta-
gajärjed kui teistes, kuigi praegu on liiga vara en-
nustada selle pikaajalist mõju ja teha kindlaks, mil-
liseid piirkondi see eriti mõjutab. Seetõttu kavandab 
komisjon 2023. aastal regionaalabi kaartide vahe-
kokkuvõtte, milles võetakse arvesse uusimat kätte-
saadavat statistikat.
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 rahastust ligikaudu 12 % võrra, samas kui in-
vesteerimisprojektidele oli kulutatud hinnanguli-
selt 29 miljardit eurot (42 % kogu ELi eraldatud 
summast).

Säästvasse energiasse investeerimist toetati sel 
perioodil peaaegu kõigis liikmesriikides, samas 
kui keskkonnataristu (veevarustuse, reoveepuhas-
tuse ja jäätmekäitluse parandamine) ja riskien-
netuse investeeringud on koondunud peamiselt 
Ida-Euroopa arenevatesse liikmesriikidesse ning 
Lõuna-Euroopa vähem arenenud ja üleminekupiir-
kondadesse. Investeerimist keskkonnasäästlikku 
linnatransporti (metroodesse ja trammiteedesse) 
toetatakse vähestes liikmesriikides. Esitatud ühi-
sed näitajad on seotud samade liikmesriikide ja 
piirkondade rühmadega.

Näiteks on arvudest näha, et 2020. aasta lõpuks 
oli toetatud üleujutuste vastastest meetmetest 
kasu saanud 11,3 miljonit inimest, mis moodustab 
41 % 2023. aasta eesmärgist, ja et üldiselt oleks 
meetmetest kasu 42 miljonil inimesel, kui kõik va-
litud projektid oleksid lõpule viidud (see tähendab, 
et veel lõpetamata projektid hõlmavad keskmiselt 
palju rohkem inimesi kui need, mille ellu viimisega 
on juba algust tehtud) (tabel 9.2). 

Näitajad paljastavad ka, et paljude projektide pu-
hul olid tulemused 2020. aasta lõpus seatud ees-
märkidest oluliselt maha jäänud (KHG heitkoguste 
vähendamise puhul oli täidetud vaid 21 % ees-
märgist). See peegeldab osaliselt projektide suhte-
liselt aeglast elluviimist, mida näitab ka suhteliselt 
madalal kulumäär, kuid kajastab ka asjaolu, et as-
jaomased projektid koosnevad valdavalt investee-
ringutest taristusse, mille kavandamine võtab mitu 
aastat ja ellu viimine veel mitu aastat. Alles siis, 
kui ehitus on lõppenud ja taristu toimib, kajastu-
vad tulemused näitajates. 

Oma rolli võivad mängida ka kaks muud tegurit. 
Varasemate perioodide hindamistes on tõstatatud 
küsimus asjaomaste keskkonnaasutuste suutlik-
kuse kohta tagada rahaliste vahendite olemasolu 
ning juhtida ja ellu viia mitmeaastaseid investee-
ringuid. Täpsemalt kasutati mõnda rohelist indi-
kaatorit esimest korda laialdaselt aastatel 2014–
2020, mis võib tähendada, et neid puudutavad 

andmed võivad aruandluses kajastuda viivitusega 
(kogemuste omandamine). Perioodi 2007–2013 
lõpu kogemus näitas, et kahel viimasel projekti-
de kuluaastal (2014 ja 2015) anti võrreldavate 
näitajate osas teada olulistest edusammudest. 
Valitud projektide arvnäitajad kinnitavad, et kui 
need lõpule viiakse, saavutatakse 2023. aastaks 
seatud eesmärgid nelja keskkonnanäitaja osas. 
Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise näi-
taja, kahe energiatõhususe ja ühe  taastuvenergia 
näitaja puhul on siiski oht, et seatud eesmärke ei 
saavutata, kuigi märkimisväärsed edusammud on 
siiski tõenäolised.

Kast 9.3 ELi teadus- ja arendustegevuse 
raamprogramm Horisont 2020

„Euroopa horisont” on ELi peamine teadusuurin-
gute ja innovatsiooni rahastamisprogramm, mille 
eelarve ajavahemikuks 2021–2027 on 95,5 mil-
jardit eurot. See on Horisont 2020 (2014–2020) 
järglane, mille eelarve oli ligi 80 miljardit eurot. 
Mõlema programmi eesmärk on toetada kogu ELi 
hõlmavate teadusuuringute projektikonkursside 
kaudu tipptasemel teadusuuringuid kõikjal, kus 
neid läbi viiakse. Programmid ei kasuta eelnevalt 
kindlaksmääratud riiklikke assigneeringuid ega 
erista muul viisil nende rahastamist piirkondlike 
rühmade või territooriumide lõikes. Rahastami-
ne ei ole ELi liikmesriikide ja piirkondade vahel 
kaugeltki ühtlaselt jaotunud (kaart 9.3) ning on 
üldiselt kooskõlas nende kulutustega teadus- ja 
arendustegevusele. Siiski peaksid programmi 
„Euroopa horisont” raames tehtavad osaluse 
laiendamise programmi tegevused „Widening 
participation and spreading excellence”, mille ra-
hastamine on ligi kolm korda suurem kui 2020. 
aasta programmi raames antav samaväärne 
toetus, aitama suurendada teadus- ja innovat-
sioonisuutlikkust mahajäänud liikmesriikides.

Peamised Horisont 2020 abi saavad piirkonnad 
olid pigem need Loode-Euroopa piirkonnad, kus 
asuvad pealinnad (Pariis, Brüssel) või suuremad 
ülikoolid, samas kui ELi idaosa piirkonnad said 
palju väiksema rahastuse. Saksamaa ja Prant-
susmaa said keskmiselt vähem rahalisi vahen-
deid elaniku kohta kui teised loodeosa liikmesrii-
gid, kuid mõned nende liikmesriikide piirkonnad 
on ühed suuremad abisaajad. 
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Energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate kasutamise edendamine ning 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine

Aastatel 2014–2020 keskenduti ELis vähese CO2-
heitega majandusele ülemineku toetamisel taas-
tuvatest energiaallikatest energia tootmisele ning 
energiatõhususe parandamisele ettevõtetes ning 
avalikes ja erahoonetes. Kuigi on selge, et paljudes 
liikmesriikides on seda tüüpi projektidele tehtud 
märkimisväärseid kulutusi, on asjaomaste meet-
mete mõju kohta tõendeid veel vähe, sest projek-
tid on alles pooleli ja tulemuste ilmnemine võtab 
aega. 

Näiteks Nordrhein-Westfalenis oli investeeringu-
toetuse fookus uute taastuvtehnoloogiate aren-
damisel, mis tähendab, et kasutatud energiaalli-
kate osas on tulemused seni suhteliselt piiratud ja 
nähtavad vaid keskmises kuni pikas perspektiivis. 
Õigupoolest on paljudes Saksamaa liidumaades 
üldised nähtavad mõjud piiratud, kuna rõhku on 
pandud ERFi kasutamisele uuenduslike projektide 
rahastamiseks. Nii on see näiteks Bayernis, kus 
selline rõhuasetus tähendab peaaegu vältimatult, 
et käegakatsutavaid tulemusi energiakasutuse 

või tõhususe paranemise osas ei ole veel näha. 
Lisaks rahastati mitmel juhul VKEde energiatõ-
hususe suurendamist ja kuigi hindamistulemused 
näitavad, et see on asjaomastes ettevõtetes olnud 
tõhus (näiteks Rheinland-Pfalzis), on üldised näh-
tavad mõjud piiratud, kuna toetatavad ettevõtted 
on olnud väikesed.

Energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate ka-
sutamise edendamine oli ka paljude Interregi prog-
rammide üks eesmärke. Näiteks viidi Saksamaa-
Madalmaade Interregi rakenduskava raames läbi 
pilootprojekte CO2 heitkoguste vähendamiseks, 
mis on aidanud tõsta teadlikkust piiriülese koostöö 
võimalustest seoses tooteinnovatsiooni ja äriprot-
sesside ümberkorraldamisega.

Säästva mitmeliigilise linnaliikluse edendamine

Ühtekuuluvuspoliitika programmidest eraldatav 
toetus suunati kogu EL-is aastatel 2014–2020 
linnade transpordisüsteemide arendamisse või 
täiustamisse, et muuta need keskkonnasõbra-
likumaks, ligipääsetavamaks ja turvalisemaks. 
Näiteks Poolas aitasid EL-i rahastatud investeerin-
gud ühistranspordiprojektidesse parandada linna-
de liiklusvoogusid ja liiklusohutust ning erinevate 

Tabel 9.2 „Rohelisema Euroopa” näitajad: 2023. aasta eesmärgid ja saavutused kuni 2020. aasta  
lõpuni

2023. a eesmärk Valitud projektid Ellu viidud,  
arv ja % eesmärgist

Parema energiatarbimisklassiga 
majapidamiste arv

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Avalike hoonete aastase primaarenergia 
tarbimise vähenemine (gigavatt-tundi)

6480 7069 
1892

(29 %)

Taastuvenergia: taastuvenergia 
lisatootmisvõimsus (megavattides)

6618 7404
2734

(41 %)
Hinnanguline kasvuhoonegaaside aastane 
vähenemine (miljonit tonni CO₂ ekvivalenti)

20,8 23,4
4,4

(21 %)
Uute või remonditud trammi- ja 
metrooliinide kogupikkus (km)

478 542
137

(29 %)
Üleujutuste vastastest meetmetest 
kasu saav elanikkond

27 700 000 42 000 000
11 300 000

(41 %)
Elanikkonna arv, kes saab 
parema veevarustuse

 14 900 000 19 500 000
3 500 000

(24 %)
Elanikkonna arv, kes saab 
parema reoveekäitluse

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Allikas: Cohesion Open Data https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Kast 9.4 Õiglase ülemineku fond (JTF)

Õiglase ülemineku mehhanismi (JTM) osana on JTF 
üks ELi peamisi vahendeid, mis on loodud selleks, 
et reageerida 2050. aastaks kliimaneutraalsusele 
ülemineku mõjudele. Selle eesmärgi saavutamine 
nõuab nii ühiskonna kui ka majanduse ümberku-
jundamist. Mõned liikmesriigid ja piirkonnad on aga 
tõenäoliselt rohkem mõjutatud kui teised ning JTM 
on ülioluline, et vältida piirkondlike erinevuste eda-
sist suurenemist ja tagada, et keegi ei jääks maha. 
See koosneb kolmest sambast: 1) JTF; 2) InvestEU 
raames loodud õiglase ülemineku kava, mille ees-
märk on kaasata erainvesteeringuid; ja 3) avaliku 
sektori laenuvõimalus avaliku sektori täiendavate 
investeeringute võimendamiseks koostöös Euroopa 
Investeerimispangaga. 

JTF-i rakendatakse koostöös liikmesriikidega ja see 
on ühtekuuluvuspoliitika osa. Kuigi see iseenesest 
ei aita kliimaneutraalsusele üleminekule kaasa, on 
selle eesmärk leevendada sellest tulenevaid sot-
siaalmajanduslikke kulusid. Kuigi JTF-ist võiksid 
kasu saada kõik liikmesriigid, on toetus suunatud 
piirkondadele, mida üleminek kõige tõenäolisemalt 
mõjutab, eelkõige piirkondadele, mis sõltuvad endi-
selt suuresti kaevandamisest (eriti kivisöe, pruun-
söe, turba ja põlevkivi) ning KHG-mahukatest töös-
tustest. Mõned neist tegevustest tuleb järk-järgult 
lõpetada või ümber kujundada, et need oleksid jät-
kusuutlikumad, ja JTF on otsustava tähtsusega, et 
aidata mitmekesistada kohalikku majandust ja lee-
vendada negatiivset mõju tööhõivele.

Fondile on eraldatud 17,5 miljardit eurot (2018. 
aasta hindades), millest 7,5 miljardit rahastatakse 
ELi eelarvest aastateks 2021–2027 ja 10 miljardit 
eurot Euroopa taastamisinstrumendist programmi 
NextGenerationEU raames, mis tehakse kättesaa-
davaks aastatel 2021 kuni 2023.

Lisaks võivad liikmesriigid vabatahtlikult kanda ERFi 
ja ESF+ raames eraldatud riiklikest eraldistest va-
hendeid ühisesse töörühma, tingimusel et ülekantud 

kogusumma ei ületa kolmekordset JTF-i eraldist. ELi 
eelarvest tehtavatele kulutustele lisandub ühtekuu-
luvuspoliitika reeglite kohaselt riiklik kaasfinantsee-
ring. Seetõttu peaks fond koondama investeeringu-
teks kokku ligikaudu 55 miljardit eurot.

JTF toetab tootlikke investeeringuid VKEdesse ja 
uute ettevõtete loomist. Samuti võib see toetada 
investeeringuid sellistesse valdkondadesse nagu 
TTA, keskkonna taastamine, roheenergia, töötajate 
kvalifikatsiooni tõstmine, abi tööotsingutel ja tööot-
sijate aktiivne kaasamine, samuti olemasolevate 
CO2-mahukate käitiste ümberkujundamist, kui see 
investeering toob kaasa heitkoguste märkimisväär-
se vähendamise ja töökohtade kaitse.

JTF-i ja üldisemalt JTM-i juhtimine põhineb territo-
riaalsetel õiglase ülemineku kavadel (TJTP), mille 
liikmesriigid peavad koostama koostöös asjaomas-
te sidusrühmade ja Euroopa Komisjoniga. Kavad on 
mõeldud selleks, et määrata kindlaks abikõlblikud 
piirkonnad, mis vastavad NUTS 3 piirkondadele või 
nende osadele, mida üleminek kõige enam mõjutab. 
Kavad annavad iga valdkonna kohta üksikasjaliku 
hinnangu vajaduste ja sotsiaalmajanduslikele välja-
kutsete kohta, mis on seotud suure kasvuhoonegaa-
side intensiivsusega tegevuste ümberkorraldamise 
või lõpetamisega, ning kohanemismeetmete kohta, 
mis on vajalikud sellest tulenevate muutustega toi-
me tulemiseks tööturul.

TJTP-de koostamisel juhindutakse Euroopa Komis-
joni 2020. aasta riigiaruannetes tehtud analüüsist, 
milles hinnatakse olukorda eeldatavasti enim mõ-
jutatud piirkondades. Komisjon suunab ka toetust 
liikmesriikidele TJTP-de ettevalmistamiseks ning 
loodud on õiglase ülemineku platvorm, mis pakub 
tehnilist abi ja nõu, et aidata tagada ühise juhtimise 
parimat kasutamist. Lisaks pakub JTMi iga sammas 
abi abikõlblike toimingute ettevalmistamisel.
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transpordiliikide vahelisi ühendusi, vähendades 
samal ajal õhusaastet. Firenze uue trammitee 
hindamisel leiti, et see on suurendanud linna kui 
ärikeskuse atraktiivsust ning teinud sõiduaja lü-
hendamise kaudu inimestele võimalikuks käia 
teenindatavatelt äärealadelt pendelrändega kesk-
linna tööle. Samamoodi on see vähendanud era-
autode kasutamist ja suurendanud ühistranspordi 
populaarsust.

Samamoodi aitas ERFi toetus perioodil 2007–
2013 luua Prahas jätkusuutlikumat ja tervikliku-
mat linnakeskkonda, parandades tõkkevaba juur-
depääsu metroosüsteemile, täiustades bussi- ja 
metrooteenuseid ning rajades jalgrattateede võr-
gustikku, samas kui Ungaris aitas intelligentsetes-
se transpordisüsteemidesse investeerimine kaasa 
keskkonnasäästlikkusele.

Kliimamuutustega kohanemise toetamine 
ja katastroofide ennetamine

Mitmes liikmesriigis on investeeringute toetamisel 
keskendutud loodusõnnetustega seotud vastupa-
nuvõime tugevdamisele ja kaasnevate riskide oh-
jamise süsteemide täiustamisele. Rumeenias on 
rahastatud projektid aidanud parandada tõsiste il-
mastikunähtuste seiret ja seega piirata üleujutusi, 
vähendada nendest tulenevaid kahjusid ja tagada 
asjakohase hädaabivarustuse olemasolu. Poolas 
Świętokrzyski piirkonnas on rahastamine aidanud 
välja töötada katastroofijärgse taastamissüsteemi 
ja parandada vabatahtlikku tuletõrjekomandot. 

Sellele laiale valdkonnale eraldati raha ka paljude 
Interregi programmide raames. Eelkõige raken-
dati Itaalia-Prantsusmaa (merendus)programmi 
raames ühiseid meetmeid kliimamuutuste ohja-
miseks ning Tšehhi-Poola programmi raames ellu 
viidud ühised riskijuhtimisprojektid suurendasid 
asjaomaste ametiasutuste suutlikkust lahendada 
kriise ja eriolukordi. 

Keskkonna hoidmine ja kaitsmine 

Mitmes liikmesriigis rahastati ka looduspärandi 
kaitsmise ja säilitamise projekte, mis koos kultuu-

ripärandi toetamisega on aidanud edendada turis-
mi, näiteks Poolas Malopolskie piirkonnas. Samal 
ajal rahastati paljusid sarnase eesmärgiga projekte 
Interregi vahenditest. Need on aidanud luua põhja-
poolsete äärealade ja Arktika piirkonna uue kesk-
konnajuhtimissüsteemi, kaitsta piiriüleseid ökosüs-
teeme rohelise infrastruktuuri arendamise kaudu 
Itaalia-Prantsusmaa Interregi (mereala) piirkonnas 
ning kiirendada ringmajanduse arengut loodusva-
rade tõhusama kasutamise kaudu Prantsusmaa-
Belgia-Madalmaade-Ühendkuningriigi programmi 
raames.

Ka perioodist 2007–2013 on palju näiteid kesk-
konna parandamiseks antud toetuste kohta. 
Näiteks Slovakkias ja Leedus, aitasid investeerin-
gud parandada õhukvaliteeti, Eestis andis inves-
teering veevärgi moderniseerimisse 454 000 ini-
mesele juurdepääsu puhtale joogiveele, Itaalias 
Friuli Venezia Giulias suurendas toetus ligipääsu 
looduslikele aladele ning parandas taimestiku ja 
loomastiku kaitset, ning Rumeenias suurendas 
keskkonnainvesteeringute toetamine riigi atrak-
tiivsust turismisihtkohana.

2.3 PE3 Ühendatud Euroopa

Edusammud investeerimisel ja 
peamiste väljundite jälgimisel

Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist eraldati aastatel 2014–2020 
ühendatud Euroopa eesmärkide täitmiseks 64 mil-
jardit eurot, mis oli suunatud raudtee- ja maan-
teevõrkude parandamisele ning muudele stratee-
gilistele transpordieesmärkidele. See moodustas 
18 % kogu selle perioodi ühtekuuluvuspoliitika 
rahastusest.

2020. aasta lõpuks ületasid nende eesmärkide 
saavutamiseks välja valitud projektid ligikaudu 
14 % võrra ELi rahastamist, samas kui investee-
ringuteks oli kulutatud hinnanguliselt 37 miljardit 
eurot (58 % kogu saadaolevast rahast).

Asjaomased investeeringud tehti peamiselt vähem 
arenenud liikmesriikides (nendes, mida rahas-
tatakse Ühtekuuluvusfondist) ning mujal vähem 
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 arenenud ja üleminekupiirkondades. Näitajate 
põhjal oli 2020. aasta lõpuks ehitatud veidi alla 
2400 km uusi teid, millest suurem osa kuulub 
üleeuroopalisse transpordivõrku (TEN-T), ja veel 
6000 km teid uuendati (tabel 9.3). Mõlemal juhul 
moodustab see ligikaudu kaks kolmandikku 2023. 
aastaks seatud eesmärkidest, samas kui valitud 
projektide lõpule viimine tähendaks, et asjaomaste 
teede pikkus ületaks oluliselt eesmärke.

Teisest küljest jäi kuni 2020. aasta lõpuni raud-
teevõrgu ajakohastamise projektide, nii TEN-T kui 
ka teiste projektide väljund tunduvalt alla 2023. 
aasta eesmärgi, mis on tüüpilisem suuremahuliste 
mitmeaastaste taristuinvesteeringute puhul, mil-
le lõpetamiseks kulub tavaliselt palju aega (nagu 
eespool keskkonnainvesteeringute puhul). Sel juhul 
viitavad valitud projektide andmed siiski sellele, et 
eesmärke ei saavutata, seega jätkub varasematel 
perioodidel ilmnenud pikaajaline tendents, mille 
kohaselt on raudteeprojektide lõpuleviimine ras-
kem kui maanteeprojektide puhul. 

Hindamistulemused

Toetus liikuvuse suurendamiseks

Mobiilsuse parandamise toetamine aastatel 
2014–2020 keskendus peamiselt maantee- ja 
raudteevõrkude arendamisele. Eelkõige oli see nii 

Poolas, kus hinnangud on kinnitanud, et asjaoma-
se investeeringu eesmärgid on suures osas saavu-
tatud. Uute teede ehitamine ja muude teede uuen-
damine on parandanud liiklusohutust, vähendanud 
õnnetuste arvu (näiteks Poznańis 54 % ja Lublinis 
74 % võrra), suurendanud sõidukite keskmist kii-
rust ja lühendanud sõiduaegu, samuti vähendanud 
teemüra ja õhusaastet linnades. Investeeringud 
raudteedesse on suurendanud ka võrgu läbilaske-
võimet, lühendanud sõiduaegu ning parandanud 
ühendusi suuremate linnade ja peamiste majan-
duskeskuste vahel. Selle tulemusena on sagene-
nud raudteede kasutamine, kuigi teenuse kvalitee-
ti tuleb inimeste ligimeelitamiseks veel parandada.

Nagu keskkonnataristu puhulgi, on transpordipro-
jektid tavaliselt pikaajalised ja paljud hõlmavad 
kahte või isegi enamat programmiperioodi. Lisaks, 
kuna need kipuvad olema osa võrkudest, moodus-
tades võib-olla kiirtee või raudteeliini lõigu, ei saa 
sageli nende mõju täielikult hinnata enne, kui tei-
sed lõigud on lõpetatud ja võrk tervikuna on täie-
likult töökorras, milleks võib kuluda palju aastaid. 

Seetõttu on mitmeid transpordiinvesteeringu-
te toetamise hindamisi laiendatud nii perioodi-
le 2007–2013 kui ka 2014–2020. Eestis on neil 
kahel perioodil raudteesse tehtud investeering 
parandanud raudteetranspordi kvaliteeti, lühenda-
nud sõiduaegu ning toonud kaasa rongide kasuta-
mise ja reisijate arvu suurenemise. Sama lugu on 

Tabel 9.3 „Ühendatud Euroopa” näitajad: 2023. aasta eesmärgid ja saavutused kuni 2020. aasta  
lõpuni

2023. a eesmärk Valitud projektid Ellu viidud,  
arv ja % eesmärgist

Rekonstrueeritud või uuendatud 
raudteelõikude kogupikkus (km)

5260 4590
1540

(29 %)

millest TEN-T 3640 3051
1080

(30 %)

Uute maanteelõikude kogupikkus (km) 3727 5078
2382

(64 %)

millest TEN-T 2500 3530
1680

(67 %)
Rekonstrueeritud või uuendatud 
maanteelõikude kogupikkus (km)

11 220 15 390
6036

(54 %)

millest TEN-T 870 918
727

(84 %)
Allikas: Cohesion Open Data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Kast 9.5 Euroopa ühendamise rahastu 

Euroopa ühendamise rahastu on ELi transpordipo-
liitika oluline rahastamisvahend, mis täiendab Eu-
roopa struktuuri- ja investeerimisfonde, toetades 
piiriüleseid projekte ja projekte, mille eesmärk on 
kõrvaldada kitsaskohad või ehitada puuduvad lülid 
Euroopa transpordi-, energia- ja digitaalvõrkudes. 

Perioodil 2014–2020 oli Euroopa ühendamise ra-
hastu rahastus 22,6 miljardit eurot, mis jagunes 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavate riikide ja teiste 
liikmesriikide vahel ligikaudu võrdselt, andes esime-
ses keskmiselt 95 eurot elaniku kohta, mis oli pea-
aegu kolm korda rohkem kui teises rühmas (33 eu-
rot) (Joonis 9.3). Mõlemas rühmas läks suurem osa 
rahastusest raudteetranspordile. Ühtekuuluvusfon-
dist mitte rahastatavates riikides rahastati õhu- ja 
siseveetransporti rohkem kui Ühtekuuluvusfondist 
rahastatavates riikides. 

Aastatel 2021–2027 jätkab CEF nii suurte transpor-
diprojektide kui ka digi- ja energiaprojektide rahas-
tamist.

 • Selle kogueelarve on 33,71 miljardit eurot 
(jooksevhindades), millest 25,81 miljardit 
eurot läheb transpordile, sealhulgas 11,29 
miljardit eurot Ühtekuuluvusfondist rahasta-
tavatele riikidele. 

 • Transpordi puhul aitab see võrkudel muutu-
da omavahel paremini ühendatuks, mitme-
liigilisemaks ja turvalisemaks, investeerides 
raudtee-, maantee-, sisevee- ja mereinfrast-
ruktuuri arendamisse ja moderniseerimisse. 

 • Eelistatakse TEN-T edasiarendamist, kesken-
dudes puuduvatele lülidele ja piiriülestele 
projektidele, millel on ELi lisandväärtus. 1,56 
miljardit eurot läheb Ühtekuuluvusfondist 
rahastatavate riikide vaheliste suurte raud-
teeprojektide rahastamiseks. 
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Joonis 9.3 Euroopa ühendamise rahastu rahastamine 
ühtekuuluvuse ja muude riikide rahastamine transpordiliikide 
lõikes, 2014–2020 
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Walesiga, kus East-Walesi ja Valleysi piirkondades 
parandati kahe perioodi jooksul ERFi toetuse abil 
70 jaama seisukorda.

Perioodil 2014–2020 antud hinnangud investee-
ringute mõjude kohta eelmisel perioodil näitavad 
sarnaseid mõjusid. Nende põhjal on investeerin-
gud uutesse maanteedesse vähendanud Poolas 
liiklusõnnetuste arvu ja kitsaskohti liikluses, ning 
tänu uute teede ehitamisele ja olemasolevate 
ajakohastamisele on paranenud ohutus ja lühene-
nud sõiduaeg Lätis ja Hispaanias. Ka Lätis muutis 
EL-i vahenditest rahastatud raudteevõrgu kaas-
ajastamine rongid konkurentsivõimelisemaks nii 
reisijate- kui ka kaubaveos, suurendades nende 
kasutamist mõlema jaoks, samas kui Hispaanias 
vähendasid moderniseerimine ja üldised parandu-
sed oluliselt reisiaega, eriti kiirrongiliinidel, ja suu-
rendasid reisijate arvu.

2.4 PE4 Sotsiaalne Euroopa

Edusammud investeerimisel ja 
peamiste väljundite jälgimisel

Peamiselt ESFist ja noorte tööhõive algatusest, 
aga ka ERFist (taristu ja seadmete tarbeks) suunati 
sotsiaalse Euroopa eesmärkidele kokku 111 mil-
jardit eurot, et toetada tööhõivet ja tööturule in-
tegreerumist, haridust ja koolitust ning sotsiaalset 
kaasatust. Rahastus moodustab 31 % ühtekuulu-
vuspoliitika kogueelarvest aastateks 2014–2020.

2020. aasta lõpuks oli ELi rahaline toetus sotsiaal-
se Euroopa raames valitud projektidele 1 % suu-
rem kui saadaolev summa, samas kui asjaomas-
tele projektidele oli kulutatud hinnanguliselt 60 
miljardit eurot ehk 54 % ELi eraldisest.

Ühised näitajad hõlmavad ESFi osas kõiki ELi liik-
mesriike ja noorte tööhõive algatuse puhul 20 liik-
mesriiki, kus see kehtib9. Need näitavad, et kuni 
2020. aasta lõpuni: 

9 Sotsiaalse Euroopa ühised näitajad pärinevad kahest erinevast 
seiresüsteemist, mis erinevad toetatud projektide ja meetmete 
poolest, kuigi mõlemad näitajad näitavad, mida on rahastatud 
ja millised on vahetud tulemused. Liikmesriikide kohta, kus YEI 
taotleti, vt: https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei.

 • toetatud programmides osales 45,5 miljonit 
inimest, kellest ligi 17,3 miljonit olid töötud ja 
17,2 miljonit mitteaktiivsed (ei otsinud aktiiv-
selt tööd)10;

 • 5,4 miljonit ELi rahastatavates skeemides osa-
lejat olid leidnud töö; 

 • 48 % osalejatest oli madala haridustasemega 
(ainult koolikohustuse tasemeni või alla selle); 
15 % olid sisserändajad, välismaalase tausta-
ga või etniliste vähemuste esindajad; ja

 • üldiselt oli osalejate seas naisi veidi rohkem 
(53 %) kui mehi. 

Sotsiaalse Euroopa eesmärkide saavutamiseks 
eraldatava ERFi toetuse tulemuste jälgimiseks 
kasutatakse kolme ühist näitajat – üks on seotud 
investeeringutega tervishoiuteenuste paranda-
misse, teine investeeringutega lastehoiu- ja hari-
dusasutustesse ning kolmas investeeringutega tu-
rismi- ja kultuuritaristusse (tabel 9.4). Asjaomased 
investeeringud tervishoidu ja haridusse tehakse 
peamiselt ida- ja lõunapoolsete liikmesriikide vä-
hem arenenud ja üleminekupiirkondades, kuigi 
haridusse tehtavate investeeringute näitajat va-
litseb Itaalia. Turismi- ja kultuuriobjektidesse in-
vesteerimise toetamine on laiemalt levinud ning 
näitaja hõlmab 17 liikmesriiki, millest paistavad 
silma kuus riiki (Poola, Itaalia, Hispaania, Portugal, 
Prantsusmaa ja Ungari).

Kuni 2020. aasta lõpuni ehitatud tervishoiuasu-
tused hõlmasid 53,3 miljonit inimest, mis on juba 
80 % 2023. aasta eesmärgist, ning kui rahastami-
seks valitud projektid ellu viiakse, kaetakse täius-
tatud teenustega ligikaudu 88,9 miljonit elanik-
ku, mis on seatud eesmärgist tunduvalt rohkem. 
Investeeringud lastehoiu- ja haridustaristusse olid 
2020. aasta lõpuks juba parandanud või suuren-
danud 19,8 miljoni lapse või õpilase suutlikkust, 
mis ületab oluliselt eesmärki; ja kui valitud pro-
jektid lõpuni viiakse, kasvab see arv üle 25 miljo-
ni. Turismi- ja kultuuriobjektidesse investeerimise 
tulemus on eesmärgiga võrreldes tagasihoidlikum, 

10 Tuleb märkida, et see arv puudutab pigem üksikuid osalemisi kui 
eraldi inimesi, mis tähendab, et inimene võis olla osalenud mit-
mes programmis.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
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kuna 2020. aasta lõpuks kasvas asjaomaste pai-
kade külastajate arv 25,4 miljoni võrra, mis on vaid 
40 % 2023. aasta eesmärgist. Sellel juhul võib aga 
COVID-19 pandeemia dramaatiline mõju viia kü-
lastajate arvu sihtmärgist tunduvalt madalamaks.

Õigupoolest on pandeemia juba avaldanud to-
hutut mõju turismile ja kultuuriobjektide külas-
tustele ning pannud märkimisväärse koormuse 
tervishoiuasutustele. Tervishoiuteenustele tehtud 
eraldiste netosumma on oluliselt suurenenud, kuid 
veel pole selge, mil määral on pandeemiale rea-
geerimine viinud selleni, et algselt teenuste mahu 
strateegiliseks parandamiseks kavandatud inves-
teeringud suunatakse ümber hooldust vajavate 
inimeste arvu suurenemisega toimetulekusse. 

Hindamistulemused

Mittetöötavate inimeste tööalase 
konkurentsivõime toetamine

Suur osa ESFi rahastusest aastatel 2014–2020 
suunati sellesse, et aidata inimestel, eriti noortel 
tööd leida – rahastatavad meetmed kombineeri-
ti sageli spetsiaalselt kohandatud toetuspaketiks 
ning vormistati koolitusprogrammideks, praktikaks 
ja töökogemuseks. Mitmed hinnangud näitavad, et 
sellistes meetmetes osalemine suurendab oluliselt 
inimese võimalusi tööle saada. Näiteks Itaalias 
suurendasid Marche'is toetatud praktikad 12 kuud 
pärast praktika lõppu osalejate tööhõivemäära 
13 – 15 protsendipunkti võrra võrreldes nendega, 
kes praktikal ei osalenud. Sama kehtib Piemonte'i 

vautšeriskeemide kohta, mille puhul oli 16 kuud 
pärast nende kasutamist töö leidnud 41 % osale-
jatest, kontrollrühmas aga 30 %.

Ka Saksamaal viis mittetöötavate, eriti pikaaja-
liste töötute tööturule integreerimise meetmete 
toetamine selleni, et 43 % osalejatest oli 15 kuud 
hiljem, 2019. aasta lõpuks, töö leidnud, mis on 
10 protsendipunkti rohkem kui mitteosalejate pu-
hul. Poolas leiti, et noortele suunatud meetmed on 
suurendanud pikaajaliste töötute, madala haridus-
tasemega ning küladest ja maapiirkondadest pärit 
inimeste võimalusi tööd leida.

Poolas pakutud rahastus aitas osalejatel paran-
dada ka oma ettevõtlusoskusi. 14 % neist alustas 
kuue kuu jooksul pärast koolituse saamist oma et-
tevõttega. Muud edukad näited ESFi meetmetest, 
mis viisid uute ettevõtete loomiseni, on Poolas 
Śląskies, kus leiti, et toetus on uute idufirmade 
asutamise ja nende ellujäämisvõimaluste paran-
damise seisukohalt ülioluline (hinnanguliselt ei 
oleks 45 % idufirmasid ilma toetuseta tegevust 
alustanud) ja ka Itaalias Piemontes, kus uutel toe-
tatud ettevõtetel oli 10 protsendipunkti võrra suu-
rem tõenäosus neli aastat pärast asutamist veel 
tegutseda kui mittetoetatud ettevõtetel.

Toetus töötajate ja ettevõtete 
muutustega kohandamiseks

ESFi rahastus on läinud ka juba töötavate inimes-
te ja ettevõtjate oskuste täiendamiseks, et nad 
suudaksid muutuvate turutingimustega paremini 

Tabel 9.4 Sotsiaalse taristu näitajad: 2023. aasta eesmärgid ja saavutused kuni 2020. aasta  
lõpuni

2023. a eesmärk Valitud projektid Ellu viidud,  
arv ja % eesmärgist

Parendatud tervishoiuteenustega 
hõlmatud elanikkond

66 470 000 88 880 000
53 307 000

(80 %)
Toetust saanud lastehoiu või hariduse 
taristu teenindusvõime (õpilasi)

17 800 000 25 333 000
19 757 000

(111 %)
Toetatavate objektide (kultuuri-, 
looduspärand ja vaatamisväärsused) 
eeldatavate külastuste arvu suurenemine

64 000 000 69 950 000
25 360  000

(40 %)

Allikas: Cohesion Open Data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i


9. peatükk: Ühtekuuluvuspoliitika mõju

287

kohaneda. Saksamaal Sachsen-Anhaltis parandas 
rahastatud koolitus töötajate olukorda tööturul 
– 48 % osalejatest tegi hiljem kõrgemat kvalifi-
katsiooni nõudvat tegevust ja üle kolmandiku sai 
rohkem kohustusi. Thüringenis võimaldas VKEdele 
välismaalt oskustööliste värbamiseks antud toe-
tus ettevõtetel neid rohkem tööle võtta.

Aktiivse kaasamise toetamine

ESF oli samuti suunatud haavatavate ja ebasood-
sas olukorras olevate inimeste töövõimaluste 
parandamisele. Hispaanias Asturias leiti, et kava 
Integrated Activation Pathways ei suurenda mitte 
ainult haavatavate inimeste võimalusi tööd leida, 
vaid vähendab märkimisväärselt ka nende vaim-
sete häirete riski (see väheneb pärast kavas osa-
lemist ligikaudu 45 % võrra). Itaalias Toscanas 
viisid puuetega inimeste ja muude ebasoodsas 
olukorras olevate rühmade vajadustele kohanda-
tud meetmed 2018. aasta oktoobrist 2019. aasta 
novembrini selleni, et 20 % abisaajatest oli aasta 
pärast toetuse saamist töökoha leidnud.

Tervishoiutaristu ja teenuste toetamine

Paljudes vähem arenenud liikmesriikides läks 
märkimisväärne osa ESFi rahalistest vahenditest 
tervishoiuteenuste toetamiseks ning seda täien-
dasid mõnel juhul ERFi investeeringud hoonetes-
se ja seadmetesse. Mitmes hindamises leiti, et 
asjaomased projektid suurendasid juurdepääsu 
tervishoiule ja parandasid selle kvaliteeti. Näiteks 
Leedus leiti, et rahastatud projektid on aidanud 
vähendada suremust südame-veresoonkonna hai-
gustesse ja enesetappude arvu.

Kvaliteetse hariduse toetamine

Paljudesse ESFi programmidesse, eriti vähem are-
nenud liikmesriikides ja piirkondades, lisati meet-
med hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse paran-
damiseks. Saksamaal Thüringenis leiti, et noorte 
aktiivset õppimises osalemist toetavad meetmed 
on vähendanud koolist väljalangemist ning pa-
randanud sisserändajate lõimumist ja üldist suh-

tumist kooli. Õpetajate koolitamine soodustas 
ka uute suhtlus- ja konfliktilahendusmeetodite 
väljatöötamist. 

Leedus, kus toetus oli suunatud kõrghariduse-
le, viis see ülikoolide rahvusvahelistumiseni. 
Välisüliõpilaste osakaal moodustab nüüd tudengi-
te koguarvust 8 % ning ligikaudu 1600 kohalikku 
üliõpilast veedab osa õpingutest välismaal.

Toetus hariduse omandamise 
järel tööle suundumiseks

ELi rahastust kasutati ka hariduse ja tööturu va-
heliste seoste parandamiseks, et tagada õpetami-
se, kvalifikatsiooni ja tööandja vajaduste suurem 
omavaheline vastavus. Kutsehariduse tugevdami-
se meetmed Podlaskies (Poolas) aitasid õpilastel 
valida sobivaid kursusi, suurendasid kutseharidus- 
ja koolituskoolide koostööd tööandjatega ning pa-
randasid õpetajate pädevust karjäärinõustamisel. 
Saksamaal Mecklenburg-Vorpommernis aitasid 
meetmed hõlbustada hariduse omandamise järg-
selt tööle suundumist. Nende raames nimetasid 
kohalikud ettevõtjad külastuseks ja tööpraktikaks 
sobivad ettevõtted, et õpilastel oleks hõlpsam 
mõista, kas vastav amet sobib nende oskuste ja 
huvidega.

Itaalias Marches suurendasid toetatud tehnilised 
koolitused osalejate, eriti naiste, võimalusi 12 
kuud hiljem tööl olla. Ka Piemontes suurendas 
ESF-i toetust saavatel kutsehariduse ja -koolituse 
kursustel osalemine hiljem tööle saamise tõenäo-
sust (see oli kuni 20 protsendipunkti võrra kõrgem 
kui mitteosalejatel).

Kultuuri ja säästva turismi toetamine

Lisaks tööturu toetamisele suunati oluline üh-
tekuuluvuspoliitika rahastus ka kultuuriobjekti-
de säilitamisse ja säästva turismi edendamisse. 
Hindamiste käigus on leitud mitmeid juhtumeid, 
kus toetus andis positiivseid tulemusi. Nende hul-
ka kuuluvad investeeringud Pompei arheoloogilise 
ala kaitsmisse ja juurdepääsetavuse paranda-
misse, mis aitas aastatel 2012–2019 suurenda-
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Kast 9.6 Ühine põllumajanduspoliitika 

1 Aastatel 2014–2020 oli EAFRD 
osa viiest ESIF-ist, mille eesmärk 
on rahastada investeeringuid ELi 
säästvasse majandusarengusse. 
Kuna ÜPP reform peaks hakkama 
kehtima 2023. aastaks, ei hakka 
EAFRD-le kehtima aastate 2021–
2027 ühissätete määrus, kuigi 
teatud sätted siiski kohalduvad.

2019. aastal töötas põllumajanduses umbes 8,8 miljonit inimest, mis moodustab veidi alla 5 % liidu koguhõi-
vest. Kui põllumajanduses on tööhõive kõige arenenumates ELi liikmesriikides üldiselt alla 3 %, siis muudes 
liikmesriikides on see endiselt oluline tööandja, eriti Rumeenias, kus peaaegu iga neljas tööl käib inimene 
töötab selles valdkonnas (2019. aastal 23 % põllumajanduses, jahinduses ja sellega seotud valdkonnas).

EL-is tegutseb põllumajandussektor ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames. ÜPP eesmärkideks perioodil 
2014–2020 (mida on pikendatud ka 2021. ja 2022. aastani) on toetada põllumehi ja tõsta põllumajanduse 
tootlikkust, tagada stabiilne taskukohase toiduga varustamine ja põllumajandustootjatele mõistlik elatustase 
ning elavdada maamajandust, edendades töökohtade loomist põllumajanduses, põllumajandus- ja toiduai-
netööstuses ja nendega seotud sektorites. Ühine põllumajanduspoliitika hõlmab järgmisi meetmeid:

 • sissetulekutoetus otsetoetuste kaudu sissetulekute stabiilsuse tagamiseks;

 • turumeetmed, et tulla toime keeruliste turuolukordadega, nagu nõudluse järsk langus terviseohu tõttu 
või hinnalangus turul ajutise ülepakkumise tõttu; ja

 • maaelu arengu meetmed maapiirkondade erivajaduste ja väljakutsetega tegelemiseks.

Ühist põllumajanduspoliitikat rahastatakse kahe fondi kaudu, mis kuuluvad ELi eelarvesse:

 • Euroopa Põllumajandu-
se Tagatisfond (EAGF) 
annab otsetoetusi ja ra-
hastab turumeetmeid – 
seda nimetatakse ühise 
põllumajanduspoliitika 
esimeseks sambaks; ja

 • Euroopa Maaelu Aren-
gu Põllumajandusfond 
(EAFRD) rahastab ma-
aelu arengu toetusi, 
mida nimetatakse ühise 
põllumajanduspoliitika 
teiseks sambaks. 

EAFRD on suunatud põlluma-
janduse konkurentsivõime pa-
randamisele, loodusvarade 
säästva majandamise ja klii-
mamuutustele reageerimise 
soodustamisele ning maama-
janduse ja -kogukondade tasa-
kaalustatud piirkondliku arengu 
saavutamisele1. See aitab ELi 
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maapiirkondadel vastata paljudele väljakutsetele ja võimalustele, millega need peavad majandusliku, kesk-
konnaalase ja sotsiaalse arengu osas kokku puutuma. 

Peamised EAFRD abisaajad asuvad ELi ida- ja lõunaosas, kuid ka Iirimaal ning mõnes Prantsusmaa, Soome 
ja Rootsi piirkonnas (kaart 9.4). 

Üldiselt on EAFRDi raames antava abi osatähtsus suurem vähem arenenud piirkondades (keskmiselt 42 eurot 
elaniku kohta aastas ajavahemikul 2007–2020) kui üleminekupiirkondades (27 eurot elaniku kohta) ja enam 
arenenud piirkondades (12 eurot) (joonis 9.4). Ühise põllumajanduspoliitika esimese samba raames on abi 
intensiivsus palju suurem ja eriti suur on see üleminekupiirkondades (119 eurot elaniku kohta), järgnevad 
vähem arenenud piirkonnad (103 eurot) ja enam arenenud piirkonnad (52 eurot) (joonis 9.5). 
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da  külastajate arvu 62 % võrra, lisades otseselt 
umbes 1,9 miljonit külastust. Nende hulka kuulu-
vad ka investeeringud Świętokrzyskie loodus- ja 
kultuuriväärtustesse, mis on viinud piirkonna tu-
rismiobjektide integreeritud võrgustiku loomiseni.

Kultuuriobjektide säilitamise ja kultuuripärandi tu-
gevdamise projektid on olnud olulised ka piiriüle-
se koostöö edendamisel, näiteks Bayern-Czechia 
Interregi programmi ja Eesti-Läti programmi 
raames.

2.5 PE5 Kodanikulähedasem Euroopa

Edusammud investeerimisel ja 
peamiste väljundite jälgimisel 

Erinevalt teistest programmieesmärkidest ei so-
bitu kodanikulähedasema Euroopa lähenemine 
kuigi hästi perioodi 2014–2020 temaatiliste ees-
märkide klassifikatsiooniga. Sellest hoolimata on 
võimalik jälgida investeeringuid kogukonna juhitud 
kohalikku arengusse, integreeritud piirkondlike in-
vesteeringute toetamist ja muid eelkõige linnade 
taaselustamisega seotud territoriaalseid meet-
meid, mis moodustavad suure osa sellest prog-
rammieesmärgist ja mida rahastati erinevate te-
maatiliste eesmärkide raames.

Kodanikulähedasema Euroopa programmieesmär-
gile on ERFist, ESFist ja Ühtekuuluvusfondist hin-
nanguliselt kokku suunatud 31 miljardit eurot – vei-
di alla 10 % ühtekuuluvuspoliitika kogueelarvest.

2020. aasta lõpu seisuga hõlmasid selle eesmär-
gi raames valitud projektid ELi rahastamist 27,5 
miljardi euro ulatuses, mis on eraldatud summast 
11 % vähem, samas kui investeeringuteks oli ku-
lutatud hinnanguliselt 12 miljardit eurot ehk 39 % 
eraldisest. Seda on vähem kui teiste programmiees-
märkide puhul, mis peegeldab asjaolu, et suur osa 
asjaomastest investeeringutest hõlmab kohalike 
kogukondade mobiliseerimist ja/või arengukavade 
koostamist paljude sektoride või aspektide lõikes, 
mis üldjuhul suurendab selleks kuluvat aega.

Ühiste näitajate alusel loodi või taastati kuni 2020. 
aasta lõpuni tehtud investeeringuga 15,2 miljonit 

ruutmeetrit avatud pinda. Kui valitud projektid 
viiakse lõpule ja need annavad plaanipärase tule-
muse, suurendatakse seda 2023. aasta lõpuks 53,4 
miljoni ruutmeetrini (tabel 9.5). Samuti avaldavad 
näitajad, et kuigi toetatud linnapiirkondadesse ehi-
tatud või renoveeritud hooned moodustasid ruumi 
osas vaid 30 % eesmärgist, ületatakse see ees-
märk juhul, kui valitud projektid lõpule viiakse. 

Hindamistulemused

Linnaarengu ja linnade 
taaselustamise toetamine

Programmiperioodil 2014–2020 püüti teadlikult 
kaasata kohalikke kogukondi linnapiirkondade 
arendamise ja taaselustamise meetmete kavan-
damisse ja elluviimisse ning muuta need sotsiaal-
selt kaasavamaks. Samal ajal üritati teadlikult ta-
gada, et asjaomased meetmed oleksid korralikult 
lõimitud arengustrateegiasse, milles võetakse sel-
gesõnaliselt arvesse meetmete vastasmõju ning 
nende toimete võimalikku täiendavat ja tugevda-
vat olemust. Nende jõupingutuste osana loodi kaks 
valdkondadevahelist vahendit: kogukonna juhitud 
kohalik areng (CLLD) ja integreeritud piirkondlikud 
investeeringud (ITI). Asjaomase investeeringu ole-
muse ja pika aja tõttu, mille jooksul nende tulemu-
sed tõenäoliselt nähtavaks muutuvad, on nende 
mõju kohta seni vähe tõendeid. Sellegipoolest on 
mitmed hinnangud näidanud, et neid on ELis pal-
judes kohtades edukalt rakendatud.

Näiteks Poolas leiti, et Podlaskie kohalikud aren-
gustrateegiad on koostatud kohalike inimeste ja 
organisatsioonide tihedal kaasamisel ning paljud, 
kes ei olnud varem ELi rahastamist taotlenud, olid 
esitanud CLLD taotlusprojekti, lähtudes sellest, 
kuidas nende prognoositud tulemused edendak-
sid üldist strateegiat. Świętokrzyskies leiti, et ITI 
lähenemisviis poliitika kujundamisel loodus- ja 
kultuuriväärtustesse investeerimise valdkonnas on 
toiminud tõhusalt ja tulemuslikult ning on aidanud 
suurendada asjaomaste piirkondade atraktiivsust, 
vähendades bioloogilise mitmekesisuse vähene-
mise tempot ja suurendades turismivõimalusi. 
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Hollandis on ITI-lähenemine Amsterdamis, Haagis, 
Rotterdamis ja Utrechtis viinud programmide sot-
siaalsete ja majanduslike aspektide tihedama in-
tegreerimiseni ning omavalitsuste, koolide ja ette-
võtete vahelise koostöö suurenemiseni; Bretagne’is 
on see aga aidanud parandada koostööd piirkond-
liku omavalitsuse ning kohalike inimeste ja organi-
satsioonide vahel.

Positiivseid tulemusi näitavad ka aastatel 2014–
2020 läbi viidud mõjuhinnangud ERDF-ist 2007.–
2013. aastal rahastatud linnaarengu integreeritud 
strateegiate kohta. Poolas Lubelskies parandasid 
rahastatud taaselustamisprojektid elu-, töö- ja 
investeerimiskohtadeks ümber kujundatud alade 
atraktiivsust. Rumeenias aitas rahastatud inves-
teering parandada avalikku ruumi, elavdada ma-
janduslikku ja sotsiaalset aktiivsust, vähendada 
liiklusummikuid ja parandada liiklusohutust, suu-
rendada külastajate arvu, elavdada kultuurielu ja 
arendada uusi sotsiaalteenuseid. 

Piiriülese koostöö toetamine kohalikul tasandil

Paljudel juhtudel suurendasid rahastatud meet-
med eri liikmesriikide kohalike omavalitsuste vahe-
list koostööd ja kohalike elanike laiemat kaasamist 
otsuste tegemisse, pannes aluse kaasavamale ja 
tõhusamale poliitikale.

Näiteks Bayerni-Tšehhi Interregi programmi raa-
mes toetatud projektid suurendasid kohalikul 
tasandil piiriülest institutsionaalset koostööd ja 
võrgustike loomist. Sama kehtib ka Tšehhi-Poola 
Interregi programmi raames rahastatud meetmete 

kohta, mis suurendasid lisaks pikaajalist koostööd 
kahel pool piiri asuvate kohalike asutuste vahel.

3. Interreg

Ülaltoodud osad hõlmavad Euroopa riikidevaheli-
se koostöö eesmärgi raames rahastatud Interregi 
programme, mille raames eraldati raha ka üh-
tekuuluvuspoliitika 11 temaatilisele eesmärgile. 
Kokku eraldati perioodil 2014–2020 Interregile 
ligikaudu 10,1 miljardit eurot, millest umbes kaks 
kolmandikku läks piirkondlikele piiriülestele prog-
rammidele ja ülejäänud osa riikidevahelistele ja 
piirkondadevahelistele programmidele (kaart 9.5).

Interregi programmide raames rahastatud kulutu-
sed näitavad, et paljudel juhtudel olid 2023. aas-
taks seatud eesmärgid juba 2020. aasta lõpuks 
saavutatud, mis viitab ehk sellele, et oleks võinud 
seada ambitsioonikamaid eesmärke (tabel 9.6). 
Seega oli peaaegu 25 000 ettevõtet saanud toe-
tust naaberliikmesriikide ettevõtetega koostöö te-
gemiseks, mis oli oluliselt suurem kui 2023. aasta 
eesmärk, ning piiriülesesse koostööse oli kaasatud 
ka üle 11 000 uurimisasutuse (umbes viis korda 
rohkem kui eesmärk ette nägi). Piiriülestes noor-
teprogrammides oli osalenud üle kahe korra roh-
kem noori kui oli sihiks võetud. Teisest küljest oli 
piiriülese tööjõu liikuvuse meetmetes osalenud 
vaid umbes pool kavandatud inimestest – kuigi ar-
vestades, et kulutuste tegemiseks on jäänud veel 
kolm aastat, on eesmärk endiselt saavutatav.

Tabel 9.5 „Kodanikulähedasema Euroopa” näitajad: 2023. aasta eesmärgid ja saavutused kuni  
2020. aasta lõpuni

2023. a eesmärk Valitud projektid Ellu viidud,  
arv ja % eesmärgist

Inimeste arv, kes elavad aladel, 
kus on järgitud integreeritud 
linnaarenduse strateegiat

42 695 000 44 714 000
25 279 000

(59 %)

Rajatud või taastatud avatud linnaalad (m2) 39 910 000 53 427 000
15 221 000

(39 %)
Ehitatud või renoveeritud üldkasutatavad 
või ärihooned linnaaladel (m2)

2 403 000  3 075 000
716 000
(30 %)

Allikas: Cohesion Open Data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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4. Rahastamise 
makromajanduslik mõju 

Ühtekuuluvuspoliitika mõju hindamine makro-
majanduslikul tasandil on eriti keeruline. 
Programmidest saadud seireandmed käsitlevad 
üldiselt sekkumiste väljundit või parimal juhul tu-
lemust, kuid need ei anna teavet nende üldise ne-
tomõju kohta majandusele. Programmidel on palju 
otseseid, aga ka kaudseid majanduslikke mõjusid, 
mida on raske hinnata, osaliselt ka nendevaheliste 
vastasmõjude tõttu. 

Näiteks võib toodang ja tööhõive toetatavates 
VKEdes kasvada, kuid samal ajal mujal kahaneda, 
kuna abistatavad ettevõtted muutuvad teistest 
konkurentsivõimelisemaks ja võtavad neilt turu-
osa. Seega võib üldine toodangu netokasv olla väi-
ke või vähemalt palju väiksem kui võiks otseste 
mõjude põhjal eeldada. Ühtekuuluvuspoliitikal on 
ka olulisi kõrvalmõjusid ja välismõjusid väljaspool 
majandusi, kus investeering tehakse. Näiteks suu-
rendavad peamistes abi saavates liikmesriikides 
tehtud investeeringud kohalikku nõudlust, mida 
osaliselt kaetakse ekspordiga muudest, eelkõige 
arenenumatest liikmesriikidest, mis saavad see-
tõttu poliitikast kaudset kasu. Samuti võivad ra-

hastatavad projektid nõuda viimastes liikmesrii-
kides toodetud seadmeid või muid sisendeid, mis 
suurendavad nende eksporti ja seega ka SKP-d.

Abi saavas liikmesriigis tekitab ühtekuuluvuspo-
liitika rahastamine lühiajalisi (enamasti nõudluse 
poolel) ja pikaajalisi (pakkumispoolseid) mõjusid. 
Kui esimesed tekivad peamiselt programmide ra-
kendamise ajal, siis viimased suurenevad tõenäo-
liselt aja jooksul järk-järgult ja kestavad kaua pä-
rast asjaomaste kulutuste lõppemist. 

Samas vajab ühtekuuluvuspoliitika rahastamist 
ning poliitika üldise mõju hindamisel tuleb arvesse 
võtta ka sellega kaasnevaid kulusid (maksude või 
muude tasude näol). 

Makromajanduslikud mudelid suudavad ülaltoo-
dud probleeme terviklikult ja igakülgselt arvesse 
võtta ning sobivad seega hästi ühtekuuluvuspo-
liitika üldise mõju hindamiseks. Järgnevalt kasu-
tatakse mudelit, mille on välja töötanud Euroopa 
Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) koos-
töös DG REGIOga (RHOMOLO11), et hinnata 2014.–
2020. aasta programmide mõju NUTS 2 piirkonda-
de majandusele kogu ELis.

11 RHOMOLO on dünaamiline ruumiline arvutatav üldise tasakaalu 
(CGE) mudel. Selle eesmärk on investeeringute ja struktuurirefor-
mide stsenaariumide analüüsimine. Mudeli majanduslikud alused 
põhinevad väljakujunenud kirjandusel üldise tasakaalu mudelite 
kohta. RHOMOLOt on kasutatud paljudes sellesse kirjandusse pa-
nustavates artiklites (vt näiteks Lecca et al., 2020 ja Di Pietro et 
al., 2020).

Tabel 9.6 Interregi näitajad: 2023. aasta eesmärgid ja saavutused kuni 2019. aasta lõpuni

Sihtväärtus 
 
 

(number) 

Rakendatud  
väärtused 

 
(number) 

Rakendatud  
võrreldes  

eesmärgiga 
(%) 

Teadus- ja arendustegevuse piiriülese 
koostööga tegelevad ettevõtted

10 319 24 879 241

Piiriüleses koostöös osalevad 
teadusasutused

2265 11 206 495

Piiriülese tööjõu liikuvuse 
meetmetes osalejad

194 080 132 629 68

Osalejad piiriülestes  
töö- ja koolitusprogrammides

65 740 108 282 165

Piiriülestes kaasamismeetmetes osalejad 31 900 15 771 49

Piiriülestes noorteprogrammides osalejad 62 761 147 535 235

Allikas: Cohesion Open Data https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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4.1 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika 
programmid

Viimastel aastakümnetel on ühtekuuluvuspoliiti-
ka rahastamine olnud ELi eelarve suuruselt teine 
artikkel, moodustades mitmeaastasest finantsraa-
mistikust ligikaudu kolmandiku. Nagu ülal märgi-
tud, oli see perioodil 2014–2020 jooksevhindades 
355 miljardit eurot. See vastab ligikaudu 0,3 prot-
sendile ELi SKP-st, kuid mõnes peamises abi saa-
vas liikmesriigis ja piirkonnas on see näitaja palju 
suurem, rahastades olulist osa avaliku sektori in-
vesteeringutest (nagu on märgitud 8. peatükis).

Rahastus suunatakse peamiselt vähem arenenud 
piirkondadele ja liikmesriikidele. Mõnes liikmesrii-
gis moodustab see sel perioodil keskmiselt üle 2 % 
SKP-st aastas, kõrgeim oli see Horvaatias (2,5 %). 
Mõnede vähem arenenud piirkondade puhul, 
nagu Região Autónoma dos Açores Portugalis või 
Észak-Alföld Ungaris, on rahastus veelgi suurem, 
moodustades keskmiselt üle 3,5 % SKP-st aastas 
( kaart 9.6).

Ühtekuuluvuspoliitika investeeringud on kesken-
dunud peamistele sekkumisvaldkondadele, et soo-
dustada majanduskasvu ja arengut. Käesoleva 
analüüsi tarbeks on ühtekuuluvuspoliitika rahas-
tamine liigitatud kuueks järgmiseks valdkonnaks. 

 • Investeeringud transporditaristusse (TRNSP), 
mis tekitavad kõrvalmõjuna lühiajaliselt 
nõudluse taristu ehitamiseks vajalike kaupa-
de ja teenuste järele. Pakkumise poolel vä-
hendab see transpordikulusid ja stimuleerib 
kaubavooge. 

 • Investeeringud muusse taristusse (telekom-
munikatsiooni-, energia-, keskkonna-, tervis-
hoiu- ja sotsiaaltaristusse, INFR), mida liigita-
takse avaliku sektori investeeringuks, kui see 
mõjutab äritegevust, või muul juhul valitsus-
sektori kuldeks. Esimene tekitab kõrvalmõjusid 
pakkumise vallas, kuna vähendab tavaliselt 
tootmiskulusid või soodustab tootlikkuse kas-
vu, samas kui teine tekitab vaid lühiajalisi kõr-
valmõjusid nõudluses. 

 • Investeeringud inimkapitali (haridusse ja kut-
seõppesse ning aktiivsesse tööturupoliitikasse, 
HC), mis eeldatavasti suurendavad lühiajali-
ses perspektiivis valitsemissektori jooksvaid 
kulutusi. Pakkumise poolel eeldatakse, et osa 
sellest investeeringust suurendab hariduse ja 
koolituse kaudu tööviljakust, samas kui teine 
osa (eriti aktiivne tööturupoliitika) suurendab 
tööjõu pakkumist. 

 • Investeeringud teadus- ja arendustegevusse 
(toetus TTA-le, võrgustike ja partnerluste loo-
mine ettevõtete ja uurimiskeskuste vahel), mis 
eeldatavasti stimuleerivad erainvesteeringuid 
ning suurendavad seeläbi tootmistegurite ko-
gutootlikkust (TFP).

 • Abi erasektorile (toetus VKEdele, laenude 
andmine, rahastamine turismi- ja kultuuriob-
jektide, rajatiste ja tegevuste parandamiseks, 
AIS), mis eeldatavasti suurendab erainves-
teeringuid kapitalikulude vähendamise kaudu, 
kuid ilma TFP-mõjuta12. 

 • Tehniline abi (toetus haldussuutlikkuse suu-
rendamiseks, järelevalveks ja hindamiseks, 
TA), mida modelleeritakse kui riiklike jooksvate 
kulutuste suurenemist kaupadele ja teenuste-
le, ilma pakkumise kõrvalmõjudeta.

Rahastamise jaotus sekkumisvaldkondade vahel 
on piirkonniti erinev, peegeldades programmi üles-
ehitusest tulenevat poliitikameetmete kombinat-
siooni. Üldjuhul on transpordile ja muule taristule 
eraldatava raha osakaal suurem vähemarenenud 
piirkondades ja liikmesriikides, samas kui enim are-
nenumad suunavad suurema osa teadus- ja aren-
dustegevuse toetamisele, erasektori abistamisele 
ning inimkapitali. Näiteks Rumeenias eraldatakse 
üle 62 % rahalistest vahenditest investeeringu-
teks transporti ja muusse taristusse, Hollandis aga 
ainult 12 % ning 82 % läheb teadusuuringutele, 
tehnoloogiaarendusele ja inimkapitalile (tabel 9.7). 

12 Mõnda erasektori abiks liigitatud sekkumiskategooriat pee-
takse avalikuks tarbimiseks, kuna ei mõjuta tõenäoliselt 
investeerimisotsuseid. 
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4.2. 2014.–2020. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika mõju

Mudelsimulatsioonid näitavad, et ühtekuuluvus-
poliitikal oli aastatel 2014–2020 kuluperioo-
dil ELi SKP-le üha positiivsem mõju, saavutades 
haripunkti 2021. aastal, mil SKP on hinnangu-
liselt 0,4 % suurem kui ilma selleta (joonis 9.6). 
Hinnanguline mõju on pakkumisepoolsete mõjude 
tõttu märkimisväärne veel kaua pärast rakendus-
perioodi13 lõppu. Keskpikas ja pikas perspektiivis 
stimuleerivad majandusaktiivsust ja SKP-d endi-
selt tootlikkuse ning era- ja avaliku kapitali varude 
kasv ning transpordikulude vähenemine. Isegi 30 
aastat pärast esialgset investeeringut on SKP hin-
nanguliselt endiselt 0,2 % võrra suurem kui see 
oleks investeeringu puudumisel. 

Poliitika hinnanguline mõju näitab suuri piirkondlik-
ke erinevusi nii rakendusperioodi lõpus ( kaart 9.7) 
kui ka pikemas perspektiivis (kaart 9.8, kus on 
näidatud hinnangulised mõjud 20 aastat pärast 
programmide lõppu). See peegeldab erinevusi piir-
kondade rahastuse ulatuses, tõsiasja, et poliitikate 
kombinatsioon on piirkonniti märkimisväärselt eri-
nev (isegi sama liikmesriigi piires), ja piirkondlike 
majanduste iseärasusi, sealhulgas seda, kuidas on 
neil võimalik saada kasu ülekanduvatest mõjudest 
(mis mõjutavad omakorda ka poliitika mõjusust). 

Rakendusperioodil seisneb mõju peamiselt suure-
nenud investeeringute ja tarbimise nõudluse kõr-
valmõjus, samas kui pärast programmide lõppu 
tuleb see üksnes pakkumisepoolsetest mõjudest 
tööjõule ja kogutootlikkusele, transpordikulude vä-
henemisest ning suurenenud era- ja avaliku sekto-
ri kapitalist.

Lühiajalises perspektiivis on poliitika mõju suurim 
peamistes abi saavates piirkondades (mis asuvad 
Ida-Euroopas, Portugalis ja Lõuna-Hispaanias). 
Rakendusperioodi lõpuks on SKP Horvaatias, Lätis 
ja Leedus vastavalt ligikaudu 5 %, 4 % ja 3 % kõr-
gem kui ühtekuuluvuspoliitikata stsenaariumi kor-
ral. Piirkondlikul tasandil on poliitika mõju kõrgeim 

13 N+3 reegel lubab rahalisi vahendeid kasutada kuni kolm aastat 
pärast kulukohustuste võtmist, mis tähendab, et periood, mille 
jooksul programme tegelikult rakendatakse, kestab 2014. aas-
tast 2023. aastani. 

– enam kui 5 % Ungari piirkondades Észak-Alföldis 
ja Dél-Alföldis ning Portugali Região Autónoma 
dos Açores’is. Liikmesriikide piirkondade vahel on 
samuti olulisi erinevusi, näiteks Ungaris (kus hin-
nanguline mõju SKP-le on 1,1 – 5 %), Poolas (1,5 
– 3,9 %), Rumeenias (1,8 – 2,9 %) ja Portugalis 
(0,6 – 5,2 %).

Mõju on väiksem ja mõnel juhul negatiivne enam 
arenenud piirkondades, mis peegeldab rahastu-
se väikest mahtu SKP suhtes ja asjaolu, et need 
piirkonnad rahastavad suurt osa asjaomasest in-
vesteeringust. Pikemas perspektiivis muutub mõju 
aga kõikjal positiivseks. Pärast rakendusperioodi 
lõppu ei ole enam mingeid kulutusi ja seega ei ole 
investeeringu rahastamiseks enam vaja makse 
ega tasusid, kuid positiivsed kõrvalmõjud jätkuvad. 

Poliitika toob kaasa ka suured ruumilised ülekan-
duvad mõjud, kuna ühes piirkonnas tehtud in-
vesteeringutel on mõju ka teistele piirkondadele, 
eelkõige kaubavoogude kaudu. Need mõjud on 
üldiselt suuremad väikeste avatud majanduste 
puhul, millel on kitsas tööstus- ja teadus- ja aren-
dustegevuse alus, kus paljusid ühtekuuluvuspolii-
tika programmide elluviimiseks ja nende majan-
dusarenguks olulisi kaupu ja teenuseid ei toodeta 
siseriiklikult, vaid need tuleb importida. Programm 
aitab nende majanduste arengut kiirendada, mis 
toob kaasa paljude erinevate kaupade ja teenus-
te suurema imporditaseme nende arenenumatelt 
kaubanduspartneritelt, mis suurendab vastavalt 
nende SKP-d14. 

Simulatsioonimudelitest ilmnevad kaks peamist 
tähelepanekut.

 • Üldiselt on ühtekuuluvuspoliitika mõju ELi piir-
kondade SKP-le nõrgas negatiivses korrelat-
sioonis nende SKP tasemega elaniku kohta 
(korrelatsioonikoefitsient –0,15). See tähen-
dab, et ühtekuuluvuspoliitikal on ELi vähem 

14 Monfort ja Salotti (2021) analüüsivad 2007.–2013. aasta ühte-
kuuluvuspoliitika programmide ruumilisi kõrvalmõjusid, kesken-
dudes neile, mille loovad netorahasaajad ja mis kanduvad üle 
poliitika netorahastajatele. Nad leiavad, et pikemas perspektiivis 
on ligikaudu 15 % programmi mõjust ELi SKP-le tingitud rah-
vusvahelistest ülekanduvatest mõjudest liikmesriikide vahel. 
Keskmiselt tuleneb arenenumates liikmesriikides (neis, mis ei saa 
Ühtekuuluvusfondisttoetust) ligikaudu 45 % mõjust peamiste ra-
hasaajate rakendatud programmidest.
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Tabel 9.7 Ühtekuuluvuspoliitika eraldised sekkumisvaldkondade kaupa, 2014–2020 

% koguarvust TTA AIS TRNSP INFR HC TA Kokku

AT 26,3 15,2 4,2 16,0 34,0 4,4 100
BE 20,1 8,3 4,2 17,2 47,1 3,1 100
BG 11,3 7,0 24,9 33,6 19,5 3,7 100
CY 9,1 12,8 14,8 36,1 24,0 3,2 100
CZ 16,6 3,3 27,9 31,4 16,8 3,9 100
DE 27,4 7,0 3,2 20,3 38,5 3,6 100
DK 41,2 0,5 2,3 6,2 45,0 4,7 100
EE 22,9 6,7 15,3 35,7 16,5 3,0 100
EL 7,8 15,7 16,9 30,0 26,0 3,6 100
ES 16,1 10,9 9,6 30,5 31,1 1,9 100
FI 39,5 13,3 2,7 5,6 35,3 3,5 100
FR 19,5 6,1 4,3 23,0 43,3 3,8 100
HR 9,1 16,0 15,1 37,6 18,1 4,0 100

HU 10,4 15,0 17,6 33,4 22,2 1,6 100
IE 6,8 2,0 0,9 39,4 48,7 2,1 100
IT 12,4 15,4 10,1 24,7 34,0 3,3 100
LT 17,1 3,0 15,4 42,9 18,5 3,1 100
LU 9,8 0,1 4,2 9,0 74,6 2,3 100
LV 14,7 6,5 27,8 33,1 15,5 2,4 100
MT 9,1 7,0 16,6 45,6 18,8 2,8 100
NL 39,7 1,7 0,5 11,6 42,2 4,3 100
PL 14,1 4,2 35,8 26,8 15,8 3,3 100
PT 19,9 12,3 7,5 22,8 34,8 2,7 100
RO 4,8 8,7 29,6 32,7 20,9 3,3 100
SE 31,6 8,4 5,7 10,2 39,8 4,3 100
SI 23,7 4,3 12,2 32,5 23,3 4,0 100
SK 9,8 7,8 27,2 32,4 18,8 4,1 100
EU- 27 14,7 8,9 19,8 28,3 25,1 3,2 100
Allikas: DG REGIO
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arenenud piirkondades ebaproportsionaalselt 
suur mõju, mis on kooskõlas poliitika mandaa-
diga vähendada piirkondlikke erinevusi. 

 • Pikemas perspektiivis saavad poliitikast kasu 
kõik ELi piirkonnad, mis näitab, et poliitika loob 
olukorra, millest võidavad kõik.

Seega on selle poliitika tulu ja kulu suhe hea. Iga 
kulutatud euro üldine pikaajaline mõju SKP-le, kui 
kõik mõjud realiseeruvad, on nii positiivne kui ka 
märkimisväärne. ELi SKP kumulatiivne kasv ühte-
kuuluvuspoliitika rahastatavatest investeeringu-
test on väiksem kui poliitikale lühiajaliselt eraldatud 
rahaliste vahendite kumulatiivne summa (st kasu 
on hinnanguliselt kuludest väiksem). Kuid pärast 
seda, kui programmid lõppevad ja kulusid enam ei 
teki, kasu jätkub ja hakkab kulusid üles kaaluma, 
aja möödudes aina rohkem. Hinnanguliselt on 15 
aastat pärast rakendusperioodi lõppu iga prog-
rammile kulutatud euro tekitanud ELi tasandil 2,7 
euro eest täiendavat SKP-d, mis vastab ligikaudu 
4 %-lisele aastasele tulumäärale15. 

15 Simulatsioonimudelite üksikasjad leiate Crucitti et al. (peagi 
ilmuv).
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