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Ringmajandusele ülemineku soodustamine
Rohepööre - ettevõtete rohepööre, uuenduslike ja ressursitõhusate
tehnoloogiate kasutuselevõtu programm, ettevõtete ressursitõhusus
Väljakutseid ja sekkumisi raamib eesmärk minna aastaks 2050 üle kliimaneutraalsele
ressursitõhusale ringmajandusele ning uus ELi ringmajanduse tegevuskava ja tööstusstrateegia.
See tähendab, et vaja on edendada üleminekut lineaarmajanduselt ringmajandusele ning
vähendada oluliselt kliimamuutuste mõju. Täpsemalt on antud meetmete kontekstis
väljakutseteks ressursside väärindamata jätmine ja vähene jäätmetest väärtusliku ressursi
saamine.
Meetmed on osa Eesti rohepöördest ettevõtluses ja panustab eelkõige strateegia „Eesti 2035“
strateegilisse sihti: Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik. Lisaks on sel
sidusus järgmiste strateegiliste sihtidega: Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad
inimesed; Eestis on kõigi vajadusi arvestav, turvaline ja kvaliteetne elukeskkond.
Ringmajandusele üleminek on konkurentsivõime kasvu eeldus ja vältimatu valik globaalsete
trendide vaates. Kavandatud meetmed on kooskõlas 2020. a aruandega Eesti kohta:
1. vajadus investeerida ringmajandusse on endiselt märkimisväärne;
2. madal ressursitootlikkus;
3. suur kodumaine materjalitarbimine ja jäätmeteke pärsivad konkurentsivõimet.

Eesmärgid

Eesti 2035 sihi „Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja
vastutustundlik“ näitaja ressursitootlikkus, mis näitab riigis saadud
majanduslik tulu eurodes ühe kilogrammi materjali kohta.
Eesti 2035 reformi „Majandus ja kliima“ näitaja ringleva materjali määr,
mis näitab palju Eestis kasutatud materjalist ringselt kasutatakse.
Sekkumiste terviklik eesmärk on soodustada ringmajandusele
üleminekut lähtudes jäätmehierarhia erinevatest astmetest,
et vältida ja vähendada jäätmete teket ning luua
tootmis- ja tarbimismudeleid, mis juba eos arvestavad
kogu ressursiahela kestliku disaini põhimõtetega.
Meetmete spetsiifilised näitajad:
SF21+: 150 toetatud ettevõtet, 50 koolitatud
ringmajanduseksperti, 40 000 t/a lisandunud liigiti kogutud
jäätmeid ja 80 000 t/a esmase toorme säästu projektidega.
RRF: 15 toetatud ressursitõhususe projekti.

SF21+/RRF plaanitavad tegevused
Aruteluvaldkonnad
Küsimused

Uued meetmed:
1. Jäätmetekke ja pakendamise vältimine ja vähendamine ning toodete korduskasutus.
Lahendus, mille tulemusena jäätmeid üldse ei teki. Väheneb vajadus toota uusi materjale ja
tooteid.
2. Ringmajanduspõhiste tootmis- ja tarbimismudelite rakendamine, erialaekspertide koolitamine,
tööstussümbioos ja toorme hankimisega seotud kahjude vähendamine. Vastavate ärimudelite
kasutuse suurendamine. Koolitame ringmajanduse spetsialiste.
Olemasolevate meetmete põhjal:
3. Tööstus- ja teenindussektorile energia- ja ressursitõhususe tõstmine ning ressursiauditi
tegemine.
Jätkame ressursitõhususe meetme arendamisega, sh energiatõhusus, digitaliseerimine ja
automatiseerimine.
4. Jäätmete liigiti kogumise taristu.
Efektiivse jäätmekäitluse eelduseks on toimiv ja tõhus kogumissüsteem.
5. Jäätmete ringlussevõtt ja ohutu materjaliringlus.
Ringlussevõtu võimekuse kasvatamine suurendamaks teisese toorme kasutust. Ohtlike ainete
tuvastamise parandamine tagamaks ohutu materjaliringluse ning tootearenduse edendamine
ohtlike ainete asendamiseks.
Võrreldes käesoleva perioodi meetmega keskendutakse rohkem jäätmehierarhia
esimestele etappidele. Toodete korduskasutus, jäätmetekke vältimine ja ringmajanduse
tootmis- ja tarbimismudelid eelnevad jäätmete seotud tegevustele. Lisaks laiendatakse
ressursitõhususe meedet teenindussektoriga ja jäätmete ringlussevõtu meedet ohutu
materjaliringluse edendamisega.
Arutelu fookus: kuidas meetmetega ringmajandusele üleminekut edendada ning mida
täpsemalt toetada?
Arutelus keskendutakse toetusmeetmete ettevalmistamisele kolmes valdkonnas –ringmajandus
(nr 1 ja 2), ressursitõhusus (nr 3) ja jäätmed (nr 4 ja 5).

Ringmajandus (korduskasutus, ringmajanduse ärimudelid) – Millele tasuks
keskenduda? Milliseid tegevusi tuleks toetada? Millistele sihtgruppidele tuleks
tegevuste kavandamisel keskenduda?
Ressursitõhusus – Kas loodud meede on vastanud ootustele? Mida muuta
võrreldes olemasoleva meetmega, sh auditi nõuded, toetuse summa,
sihtgrupp?
Jäätmed – Mis on olnud peamised takistused vähesel huvil meetme vastu?
Mida muuta võrreldes olemasoleva meetmega, sh toetatavad jäätmeliigid ja
tegevused?

rahastatud
EL NextGenerationEU
poolt

