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ETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

Tööstus ja konkurentsivõime 

1. tunneb heameelt ELi liidrirolli üle kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel, 

mis hõlmab muu hulgas teadmiste, oskuste ja töökohtade loomist ning sellest tulenevat 

majanduskasvu; märgib, et erakordselt oluline on sõlmida Pariisis ülemaailmne, 

ambitsioonikas ja õiguslikult siduv kokkulepe, millega tagatakse kindlalt, et heitkogused 

oleksid vastavuses valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) 2 °C eesmärgiga, ning 

rõhutab, et ELi jätkuv liidriroll eeldab kõikide osapoolte täielikku pühendumust sellele 

kokkuleppele, et sellest saaks tõhus vahend kliimamuutuste ärahoidmiseks; nõuab 

tulemuste korrapärast ja läbipaistvat hindamist, sealhulgas kavatsetavaid riiklikult 

kindlaks määratud panuseid, uusimate teaduslike andmete ja tehnoloogia põhjal ning 

vastavalt seitsmendale keskkonnaalasele tegevusprogrammile1; 

2. märgib, et EL püsib 2020. aasta kasvuhoonegaaside heite vähendamise ja taastuvenergia 

eesmärkide saavutamise kursil, ning et tänu energiatõhusamatele hoonetele, toodetele, 

tööstuslikele protsessidele ja sõidukitele on tehtud märkimisväärseid edusamme 

energiakasutuse intensiivsuse valdkonnas, ning et samal ajal on ELi majandus alates 1990. 

aastast kasvanud 45 %; rõhutab, et kasvuhoonegaaside heidet, taastuvenergiat ja 

energiasäästu käsitlevad 20-20-20 eesmärgid on mänginud olulist rolli kõnealuse protsessi 

edasiviimisel ning majanduskriisi ajal pidevalt kasvanud ökotööstuse mitmesuguste 

valdkondade 4,2 miljoni töötaja tööhõive toetamisel2; 

3. rõhutab, kui tähtis on saavutada Pariisi konverentsil ülemaailmne tõhus ja siduv 

kokkulepe, ja märgib, et niisuguse kokkuleppe jätkuv puudumine ohustab ELi majanduse 

konkurentsivõimet ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumist sellele; 

4. peab tervitatavaks G7 riikide juhtide lubadust vähendada maailmamajanduse CO2-heidet 

käesoleval sajandil ning kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. aastaks vahemikus 40–

70% võrreldes 2010. aasta tasemega; 

5. rõhutab vajadust parandada koordineerimist ja kliimaga seotud riskide ohjamist ELi 

tasandil ning konkreetse ELi kohanemisstrateegia koostamist; soovitab rakendada 

kaugeleulatuvaid ja siduvaid eesmärke CO2 heitkogustele ja taastuvenergiale nii riiklikul 

kui ka ELi tasandil, et võimaldada ja tagada üleminekut säästvale ja usaldusväärsele 

majandusele; 

6. rõhutab, et ELi toimimise lepingu artikli 191 lõikes 2 on sätestatud, et ELi poliitika 

aluseks on „saastaja maksab” põhimõte; samuti rõhutab, et kui aga teised tähtsamad riigid 

ei peaks võtma samaväärseid kohustusi kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, hoitakse 

jätkuvalt kehtivatena ja tugevdatakse vajaduse korral süsinikdioksiidi heite ülekandumist 

puudutavaid sätteid, mis on eelkõige suunatud sektoritele, mida iseloomustavad nii 

intensiivne kaubavahetus kui ka tootmise suured CO2-ga seotud kulud; on sellegipoolest 

seisukohal, et süsinikdioksiidi lekkega seotud pikemaajaline lahendus tuleb leida ELi 

                                                 
1 „Hea elu maakera võimaluste piires” (COM(2012)0710).  
2 Eurostati andmed keskkonnatoodete ja -teenuste sektori kohta, millele on osutatud kliima- ja energiapoliitika 

raamistikus ajavahemikuks 2020–2030 (COM (2014) 0015). 
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heitkogustega kauplemise süsteemi eelseisval läbivaatamisel või kehtestades süsiniku 

sisalduse piirimaksude kohandamise süsteemi; peab väga oluliseks, et Euroopa tööstuse 

tuumiksektorites, sealhulgas energiamahukates tööstusharudes ning Euroopa säästvama 

põllumajandustööstuse/põllumajandustootmise puhul, välditakse süsinikdioksiidi heite 

ülekandumist; tunnistab vajadust vähendada toiduainetööstuse sõltuvust fossiilkütustest; 

7. rõhutab, et see kokkulepe peaks samal ajal hõlmama üldist toiduga kindlustatuse 

eesmärki; 

8. rõhutab, et viivitamine meetmete võtmisel suurendab kliimamuutuste leevendamise ja 

nendega kohanemise kulusid ning ahendab võimalikke tehnoloogiavalikuid; on 

seisukohal, et varajane tegevus avaldab positiivset mõju Euroopa tööstusettevõtjate ja 

energiatootjate konkurentsivõimele pikaajalises plaanis; 

9. soovitab komisjonil edendada ELi tööstuse ja energeetika jaoks võrdsete 

konkurentsitingimuste säilitamise eesmärgil ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 

ühendusi – enne või pärast ELi 2020. aasta järgse heitkogustega kauplemise süsteemi 

põhjalikku struktuurireformi, mis parandab selle tõhusust – teiste heitkogustega 

kauplemise süsteemidega, et luua edaspidi ülemaailmne saastekvootide turg ning sellega 

oluliselt vähendada ülemaailmseid heitkoguseid kulutõhusal viisil ja tõsta tööstuse 

konkurentsivõimet; kutsub komisjoni üles võtma kaitsemeetmeid, mis tagavad, et ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi ja teiste heitkogustega kauplemise süsteemide 

ühendamisega ei kahjustata ELi kliimaeesmärkide saavutamist ning ELi heitkogustega 

kauplemise süsteemi kohaldamisala; peab sellega seoses tervitatavaks, et töötatakse välja 

ülemaailmne heitkogustega kauplemise süsteem ja muud hinnakujundusmehhanismid, 

sealhulgas neljas maailmajaos kasutusel olevat 17 heitkogustega kauplemise süsteemi 

(moodustavad 40% ülemaailmsest SKPst), mis aitavad vähendada süsinikdioksiidi heite 

ülekandumise ohtu; rõhutab, et ettevõtete kulude vähendamine ja võrdsete võimaluste 

pakkumine, ülemaailmne kaubandussüsteem võiks pakkuda vahendit ülemaailmsete 

kliimakaitse eesmärkide tugevdamiseks; 

10. kutsub komisjoni üles ausa konkurentsi säilitamiseks ELis kohaldama kolmandatest 

riikidest imporditavatele energiamahukate toodete suhtes hinnakorrektsiooni, mis võtaks 

arvesse kulusid, mis on võrdsed CO2 saastetasudega Euroopa Liidus; 

11. rõhutab, et on vaja tagada saastekvootide pikaajaline hinnastabiilsus, prognoositav 

õiguskeskkond, mis reguleeriks kasvuhoonegaaside heite vähendamisele ja vähese 

süsinikdioksiidiheitega majandusele suunatud investeeringuid; 

12. nõuab kogu maailmas järkjärgulist loobumist keskkonnale kahjulikest toetustest, 

sealhulgas fossiilkütuste toetustest, mis moonutavad konkurentsi ja energia siseturgu, ei 

soodusta rahvusvahelist koostööd ning takistavad innovatsiooni; nõuab, et kokkuleppesse 

lisataks konkreetsed meetmed, sealhulgas ajakava nende toetuste järkjärguliseks 

kaotamiseks kogu maailmas samuti märgib, et tuleb toetada ja julgustada investeeringute 

tegemist ettevõtetesse, kes näitavad üles positiivset lähenemisviisi kasvuhoonegaaside 

heite vähendamisele ning kes seetõttu tunnistavad, et toetuste abil, kui neid õigesti 

kasutada, saab aidata kaasa säästva majanduse arendamisele; 

Kliimatehnoloogiate väljatöötamise ja kasutuselevõtu toetamine 

13. rõhutab, kui tähtis on hinnata majandussüsteemide potentsiaali vähendada oma 

süsihappegaasi heitkoguste mahukust fossiilkütustest sõltuvuse vähendamisega; on 

arvamusel, et see hindamine peab tuginema tehnilistele ja teadusuuringutele ning olema 
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seatud eesmärkidega ajaliselt kooskõlas; rõhutab, kui tähtis on, et EL oleks selles 

valdkonnas eeskuju nii enda algatustega kui ka edendades koostööd oma rahvusvaheliste 

partneritega; 

14. toonitab, et mittemidagitegemisel on tõsised ja tihtipeale pöördumatud tagajärjed, sest 

kliimamuutused mõjutavad kõiki piirkondi maailmas erineval, kuid väga kahjustaval 

viisil, mis põhjustab ulatuslikku rännet ja inimeste hukkumist ning majanduslikku, 

keskkonnaalast ja sotsiaalset kahju; rõhutab, kui olulised on teaduslikud andmed 

pikaajaliste poliitiliste otsuste tegemiseks ning rõhutab, et ambitsioonikus peaks põhinema 

usaldusväärsetel teaduslikel soovitustel; toonitab, et kliimaeesmärkide täitmiseks ja ELi 

keskkonnasäästliku majanduse kasvu hõlbustamiseks on hädavajalik kogu maailmas 

kooskõlastatult nii poliitiliselt kui ka rahaliselt edendada teadus- ja arendustegevust ning 

innovatsiooni puhta ja taastuvenergia tehnoloogia valdkonnas, suurendades sektoris 

tegevate kvalifitseeritud töötajate arvu ning edendades teadmisi ja parimaid tavasid, 

tagades samal ajal, et tööjõu õiglase üleminekuga luuakse kvaliteetseid töökohti; rõhutab, 

et tuleb parandada koordineerimist ja kliimaga seotud riskide ohjamist ELi ja 

ülemaailmsel tasandil ning luua selge kohanemisstrateegia, ning et oluline on aidata hoida 

ära süsinikumulli tekkimine või suurenemine; 

15. rõhutab, et EL peaks suurendama oma jõupingutusi seoses tehnosiirdega vähem arenenud 

riikidesse, austades kehtivaid intellektuaalomandi õigusi; 

16. märgib, et turumajanduses on innovatsiooni edendamiseks erinevaid viise; kutsub 

komisjoni üles hindama erinevaid mehhanisme, et premeerida teerajajaks olevaid 

ettevõtjaid, kelle suutlikkus innovatsiooniks, tehnosiirdeks ja tehnoloogiate kasutamiseks 

kogu maailmas on erinev; 

17. on seisukohal, et puhta energia tehnoloogiate järjest sagedasem kasutamine valdkondades, 

kus need avaldavad suurimat mõju, sõltub tugeva innovatsioonisuutlikkuse 

suurendamisest ja säilitamisest nii arenenud kui ka tärkava turumajandusega riikides; 

18. märgib, et heitkoguste vajalik vähendamine sõltub vähese CO2-heitega tehnoloogiate 

arendamisest ja kasutamisest; 

19. tunnistab, et tehnoloogilise suutlikkuse suurendamine eeldab tõhusaid 

rahastamismehhanisme; rõhutab, et tuleb tagada kliimameetmete rahastamine 

arenguriikides ning kordab komisjoni nõuet võtta konkreetseid kohustusi selleks, et kõige 

vaesemad ja kõige ebasoodsamas olukorras olevad riigid saaksid Rohelise Kliimafondi 

vahenditest toetust eelisjärjekorras; toetab veel meetmeid, mille abil võetakse ühiselt 

kasutusele rahalisi vahendeid eri allikatest, avalikust ja erasektorist, kahe- ja 

mitmepoolselt; kutsub komisjoni üles hindama võimalust eraldada teatav kogus ELi 

heitkogustega kauplemise süsteemi saastekvoote rahalise toetuse andmiseks vähim 

arenenud riikidele, et rahastada kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise 

meetmeid; 

20. nõuab kliimatehnoloogia keskuse ja võrgustiku ning tehnoloogia täitevkomitee rolli 

täielikku tunnustamist ja toetamist tehnoloogia arendamise hõlbustamisel eesmärgiga 

leevendada kliimamuutusi ja nendega kohaneda; 

Teadusuuringud, tehnoloogia arendamine ja innovatsioon, sealhulgas kosmosepoliitika 

21. juhib tähelepanu asjaolule, et innovatsiooni soodustamine tehnoloogiate ja ärimudelite 

valdkonnas võib edendada nii majanduskasvu kui ka heitkoguste vähendamist; rõhutab, et 
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tehnoloogia iseenesest ei edenda suundumist süsinikuvaese majanduse poole, vaid see 

vajab selgeid poliitilisi signaale, sealhulgas uute tehnoloogiate ja ärimudelite turu- ja 

regulatiivsete tõkete vähendamist, ning avalike vahendite sihipärast kasutamist; julgustab 

liikmesriike suurendama investeeringuid avaliku sektori teadus- ja arendustegevusse 

energeetikas, et aidata luua järgmine ressursitõhusate ja vähese CO2-heitega tehnoloogiate 

laine; 

22. tunnistab teadustegevuse ja innovatsiooni tähtsust võitluses kliimamuutuste vastu ning 

nõuab, et kokkuleppe pooled ei säästaks jõupingutusi, et toetada teadlasi ja edendada neid 

uusi tehnoloogialahendusi, mis suudavad aidata saavutada heitkoguste vähendamise 

eesmärke, mis võidakse seada, nagu ka kliimamuutuse leevendamise ja sellega 

kohanemise meetmeid; 

23. julgustab komisjoni kasutama paremini ära asjaolu, et programm „Horisont 2020” on 

täielikult avatud kolmandatele riikidele selles osalemiseks, eriti energia ja kliimamuutuste 

valdkonnas; 

24. on seisukohal, et ELi kosmosepoliitika ja selle raames tehtavad investeeringud, sealhulgas 

selleks, et saata orbiidile satelliidid, mis täidavad olulist rolli tööstusõnnetuste, metsade 

raadamise, kõrbestumise jms seires, ning koostöö kolmandate riikide partneritega võivad 

täita tähtsat rolli kliimamuutuste mõju jälgimisel ja käsitlemisel kogu maailmas; 

Energia valdkond 

25. rõhutab, et EL peab Pariisis tegema suurimaid jõupingutusi, et julgustada kõiki osapooli 

kohaldama terviklikku lähenemisviisi, mis ühendab heitgaaside vähendamise 

energiatõhususel ja taastuvatel energiaallikatel põhineva uue energiamudeliga; 

26. toob esile, kui suure võimaluse heitkoguste vähendamiseks annab suurem energiatõhusus 

ja puhta energia kasutamine; on seisukohal, et energia võimalikult tõhus kasutamine kogu 

maailmas on esimene samm energiaga seotud heitkoguste vähendamise suunas, aidates 

lahendada ka kütteostuvõimetuse leevendamise probleemi; 

27. nõuab selliste kohalike kogukondade kaasavat osalemist, keda mõjutavad asjaomased 

leevendamis- ja kohanemisprotsessid ja -projektid; rõhutab, kui oluline on energia 

tootmine detsentraliseerida, soodustades nimelt kohalikke ühendusi, kodanike 

taastuvenergiaalaseid projekte ja tegevust, mille eesmärk on isetootmise ja tarbimise 

stimuleerimine, et edendada üleminekut fossiilkütustepõhiselt majandussüsteemilt 

taastuvenergiapõhisele süsteemile; 

28. juhib tähelepanu kliimamuutustele vastupanuvõimeliste metsade olulisele süsinikuheite 

leevendamise potentsiaalile tänu tõhusamale CO2 sidumisele, säilitamisele ja 

asendamisele; samuti rõhutab ökoloogiliste ja puidutoodete potentsiaali ning eelkõige 

säästva bioenergia sektori pakutavaid võimalusi ning metsade ja muu maakasutuse 

olulisust CO2 sidumise ja säilitamise alles hoidmisel ja suurendamisel; rõhutab, et koos 

süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiaga võib biomass energiatootmise 

kütusena aidata süsinikdioksiidiheiteid märkimisväärselt vähendada; nõuab, et 

tunnustataks taastuvate toorainete, nagu põllumajandusest, rohumaadelt ja metsandusest 

pärit toorainete heitkoguste leevendamise omadusi ning nende panust 

keskkonnasäästlikkusse majanduskasvu ja majanduse CO2-heite vähendamisse, ning et 

nende toorainete kasutamist soodustataks; märgib, et kogu metsade CO2-heide vähenes 

2001.–2015. aastal rohkem kui 25% ja seda peamiselt ülemaailmse metsade raadamise 

määra vähenemise tõttu; ning kutsub seetõttu ELi üles suurendama rahvusvahelist 
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rahastamist metsade raadamise vähendamiseks arenguriikides; märgib vajadust luua 

lihtne, läbipaistev ja ühtne arvestusraamistik maakasutuse, maakasutuse muutuse ja 

metsanduse sektoritest tuleneva heite ja selle sidumise kohta; 

29. tuletab meelde, et transpordisektor on energeetikasektori järel suuruselt teine 

kasvuhoonegaaside heite tekitaja; toonitab vajadust võtta mitmesuguseid meetmeid selle 

sektori heitkoguste vähendamiseks ja teha silmapaistvamaid ELi algatusi, et arendada ja 

võtta kasutusele alternatiivkütuste taristu, stimuleerida rohkem täiustatud biokütuste 

tootmist ja kasutamist ning kiirendada transpordi elektrifitseerimist; 

30. rõhutab, kui tähtis on arendada taristuinvesteeringuid koos liikmesriikidega, et soodustada 

piiriülest energia vabakaubandust; 

31. peab kiiduväärseks jõupingutusi, mida on tehtud ELi ja USA energeetikaministeeriumi 

vahelise koostöö nimel, eriti seoses kliimamuutustealase tehnoloogia teadusuuringutega; 

on seisukohal, et ELi ja teiste tähtsamate riikide vaheliseks tihedamaks teaduskoostööks 

on palju võimalusi; rõhutab, et avaliku sektori vahenditest rahastatud teadusuuringute 

tulemused peaksid olema tasuta kättesaadavad; 

32. nõuab, et komisjon kasutaks linnapeade pakti, et teavitada oma läbirääkimiste 

positsioonist, sest linnad, piirkonnad ja kohalikud kogukonnad on peamised osalejad, kes 

tagavad kliimaalaste õigusaktide ja meetmete tulemusliku rakendamise kohalikul tasandil; 

33. märgib, et biomajandus võib aidata oluliselt kaasa taasindustrialiseerimisele ja töökohtade 

loomisele ELis ja kogu ülejäänud maailmas; 

34. märgib, et kokkuleppes tuleks arvesse võtta potentsiaali, mis peitub maakasutuse, 

maakasutuse muutuse ja metsanduse valdkonnas, mis aitab kaasa ELi eesmärgile 

vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks vähemalt 40% võrreldes 1990. 

aasta tasemega; 

35. kutsub Prantsuse valitsust üles alustama hea tahte märgiks tõsiseid läbirääkimisi Euroopa 

Parlamendiga, et teha tööd selle nimel, et Euroopa Parlamendil oleks üks asukoht, et 

seeläbi vähendada suurel määral CO2-heidet, mis tuleneb asjaolust, et Euroopa Parlamendi 

asukoht on nii Brüsselis kui ka Strasbourgis1; 

36. tunnustab USAd ja Hiinat võetud kohustuse eest maailma kliima valdkonnas aktiivsemalt 

tegutseda; tunneb heameelt, et need signaalid aitavad Pariisis jõuda positiivse tulemuseni 

ning nõuab seda arvestades, et mõlemad riigid tagaksid, et nende võetud kohustusest 

saavad konkreetsed meetmed; juhib tähelepanu keskkonnaalasele, ühiskondlikule ja 

majanduslikule kasule, mida kindlad ülemaailmsed kohustused toovad ELi tööstuse 

konkurentsivõimele, ning on arvamusel, et ELil peaks olema suurem roll ülemineku 

soodustamisel ülemaailmsele kohustuste ja strateegiate süsteemile kliimamuutuste vastu 

võitlemiseks; rõhutab, et selline kohustus, mis loob kõigile kodanikele tõelise pikaajalise 

väärtuse, aitab kaasa tugevatele rahvusvahelistele suhetele, mis on suunatud pikaajalise 

rahu, solidaarsuse ja jätkusuutlikkuse saavutamisele; peab kahetsusväärseks, et mõned 

arenenud riigid suurendavad jätkuvalt oma heitkoguseid ühe elaniku kohta; 

37. tuletab kokkuleppe pooltele ja ÜRO-le endale meelde, et individuaalne tegutsemine on 

sama tähtis nagu valitsuste ja institutsioonide tegevus; seepärast nõuabki suuremaid 

                                                 
1 Strasbourgi asukoha kasutamise tõttu tekib kokku vähemalt 18 884,5 tonni CO2 aastas. Otsus võtta kasutusele 

ühe, Brüsselis asuva asukohaga korraldus aitaks Euroopa Parlamendi sõnul säästa igal aastal peaaegu 19 000 

tonni CO2, nagu on märgitud Eco-Logica Ltd. 2007. aasta septembri uuringus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi 

kahe asukohaga korralduse keskkonnakulusid. 
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jõupingutusi elanikkonna teadlikkuse parandamise ja teavituskampaaniate või -tegevuse 

raames väikeste või suurte žestide tegemiseks, mis aitavad võidelda kliimamuutuste vastu 

arenenud ja arenguriikides. 
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