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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

H. arvestades, et 2012. aasta detsembris 

toimunud Doha kliimamuutuste 

konverentsil võtsid osalised vastu Kyoto 

protokolli muudatuse, millega 

kehtestatakse protokolli teine 

kohustusperiood, mis algab 1. jaanuaril 

2013 ja lõpeb 31. detsembril 2020 ja kuhu 

kuuluvad seaduslikult siduvad heitkoguste 

vähendamise kohustused, uue gaasi 

(lämmastiktrifluoriid) lisamine, kohustuste 

ulatuse mehhanismi loomine, mis näeb ette 

lihtsustatud menetluse, mis võimaldab 

osalisel oma kohustust kohandada, 

suurendades kohustusperioodi ajal selle 

ulatust, ning säte, mis automaatselt 

kohandab osalise eesmärki, et tema 

heitkoguse suurenemine vahemikul 2013–

2020 ei ületaks tema aastate 2008–2010 

keskmist heitkogust; 

H. arvestades, et 2012. aasta detsembris 

toimunud Doha kliimamuutuste 

konverentsil võtsid osalised vastu Kyoto 

protokolli muudatuse, millega 

kehtestatakse protokolli teine 

kohustusperiood, mis algab 1. jaanuaril 

2013 ja lõpeb 31. detsembril 2020 ja kuhu 

kuuluvad seaduslikult siduvad heitkoguste 

vähendamise kohustused, uue gaasi 

(lämmastiktrifluoriid) lisamine, kohustuste 

ulatuse mehhanismi loomine, mis näeb ette 

lihtsustatud menetluse, mis võimaldab 

osalisel oma kohustust kohandada, 

suurendades kohustusperioodi ajal selle 

ulatust, ning säte, mis automaatselt 

kohandab osalise eesmärki, et tema 

heitkoguse suurenemine vahemikul 2013–

2020 ei ületaks tema aastate 2008–2010 

keskmist heitkogust; arvestades, et 

parlament kahetseb, et mitu Kyoto 

protokolli esimesel kohustusperioodil 

osalenud kolmandat riiki ei nõustu teise 

kohustusperioodi üle kokku leppima; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. tuletab meelde oma 5. veebruari 2014. 

aasta resolutsiooni, milles nõutakse kolme 

siduvat eesmärki: saavutada 

energiatõhususe 40 % eesmärk, kasutada 

taastuvenergiat vähemalt 30 % ulatuses ja 

vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid vähemalt 40 %, ning kutsub 

nõukogu ja komisjoni uuesti üles ELi 

2030. aasta kliima- ja energiapoliitika 

raamistiku osana vastu võtma ja 

rakendama mitmekülgset lähenemisviisi, 

mille aluseks on vastastikku tugevdavad, 

kooskõlastatud ja sidusad 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise, taastuvate energiaallikate 

ja energiatõhususe eesmärgid; märgib, et 

energiatõhususe ja taastuvenergia 

eesmärgid, mille täitmisele parlament on 

üles kutsunud, võimaldaksid vähendada 

kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 

palju rohkem kui 40 %; 

14. tuletab meelde Euroopa Ülemkogu 23. 

ja 24. oktoobri järeldusi, kus üksmeelselt 

nõustuti eesmärgiga vähendada liidusisest 

kasvuhoonegaaside heidet 2030. aastaks 

vähemalt 40 % ja suurendada 

taastuvenergia osakaalu 27 %-ni, samuti 

nõustuti mittesiduva energiatõhususe 

eesmärgiga; märgib, et Euroopa 

Ülemkogu välistas kohustuslike riiklike 

alleesmärkide määramise, et kooskõlas 

aluslepingutega võimaldada 

liikmesriikidele paindlikkust määrata ise 

kindlaks oma kulutõhus vähese CO2-

heitega energiaallikate jaotus, kaasa 

arvatud taastuvad energiaallikad, 

energiatõhusus ja muu vähese CO2-

heitega tehnoloogia; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

20. selgitab, et kuigi Kyoto protokolli teine 

kohustusteperiood on ulatuselt piiratud, 

tuleks seda pidada väga oluliseks 

vaheetapiks, ning kutsub seetõttu osalisi, 

sealhulgas ELi liikmesriike üles 

ratifitseerimist kiiresti ja igal juhul enne 

2015. aasta detsembrit lõpule viima; 

märgib, et nõusoleku andmisega on 

parlament oma osa täitnud ning et 

kodanikuühiskonna kaasamine ja 

läbipaistvus on vajalik, et aidata 

läbirääkimistest aru saada ja Pariisi 

konverentsi eel kõigi osaliste vahel 

usaldust luua; 

20. selgitab, et kuigi Kyoto protokolli teine 

kohustusteperiood on ulatuselt piiratud, 

tuleks seda pidada väga oluliseks 

vaheetapiks, ning kutsub seetõttu osalisi, 

sealhulgas ELi liikmesriike üles 

ratifitseerimist kiiresti ja igal juhul enne 

2015. aasta detsembrit lõpule viima; 

märgib, et nõusoleku andmisega on 

parlament oma osa täitnud ning et 

kodanikuühiskonna kaasamine ja 

läbipaistvus on vajalik, et aidata 

läbirääkimistest aru saada ja Pariisi 

konverentsi eel kõigi osaliste vahel 

usaldust luua; kahetseb, et mitu Kyoto 

protokolli esimesel kohustusperioodil 

osalenud kolmandat riiki ei nõustu teise 

kohustusperioodi üle kokku leppima; 

Or. en 

 

 


