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Kust see raha tuleb?

• Traditsioonilised e „tõelised“ omavahendid (peamiselt 
tollimaksud)

• Riigipõhised sissemaksed:

• Käibemaksupõhiseid omavahendid

• Kogurahvatulul põhinevad omavahendid   - üle 70% EL tuludest

• Uued, täiendavad omavahendid (ettepanek 2021+):

• Äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil põhinev 
omavahend

• ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) 
enampakkumistulust osa EL eelarvesse

• Ringlusse võtmata plastpakendijäätmete koguse põhjal arvutatud 
riiklik osamakse



Teadusuuringud, innovatsioon, 

digitaalvaldkond

Noored

Keskkonna ja kliimameetmete programm 

„Life“

Ränne ja piirid

Julgeolek

Välistegevus

x 1,6

x 2,2

x 1,7

x 2,6

x 1,8

Summaarne kasv = + 109 miljardit eurot 

Summaarne kasv = + 114 miljardit eurot 

x 1,3

Kliimameetmete peavoolustamine,

kliimaeesmärkide saavutamisele 

kaasaaitamine
20 % aastate 2014–2020 

mitmeaastasest finantsraamistikust, EL28 = 

206 miljardit eurot 

25 % aastate 2014–2020 

mitmeaastasest finantsraamistikust, 

EL27 = 320 miljardit eurot 

x 1,6

Kasv uues pikaajalises ELi eelarves

Allikas: Euroopa Komisjon
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Allikas: Euroopa Komisjon

EL mitmeaastane finantsraamistik 2021-2027

Ühine põllumajanduspoliitika ja kalandus

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

Muud programmid

Euroopa avalik haldus

*Korrigeeritud 1995. aastal toimunud laienemise alusel
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I. ÜHTNE TURG, 

INNOVATSIOON JA 

DIGITAALVALDKOND 

1. Teadusuuringud ja innovatsioon 

• „Euroopa horisont“ 

• Euratomi teadusuuringute ja koolituse 

programm 

• Rahvusvaheline 

katsetermotuumareaktor (ITER) 

2. Euroopa strateegilised 

investeeringud 

• InvestEU fond  

• Euroopa ühendamise rahastu 

• Digitaalse Euroopa programm (sh 

küberturvalisus) 

3. Ühtne turg 

• Ühtse turu programm (sh ettevõtete 

konkurentsivõime ning väikeste ja 

keskmise suurusega ettevõtjate 

programm COSME, toiduohutus, 

statistika, konkurents ja 

halduskoostöö) 

• ELi pettustevastase võitluse 

programm 

• Maksukoostöö („Fiscalis“) 

• Tollikoostöö (tolliprogramm) 

4. Kosmos 

• Euroopa kosmoseprogramm 
 

II. ÜHTEKUULUVUS JA 

VÄÄRTUSED

5. Regionaalareng ja ühtekuuluvus

• Euroopa Regionaalarengu Fond

• Ühtekuuluvusfond

• Toetus Küprose türgi kogukonnale 

6. Majandus- ja rahaliit

• Reformide tugiprogramm, sealhulgas 

reformitoetusvahend ja lähenemisrahastu

• Euro kaitsmine võltsimise eest

7. Investeerimine inimestesse, sotsiaalsesse

ühtekuuluvusse ja väärtustesse

• Euroopa Sotsiaalfond+ (sh sisserändajate 

lõimimine ja tervishoid)

• Erasmus+

• Euroopa solidaarsuskorpus

• „Õiglus, õigused ja väärtused“

• „Loov Euroopa“ (sh MEDIA)

III. LOODUSVARAD JA 

KESKKOND

8. Põllumajandus- ja merenduspoliitika

• Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond

• Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfond

• Euroopa Merendus- ja Kalandusfond

9. Keskkond ja kliimameetmed

• Keskkonna ja kliimameetmete programm 

(LIFE)
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EL eelarvelised toetusvahendid 2021-
2027

Allikas: Euroopa 

Komisjon



Ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) vahendite 
vähenemine Eestile -24%, kuid vähenemine on 
oodatust väiksem
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Allikas: Rahandusministeerium



Eesti kui 
üleminekuriik



Allikas: Rahandusministeerium



Eesti rahade jaotus

Fond Summa

ERF 1 651 MEUR

ÜF 814 MEUR

ESF+ 492 MEUR

Ülekanne CEFi 261 MEUR

Territoriaalne koostöö 51 MEUR

ÜPP (otsetoetused+maaelu) 1 270 MEUR + 600 MEUR

EMKF 97 MEUR



Allikas: Rahandusministeerium

Välisvahendite osakaal riigieelarves



REGIONAALARENG JA 

ÜHTEKUULUVUS

Kohandatud lähenemisviis regionaalarengule

Lihtsustamine: lühemad, vähesemad ja selgemad 
eeskirjad

Paindlikum raamistik

Euroopa poolaasta ja liidu majanduse juhtimise tõhustatud 
seos

EL eelarvemeetmete raames rohkem võimalusi 
koostoimeks

Interreg: piiriüleste takistuste kaotamine ja piirkondade-
vaheliste innovatsiooniprojektide toetamine

Rangemad eeskirjad EL-i paremateks investeeringuteks

Rahastamisvahendite laialdasem kasutamine

Rohkem teavitustegevust ühtekuuluvuspoliitika nähtavuse 



REGIONAALARENG JA 

ÜHTEKUULUVUS



• Teaduspotentsiaali ja innovaatilisuse suurendamine 
ning kõrgetasemeliste tehnoloogiate kasutuselevõtu 
toetamine;

• Digitaliseerimise toetamine;

• VKE-de konkurentsivõime kasvatamine;

• Nutika spetsialiseerumise, tööstusliku ülemineku ja 
ettevõtluse oskuste toetamine

Arukam Euroopa (ERF, 45%)



• Energiatõhususe ja taastuvenergia toetamine;

• Nutikate energiasüsteemide, energiasalvestuse ja 
nutivõrkude toetamine;

• Kliimamuutustega kohanemise, riskide 
ennetamise ja katastroofidele vastupanuvõime 
tõstmise toetamine;

• Säästva veemajanduse edendamine;

• Ringmajandusele ülemineku soodustamine;

• Elurikkuse ja linnakeskkonnas rohelise taristu 
suurendamise ning saaste vähendamise toetamine.

Rohelisem, CO2 –vaba 

Euroopa (ERF 30%+ÜF)



• Digitaalse ühenduvuse arendamine (ainult ERF);

• Säästva, kliimamuutustele vastupanuvõimelise, 
intelligentse, turvalise ja multimodaalse 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) 
edendamine (ERF ja ÜF);

• Säästva, kliimamuutustele vastupanuvõimelise, 
intelligentse ja multimodaalse riigi, piirkondliku ja 
kohaliku tasandi liikuvuse edendamine, sh TEN-T 
võrk (ERF ja ÜF);

• Säästva multimodaalse linnalise 
liikumiskeskkonna edendamine (ERF ja ÜF).

Ühendatum Euroopa(ERF+ÜF)



• Tööturgude tulemuslikkus ja juurdepääs 
kvaliteetsetele töökohtadele sotsiaalse 
innovatsiooni ja taristu kaudu;

• Juurdepääs kaasavatele ja kvaliteetsetele 
teenustele hariduse, koolituse ja elukestva õppe 
valdkonnas taristu arendamise kaudu;

• Tõrjutud kogukondade, migrantide ja 
ebasoodsas olukorras olevate rühmade sotsiaal-
majanduslik lõimimine integreeritud meetmete, 
sealhulgas eluasemete võimaldamise ja 
sotsiaalteenuste kaudu;

• Võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele, 
sealhulgas esmatasandi tervishoiuteenustele, taristu 
arendamise kaudu

Sotsiaalsem Euroopa (ESF+, ERF)



• Tervikliku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnaalase arengu, kultuuripärandi ja 
linnapiirkondade julgeoleku edendamine;

• Tervikliku sotsiaalse, majandusliku ja 
keskkonnaalase piirkondliku arengu, 
kultuuripärandi ja julgeoleku, sealhulgas maa- ja 
rannikupiirkondades ka kogukonna juhitud 
kohaliku arengu soodustamine.

Kodanikule lähemal olev 

Euroopa (ERF)



REGIONAALARENG JA 

ÜHTEKUULUVUS

ÜHISSÄTETE MÄÄRUS

ERF ÜFESF+ EMKF AMIF BMVI ISF

Partnerlusleping

Rakenduskav
a

Strateegia „Eesti 2035“

Valdkondlike poliitikate põhialused, strateegiad ja 
arengukavad

RES

Euroopa 
Semester

Eeltingimused

Riigipõhised 
soovitused

VVTP

EMKF 
rakenduskava



• Kaasfinantseerimise maksimaalne määr 55% (Eesti kui 
üleminekuregioon, st suuremat siseriiklikku 
omafinantseeringut – 45% vs 15% – täiendav koormus 
ligi 1 mld €

• Läbirääkimistel on laual eraldi kaasfinantseerimise 
määra (5% suurem?) kehtestamine perioodi 2021+ 
esimest korda üleminekuriikide hulka sattunutele –
näiteks Eesti ja Leedu

REGIONAALARENG JA 

ÜHTEKUULUVUS - tingimused



• Vahendite kohustuslik jaotus ÜKP prioriteetide vahel

• Regionaalarengu fond:

• T&I ja ettevõtlus min 45%, 

• Energeetika, kliima, CO2 vähene majandus min 30%

• linnapiirkonnad 6%

• ehk tervishoiu-, sotsiaal-, haridus-, digiühenduste, 
transporditaristule max 19%

• Ühtekuuluvusfond:

• Keskkond ja energeetika, transport (TEN-T) – „tasakaalustatud 
jaotus“

REGIONAALARENG JA ÜHTEKUULUVUS –

tingimused (2)



LIFE programm – keskkond ja 
kliimameetmed



LIFE programm

• Konkreetsed eesmärgid:

• arendada, tutvustada ja edendada 
uuenduslikke meetodeid ja lähenemisviise

• toetada asjakohaste liidu õigusaktide ja 
poliitikavaldkondade arendamist, rakendamist, 
järelevalvet ja jõustamist

• hoogustada edukate tehniliste ja poliitikaga 
seotud lahenduste ulatuslikku kasutuselevõttu



LIFE programm

• Rahastatavate projektide liigid: 
strateegilised loodusprojektid, 
strateegilised integreeritud projektid, 
standardsed meetmeprojektid, tehnilise abi 
projektid

• Eelistatakse üldjuhul projekte, mis annavad 
lisakasu, millel on suurim potentsiaal 
kordamiseks või millel on suurim nö 
kordistav efekt



Programm „Euroopa Horisont“ –
teadusuuringud ja innovatsioon



InvestEU programm – investeeringute 
tagatisfond



• Kohustuslik kliimaeesmärkidesse panustamine

• EL eelarvekulutustest läbivalt kliimaeesmärkidele 25%

• Fondipõhiselt:

• Euroopa Regionaalarengufond 30%, 

• Ühtekuuluvusfond 37%

• CEF  - transport 60%, energeetika 50%

• ÜPP 40%

• Horisont 35%

• Euroopa Merendus- ja kalandusfond 30%

• InvestEU 30%

• Panust üldeesmärgi saavutamisse jälgitakse liidu kliimanäitajate 
süsteemi abil asjakohase detailsusega, sealhulgas täpsema 
metoodika kasutamisega, kui see on kättesaadav.

KLIIMAMEETMETE 

PEAVOOLUSTAMINE



Kliimamarkerid – sekkumisvaldkonnad ja 
koefitsiendid

035

Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide ennetamine ja ohjamine: üleujutused

(sealhulgas teadlikkuse tõstmine, kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja

taristud)

100 % 100 %

036

Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide ennetamine ja ohjamine: tulekahjud

(sealhulgas teadlikkuse tõstmine, kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja

taristud)

100 % 100 %

037

Kliimamuutustega kohanemise meetmed ja kliimaga seotud riskide ennetamine ja ohjamine: muu, nt tormid ja

põud (sealhulgas teadlikkuse tõstmine, kodanikukaitse ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja

taristud)

100 % 100 %

038

Muude kui kliimaga seotud loodusriskide (st maavärinad) ning inimtegevusega seotud riskide (nt

tehnoloogiaalased õnnetusjuhtumid) ennetamine ja ohjamine, sealhulgas teadlikkuse tõstmine, kodanikukaitse

ja katastroofi tagajärgedega toimetulemise süsteemid ja taristud

0 % 100 %

039
Inimtarbeks vajalik veevarustus (veevõtu, vee puhastamise, hoidmise ja jaotamise taristu, tõhustamismeetmed,

joogiveega varustamine)
0 % 100 %

040
Veemajandus ja veevarude kaitse (sh vesikonna majandamine, konkreetsed kliimamuutustega kohanemise

meetmed, taaskasutus, lekete vähendamine)
40 % 100 %

041 Reovee kogumine ja puhastamine 0 % 100 %

042 Kodumajapidamisjäätmete käitlus: vältimis-, minimeerimis-, sorteerimis- ja ringlussevõtumeetmed 0 % 100 %

043 Kodumajapidamisjäätmete käitlus: mehaaniline biotöötlus, termiline töötlemine 0 % 100 %

044 Kaubandus-, tööstus- või ohtlike jäätmete käitlemine 0 % 100 %

045 Ringlussevõetud materjalide toormena kasutamise soodustamine 0 % 100 %

046 Tööstuspiirkondade ja saastunud maa taastamine 0 % 100 %

047 Keskkonnasõbralike tootmisprotsesside ja ressursitõhususe toetamine VKEdes 40 % 40 %

048 Õhukvaliteedi parandamise ja müra vähendamise meetmed 40 % 100 %

049 Natura 2000 alade kaitse, taastamine ja säästev kasutamine 40 % 100 %

050 Looduse ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse, roheline taristu 40 % 100 %

SEKKUMISVALDKOND

Koefitsient 

kliimamuutuste 

alaste eesmärkide 

saavutamiseks 

antavate toetuste 

arvutamiseks

Koefitsient 

keskkonnaalaste 

eesmärkide 

saavutamiseks 

antavate toetuste 

arvutamiseks



Aitäh!


