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Liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite vähendamise siduvad eesmärgid aastateks 2021–
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euroopa Ülemkogu kiitis 23.–24. 

oktoobri 2014. aasta järeldustes 2030. 

aasta kliima- ja energiapoliitika 

raamistiku kohta heaks siduva eesmärgi 

vähendada liidu kõikides 

majandusharudes kasvuhoonegaaside 

heidet 2030. aastaks võrreldes 1990. 

aastaga vähemalt 40 % ja seda kohustust 

kinnitati taas 2016. aasta märtsis 

toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel. 

Keskkonnanõukogu kiitis 6. märtsi 2015. 

aasta istungil liidu ja selle liikmesriikide 

kohustuse ametlikult heaks kui 

kavatsetava riiklikult kindlaksmääratud 

panuse. 

välja jäetud 

Or. en 
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2030, et luua vastupidav energialiit ja täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused 

(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Euroopa Ülemkogu 2014. aasta 

oktoobri järeldustega on ette nähtud, et 

EL peaks täitma eesmärgi ühiselt 

võimalikult kulutasuvalt ja vähendama 

heidet 2030. aastaks võrreldes 2005. 

aastaga 43 % sektorites, mis kuuluvad 

ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, 

ning 30 % sektorites, mis sinna ei kuulu, 

kusjuures jõupingutuste jaotus põhineb 

suhtelisel sisemajanduse koguproduktil 

(SKP) elaniku kohta. Heite vähendamisse 

peaksid oma panuse andma kõik 

majandussektorid ja eespool nimetatud 

eesmärgi täitmises peaksid osalema kõik 

liikmesriigid, pidades silmas tasakaalu 

õiglus- ja solidaarsuskaalutluste vahel; 

samuti tuleks nende liikmesriikide 

riiklikke eesmärke, mille SKP elaniku 

kohta on liidu keskmisest suurem, 

kohandada suhteliselt nii palju, et need 

kajastaksid kulutasuvust õiglaselt ja 

tasakaalustatult. Kasvuhoonegaaside 

heite vähendamise eesmärkide 

saavutamine peaks tõhustama Euroopa 

majandust ja soodustama innovatsiooni 

ning eelkõige edendama selliste käesoleva 

määruse kohaldamisalasse kuuluvate 

sektorite arengut nagu hoonehaldus, 

põllumajandus, jäätmekäitlus ja 

transport. 

välja jäetud 
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Liikmesriikide kasvuhoonegaaside heite vähendamise siduvad eesmärgid aastateks 2021–
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(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Komisjon esitas 10. juunil 2016 

ettepaneku Pariisi kokkuleppe 

ratifitseerimiseks ELi poolt. Käesolev 

seadusandlik ettepanek on üks osa ELis 

Pariisi kokkuleppe raames võetud 

kohustuste täitmisest. Liidu kohustust 

vähendada kasvuhoonegaaside heidet 

kõigis majandusharudes kinnitati liidu ja 

selle liikmesriikide kavakohase riiklikult 

kindlaksmääratud 

vähendamiskohustusega, mis esitati ÜRO 

kliimamuutuste raamkonventsiooni 

(UNFCCC) sekretariaadile 6. märtsil 

2015. 

välja jäetud 

Or. en 
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(COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Pariisi kokkuleppega asendatakse 

lähenemisviis, mis võeti kasutusele 1997. 

aastal Kyoto protokolliga, mis kehtib kuni 

2020. aasta lõpuni. 

(4) Tasub märkida, et ELi kliima- ja 

energiapoliitika jätkub samal valel rajal. 

Ajal, mil terve maailm – USAga eesotsas – 

tegutseb edu ja jõukuse nimel, jätkab EL 

üksipäini tulutut võitlust kliimamuutuste 

vastu. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Puhtale energeetikale 

üleminekuks on vaja muuta 

investeerimiskäitumist ja -stiimuleid 

kõigis poliitikavaldkondades. Liidu 

tähtsaim ülesanne on luua elujõuline 

energialiit, et tagada kodanikele turvaline, 

säästev, konkurentsivõimeline ja 

taskukohane energia. Selle saavutamiseks 
on vaja jätkata laiahaardeliste 

kliimameetmete võtmist ka HKSi 

mittekuuluvates sektorites ning edendada 

kõiki teisi energialiidu aspekte, nagu on 

ette nähtud komisjoni teatises 

„Vastupidava energialiidu ja tulevikku 

suunatud kliimamuutuste poliitika 

raamstrateegia“.16 

(5) Oluline on märkida, et kliima 

reguleerimise tohutu koormuse ainus 

mõju on tähelepanuväärne Euroopa 

tööstuse kriis, sest tööstus on sunnitud 

kolima offshore, viies kaasa töökohad ja 

heite. 

_________________  

16 COM(2015)80  

Or. en 

 


