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Resolutsiooni ettepanek B8-0184/2019
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Euroopa pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise 
ja kliimaneutraalse majanduseni

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. väljendab heameelt komisjoni 
teatise üle pikaajalise strateegia kohta 
„Puhas planeet kõigi jaoks. Euroopa 
pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda 
jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise 
ja kliimaneutraalse majanduseni“, milles 
rõhutatakse võimalusi ja probleeme, mida 
üleminek nullilähedasi kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tekitavale majandusele 
Euroopa kodanike ja Euroopa majanduse 
jaoks kaasa toob, ning millega luuakse alus 
laiaulatuslikuks aruteluks ELi 
institutsioonide, riikide parlamentide, 
ettevõtlussektori, valitsusväliste 
organisatsioonide, linnade ja kogukondade 
ning kodanikega;

1. väljendab heameelt komisjoni 
teatise üle pikaajalise strateegia kohta 
„Puhas planeet kõigi jaoks. Euroopa 
pikaajaline strateegiline visioon, et jõuda 
jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise 
ja kliimaneutraalse majanduseni“, milles 
rõhutatakse võimalusi ja probleeme, mida 
üleminek nullilähedasi kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid tekitavale majandusele 
Euroopa kodanike ja Euroopa majanduse 
jaoks kaasa toob, ning millega luuakse alus 
laiaulatuslikuks aruteluks ELi 
institutsioonide, riikide parlamentide, 
ettevõtlussektori, valitsusväliste 
organisatsioonide, kõrgharidusasutuste ja 
muude teadusuuringute 
organisatsioonide, ametiühingute, 
piirkondade, linnade ja kogukondade ning 
kodanikega; toetab eesmärki vähendada 
kasvuhoonegaaside heide 2050. aastaks 
nullini ning nõuab tungivalt, et 
liikmesriigid teeksid sama Euroopa 
tuleviku teemalise arutelu raames, mis 
toimub 2019. aasta mais Sibius ELi 
erakorralisel tippkohtumisel; kutsub 
liikmesriike üles võtma piisavalt 



AM\1179515ET.docx PE635.444v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

ambitsioonikaid kohustusi, et see eesmärk 
saavutada;
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Punkt 1 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 1 a. rõhutab, et kliimamuutused 
mõjutavad Euroopa kodanikke juba 
praegu vahetult; rõhutab, et Euroopa 
Keskkonnaameti andmetel oli aastatel 
2010–2016 äärmuslikest ilmastiku- ja 
kliimaoludest põhjustatud iga-aastane 
keskmine kahjum liidus ligikaudu 12,8 
miljardit eurot ning kui edasisi meetmeid 
ei võeta, võivad ELi kliimakahjud ulatuda 
2080. aastaks vähemalt 190 miljardi 
euroni, mis tähendab heaolu 
netovähenemist suurusjärgus 1,8 % liidu 
praegusest SKPst; rõhutab, et suurte 
heitkoguste stsenaariumi kohaselt võivad 
ELi üleujutuste iga-aastased kulud tõusta 
aastaks 2100 triljoni euroni ning et 
ilmastikuga seotud loodusõnnetused 
võivad samaks aastaks mõjutada praeguse 
5 % võrreldes umbes kahte kolmandikku 
Euroopa kodanikest; rõhutab samuti, et 
Euroopa Keskkonnaameti andmetel 
kannatab aastaks 2030 ELi asustatud 
aladest 50 % tõsise veepuuduse all;
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Punkt 1 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 1 b. rõhutab, et IPCC 1,5 °C käsitleva 
eriaruande kohaselt tähendab globaalse 
soojenemise piiramine 1,5 °C-ga, ilma 
ületamiseta või piiratud ületamisega, et 
kasvuhoonegaaside netoheide tuleb kogu 
maailmas nullini viia hiljemalt 2067. 
aastaks, ning ülemaailmsete 
kasvuhoonegaaside heitkoguste piiramine 
kuni 2527,4 gigatonni CO2-ekvivalendini 
(GtCO2eq) aastas tuleb saavutada 2030. 
aastaks; rõhutab, et neid leide arvesse 
võttes peab liit kui ülemaailmne liider 
turvalise võimaluse tagamiseks hoida 
üleilmne temperatuuri tõus alla 1,5 °C 
aastaks 2100 püüdma saavutada 
kasvuhoonegaaside heite nullini viimise 
võimalikult kiiresti ja hiljemalt 2050. 
aastaks;
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Punkt 1 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 1 c. väljendab muret ÜRO 
keskkonnaprogrammi 2018. aasta 
aruande pärast keskkonnaheite erinevuste 
kohta, kus leitakse, et praegused 
tingimusteta riiklikult kindlaksmääratud 
panused ületavad oluliselt Pariisi 
kokkuleppe soojenemispiirangut, mis on 
tunduvalt alla 2 °C, ja toovad selle asemel 
kaasa hinnangulise temperatuuri tõusu 
3,2 °C aastaks 2100; rõhutab, et kõik 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osalised peavad oma 2020. aasta 
kliimaeesmärke kiiresti suurendama;
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Punkt 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. rõhutab eri poliitikavaldkondades 
kehtestatud mitmesuguste kliimameetmete 
ja õigusaktide tähtsust, kuid hoiatab, et 
hajutatud lähenemisviis võib tekitada 
järjekindlusetust ja takistada ELil jõudmast 
2050. aastaks nullilähedasi 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tekitava 
majanduseni; on veendunud, et vaja on 
terviklikku lähenemisviisi;

4. rõhutab eri poliitikavaldkondades 
kehtestatud mitmesuguste kliimameetmete 
ja õigusaktide tähtsust, kuid hoiatab, et 
hajutatud lähenemisviis võib tekitada 
järjekindlusetust ja takistada ELil jõudmast 
2050. aastaks nullilähedasi 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid tekitava 
majanduseni; on veendunud, et vaja on 
terviklikku lähenemisviisi ELi 
kliimaseaduse vormis ning palub 
komisjonil sellega viivitamata tegeleda;
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Alapealkiri pärast punkti 5 (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 Sajandi keskpaigani ulatuva Euroopa 
heiteneutraalsuse strateegia tegevusviisid
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Punkt 5 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 5 a. märgib, et Euroopa 
heiteneutraalsuse strateegias esitatakse 
kaheksa tegevusviisi majanduslikuks, 
tehnoloogiliseks ja sotsiaalseks 
ümberkujundamiseks, mis on vajalik 
selleks, et liit saaks täita Pariisi 
kokkuleppe pikaajalist 
temperatuurieesmärki; peab 
kahetsusväärseks, et strateegias ei 
käsitletud tegevusviise, mis vähendaksid 
kasvuhoonegaaside heite nullini enne 
2050. aastat; märgib, et ainult kaks neist 
tegevusviisidest võimaldaksid liidul 
saavutada kasvuhoonegaaside netoheite 
nullini viimise hiljemalt 2050. aastaks; 
rõhutab, et see nõuab kiiret ja 
kooskõlastatud tegutsemist ning 
märkimisväärseid jõupingutusi kohalikul, 
piirkondlikul, riiklikul ja liidu tasandil, 
ning kõigi valitsusväliste osalejate 
kaasamist; täheldab, et piirkondlikul ja 
kohalikul tasandil kindlaksmääratud 
panused võiksid olla olulised vahendid 
heite erinevuste vähendamiseks; tuletab 
meelde liikmesriikide kohustust võtta 
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vastu riiklikud pikaajalised strateegiad, 
nagu on sätestatud energialiidu juhtimise 
määruses1a; kutsub seetõttu liikmesriike 
üles kehtestama selged lühi- ja 
pikaajalised eesmärgid ja 
poliitikameetmed, mis on kooskõlas 
Pariisi kokkuleppe eesmärkidega, ning 
pakkuma heiteneutraalsuseni viivatele 
tegevusviisidele investeeringutoetust;
_______________________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 
2018/1999, milles käsitletakse 
energialiidu ja kliimameetmete juhtimist 
ning millega muudetakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 
nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 
2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 
2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu 
direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 
ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 
nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, 
lk 1).
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Punkt 5 b (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 5 b. juhib tähelepanu asjaolule, et 
komisjoni hinnangute kohaselt peaks ELi 
SKP nullheite stsenaariumide 
prognooside kohaselt kasvama rohkem 
kui stsenaariumide puhul, kus heidet 
vähendataks vähem, kusjuures mõju 
jaotub mõlemal juhul ELis ebaühtlaselt, 
mis on tingitud liikmesriikide vahelistest 
erinevustest, muu hulgas seoses SKPga 
elaniku kohta ja energiaallikate jaotuse 
CO2-mahukusega; on seisukohal, et 
tegevusetus oleks kõige rohkem maksma 
minev stsenaarium ja selle tagajärjeks 
poleks mitte ainult SKP järsk kahanemine 
Euroopas, vaid see suurendaks ka 
liikmesriikide ja piirkondade vahelist ja 
sisest majanduslikku ebavõrdsust, sest 
tegevusetuse tagajärjed tabavad ühtesid 
eeldatavasti rohkem kui teisi;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 c (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 5 c. märgib murega, et EL sõltub 
praegu ligikaudu 55 % ulatuses 
imporditavast energiast; rõhutab, et 
nullilähedase netoheite stsenaariumi 
korral väheneks see 2050. aastaks 20 %ni, 
mis avaldaks positiivset mõju ELi 
kaubandusbilansile ja geopoliitilisele 
positsioonile; märgib, et fossiilkütuste 
impordi kulude kumulatiivne sääst 
aastatel 2031–2050 oleks ligikaudu 2–3 
triljonit eurot, mida oleks võimalik 
kulutada kestlikele ja õiglastele 
investeeringutele;
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Resolutsiooni ettepanek
Punkt 5 d (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

 5 d. rõhutab, et nullilähedase netoheite 
stsenaariumi puhul vähendaks väiksem 
õhusaaste peenosakeste põhjustatud 
enneaegseid surmajuhtumeid rohkem kui 
40% võrra; märgib, et sellise stsenaariumi 
kohaselt väheneksid tervisekahjud aastas 
ligikaudu 200 miljardi euro võrra;
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