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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK 

„2050: tulevik algab täna – soovitused tulevaseks ELi integreeritud 
kliimakaitsepoliitikaks” kohta 
(2008/2015(INI)) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse kodukorra artikli 175 kohaselt vastu võetud parlamendi 25. aprilli 2007. 
aasta otsust, millega moodustatakse kliimamuutuste ajutine komisjon1;  

– võttes arvesse erinevates poliitikavaldkondades kehtivaid ELi keskkonnaalaseid 
õigusakte, mis annavad positiivse panuse võitlusse kliimamuutuse vastu (A lisa), ning 
võttes arvesse oma resolutsioone kliimamuutuse kohta, eelkõige neid, mis võeti vastu 
käesoleva 6. koosseisu ametiaja jooksul (B lisa); 

– võttes arvesse oma 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni ülemaailmse kliimamuutuse 
piiramise kohta 2 Celsiuse kraadiga: edasine tegevuskäik Bali kliimamuutuse 
konverentsiks ja järgnevateks aastateks (COP 13 ja COP/MOP 3)2; 

– võttes arvesse oma 31. jaanuari 2008. aasta resolutsioon Bali kliimamuutuse konverentsi 
(COP 13 ja COP/MOC 3) tulemuste kohta3;  

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni komisjoni rohelise raamatu 
„Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks” 
(KOM(2007)0354) kohta4; 

– võttes arvesse oma 21. mai 2008. aasta resolutsiooni kliimamuutuste teaduslike faktide 
kohta: tulemused ja soovitused otsuste tegemiseks5; 

– võttes arvesse G8 tippkohtumisel Jaapanis Hokkaido saarel Toyakos vastu võetud 
deklaratsiooni teemal „Keskkond ja kliimamuutus”, milles seatakse pikaajaline eesmärk 
vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2050. aastaks poole võrra;  

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni 
osaliste 14. konverentsi (COP 14) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat 
konventsiooniosaliste neljandat konverentsi (COP/MOP 4), mis toimub Poolas Poznanis 
1.–12. detsembril 2008; 

– võttes arvesse 12. ja 13. juunil 2008 toimunud kodanike foorumit kliimamuutuste teemal; 

– võttes arvesse 20. ja 21. novembril 2008 toimuvat Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
parlamentide ühiskohtumist, mille teemaks on energia ja säästev areng; 

                                                 
1 ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 652 +18.2.2008. aasta protokolli punkt 7. 
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0537. 
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0032. 
4 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0125. 
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0223. 
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– võttes arvesse Eurobarameetri eriuuringu nr 300 tulemusi eurooplaste suhtumise kohta 
kliimamuutusesse; 

– võttes arvesse kliimamuutuste ajutise komisjoni avalikke kuulamisi ja arvamuste vahetusi 
kliimamuutuste teemal kõrgelseisvate isikutega ning delegatsioonide visiitide tulemusi;  

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45; 

– võttes arvesse kliimamuutuste ajutise komisjoni raportit (A6-0000/2008), 

Poliitilised suunised 

A. arvestades, et looduse kaitsmine on ülesanne, mis läheb üle ühelt põlvkonnalt teisele; 

B. arvestades, et Euroopa Parlamendi eelkõige käesoleva koosseisu ajal tehtud töö 
kliimamuutuse alal kujutab endast ideede allikat ja tegutsemisjuhist, et välja töötada ELi 
integreeritud kliimakaitsepoliitika; 

C. arvestades, et Euroopa Liidu identiteeti loov juhtroll rahvusvahelises võitluses globaalse 
soojenemise vastu kujutab Euroopa kodanike suhtes kohustust keskpika ja pika 
perspektiiviga kliimakaitse eesmärke mitte üksnes sõnastada, vaid neid kaugelenägelike 
poliitiliste meetmete kaudu ka saavutada; 

D. arvestades, et Euroopa kodanike praegused, aga ka järgnevad parlamentaarsed esindused 
ja esindajad peaksid juhinduma nendest kliimapoliitilistest põhimõtetest nagu ka 
säästvuse, põlvkondadevahelise sotsiaalse sallivuse ja õigluse põhimõtetest ega tohiks 
järele anda vajalike kliimakaitse eesmärkide elluviimisel; 

E. arvestades, et kliimamuutus kujutab endast probleemi, mille jaoks ei ole olemas poliitilist 
terviklahendust, kuid olemasolevate võimaluste liitmine ja tõhususe järsk tõstmine 
majanduse ja ühiskonna kõigis valdkondades võivad kaasa aidata ressursside ja jaotusega 
seotud probleemi lahendamisele ning tasandada teed kolmandaks tööstusrevolutsiooniks; 

F. arvestades, et Euroopa Keskkonnaagentuuri 2006. aasta andmeil langeb ELis energia 
tootmisele 30,9 % kasvuhoonegaaside üldheitest, transpordisektorile 19,4 %, 
kodumajapidamistele ja teenindussektorile 14,6 %, ehitusele ja tööstuslikule tootmisele 
12,9 %, põllumajandusele 9,2 %, tööstuslikele protsessidele 8,1 % ja 
jäätmekäitlussektorile 2,9 % kõikidest heitkogustest ning ülejäänud heiteid tekitavad 
keemilised lahustid ja määramata põlemisprotsessid; 

G. arvestades, et paljud sektorid panustavad juba kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisse ning juba on kättesaadavad paljud odavad võimalused kliimamuutuse 
leevendamiseks, samuti tehnoloogiad tõhususe suurendamiseks, kuid nende ulatuslikku 
kasutust takistavad turulepääsu tõkked, bürokraatlikud raskused ja kõrged 
rahastamiskulud; 

H. arvestades, et kliimamuutusest ei saa võitu üksnes heitkoguste vähendamisega kõigis 
üksiksektorites, vaid et probleemile tuleb läheneda süstemaatiliselt, et leida poliitikas 
valdkonnaüleseid lahendusteid ning saavutada sidusa õigusloome abil üldühiskondlikke 
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muutusi tootmises ja tarbimises; 

Rahvusvaheline mõõde: 2012. aastale järgnev ajajärk, kliimaalane välispoliitika ja 
rahvusvaheline kaubandus  

I. arvestades, et 2012. aasta järgse kokkuleppe üle peetavaid läbirääkimisi, mida juhib ÜRO 
vastavalt Bali tegevuskavale, peetakse järgmistes põhivaldkondades: heitkoguste 
vähendamine ja uued siduvad vähendamiseesmärgid, kohanemismeetmed, metsade 
hävitamine, tehnoloogia areng vähendamis- ja kohanemismeetmeid silmas pidades, 
vajalikud rahastamisallikad ja lõpuks paindlike mehhanismide läbivaatamine vastavalt 
Kyoto protokolli Marrakeshi lepingutele; 

J. arvestades, et 2012. aasta järgse kokkuleppe üle peetavad läbirääkimised tuleb 2009. 
aasta lõpus toimuval Kopenhaageni kliimakonverentsil (COP 15) lõpule viia, et vältida 
lünka esimese ja teise kohustuste perioodi vahel; 

K. arvestades, et Euroopa Ülemkogu 2008. aasta kevadisel kohtumisel rõhutati vajadust 
kiirendada Bali tegevuskava läbirääkimiste tempot, et kooskõlas ELi seatud 2°C 
eesmärgiga sõlmida 2009. aastaks uus kliimakaitse kokkulepe; 

L. arvestades, et maailma juhtivad tööstusriigid toetasid hiljutisel G8 tippkohtumisel 
Jaapanis Hokkaido saarel Toyakos süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamist poole võrra 
2050. aastaks ning kavatsevad järgida seda eesmärki 2012. aasta järgse kokkuleppe üle 
peetavatel läbirääkimistel; 

M. arvestades, et kliimamuutus võib veelgi teravdada rahvusvahelistes suhetes juba 
olemasolevat konfliktipotentsiaali, näiteks kliimast ajendatud ränne, üleujutustest ja 
rannajoone taandumisest tingitud territooriumi kaotus ning piirivaidlused, haritava maa 
vähenemise tõttu tekkivad konfliktid ressursside pärast või laienev veepuudus; 

N. arvestades, et Euroopa Ülemkogu 2008. aasta kevadisel kohtumisel tehti komisjonile 
ülesandeks esitada kliimakaitse meetmete rahastamiseks ELi strateegia, mille eesmärk on 
heite vähendamine ja kliimamuutusega kohanemine koos teadus- ja arendustegevusega 
vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate väljatöötamiseks ja nende tehnosiire; 

O. arvestades, et olemasolevad rahalised vahendid kahanemismeetmeteks on arenguriikides 
täiesti ebapiisavad ning neid tuleks oluliselt suurendada; 

P. arvestades, et moodsate keskkonnatehnoloogiate väljatöötamine ja siire on oluline eeldus 
selleks, et edukalt ellu viia heitkoguste globaalset vähendamist ja kohanemisstrateegiaid; 

Q. arvestades, et tehnosiiret takistavad mure intellektuaalomandi õiguste kaitse pärast, 
nõrgad poliitilised institutsioonid ja õigusriikluse puudumine ning üldine kapitali 
vähesus; 

R. arvestades, et Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ei ole rahvusvahelise 
kliimakaitse alternatiivne läbirääkimisfoorum ning et 2012. aasta järgse kokkuleppe 
eduka sõlmimiseta ei saa loota maailmakaubanduse panusele kliimakaitsesse; 
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Energia 

S. arvestades, et ülemaailmselt on nafta primaarenergia tarbimises umbes 35 % osakaaluga 
tähtsaim energiaallikas, järgnevad süsi 25 % ja maagaas 21 % osakaaluga; arvestades 
aga, et odava ja külluses leiduva fossiilenergia ajajärk on lõppemas; 

T. arvestades, et Rahvusvaheline Energiaagentuur prognoosib 2030. aastaks maailma 
energiavajaduse suurenemist vähemalt 60 % võrra ning selle kasvava energiavajaduse 
taga on ka tärkava majandusega riigid; 

U. arvestades, et kasvava energiavajaduse katmine üksnes fossiilkütustega on keskpikas ja 
pikas perspektiivis võimatu ning et järgmiste aastate investeerimisotsused hakkavad 
määrama eelseisvate aastakümnete energiasüsteemi ja energialiikide struktuuri; 

V. arvestades, et kasvava energiavajaduse tõttu on vaja võtta mitmeid üksteist täiendavaid 
meetmeid, nagu fossiilkütustel töötavate elektrijaamade hädatarvilik moderniseerimine, 
tõstmaks oluliselt tõhusust, uute elektrijaamade ehitamine ja taastuvenergia kasutuse 
pidev laiendamine; 

W. arvestades, et energiasääst on ressursside säästmise ja seega ka kliimakaitse odavaim ja 
puhtaim viis; 

X. arvestades, et tuumaenergia kasutamine – olenemata uraani kättesaadavusest – tõstatab 
endiselt selgitamata küsimusi seoses tuumajäätmete ohutu lõppladustamise ja tehnoloogia 
levikuga ebademokraatlikele riikidele;  

Y. arvestades, et ITER-projektiga on Euroopast saanud termotuumasünteesi kui ühe 
võimaliku uue energiaallika arenduskeskus; 

 

Biokütused 

Z. arvestades, et praegune biokütusepoliitika on toonud kaasa eesmärgikonflikti, mida 
iseloomustavad ühest küljest toiduainete nappus ja hinnatõus ning teisest küljest suurenev 
energiavajadus ja alternatiivsete kütuste otsingud; 

AA. arvestades, et biomassi tootmine energia ja kütuse saamise eesmärgil pakub paljudele 
arenguriikidele uusi majanduslikke võimalusi ja suurendab nende sõltumatust energia 
impordist; 

AB. arvestades, et paljude esimese põlvkonna biokütuste heite vähendamise potentsiaal on 
võrreldes tavakütustega ulatusliku elutsükli analüüsi põhjal osaliselt märgatavalt 
vähenenud ning siiani ei ole suudetud rahuldavalt lahendada selliseid küsimusi nagu 
säästvus, keskkonnatoime ja külvipinna kasutamine konkurentsis toiduainete tootmisega; 

AC. arvestades, et säästev biokütusepoliitika peaks olema suunatud sellele, et määrata 
kindlaks esimese põlvkonna biokütuste tootmise säästvuskriteeriumid ning edendada 
ühtlasi teise põlvkonna biokütuste ideoloogiavaba arendamist; 
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AD. arvestades, et õlitööstus rajab alles biokütuste vastava nõudluse korral laialdase vajaliku 
infrastruktuuri uute kütuste jaoks, kuid autotööstuses on siiski tehtud tehnoloogilisi 
edusamme, mis võimaldavad sõidukis paikneva sensori abil kindlaks teha bensiini ja 
biokütuse seguvahekorda, ning selle tehnilise lisavarustuse abil saavad ka vanemad 
sõidukid biokütust tankida, mis aitab kaasa kogu autopargi CO2 heite vähendamisele; 

Energiatõhusus 

AE. arvestades, et 40 % energia lõpptarbimisest läheb hoonete arvele ja nii põhjustab 
hoonestatud keskkond 33 % kõikidest kasvuhoonegaaside heitkogustest; 

AF. arvestades, et hoonetel (elamud ning kommerts- ja avaliku sektori kinnisvara) on tohutu 
ja kulutõhus potentsiaal CO2 heite vähendamiseks soojusisolatsiooni ning kütte- ja 
jahutussüsteemide, elektri- ja ventilatsiooniseadmete moderniseerimise teel; 

AG. arvestades, et passiivmajad ehk madala energiatarbega hooned on tihtipeale 
ebaesteetilised; 

AH. arvestades, et elektri- ja elektroonikaseadmete tõhususstandardeid on vaja pidevalt 
kontrollida ning kohandada turu arengutega, ühtlasi on vaja standardeid laiendada 
suurtele tööstusseadmetele ning kaaluda ooterežiimi keelustamist uute seadmete puhul; 

 

Liikuvus ja logistika 

AI. arvestades, et transpordi kasvu ja üldise majanduskasvu vahelise seose katkestamine on 
ELi transpordipoliitika põhieesmärk, sellest hoolimata on nõudlus transporditeenuste 
järele kasvanud kiiremini kui SKT ja transpordi heite juba niigi suur osakaal 
kasvuhoonegaaside heites ELis suureneb seetõttu edasi; 

AJ. arvestades, et praegu langeb umbes üks kolmandik ELi energia lõpptarbimisest transpordi 
arvele ning transpordisektor sõltub peaaegu täielikult (97 % ulatuses) naftapõhistest 
kütustest (bensiin ja diislikütus); 

AK. arvestades, et ELi kasvuhoonegaaside heitkogused oleksid ajavahemikul 1990–2005 
vähenenud 7,9 % asemel 14 % võrra, kui transpordisektor oleks saavutanud samasuguse 
vähendamise kui muud sektorid; 

AL. arvestades, et 80 % Euroopa rahvastikust elab linnapiirkondades, kus tekitatakse 40 % 
transpordist lähtuvast koguheitest, kusjuures liiklusummikud, mis peamiselt koonduvad 
samuti linnapiirkondadesse, lähevad ELile maksma umbes 1 % SKTst; 

AM. arvestades, et liikuvus linnas on ühest küljest otseselt seotud individuaalse 
elukvaliteediga, aga teisest küljest langeb just linnades toimuva erasõidukite liikluse 
arvele oluline osa kasvuhoonegaaside heitest ning muudest keskkonnaprobleemidest, 
nagu õhureostus ja müra, ning selle asemel et edendada paljude kodanike elukvaliteeti, 
kahjustab erasõidukite liiklus seda mõnel juhul negatiivse tervisemõju tõttu 
märkimisväärselt; 
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AN. arvestades, et pool kõigist ELi kodanike sooritatud sõitudest on lühemad kui 5 km; 

AO. arvestades, et igapäevases piirkondlikus liikluses ning tööle ja tagasi sõitmise puhul on 60 
% autosõitudest ja 90 % rongisõitudest kuni 30 km pikkused; 

AP. arvestades, et ajavahemikul 2001–2006 on vähenenud kaubavedu raudteel ja veeteed 
mööda (vastavalt 18,6 protsendilt 17,7 protsendini ning 6,5 protsendilt 5,6 protsendini), 
samas kui maanteeveod on kasvanud (74,9 protsendilt 76,7 protsendini); 

AQ. arvestades, et reisijate ja kaupade veetransport on üks kõige energiatõhusamaid 
transpordiliike ning kaupade osakaal, mille puhul ELis kasutatakse veetransporti, on 
ligikaudu 40 %; 

AR. arvestades, et hinnangute kohaselt moodustab siseveetranspordi energiakulu ühe tonni 
kauba ja kilomeetri kohta ühe kuuendiku maanteeveo energiakulust ja poole raudteeveo 
energiakulust; 

AS. arvestades, et ülemerekaubandus kasvab ja laevaehitus liigub suuremate konteiner- ja 
reisilaevade suunas, mis tarbivad rohkem raskõli ja saastavad seega keskkonda veelgi 
enam, samas ei osale rahvusvaheline laevandus rahvusvahelistes kliimakaitse 
jõupingutustes; 

AT. arvestades, et lennundussektori järkjärguline liberaliseerimine ja õigusliku reguleerimise 
piiramine läinud aastakümnel oli ühest küljest oluline eeldus Euroopa lennuliikluse 
dünaamiliseks arenguks, kui reisilennud ELi siseselt ajavahemikul 1995–2004 suurenesid 
49 % võrra, kuid teisest küljest tõusid ka kogu lennundussektori CO2 heitkogused aastatel 
1990–2005 79 % võrra; 

AU. arvestades, et lennundussektori kasv suurendab jätkuvalt keskkonnamõju tehnilistest ja 
talitluslikest parandustest hoolimata, kuid siiani ei ole toimunud laiemat arutelu 
lennukimootorite siduvate heitnormide üle mootorite tehnoloogilise täiustamise eesmärgil 
ning puuduvad sellekohased uuringud rakendatavuse kohta; 

AV. arvestades, et lennutranspordi kaudu satuvad atmosfääri lisaks süsinikdioksiidile ka 
lämmastikoksiidid, veeaur, sulfaadi- ja tahmaosakesed, mis valitsustevahelise 
kliimamuutuste rühma (IPCC) hinnangute kohaselt suurendavad lennutranspordi heite 
üldmõju kaks kuni neli korda, kusjuures selles hinnangus ei võeta arvesse kiudpilvede 
tekke lisamõju; 

Turism ja kultuurimälestised 

AW. arvestades, et UNESCO maailma kultuuripärandi keskuse uuringu andmetel ohustavad 
ühte kümnendikku kõikidest maailma kultuurimälestistest või maailma kultuurmaastikest 
kliimamuutuse tagajärjed; 

AX. arvestades, et Euroopa on Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) andmetel maailma 
tähtsaim turismipiirkond ja 2006. aastal oli kõikidest rahvusvahelistest turismi eesmärgil 
saabumistest 55 % puhul sihtkoht Euroopa; 
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AY. arvestades, et kliimamuutus võib põhjustada turismivoogude muutumist ning need 
muutused tooksid asjaomaste puhkusepiirkondade jaoks kaasa olulist majanduslikku 
kahju; 

Heitkogustega kauplemise süsteem ja tööstusheide 

AZ. arvestades, et ELi heitkogustega kauplemise süsteem on ainulaadne vahend heitkoguste 
võimalikult suure tõhususega vähendamiseks ning see on eeskujuks sarnastele 
süsteemidele, mille ühitatavus tuleks siiski tagada; 

BA. arvestades, et heitkogustega kauplemise jaoks edasiste vähendamiseesmärkide 
sõnastamisel tuleks arvesse võtta eelkõige ka investeerimistsükleid (uudsete 
tootmismeetodite kättesaadavus, kapitalivajadused, ajaline komponent); 

BB. arvestades, et tugevdada tuleks puhta arengu mehhanismi ja ühisrakenduse põhiideed: 
moodsate ja tõhusate tehnoloogiate levikut;  

BC. arvestades, et tööstuslike elektrimootorite ja ajamite energiakulu oleks võimalik oluliselt 
vähendada vastavalt vajadusele, kasutades mootori kiiruse reguleerimist ja mootori osade 
optimeerimist; 

Süsinikdioksiidi kogumine ja ladustamine 

BD. arvestades, et süsinikdioksiidi kogumist ja ladustamist juba kasutatakse väiksemas mahus 
erinevates valdkondades, näiteks nafta ja gaasi ammutamisel, kuid kliimakaitse suure 
tehnoloogiana on see veel algjärgus; 

BE. arvestades, et kulud ja ohud kaaluvad majanduslikud eelised veel üles ning 
süsinikdioksiidi kogumist ja ladustamist kasutavate elektrijaamade efektiivsus langeb 
uusima tehnoloogia kasutamisest hoolimata; 

BF. arvestades, et süsinikdioksiidi kogumise ja ladustamise tehnoloogia võiks 
üleminekutehnoloogiana teel puhtama energiasüsteemi poole aidata vähendada 
elektrijaamade süsinikdioksiidi heitkoguseid ning täiendada taastuvenergia 
väljaarendamist, kuid süsinikdioksiidi kogumine ja ladustamine on protsessi lõppfaasi 
tehnoloogia; 

Põllumajandus ja loomakasvatus 

BG. arvestades, et põllumajandustavade muutused, Euroopa keskkonnaalased õigusaktid ja 
ühise põllumajanduspoliitika viimased struktuurireformid seavad sihiks säästvuse ning 
toovad seega olemasolevate ressursside parema kasutamise teel kaudselt kaasa 
heitkoguste vähenemise; 

BH.  arvestades, et põllumajanduses puuduvad spetsiifilised kliimakaitse eesmärgid – näiteks 
siduvad nõuded metaani ja naerugaasi heite vähendamiseks – nagu ka stimuleerivad 
süsteemid, et ära kasutada juba olemasolevaid võimalusi heite vähendamiseks; 

BI. arvestades, et loomasööda kasvatamine suurtel pindadel aitab oluliselt kaasa 
põllumajanduse kasvuhoonegaaside koguheitele; 
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BJ. arvestades, et looduslähedane loomakasvatus tuleb suuresti kasuks keskkonnale, kuna 
seeläbi hooldatakse maastikku ja säilitatakse karjamaad, kulutades samas vähem energiat 
ja tekitades vähem heiteid; 

BK. arvestades, et kariloomade arv tuleb kohandada kasutada oleva maa suurusega ning 
säästvad karjatamistavad saavad aidata ära hoida mulla erosiooni karjamaadel; 

Metsad 

BL. arvestades, et metsadel on biosfääris suur väärtus, siiski ei ole neil tervikuna turuhinda 
nende arvukatest funktsioonidest globaalses ökosüsteemis hoolimata;  

BM. arvestades, et üle 30 % kogu maailma maamassist on kaetud metsaga, kus esineb rohkem 
kui kaks kolmandikku kõikidest Maal elavatest liikidest, ning et metsad neelavad umbes 
30 % aastas tekkivatest kasvuhoonegaaside heitkogustest; 

BN. arvestades, et ühelt poolt on metsadel tähtis roll kliimamuutuse ärahoidmisel, ent teiselt 
poolt kannatab vähemalt üks kolmandik kogu maailma metsadest kliimamuutuse 
tagajärgede all; 

BO. arvestades, et metsade hävitamise tõsise probleemistiku taga on sellega seotud 
sotsiaalmajanduslikud tegurid, nagu vaesus ja madal arengutase, nõrgad poliitilised 
institutsioonid ja õigusriikluse puudumine, aga ka ebaõiglased omandisuhted ja 
korruptsioon; 

Mullakaitse 

BP. arvestades, et Euroopa muldi ohustavad kiiremini kui kunagi varem pöördumatud kahjud, 
mille ulatust suurendab kliimamuutus; 

BQ. arvestades, et igikeltsa sulamine muudab muldade seisukorda põhjapoolkeral ning 
paiskab suuri metaani lisakoguseid atmosfääri;  

Veemajandus 

BR. arvestades, et veevarude kättesaadavus, joogiveega varustatus, vee tarbimine ja heitvee 
töötlemine on tihedalt seotud majanduslike ja sotsiaalsete raamtingimustega; 

BS. arvestades, et piirkondlikud erinevused Euroopas seoses kättesaadavate veevarudega 
süvenevad veelgi kliimamuutuse tõttu; 

Kalandus 

BT. arvestades, et kala ja mereannid on olulisel kohal meie toidulaual, ookean on suurim 
globaalne süsinikuladu ning biomassi ja toorainete allikas; 

BU. arvestades, et merede toiduvarusid kasutatakse juba ammendaval määral; 

Jäätmehooldus ja ressursside majandamine 
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BV. arvestades, et jäätmekogused kasvavad kõikidest jõupingutustest hoolimata kahjuks 
edasi; 

BW. arvestades, et jäätmeid käsitlevad Euroopa õigusaktid aitavad juba vähendada 
jäätmesektorist pärit kasvuhoonegaaside netoheidet, kuigi kogu potentsiaal ei ole veel 
kasutusele võetud; 

 

Kohanemismeetmed 

BX. arvestades, et iga liiki kohanemismeetmed on tuleviku kindlustamine, et leevendada 
varasemast kasvuhoonegaaside heitest tulenevat kahju ja sellega seotud temperatuuri 
tõusu; 

BY. arvestades, et kohanemismeetmete väljatöötamisel ei piisa üksnes tasuvusanalüüsist, et 
tagada kõigile elanikerühmadele vajalik minimaalne kaitse; 

BZ. arvestades, et aastatuhande ökosüsteemi hinnangu kohaselt ohustab loodusvarade 
kasutamine praegu kahte kolmandikku kõigist ökosüsteemidest, süvendab haavatavust 
kliimamuutuste suhtes ning suurendab seetõttu veelgi survet töötada võimalikult kiiresti 
välja kohanemismeetmed; 

Tervis 

CA. arvestades, et tervishoiusüsteemide ettevalmistamise ja tugevdamisega ning vastavate 
ennetusmeetmetega on võimalik kliimamuutuse mõnesid tagajärgi tervisele kontrolli all 
hoida; 

Majanduskasv ja tööhõive 

CB. arvestades, et Euroopa Ülemkogu 2007. aasta kevadisel kohtumisel kokku lepitud 
kliimapoliitilised eesmärgid on tehnoloogiliselt ja majanduslikult saavutatavad ning 
pakuvad ainukordseid ärivõimalusi tuhandetele Euroopa ettevõtetele; 

CC. arvestades, et paljud ettevõtted ei ole veel piisavalt tajunud kliimamuutusega seotud 
võimalusi ja riske;  

CD. arvestades, et aktiivne panus kliimakaitsesse on ühendatav püsiva majanduskasvu ja 
heaoluga; 

CE. arvestades, et töökohtade ümberjaotus võib aset leida pigem teatavate valdkondade 
siseselt kui eri valdkondade vahel; 

Tulevikutehnoloogiate edendamine 

CF. arvestades, et heitkogustega kauplemine on Euroopa kliimakaitseprogrammi oluline osa, 
et jõuda tõhususe suurendamise teel väiksema kasvuhoonegaaside heiteni; 

CG. arvestades, et tõhususe suurendamine üksi ei saa vallandada tehnoloogilist revolutsiooni, 



 

PE407.892v01-00 12/66 PR\728472ET.doc 

ET 

kuid tõenäoliselt soodustab see ainult selliseid tehnoloogiaid ja protsesse, mis on juba 
välja töötatud ja valmis turuletoomiseks; 

CH. arvestades, et tõhususe suurendamisega ei ole võimalik vähendada täiesti uute ja seetõttu 
ka kallite tehnoloogiate väljatöötamise kulusid ega aidata hõivata turgu juba välja 
töötatud tehnoloogiatel, mis aga on eelkõige pikaajaliste kliimakaitse eesmärkide 
saavutamiseks tungivalt vajalikud; 

CI. arvestades, et heitkogustega kauplemisest üksi ei piisa, et leida väljapääs süsinikdioksiidi 
ummikteelt ja vallandada ulatuslik revolutsioon vähese CO2 heitega tehnoloogiate vallas; 

Arukad arvutisüsteemid ning info- ja sidetehnoloogiad 

CJ. arvestades, et info- ja sidetehnoloogia sektor põhjustab praegu 2 % ülemaailmsest CO2 
heitest, kuid sektor võiks lisaks oma CO2 heite vähendamisele eelkõige välja töötada 
uuenduslikke ja energiatõhusamaid rakendusi kogu majanduse jaoks; 

Rahastamine ja eelarveaspektid 

CK. arvestades, et praegune ELi eelarve ei ole kliimakaitse eesmärkide saavutamiseks piisav, 
kuna kliimamuutusega võitlemise poliitilisele prioriteedile ei ole antud vastavaid 
eelarvevahendeid; 

CL. arvestades, et järgmises finantsraamistikus eraldatakse eelarvevahendid kliimamuutusega 
võitlemiseks ja Euroopa kohanemispoliitika loomiseks, et ELil oleks piisav kliimakaitse 
eelarve järgmisel eelarveperioodil pärast 2013. aastat;  

Haridus, koolitus ja teadlikkuse kujundamine 

CM. arvestades, et kliimamuutusega võitlemise majanduslikud ja ühiskondlik-poliitilised 
meetmed juhatavad sisse kultuurilise muutuse, mis kujundab ümber tavapärased 
harjumused ja eluviisid, kuid tõeliselt säästvat tarbimist ja toorainete kasutust ühiskonna 
kõigis valdkondades ei ole võimalik ellu viia mõtteviisi ja käitumise muutmiseta ning 
selleks tuleb kujundada uued tarbimisharjumused ja eluviisid; 

CN. arvestades, et kliimamuutus annab tõuke tehnoloogiliseks uuenduseks, mille 
majanduslikku võimalust saab ära kasutada üksnes siis, kui tööturul on küllaldaselt 
kvalifitseeritud spetsialiste; 

CO. arvestades, et Eurobarameetri eriküsitlusest (Eurobarameetri eriuuring nr 300) tuleb 
selgelt välja, et suur enamik küsitletutest Euroopas peab kliimamuutust väga tõsiseks 
probleemiks, siiski kurdavad paljud teabe vähesuse üle ning kliimamuutuse vastu 
suunatud isiklikud algatused piirduvad ennekõike lihtsate meetmetega, nagu prügi 
sorteerimine või väiksem energia- ja veekulu, mis ei nõua olulisi käitumise muudatusi 
igapäevases elus; 

CP. arvestades, et vajalik teave on kättesaadav, et analüüsida oma liikumisharjumusi, nagu 
näiteks isikliku sõiduauto kasutamine ja alternatiivsed liikumisviisid (käimine, rattasõit 
või ühistransport); 



 

PR\728472ET.doc 13/66 PE407.892v01-00 

 ET 

CQ. arvestades, et ELi kliimakaitse eesmärgid ja õigusaktid aitavad kohalikel ja omavalitsuste 
otsustajatel parandada elukvaliteeti paljudes Euroopa Liidu linnades ning kohalikud 
algatused linnastutes panustavad oluliselt Euroopa Liidu süsinikdioksiidi heite 
vähendamisesse; 

CR. arvestades, et see ei ole üksnes jaekaubanduse ülesanne taotleda ostjate alternatiivset 
ostukäitumist, vaid ettevõtted tervikuna saavad anda eeskuju säästvuse ja ressursside 
tõhususe vallas oma ärimudelite ja tootmisprotsesside abil ning oma töötajaskonna kaudu 
märgatavalt mitmekordistada kliimasõbralikku toimimist; 

CS. arvestades, et tarbija teavitamine põllumajandustoodete kliimamõjust on enamasti 
puudulik, kuid sihipäraste teavitamiskampaaniatega on võimalik mõjutada tarbijate 
ostukäitumist ning seeläbi saavutada ka tervishoiupoliitika eesmärke; 

2050 – tulevik algab täna  

CT. arvestades, et maailma elanikkonna ressursivajadused ületavad juba praegu maa 
loomuliku taastumisvõime veerandi võrra ja seega jäetakse järeltulevad põlved ilma 
elatusvahenditest; 

CU. arvestades, et tulevaste tootmisviiside ja tarbimiskäitumise alused pannakse suurel määral 
paika praeguste poliitiliste otsustega, mis nõuavad ettenägelikkust ja poliitilist juhtimist, 
ent säästvam eluviis ei ole võimalik ilma majanduse, teaduse, meedia, organiseeritud 
kodanikuühiskonna ja kodanike panuseta; 

CV. arvestades, et kliimamuutus on ülemaailmne keskkonnaprobleem, mille põhjused on 
struktuurilist laadi,  

 

Poliitilised suunised 

1. rõhutab tungivat vajadust lülitada horisontaalset lähenemisviisi järgides kliimamuutus 
uue raamtingimusena kõikidesse tegevus- ja poliitikavaldkondadesse ning võtta ELi 
õigusaktides arvesse globaalse soojenemise põhjusi ja tagajärgi; 

2. tuletab eelkõige meelde vajalikke sihteesmärke võitluses kliimamuutuse vastu ning 
rõhutab keskpika eesmärgi selget seadmist vähendada 2020. aastaks kasvuhoonegaase 20 
% kuni 30 % ning samuti 2050. aastaks seatud pikaajalist vähendamiseesmärki 50 % kuni 
80 %, et 50 %lise tõenäosusega piirata maailma keskmise õhutemperatuuri tõusu kuni 2 
°C võrreldes industriaalajastule eelnenud ajajärgu tasemega; 

3. rõhutab poliitilisi meetmeid ja koostööd rahvusvahelisel, ELi ja liikmesriikide tasandil, 
mida Euroopa Parlament on kliimakaitseks korduvalt ette pannud; 

4. tajub Euroopa Liidu kohustust võtta juhtroll rahvusvahelistel läbirääkimistel ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel COP ja MOP tasandil, aga ka teistel 
rahvusvahelistel foorumitel; lisaks viitab sellele, et ELil ja liikmeriikidel on kindlasti vaja 
täita Kyoto protokolli eesmärgid, et seda juhtrolli usutavalt täita; 
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5. jagab seisukohta, et moodsate keskkonnatehnoloogiate väljatöötamine, kasutamine ja 
eksport aitab kaasa Lissaboni strateegia ja ELi Kyoto eesmärkide, nagu ka muude 
kliimakaitse eesmärkide saavutamisele, võimaldades sel moel teoks teha keskkonnakaitse 
eesmärke ja majanduskasvu; 

6. rõhutab vajadust saavutada kõigepealt drastiline tõhususe suurendamine kõigis 
igapäevaelu valdkondades ning kõrvuti sellega alustada säästvat tootmis- ja tarbimisviisi 
ressursside teadliku säästmisega taastuvate energiaallikate alusel;  

7. rõhutab sellega seoses, et vaja on kontrollida ELi eelarvet ning olemasolevaid ja tulevasi 
rahastamisvahendeid, kas nad on ühitatavad ELi kliimakaitsepoliitika eesmärkidega ning 
vajaduse korral neid kohandada; 

8. rõhutab, et edukas teadus- ja arendustegevuse poliitika saab võimalikuks alles siis, kui 
praktiliselt rakendatakse uudseid tehnoloogiaid, millele on tagatud turulepääs; 

Rahvusvaheline mõõde: 2012. aastale järgnev ajajärk, kliimaalane välispoliitika ja 
rahvusvaheline kaubandus  

9. nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu järgmised eesistujariigid võtaksid juhtrolli 
rahvusvahelistel läbirääkimistel 2012. aasta järgse kokkuleppe üle ning jõuaksid 2009. 
aastaks vastava kokkuleppe sõlmimiseni, et jääks piisavalt aega tulevase kliimakaitse 
kokkuleppe ratifitseerimiseks ning välditaks lünka kohustuste perioodide vahel; 

10. rõhutab, et uus kliimakaitse kokkulepe peaks sündima ÜRO vahendusel ning rajanema 
„ühise, aga erineva vastutuse” põhimõttel, kusjuures tööstusriigid annavad selge panuse 
heitkoguste vähendamisesse, samas kui arenguriigid kohustuvad samuti võtma 
kliimakaitse meetmeid oma võimaluste piires;  

11. rõhutab, et 2012. aasta järgne kokkuleppe tuleks kooskõlla viia ÜRO ja ELi 
rahvusvaheliste poliitiliste tegevuskavade muude eesmärkidega, nagu bioloogilise 
mitmekesisuse säilitamine, aastatuhande arengueesmärgid või julgeoleku küsimused, et 
saaks ära kasutada poliitilist sünergiat; 

12. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lülitama heite vähendamise nõuded ja 
kliimamuutuse tagajärgedega kohanemise meetmed arenguabi programmidesse või siis 
vastavalt juhtima neile vajadustele tähelepanu otsustamisprotsessi käigus 
rahvusvahelistes arenguabi agentuurides ning kaasama seejuures partnerluse teel ka 
asjaomaste maade või piirkondade erasektori ja riigiasutused;  

13. ühineb soovitustega ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni 
esitatud aruandes „Kliimamuutused ja rahvusvaheline julgeolek” ning rõhutab vajadust 
luua vastav mitmepoolne ennetav ELi kliimadiplomaatia, et kliimaküsimusi suuremal 
määral kaasata rahvusvaheliste suhete kujundamisse seoses rahvusvaheliste suhete muude 
faktoritega, nagu elanikkonna kasv ja kliimast tingitud ränne, linnastumine, 
energiavajadus, tõusvad energiahinnad ning vee- ja toidunappus; 

14. kutsub ELi ja liikmesriike üles Euroopa julgeolekustrateegia ning Euroopa julgeoleku- ja 
kaitsekaitsepoliitika raames kindlaks tegema kliimamuutuse ja sellest põhjustatud 
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looduskatastroofide mõju kodanikukaitsele ja inimeste julgeolekule;  

15. kutsub ELi ja liikmesriike üles sõlmima sihtriikidega kliimaalaseid partnerlusi, mis 
võimaldavad ületada tõkkeid edukaks tehnosiirdeks ja välja töötada sobivaid lahendusi, 
mis võtavad arvesse küsimusi seoses intellektuaalomandi õiguste kaitse, tehnoloogilise 
arengu seisu, institutsioonilise stabiilsuse ning olemasolevate inim- ja 
finantsressurssidega sihtriigis; 

16. kutsub komisjoni üles WTO läbirääkimisvoorude ja 2012. aasta järgset perioodi käsitleva 
protsessi raames järgima kooskõlastatud läbirääkimisstrateegiaid kaubandus- ja 
keskkonnapoliitika vallas, et läbirääkimispartneritele usutavalt esitada ELi kliimakaitse 
eesmärgid ja selleks välja töötatud vahendid ning hajutada kartusi seoses 
kaubandustõkete või muude ebasoodsate tingimustega kaubandussuhetes kolmandate 
riikidega, kel ei ole siduvaid kliimakaitse eesmärke, ning rakendada vastastikkuse 
põhimõtet ülemaailmse kliimakaitse huvides; 

17. nõuab, et komisjon, ametis olevad eesistujariigid ja liikmesriigid võtaksid kahepoolsel 
tasandil läbirääkimisprotsessis 2012. aasta järgse kokkuleppe üle vahendaja rolli 
tööstusriikide, G5 ja arenguriikide seisukohtade vahel, et tagada huvide tasakaalustamise 
teel kõiki suuri kasvuhoonegaaside tekitajaid kaasavate kliimakaitse läbirääkimiste 
edukus; 

Energia 

18. rõhutab, et Euroopa vajab tulevikku suunatud strateegilist energiapoliitikat ja energiaalast 
välispoliitikat, et tagada kõrgetasemeline energiavarustuse kindlus, järgides säästvuse, 
ressursside tõhususe ja kliima neutraalsuse nõudeid, ning et seejuures tuleb lisaks energia 
kättesaadavuse küsimusele vastata ka energia edastamise ja salvestamise küsimustele, 
mis kuuluvad kogumõiste energiainfrastruktuur alla; 

19. kutsub ELi ja liikmesriike üles tagama energialiikide struktuuris poliitiliselt suunatav ja 
ettevõtluse tasandil juhitav üleminekuperiood, mille jooksul taastuvate energiaallikate 
kasutuselevõtt järk-järgult täiendab fossiilkütuste kasutust ja hiljem asendab need, abiks 
avaliku sektori aktiivne toetus liikmesriikides ja Euroopa tasandil;  

20. kutsub liikmesriike üles amortisatsioonisüsteemide ja maksustiimulite abil motiveerima 
elektritarnijaid viima fossiilkütustel töötavates elektrijaamades läbi vajalikku 
moderniseerimist, et saavutada oluline tõhususe suurenemine elektrienergia tootmises; 

21. kutsub liikmesriike üles tagama võrkudele juurdepääs detsentraliseeritult toodetud 
energia ja elektri puhul, vähendama turulepääsu tõkkeid innovaatilistele elektritarnijatele 
taastuvenergia sektoris ning kiirendama kohalikku soojuse ja elektri koostootmise 
laiendamist, sidudes selle keskmise tähtajaga eesmärkidega; 

22. teeb ettepaneku Euroopa energiaalase välispoliitika raames sõlmida päikeseenergia 
partnerlus Vahemere piirkonna kolmandate riikidega, mis oleks aluseks vesiniku 
tootmisele ja seega üleminekuks vähese süsinikdioksiidi heitega vesinikupõhisele 
majandusele;  
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23. kutsub poliitikuid ja majandustegelasi üles investeerima infrastruktuuri, võrkudesse ja 
liinidesse, et saada päikeseenergiat vesiniku tootmiseks, ning pakkuma kolmandatele 
riikidele energiapartnerluse raames programme vajalike institutsioonide ja infrastruktuuri 
loomiseks, samuti kohalike spetsialistide koolitusprogramme ning võrkudele juurdepääsu 
sisemaise nõudluse rahuldamiseks; 

24. kutsub liikmesriike üles vastavalt kohalikele või piirkondlikele võimalustele suurendama 
energialiikide struktuuris tuuleenergia osakaalu – tuuleenergiast on tänu tõhusale 
edendamisele juba saanud energia tootmise juurdunud viis – , aga ka vee- ja 
maasoojusenergia osakaalu ning kasutama jätkuvalt olemasolevat arengupotentsiaali ka 
Euroopa teadusalgatuste abil ja pädevusvõrgustike kaudu toimuva kooskõlastamise teel; 

25. rõhutab, et biomassi kasutamisel energia tootmiseks on väga suur potentsiaal, et 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet, ning nõuab Euroopa strateegiat, mis käsitleb 
biomassi kasutamist kütteks ja jahutuseks; 

26. kutsub komisjoni üles esitama põhjalikku analüüsi, mis käsitleb bioenergia koguheidet 
kogu elutsükli jooksul, et kindlaks määrata, millist rolli saab biomass energiaallikana 
tulevikus mängida; seejuures tuleks uurida ka biomassi kütteväärtuse parandamise 
võimalusi, mis tulenevad sordiaretusest või biotehnoloogia rakendamisest, vaagides 
nende võimaluste eeliseid ja puuduseid ning olles tulemuste suhtes avatud; 

27. on seisukohal, et tulevane energiapoliitika süsinikdioksiidi heite vähendamiseks peaks 
läbi vaatama ka tuumaenergia võimaliku panuse tulevasse energialiikide struktuuri ning 
seejuures ei peaks kaalutluste keskmes olema mitte üksnes võimalik süsinikdioksiidi 
vähendamine, vaid ka investeerimisvajadus, uraani varustuskindlus, tuumajaama 
käitamine, tehnoloogilised ja rahvusvahelised ohutuse küsimused ning tuumajäätmete 
lõppladustamise lahendamata küsimused taastuvate energiaallikatega võrreldes; 

28. peab termotuumasünteesi tehnoloogilise teostatavuse uuringuid rahvusvahelises 
katsetermotuumareaktoris (ITER) esimeseks sammuks, et lähemale jõuda selle 
energialiigi äriotstarbelise kasutuselevõtu eesmärgile, ning rõhutab, et antud eesmärgi 
saavutamine sõltub suuresti sellest, kas on tagatud uuringute pikaajaline rahastamine ning 
arvestatakse kasutatavate vahendite suurendamisega projekti kiiremaks elluviimiseks;  

Biokütused 

29. märgib, et biokütuste tootmine on üheks toiduainete hinnatõusu põhjustajaks, kuid 
biokütustest loobumine ei lahendaks ei maailmas valitsevat näljahäda probleemi ega 
kliimat arvestava liikuvuse küsimust; 

30. teeb komisjonile ettepaneku uuesti kaaluda biokütuste jaoks kindla kvoodi kehtestamise 
kava ja töötada selle asemel välja paindlikud stsenaariumid, mis võtavad arvesse nii 
kasvavat ülemaailmset nõudlust toidu ja sööda kasvatamiseks vajaliku põllumajandusmaa 
järele kui ka biokütuste ELi importimise vajaduse küsimust, et vastata tulevikus 
individuaalse liikuvuse ja kaupade transpordi vajadustele; 

31. peab arengumaade kaasamist biokütuste väljatöötamise ja tootmise pikaajalisse 
strateegiasse hädavajalikuks, et uurida biokütuste majanduslikku planeeritavust ja 
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kulutasuvust, vastata ökoloogilise säästvuse küsimusele ning lõpuks võimaldada ka 
sotsiaalset arengut ja püsivat sissetulekute kasvu; 

32. palub komisjonil ja liikmesriikidel suurendada teise põlvkonna biokütuste alast teadus- ja 
arendustegevust, tagada selleks vajalikud rahalised vahendid ning siduda see kindlate 
arengueesmärkidega biomassi kasvatamiseks ja kasutamiseks; 

Energiatõhusus  

33. kutsub komisjoni üles uuesti kaaluma 2020. aastaks energiatõhususe 20% suurenemise 
saavutamise eesmärgi soovituslikku olemust ja tegema nõukogule vajaduse korral 
ettepanekut selle eesmärgi siduvaks muutmise kohta; 

34. nõuab laiaulatuslikku kohalikul tasandil põhinevat kodanikele suunatud teabekampaaniat 
detsentraliseeritud energiatõhususe suurendamiseks, mille puhul pakutakse maja- ja 
korteriomanikele termopilte nende omandist koos energiabilanssidega ning tehakse 
ettepanekuid võimalike moderniseerimismeetmete rahastamiseks mikrolaenu põhimõttel; 

35. kutsub üles tekitama kinnisvaraomanike, finantsteenuste osutajate, ehitajate ja teiste 
kinnisvarasektori osaliste vahel messide, teabepäevade ja seminaride abil sünergiat;  

36. nõuab selget Euroopa tasemel koordineerimist soojuse ja elektri koostootmise 
laiendamiseks ning tööstuskäitistesse integreerimiseks, et tagada kohalikud ja 
piirkondlikud lähtepunktid kliimakaitse meetmeteks, suurendades samal ajal energia 
tarbimise tõhusust; 

37. teeb liikmesriikidele ettepaneku tekitada moderniseerimistööle ja selleks kasutatud 
seadmetele madalama käibemaksu kehtestamise, maa- ja omandimaksu suuruse ehitiste 
energiatõhususega sidumise ning energiatõhususe tunnistuste sisseseadmise abil ajendeid 
moderniseerimiseks; 

38. pakub väljaüüritud kinnisvara moderniseerimisele ajendamiseks vähendada üürituludele 
kehtestatud maksumäärasid vastavalt investeerimiskuludele; 

39. palub liikmesriikide asjaomastel kohalikel asutustel ja kutseühendustel viia uusehitiste 
puhul sisse energiatõhususe kriteerium juhtmotiivina arhitektide ja ehitusinseneride jaoks, 
mille puhul võiksid energiatõhususe määra reguleerivad ehitusalased eeskirjad olla 
esimene samm selle eesmärgi saavutamiseks; 

40. kutsub komisjoni üles kohandama kõikide kasutusvaldkondade elektri- ja 
elektroonikaseadmetele seatud energiatõhususe nõudeid iga viie aasta järel vastavalt turul 
toimunud arengule, uuendama seadmete olemasolevaid märgistusprogramme või 
tõhususklasse ja takistama seega valeteabe edastamist tarbijatele; 

41. palub komisjonil kaaluda ökodisaini direktiivi läbivaatamise raames ooterežiimi 
keelustamist uute seadmete puhul ja muuta automaatne väljalülitus ning energia 
säästmise moodused ka suure mootoriga seadmetele ning tööstuslikus kasutuses olevatele 
aparaatidele ja masinatele kohustuslikuks; 
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Liikuvus ja logistika 

42. märgib, et Euroopa majandus- ja ühiskonnamudel põhineb inimeste ja kaupade 
kättesaadavusel, kusjuures esikohal on ajaline tõhusus, mitte ressursside tõhususe 
tagamine, mis seetõttu muudab mõlemast tegurist kombineeritud lähenemisviisi tulevikus 
vajalikuks;  

43. tuletab asjaomastele sidusrühmadele meelde, et ka transpordisektor peab saavutama ELi 
kliimaeesmärgid, mille kohaselt tuleb vähendada CO2 heitkoguseid 2020. aastaks 
vähemalt 20% võrra 1990. aastaga võrreldes ja suurendada energiatõhusust samas 
ajavahemikus 20% võrra; 

44. nõuab jätkusuutlikule transpordipoliitikale suunatud ja üksteist täiendavatest meetmetest 
koosnevat laiaulatuslikku poliitikat, mis hõlmab sõidukitehnoloogia edasiarendamist 
(ökoloogiliselt tõhus uuendustegevus), alternatiivsete käitamisvormide suuremat 
kasutamist, intelligentset liikluskorraldust, muutusi sõidustiilis ja sõiduautode kasutuses 
ning CO2 heite maksustamist ning mida oleks võimalik toetada avalike hangete puhul 
tehtud selgete valikutega; 

45. nõuab, et kõiki transpordiliike kaasataks ulatuslikult nende väliskulude arvestamisse; 

46. tunneb heameelt komisjoni keskkonnahoidliku transpordi loendi üle, mis loetleb nii 
olemasolevad kui ka veel vajalikud seadusandlikud meetmed, mis on mõeldud 
transpordisektori jätkusuutliku kasvu jaoks; 

47. rõhutab infrastruktuuriprojektide olulisust transpordisektori jaoks, aga palub, et tulevikus 
võetakse planeerimise, kujundamise ja ehitamise puhul arvesse võimalikku kliimamõju; 

48. peab kahetsusväärseks, et vajadusega liiklustõhusa ja keskkonnasõbraliku 
linnaplaneerimise järele, mis hõlmab jalakäijate tsoone, rattateid ja paindlikku ühendust 
ühistranspordiga, on paljudes kohtades tegeletud ebapiisavalt, liiga hilja või ainult 
osaliselt; 

49. kutsub Euroopa linnu ja kohalikke omavalitsusi üles pakkuma paindlikke ja 
kooskõlastatud alternatiive sõiduautode kasutamisele ning suurendama liikuvusvõimalusi, 
näiteks keskuse ja perifeeria olemasolevate ühistranspordivõrkude veel intensiivsema 
ühendamise ning ühistranspordile tänavaliiklust reguleerivate eeskirjadega linnakeskustes 
liiklustehnilise eelisõiguse andmise abil; 

50. rõhutab raudteeveo potentsiaali väikese CO2 heitega energiatõhusa transpordiliigina nii 
pikkadel liinidel toimuva kaubaveologistika kui ka lühikese ja keskmise pikkusega 
liinidel toimuva piirkondliku liikluse ning tööle ja tagasi sõitmise puhul;  

51. väljendab heameelt üleeuroopaliste võrgustike ehitamise ja laiendamise üle ning nõuab 
esmatähtsate projektide, mis on kaubaveologistika ja Euroopa jätkusuutliku 
transpordipoliitika seisukohalt eluliselt tähtsad, võimalikult kiiret lõpetamist; 

52. peab kahetsusväärseks, et vaatamata vajadusele kaubaveo raudteele paigutamise järele on 
viimasel aastakümnel vähenenud investeeringud raudtee laiendamisse; 
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53. kutsub liikmesriike ja kogukondi üles soodustama hinda kujundavate meetmete abil 
ühistranspordi eelistamist sõiduautole ja transpordi paigutumist tänavatelt raudteele ning 
laiendama vajalikku infrastruktuuri tehtavate märkimisväärsete investeeringute abil 
oluliselt avaliku transpordi teenust ja muutma seda atraktiivsemaks; 

54. rõhutab intelligentsete transpordisüsteemide olulisust intermodaalsuse mõttes ja nende 
inkorporeerimist ühenduse, liikmesriikide, piirkondliku ja kohaliku transpordipoliitikaga, 
sest nad toovad kaasa transpordisektori suurema ohutuse ning keskkonnasõbralikkuse;  

55. kutsub ELi ja liikmesriike üles tööstussektoriga tihedat koostööd tegema, et luua 
vajalikud turutingimused intelligentsete transpordisüsteemide, eriti logistika ja ohutuse 
juhtimise (ERTMS, RIS, eCall) transpordikorralduse osaks muutmiseks; 

56. toetab komisjoni kava märgistada koos liikmesriikidega erilised meremagistraalid, et 
lühendada mereteid ja suurendada transporti Euroopa mereteedel;  

57. toetab komisjoni ettepanekut koguda sadamamakse ja kaitasusid laevade heitkoguste 
põhjal ning tagada sadamas seisvate laevade elektriga varustamine maalt, mitte 
laevageneraatorite abil; 

58. on seisukohal, et laevatehased ja reederid peaksid rohkem tegelema tõhususe 
suurendamiseks mõeldud uute tehnoloogiatega, nagu purjede kasutamine, heitsoojuse 
kasutamine elektri tootmiseks, tõhusamad mootorid, laeva kere ja tüüri parem 
kujundamine, täpsemad ilmaprognoosid laeva kursi seadmiseks või võimalus säästa laeva 
kere värvimisega kütust; 

59. kutsub Rahvusvahelist Mereorganisatsiooni üles sätestama sektorisisest heidete 
vähendamise eesmärki laevanduses ja määrama kindlaks tehnoloogilised 
miinimumnõuded nende kaasaegsete tehnoloogiate kasutamiseks laevaehituses; 

60. on seisukohal et lennundussektor vajab kompleksset lähenemisviisi, mis seob 
lennukitööstuse, lennuettevõtjaid ja lennujaama käitajad ühiselt eesmärgiga vähendada 
heiteid 2020. aastaks ilma heitkogustega kauplemist kui tõhusust suurendavat vahendit 
kahtluse alla seadmata; 

61. nõuab tungivalt, et EL ja tema liikmesriigid rakendaksid ja laiendaksid nii Euroopa ühtset 
õhuruumi kui ka SESARi projekti nii tõhusalt kui võimalik enne heitkogustega 
kauplemise süsteemi algust lennundussektori jaoks, muudaksid esmatähtsaks 
funktsionaalsete ja paindlike õhuruumiosade ning õhuruumi paindliku kasutamise 
loomise, et muuta kasutatavaks koheselt kättesaadavad heite vähendamise võimalused, 
ning vähendada lennukite kütusevajadust kuni 12%; 

62. kutsub transpordisektori jõuseadmete ja mootorite tootjaid üles töötama ühiselt oma 
masinate tõhususe jätkuva suurendamise nimel vastavalt Euro 6 normidele ning nendele 
lisaks, määrama sektorisiseselt kindlaks eesmärgid tõhususe ulatuslikuks suurendamiseks 
ning jätkama alternatiivkütuste kasutamise uurimist, et aidata kaasa sektori 
jätkusuutlikumale kasvule; 

63. kutsub kaitsetööstust üles samuti tegelema oma mootorite ja jõuseadmete tõhususe 
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suurendamisega ning uurima alternatiivkütuste kasutamise võimalusi; 

64. kutsub komisjoni üles koostama 2010. aastaks aruannet kabotaaži ja teiste tegurite kohta 
Euroopa Liidus, mis põhjustavad siseturul tühisõite ning tõhususe kadu; 

Turism ja kultuurimälestised 

65. väljendab oma muret, et Euroopa kultuurimälestisi ja kultuurimaastikke ohustavad 
ekstreemsed ilmastikuolud ja pikaajaline kliimamuutus; 

66. palub liikmesriikidel koostada Euroopa tasandil kooskõlastamise abil ühtne kataloog 
kliimamuutusest ohustatud Euroopa kultuurimälestistest; 

67. kutsub liikmesriike ja piirkondi üles võtma kliima suhtes tundlikes ja hooajaturismile 
spetsialiseerunud turismipiirkondades, kus turismile tegelikku alternatiivi ei eksisteeri, 
ulatuslikke kohanemis- ja ennetusmeetmeid, nagu veega varustatuse tagamine, kaitse 
metsa- ja põõsapõlengute eest või rannikualade kaitse tõhustamine, et võtta arvesse 
turismi ning töökohtade ja sissetulekute jaoks vajaliku infrastruktuuri majanduslikku 
olulisust ning võidelda märkimisväärse majandusliku kahjuga väärtusahela jooksul; 

68. peab turismisektori edasist laiendamist mõningates piirkondades ainult siis 
majanduslikult mõttekaks ja ökoloogiliselt õigustatuks, kui kohaliku arengu puhul 
võetakse arvesse kliimamuutuse eeldatavaid tagajärgi, näiteks suurenevat vee- ja 
lumepuudust; 

69. kutsub turismisektorit üles töötama koos kohalike asutuste ja ettevõtjate ühendustega 
välja ühtseid strateegiaid, et saavutada sektori heite vähendamine ja tõhususe 
suurenemine eelkõige transpordi ja majutuse valdkondades ning kavandada 
turismirajatiste kaitsemeetmeid ekstreemsete ilmastikuolude eest; 

Heitkogustega kauplemise süsteem ja tööstusheide 

70. kutsub komisjoni üles esiteks kontrollima enne laiaulatuslike heite vähendamise 
eesmärkide kindlaksmääramist nii teiste sektorite kaasamist heitkogustega kauplemise 
süsteemi või koormuse ümberjagamist heitkogustega kauplemise süsteemi kaasatud ja 
mittekaasatud sektorite vahel ning teiseks tegema kasutusel olevate toormaterjalidega 
seotud süsiniku põhjal kindlaks tegelikud heite vähendamise võimalused ning hindama 
rahvusvahelises konkurentsis osalevate ettevõtete eriolukorda;  

71. nõuab kõikide saastekvootide enampakkumisele paneku aluspõhimõttest loobumist; on 
arvamusel, et eesmärgipärasem on jagada saastekvoote parima kättesaadava tehnoloogia 
põhjal määratletud piirväärtuseni, sest üksnes see tagab, et ettevõtetesse jääb piisav 
kapitalitase tõhususe suurendamiseks vajalike investeeringute tegemiseks;  

72. teeb ettepaneku, et puhta arengu mehhanismi / ühisrakenduse projektide piiramiseks 
tuleks üldise piirväärtuse asemel sisse viia riigiti eristatud kvoodid; kutsub 
kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaati üles esitama 2012. aasta järgse 
kokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste käigus rangemaid kriteeriume puhta arengu 
mehhanismi/ühisrakenduse projektide heakskiitmiseks;  
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73. teeb komisjonile ettepaneku jälgida tööstusseadmete ajamite ja elektrimootorite tõhususe 
tõstmise üle toimuva arutelu käigus laiendatud lähenemisviisi, mis arvestab tehnoloogilist 
potentsiaali, nagu ajami reguleeritavaid kiirustasemed, võimaliku ökodisaini 
kriteeriumina; 

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine 

74. on seisukohal, et eelkõige ELi lähenemisviisi tehnoloogilist neutraalsust arvestades tuleb 
CO2 kogumise ja säilitamise küsimust arutada tulemuste suhtes avatult; 

75. on arvamusel, et järgmise põlvkonna tehnoloogiate väljatöötamine ja mastaabiteguri 
vajaliku suurendamise võimaldamine nõuab pikaajalise teadus- ja arendustegevuse 
laiaulatuslikku rahastamist; 

76. toetab rahvusvahelise koostöö edendamist Euroopa tehnoloogiate jaoks uute 
müügiturgude hõivamiseks, eriti esilekerkivate majanduskeskkondadega, kes kasutavad 
endiselt kohapeal leiduvat sütt energiaallikana; 

77. nõuab tungivalt, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni liikmed tunnustaksid Kyoto 
protokolli Marrakeshi lepingute puhta arengu mehhanismi raames CO2 kogumist ja 
säilitamist tehnosiirdena;  

78. kutsub ELi ja tema liikmesriike üles suhtuma tõsiselt elanikkonna võimalikku skepsisesse 
CO2 kogumise ja säilitamise rakendamise suhtes või muresse selle pärast ning mitte 
eitama olemasolevaid logistilisi raskusi; 

Põllumajandus ja loomakasvatus 

79. kutsub komisjoni üles kaaluma tulemuste suhtes avatult põllumajandussektori sõnaselget 
kaasamist ELi tulevasse integreeritud kliimakaitsepoliitikasse ja põllumajandussektorist 
pärinevate kasvuhoonegaaside heite vähendamise siduvate eesmärkide väljatöötamisse, 
kasutades olemasolevat potentsiaali täiel määral ära; 

80. juhib tähelepanu, et maa optimaalne hooldamine suurendab mulla huumusesisaldust ja 
haritav maa võib parema harimise ning mustkesa vältimise korral ladestada märgatavalt 
rohkem süsinikku; 

81. on seisukohal, et mineraalväetiste optimeeritud ladustamine ja laotamine võib oluliselt 
kaasa aidata naerugaaside heite vähendamisele; nõuab sellega seoses mineraalväetiste 
asemel orgaanilise massiga väetamise suurendamist; 

82. nõuab majandusanalüüse teatud piirkondlike viljelusviiside tasuvuse kohta muutunud 
kliimatingimustes, et näidata võimalusi muudatustega kohanemiseks ja kergendada 
ümberorienteerumist teistele viljelusviisidele ja sobivatele kultuurtaimedele; 

83. nõuab seemne- ja taimekasvatusega tegelevate biotehnoloogiate, rohelise 
geenitehnoloogia ning põllumajandusliku kliimakaitsepoliitika rakendamiseks mõeldud 
taimekaitse alase teadus- ja arendustegevuse suurendamist; 

84. on seisukohal, et kliimat arvestavad põllumajandustavad eeldavad uute teadmiste 
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vahendamist maaharimise valdkonnas ning noorte talupidajate koolitus peab rohkem 
arvestama kliimamuutuse tagajärgedega või põllumajandustootmise mõjuga kliimale; 

85. nõuab piima- ja lihatööstuses antavate söödaratsioonide ülevaatamist ja vajaduse korral 
muutmist, et vähendada mäletsejate vatsas tekkiva metaani hulka ilma loomade 
tootlikkust vähendamata; 

86. tunnistab, et biogaasitehaste laiendamine lägast energia tootmiseks aitab nii 
majanduslikult kui ökoloogiliselt kaasa karjakasvatusest pärineva metaani heite 
vähendamisele; 

Metsad 

87. on seisukohal, et ELi tulevase kliimapoliitika eesmärgiks peab olema nii troopiliste 
vihmametsade ja veel kasvavate okasmetsade säilitamine kui ka Euroopa metsade 
hooldus ja taasmetsastamine; 

88. on seisukohal, et metsade säilitamisest tuleneva tegeliku heite vähendamise eest tuleks 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni kaudu luua püsiv kompenseerimise süsteem 
ning nõuab selget majanduslikku stiimulit ürgmetsade ja suurte metsaalade säästva 
kasutuse abil säilitamiseks, mille puhul saab metsa kasutusväärtust palju täpsemalt 
hinnata metsa poolt pakutavate „ökoteenuste” ja sotsiaalsete funktsioonide põhjal; 

89. on arvamusel, et kompenseerimise süsteem peaks teatud määral hõlmama puhta arengu 
mehhanismi projekte; nõuab, et suuri looduslikke metsaalasid omavatele riikidele loodaks 
ülemaailmse CO2 turu raames majanduslikud ajendid oma metsade kaubandusliku 
väärtuse säilitamiseks; teeb ettepaneku kontrollida, kas ainult troopilistele 
vihmametsadele keskendumine on sellisel juhul mõttekas; 

90. palub, et EL rajaks koostöös rahvusvahelise kogukonnaga satelliidipõhised 
seiresüsteemid ning vajaliku infrastruktuuri eelkõige troopiliste vihmametsade pikaajalise 
säilimise tagamiseks; nõuab seiresüsteemide ehitamiseks globaalse fondi asutamist 
Maailmapanga egiidi all; 

91. peab metsade kaitseks mõeldud ülemaailmsete järelevalvesüsteemide edu vaid siis 
tagatuks, kui paralleelselt luuakse ja suudetakse püsivalt säilitada vajalikud 
institutsioonilised eeldused ning haldusasutused koos kvalifitseeritud personaliga; 

92. viitab sellega seoses ka vajadusele, et seireprogrammide abil saaks Euroopa metsades 
varakult võimaliku kahjurite leviku kindlaks teha ning alustada vastumeetmetega metsade 
kaitseks; 

93. on seisukohal, et liikmesriikide riiklikud metsainventarid on oluline 
informatsiooniallikas, et analüüsida Euroopa metsade üldist olukorda ja metsade olulisust 
CO2 neeldajana; kutsub komisjoni üles kiirendama kogutud andmete koostamist ja 
hindamist liikmesriikide poolt; 

Mullakaitse 
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94. soovitab suurendada mullaalaseid teadusuuringuid ja mulla seisukorra seiret, et 
õigeaegselt tõkestada erosiooni ning kasutatavate alade kaotust; 

95. kutsub liikmesriike üles kehtestama sobivate maaharimismeetodite abil mullakaitse 
poliitikat, mis arvestab orgaaniliste ainete olulisust mullas mullaviljakuse, 
veemahutavuse ja süsinikuhoidlana toimimise võime seisukohalt; 

96. viitab sellega seoses ökosüsteemi-lähenemisviisi olulisusele pinnase erosiooni, 
kõrbestumise või võõrliikide sissetungi ja tulekahjude vältimiseks ning vähendamiseks;  

Veemajandus 

97. on arvamusel, et praegusest ja tulevasest veevajadusest lähtuv strateegiline planeerimine 
ning integreeritud veemajandus kujutavad võtit edukaks toimetulekuks kliimamuutuse 
mõjuga olemasolevatele veevarudele; 

98. on seisukohal, et integreeritud veemajandus peaks sisaldama vee tarbimise 
ratsionaliseerimise ja piiramise strateegiaid ning lahendama küsimused nii vihmavee 
võimaliku kogumise ja säilitamise kohta looduslikes ja kunstlikes hoidlates kui ka 
põudadega seotud ohtude ja tagajärgede kohta; 

99. kutsub komisjoni üles võtma endale veemajanduse puhul piiriülese koordineerija rolli, 
eriti merevee magestamisega tegelevate uuenduslike tehnoloogiate, uute 
niisutussüsteemide ning põllumajandusliku ja linnade veekasutuse alaste ning põudade ja 
üleujutuste poolt põhjustatud kahjude vähendamiseks mõeldud katseprojektide 
rahastamise edendamise teadusuuringute jaoks võrgustike loomise ja nende rahastamise 
abil; 

 

Kalandus 

100. rõhutab, et praegused kalastustavad nõrgendavad veelgi kalavarude ja mereorganismide 
vastupanuvõimet kliimamuutuse mõju suhtes; 

101. rõhutab, et merealade ja -ressursside parema ja säästvama majandamise tagamiseks on 
vajalik ulatuslik merede raamkava, nagu on ette nähtud merestrateegia direktiivis; 
hoiatab, et muidu võivad Euroopa merekaitsealad muutuda viimasteks bioloogilise 
mitmekesisuse oaasideks muidu elutus ning tühjas ookeanis; 

102. tervitab komisjoni otsust suurendada nii kalavarude kui mere ökosüsteemi 
vastupanuvõimet tööstusliku kalapüügi jaoks antavate püügikvootide 
säästvuskriteeriumite alusel jagamise abil; 

103. on seisukohal, et kliimamuutuse poolt põhjustatud keskkonnamuutused võivad kaasa tuua 
vajaduse akvakultuurid ümber asustada, mis on nende praegustele asukohtadele 
majanduslikult kahjulik; hoiatab aga negatiivse mõju eest, mida akvakultuuride võimalik 
ümberasustamine võib avaldada vastavatele ökosüsteemidele ja nõuab sellega seoses 
kohustusliku mõjuhinnangu teostamist; 
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Jäätmehooldus ja ressursside majandamine 

104. tunnustab jäätmehierarhiat Euroopa jäätmepoliitika juhtmõttena, viitab siiski sellele, et 
selle hierarhia jäik rakendamine ei pruugi tingimata kaasa aidata kliimakaitse eesmärgi 
saavutamisele;  

105. võtab teadmiseks, et jäätmete vältimine, näiteks pakendihulga vähendamise abil, on 
parim võimalus vähendada jäätmehooldussektorist pärinevat otseheidet; 

106. rõhutab, et bioloogiline eelsorteerimine ja materjali ringlussevõtt aitavad olulisel määral 
kaasa prügilates tekkiva otseheite vältimisele; 

107. peab jäätmeveo vältimist pika vahemaa taha jäätmesektorist pärit otseheide 
vähendamiseks asjakohaseks; on arvamusel, et ELis toimuv piiriülene jäätmevedu peaks 
seetõttu aset leidma vaid piirkondlikul tasandil; on seisukohal, et „heidete ekspordi“ 
vältimiseks ning väärtuslike toormaterjalide ELis hoidmiseks tuleks lõpetada 
ringlussevõtmiseks sobivate materjalide eksport väljapoole ELi; 

108. on arvamusel, et liikmesriigid peaksid pärast järkjärgulise loobumise perioodi keskmise 
pikkusega ajavahemiku jooksul täielikult loobuma sorteerimata majapidamisprügi 
ladustamisest, sest olemasolevate ringlussevõtmise süsteemide tõhusam ärakasutamine 
või uute süsteemide loomine parandab kogu jäätmekäitlust ning aitab olemasolevate 
tehnoloogiate abil kasvuhoonegaaside vähendamiseks eksisteerivat potentsiaali ära 
kasutada; nõuab sellega seoses, et metaani kogumine soojuse tootmiseks olemasolevatest 
prügilatest oleks kohustuslik; 

109. peab eelsorteeritud jäätmete energeetilist taaskasutamist, millele järgneb soojuse ja elektri 
koostootmine, koos rangete heitekontrollidega võimaluseks saavutada ülitõhus viis 
energia taastootmiseks, mida saab töökindlalt kasutada kaudsete kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks ja mis asendab fossiilkütuseid; 

110. tunnistab, et 2012. aasta järgse kokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste ja kolmandate 
riikide kaasamise raames on jäätmekäitlust reguleerivate Euroopa standardite 
süstemaatilisem rakendamine võimaluseks siduda arengueesmärgid, näiteks inimeste 
tervise ja keskkonna parem kaitse, uute majanduslike võimalustega ning anda positiivne 
panus ülemaailmsesse kliimakaitsesse; 

111. palub komisjonil hinnata jäätmesektori kaasamist heitkogustega kauplemisse ja sellise 
kaasamise vastavust puhta arengu mehhanismi projektidele; 

Kohanemismeetmed 

112. tuletab meelde oma eespool mainitud resolutsioonis komisjoni rohelise raamatu 
„Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks” kohta 
esitatud nõudmisi ja ootab komisjoni poolt 2008. aasta lõpuks lubatud avaliku kuulamise 
tulemusi; 

113. rõhutab sellega seoses veelkord, et subsidiaarsuse põhimõtet tuleb asjakohaselt arvesse 
võtta, sest Euroopa piirkondlikud ja kohalikud asutused suudavad paremini reageerida 
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poliitiliste vastustega omaenda kliimamuutuse mõju valdkonnas eksisteerivate kogemuste 
põhjal; 

114. rõhutab veel kord vajadust kohanemismeetmete sidususe ja tervikliku koordineerimise 
järele ELi tasandil ja võimaliku sünergia otsimise järele ning kordab oma nõudmist luua 
kohanemismeetmete kavandamiseks kogu ELi hõlmav raamistik; 

Tervis 

115. rõhutab ELi rolli koordineerijana, seda eelkõige kuumalainete, kestva pakase ja 
üleujutuste varajase hoiatamise süsteemi loomise ning tervist, haigusi, ilmastikku ja 
keskkonda puudutavate andmete süstemaatilise kogumise tõhustamise puhul; 

116. tõstab võimalike meetmetena esile looduskatastroofideks valmisoleku, avalike 
tervishoiuteenuste ja hädaolukorraks valmisoleku tugevdamist, tervist edendavate 
meetmete toetamist kõikides sektorites ning teadlikkust suurendavaid meetmeid, mille 
alla kuuluvad näiteks teavitamine uutest terviseohtudest, hoiatused ja üksikasjalikud 
nõuanded haigustekitajatega kokkupuute profülaktikaks, 

Majanduskasv ja tööhõive 

117. on seisukohal, et Euroopal on suurepärane stardipositsioon ülemaailmses võistluses 
vähese heitega majanduse pärast ja et Euroopa peaks seda olukorda kasutama, et anda 
tõuge uuendusteks, mis loovad Lissaboni strateegia parimas tähenduses uusi ja 
konkurentsivõimelisi ettevõtteid ning töökohti keskkonnasäästlike tehnoloogiate 
valdkonnas; 

118. hoiatab kliimamuutuse ja sellega võitlemiseks mõeldud poliitiliste meetmete poolt 
pakutava majandusliku võimaluse liigse pessimismi tõttu kasutamata jätmise eest ja 
kaotuse eest ülemaailmses konkurentsis tõhususe, uuenduste, tooraine, 
tulevikutehnoloogiate ning turu pärast; 

119. on arvamusel, et kasvu- ja tööhõive potentsiaali on vaid siis võimalik täielikult ära 
kasutada, kui samaaegselt luuakse turulepääsu võimalusi ning kaotatakse bürokraatlikud 
takistused, mis segavad kättesaadavate tehnoloogiate rakendamist; 

120. kutsub liikmesriike üles kontrollima kehtivate eeskirjade kliimapoliitiliste eesmärkidega 
ühitatavust ja töötama välja stiimuleid, mis kergendavad üleminekut vähese CO2 heitega 
majandusele; 

121. kutsub liikmesriikide tööturu osapooli üles töötama ühiselt välja majanduslikke 
strateegiaid antud sektori jaoks, et olemasolevat potentsiaali ära tunda ja strateegiliselt ära 
kasutada,  

Tulevikutehnoloogiate edendamine 

122. on seisukohal, et ELi integreeritud kliimakaitsepoliitika raames tuleb algatada ja välja 
töötada kombineeritud lähenemisviis heite vähendamistele ning sellest sõltumatu 
tehnoloogilise uuenduse protsess, et tagada tulevaste põlvkondade ressurssidega 
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varustatus; 

123. teeb ettepaneku, et ELi integreeritud kliimakaitsepoliitika peaks tegelema ettepanekutega 
põhjapanevate stiimulite ja edendamismeetmete loomiseks, et saaks alustada vajalikku 
tehnoloogilist uuendust, vähendada kallite, aga uute tehnoloogiate jooksvaid kulusid ning 
püstitada ja saavutada tulevikus täpsemad vähendamiseesmärgid;  

124. pakub selleks välja paralleelseid meetmeid, nagu majandusteadlaste, inseneride ja 
eraettevõtete kaasamine Kyoto protsessi institutsioonilisse ning paralleelsesse 
lisaprotsessi, mis on võrreldav osoonkihi kaitse Montreali protokolli eduka meetodiga; 

125. nõuab Euroopa kliimafondi või liikmesriikides samaväärsete fondide asutamist , mida 
tuleks rahastada heitkogustega kauplemise süsteemi enampakkumiste tuludest, ja näeb 
selles võimalust saavutada vajalik kapitali olem, et rahastada tulevast kliimapoliitikat, 
mille üksikuid meetmeid ja nende rahastamiseks vajalikke investeeringuid saab täna 
planeerida vaid piiratud ulatuses; 

126. teeb ettepaneku seda kapitali olemit kapitaliturul rakendada, et võimaldada kapitali 
tagasivoolu ettevõtetesse ja (taas)investeerimist tulevikutehnoloogiatesse ning jätta 
seadusandliku kindlaksmääramise asemel turu otsustada, milliseid tehnoloogiaid 
hakatakse tulevikus kasutama keskmise pikkusega ja pikaajaliste kliimakaitse eesmärkide 
saavutamiseks; 

127. rõhutab teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi olulisust puhaste energiavormide 
väljatöötamise puhul ning kutsub nõukogu ja komisjoni üles toetama seda eesmärki ka 
järgmistes teadusuuringute raamprogrammides; 

Arukad arvutisüsteemid ning info- ja sidetehnoloogiad 

128. teeb järgmistele ELi nõukogu eesistujariikidele ettepaneku teha info- ja sidetehnoloogiate 
tulevane teema ja info- ja sidetehnoloogiate tähendus kliimamuutuse vähendamisel ning 
sellega kohanemisel oma eesistumise üheks põhiteemaks; 

129. kutsub ELi ja tema liikmesriike üles koostöös tööstuse, tarbijate, ametiasutuste, 
kõrgkoolide ning uurimisasutustega toetama arvuti- ning info- ja sidetehnoloogia põhiste 
meetodite katsetamist, valideerimist, kasutuselevõtmist ja edasist levitamist, et parandada 
energiatõhusust, mis väljendub eelkõige täiustatud elektrivõrkudes, energiatõhusamates 
hoonetes ning intelligentsemas valgustuses;  

Rahastamine ja eelarveaspektid 

130. on seisukohal, et EL peaks võtma liidu solidaarsuspõhimõtte kohaselt finantspoliitilised 
kohustused põhivaldkondades: edendada ja töötada välja tehnoloogiaid kliimamuutusega 
võitlemiseks ja kliimaalaseks arenguabiks ning piiriüleste kohanemismeetmete, tõhususe 
suurendamise ja katastroofiabi toetamiseks; 

131. kutsub komisjoni üles inventeerima kõiki olemasolevaid rahastamisvahendeid ja nende 
tähendust Euroopa kliimakaitse-eesmärkide jaoks ning töötama selle nn kliimaauditi 
põhjal välja ettepanekud tulevaseks finantsraamistikuks, et eelarveridu saaks kohandada 
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vajalike kliimapoliitiliste nõuetega;. 

132.  palub nõukogul tegeleda ELi eelarve kasutamata sihtotstarbeliste vahendite küsimusega, 
et eraldada need vahendid vajaduse korral kliimapoliitiliste eesmärkide saavutamiseks; 

133. nõuab tungivalt, et parlament seaks eelarvepädeva institutsioonina koos nõukoguga 
järgmises finantsperspektiivis esikohale kliimamuutuse ja selle vähendamiseks mõeldud 
meetmed;  

Haridus, koolitus ja teadlikkuse kujundamine 

134. palub liikmesriikide pädevatel asutustel luua uusi elukutseid ja viia nii praktiline kutseõpe 
kui ka kutseõppeasutused ning erialad rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides vastavusse 
majandusliku struktuurimuutuse – mida kiirendab kliimamuutus ja selle mõju – tööhõivet 
puudutavate nõudmisega; 

135. peab tungivalt vajalikuks suurendada veel kodanike igapäevast teadlikkust energia 
säästmisest, energiatõhususest ja taastuvate energiaallikate kasutamisest ning nõuab 
seetõttu üldisi ja lihtsaid tõhususe standardeid kõikide igapäevaelu valdkondade jaoks; 

136. palub liikmesriikidel alustada koos elektritarnijatega dialoogi elanikkonnaga, et veenda 
üldsust tänapäevaste fossiilkütusel põhinevate elektrijaamade tõhususe suurendamise 
energeetilises ning kliimapoliitilises vajaduses ning arutleda sealjuures ka CO2 kogumise 
ja säilitamise üle; 

137. juhib tähelepanu edukatele projektidele, nagu Euroopa mobiilsusnädala raames toimunud 
autovaba päev, ning rõhutab vajadust anda kodanikele mõtlemisainet nende linnas 
liiklemise kohta eesmärgiga uurida nende kui linnas liiklejate käitumise tagamaid ja mitte 
piirata „individuaalse liikuvuse“ mõistet isikliku sõiduauto kasutamisega, vaid laiendada 
seda mõistet üksikisiku linnades ja linnastutes liiklemise kõikidele vormidele, nagu 
kõndimine, jalgrattasõit, kaasasõidu võimalus ja sõiduauto ühiskasutus, takso ning 
ühistransport; 

138. tervitab maailma suurimate linnade tihedat koostööd C40 egiidi all eelkõige selleks, et 
vahetada globaalsel tasandil teavet tõhusate kohalikul tasandil võetud meetmete kohta 
kasvuhoonegaaside vähendamiseks ning üksteiselt õppida; 

139. rõhutab eelkõige vajadust teavitada kodanikke ja konsulteerida nendega kohalikul 
tasandil ja kaasata neid kohalikesse otsustusprotsessidesse, ning ergutab linnastuid ja 
suurlinnapiirkondi määrama kindlaks spetsiifilisi heite vähendamise eesmärke ja 
rakendama neid eesmärke kohalike uuenduslike rahastamisprogrammide abil;  

140. teeb kohalikele ja piirkondlikele asutustele, maakondadele, linnaosadele või kohalikele 
omavalitsustele, eelkõige aga ametiasutustele, koolidele või lastele ja noorukitele 
mõeldud sotsiaalasutustele ettepaneku korraldada energia säästmise võistlusi, et 
suurendada üldsuse teadlikkust energia säästmise võimalustest ning saavutada kodanike 
osalus ja õppimine; 

141. teeb komisjonile ettepaneku kuulutada välja ressursside tõhusa kasutamise Euroopa aasta, 
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et tõsta kõikidel poliitikatasanditel kodanike teadlikkust ressursside tõhusast kasutamisest 
ja kasutada kliimamuutust ajendina intensiivse arutelu korraldamiseks ressursside 
kättesaadavuse ning kasutamise üle; 

142. on seisukohal, et EL peaks tõstma teadlikkust sellest, et piisav juurdepääs joogiveele ei 
ole iseenesestmõistetav; 

143. peab reklaami ja tootekirjeldusi oluliseks vahendiks, et suurendada tarbijate teadlikkust 
tarbitavate toodete keskkonnakulust ning muuta tarbijakäitumist; hoiatab aga 
„ökoloogilise puhtakspesemise” eest ja kutsub liikmesriikide ja Euroopa tööstusrühmitusi 
üles koostama oma sektori jaoks reklaamikoodeksit, et mõista hukka valeteavet andvad 
reklaamid ja toodete keskkonnamõju kohta tehtavad valetunnistused ning pidada kinni 
Euroopa kehtivatest reklaamieeskirjadest; 

144. peab oluliseks keskenduda dialoogis kodanike ja jaekaubandusega peamiselt piirkondlike 
ja hooajatoodete reklaamile ning kaaluda sealjuures lihatoodete puhul tootmisviisi kohta 
abistava teabe andmist tarbijatele, et näidata intensiivse karjakasvatuse kliimamõju; 

145. peab elanikkonna vähest informeeritust kliimamuutusega võitlemise meetmetest tõsiseks 
probleemiks; palub seetõttu ELil, tema liikmesriikidel ning piirkondlikel ja kohalikel 
ametiasutustel ja asutustel koostöös ajakirjandusega, ringhäälinguga ja online meediaga 
kavandada ja läbi viia üleeuroopaline teabekampaania kliimamuutuse põhjuste ja 
tagajärgede ning ressursside vähesuse kohta, mille eesmärk oleks näidata individuaalseid 
võimalusi oma igapäevase käitumise muutmiseks ning tutvustada paremini ja 
arusaadavamalt Euroopa ja liikmesriikide ametiasutuste tööd kliimamuutusega võitlemise 
meetmete valdkonnas; 

146. tervitab suurettevõtete algatust järgida koostöös personaliga ja keskmise suurusega 
tarnijatega ettevõttesiseseid vähendamiseesmärke ning teha 
kommunikatsioonistrateegiate kaudu üldsuse seas reklaami säästvatele tootmis- ja 
tarbimismudelitele; ergutab liikmesriikide ja Euroopa tasandi ettevõtete ühendusi 
rõhutama säästvat äritegevust kui ainulaadset konkurentsieelist; 

2050 – tulevik algab täna  

147. rõhutab vajadust astuda kliimamuutusele ja selle tagajärgedele vastu poliitiliste 
meetmetega pikaajalise perspektiivi põhjal ning viia selle aluseks olevad strateegilised 
otsused järjekindlalt ellu ja mitte allutada neid lühiajalistele poliitilistele eesmärkidele; 

148.  rõhutab vajadust end kliimamuutuse probleemi keerukusest mitte kohutada lasta, vaid 
visionaarse kujundustahtega ja juhtimisomadustega poliitikas, majanduses ja ühiskonnas 
reageerida majanduslikele, ökoloogilistele ning sotsiaalsetele probleemidele, mida tekitab 
energia- ja kliimapoliitiline murranguperiood, mis väljendub tooraine nappuses; 

149. rõhutab vajadust langetada otsuseid nende õigsuses ja vajalikkuses veendununa ja 
Euroopa Liidu asutamise aluspõhimõttest lähtuvalt ning kasutada ainulaadset võimalust 
kujundada strateegilise tegutsemisega meie ühiskonna tulevikku; 

o 
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150. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni sekretariaadile palvega levitada seda kõikidele lepinguosalistele, kes 
ei ole ELi liikmesriigid ning edastada see lepingus ette nähtud vaatlejatele. 
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– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiv 2001/80/EÜ teatavate 
suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta7 ja sellega 
seotud õigusaktid; 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste 
energiatõhususe kohta8; 

–  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja 

                                                 
1 EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1. 
2 EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. 
3 EÜT L 74, 27.3.1993, lk 81. 
4 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. 
5 EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58. 
6 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1. 
7 EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1. 
8 EÜT L 1, 4.1.2003, lk 65. 



 

PE407.892v01-00 30/66 PR\728472ET.doc 

ET 

muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ,1 ning sellega seotud õigusaktid; 

–  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2003. aasta direktiiv 2003/105/EÜ, 
millega muudetakse direktiivi 96/82/EÜ ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu 
ohjeldamise kohta2; 

–  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiiv 2004/12/EÜ, millega 
muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta3; 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, 
millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus)4; 

–  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta direktiiv 2005/32/EÜ, mis käsitleb 
raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja 
millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ5; 

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/40/EÜ, mis käsitleb 
mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkoguseid ja millega muudetakse nõukogu 
direktiivi 70/156/EMÜ6;  

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsus nr 1982/2006/EÜ, mis 
käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja 
tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)7;  

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis 
käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite 
(Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust,8 
ning sellega seotud õigusaktid.  

  

 

                                                 
1 ELT L 275, 25.10.2003, lk 32. 
2 ELT L 345, 31.12.2003, lk 97. 
3 ELT L 47, 18.2.2004, lk 26–32. 
4 ELT L 96, 31.3.2004, lk 1. 
5 ELT L 191, 22.7.2005, lk 29. 
6 ELT L 161, 14.6.2006, lk 12. 
7 ELT L 412, 30.12.2006, lk 1. 
8 ELT L 171, 29.6.2007, lk 1. 
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Kavandatud õigusaktid: 

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse 
direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteemi (2008/0013 (COD)) (KOM(2008) 16 lõplik); 

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse 
liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et täita 
ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2020 
(2008/0014 (COD)) (KOM(2008) 17 lõplik); 

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 
85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ, direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 
2006/12/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1013/2006 {KOM(2008) 30 lõplik} {SEK(2008) 54} 
{SEK(2008) 55} /* KOM/2008/0018 lõplik - COD 2008/0015 */ (KOM(2008) 18 
lõplik); 

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest 
energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta {KOM(2008) 30 
lõplik} {SEK(2008) 57} {SEK(2008) 85} /* KOM/2008/0019 lõplik - COD 2008/0016 
*/ (KOM(2008) 19 lõplik); 

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist 
käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames /* KOM/2007/0856 lõplik - COD 
2007/0297 */ (KOM(2007) 856 lõplik). 
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B LISA: 
EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONID  

KLIIMAMUUTUSE JA ENERGIA KOHTA 

 
– 17. novembri 2004. aasta resolutsioon Euroopa Liidu strateegia kohta Buenos Airese 

kliimamuutuste konverentsil (COP-10)1; 

– 13. jaanuari 2005. aasta resolutsioon Buenos Airese kliimamuutuste konverentsi tulemuste 
kohta2; 

– 12. mai 2005. aasta resolutsioon valitsusekspertide seminari kohta kliimamuutuste 
teemal3; 

– 16. novembri 2005. aasta resolutsioon globaalse kliimamuutuse vastase lahingu võitmise 
kohta4; 

– 18. jaanuari 2006. aasta resolutsioon kliimamuutuse kohta5; 

– 1. juuni 2006. aasta resolutsioon energiatõhususe rohelise raamatu kohta ehk kuidas 
saavutada vähemaga rohkem6; 

 
– 4. juuli 2006. aasta resolutsioon lennunduse mõju vähendamise kohta kliimamuutustele7; 

– 26. oktoobri 2006. aasta resolutsioon Euroopa Liidu strateegia kohta Nairobi 
kliimamuutuste konverentsil (COP 12 ja COP/MOP 2)8; 

– 14. detsembri 2006. aasta resolutsioon Euroopa strateegia kohta säästva, 
konkurentsivõimelise ja turvalise energia tagamiseks9;  

– 14. veebruari 2007. aasta resolutsioon kliimamuutuse kohta10; 

– .... resolutsioon ülemaailmse kliimamuutuste liidu loomise kohta Euroopa Liidu ja 
kliimamuutustest enim mõjutatud vaeste arengumaade vahel (2008/2131(INI))11. 

                                                 
1 ELT C 210 E, 18.8.2005, lk 81. 
2 ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 144. 
3 ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 384. 
4 ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 120. 
5 ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 182. 
6 ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 273. 
7 ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 119. 
8 ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 439. 
9 ELT C 317 E, 23.12.2006, lk 876. 
10 ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 344. 
11  
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SELETUSKIRI 

 
Be the change you want to see in the world. 

Mahatma Gandhi 
 
 
Kliimamuutuste ajutise komisjoni (CLIM-komisjoni) moodustamine on Euroopa Parlamendi 
vastus ja panus sellesse, et kliimamuutuse probleemi käsitletaks Euroopa ja rahvusvahelisel 
tasandil prioriteetse küsimusena. Pärast esimeeste konverentsi 19. aprilli 2007. aasta otsust 
teha Euroopa Parlamendile ettepanek kliimamuutuste ajutise komisjoni moodustamiseks ja 
pärast täiskogu 25. aprilli 2007. aasta otsust kõnealuse ajutise komisjoni moodustamise kohta 
pidas äsjaloodud kliimamuutuste ajutine komisjon oma avakoosoleku 22. mail 2007. aastal. 
18. veebruaril 2008 otsustas parlament pikendada ajutise komisjoni ametiaega 9. veebruarini 
2009. 21. mail 2008 võttis täiskogu vastu CLIM-komisjoni vaheraporti kliimamuutuste 
teaduslike faktide kohta: tulemused ja soovitused otsuste tegemiseks. 
Käesolevas lõppraportis esitatakse soovitused tulevaseks ELi integreeritud 
kliimakaitsepoliitikaks, et sillutada teed vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele, ja raporti 
eesmärk on kooskõlastada EP ühist hoiakut tulevase kliimamuutust käsitleva rahvusvahelise 
kokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste suhtes.  
Raporti koostamisel oli aluseks kogu CLIM-komisjoni tegevuse käigus kogutud teave ja 
raport lähtub eeldusest, et praeguseks valitseb põhjendatud teaduslik üksmeel rolli osas, mis 
on antropogeensetel kasvuhoonegaaside heitkogustel maailma kliimas, ning et olemasolevat 
riskihindamist arvestades on vaja kiiresti tegutseda.  
Raportöör on veendunud, et võitluses kliimamuutuse vastu ei ole üldist ideaalset teed, vaid me 
peame tegelema kliimakaitsepoliitilise probleemiga ühest küljest tõhususe tuntava 
suurendamise ja ressursside täiustatud majandamise teel, teisest küljest peame olema valmis 
ka uuteks lahendusteks. Seejuures ei ole küsimus loomulikes kliimamuutustes või -
kõikumistes, vaid inimese põhjustatud Maa keskmise temperatuuri tõusus, mille põhjuseks on 
elustiil, mis raiskab ressursse, selle asemel et neid säilitada, ja mis ei ole seega orienteeritud 
säästvale arengule, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadusi, ohustamata tulevaste 
põlvkondade võimalusi.  
 
Käesolev lõppraport on liigendatud 23 teemaks.  
 
1. Kliimapoliitilised põhimõtted ja suunised  
 
Kliimamuutuste ajutise komisjoni lõppraporti kliimapoliitilised põhimõtted ja suunised 
tuginevad Euroopa Parlamendi seisukohale, mida on väljendatud käesoleva 6. koosseisu 
ametiaja jooksul juba 13 kliimamuutust käsitlevas resolutsioonis. Seejuures rõhutatakse eriti, 
et kliimamuutust tuleb mõista horisontaalse poliitikana, mida tuleb arvestada kõikides 
kavandatavates õigusaktides.  
Esmajärjekorras hõlmab see kokku lepitud ja hiljem korduvalt kinnitatud tähtsaimaid 
eesmärke, nagu ülemaailmse kliimamuutuse piiramine 2 Celsiuse kraadiga, heitkoguste 
vähendamine 20 % võrra 2020. aastaks (või 30 % võrra, kui teised tööstusriigid võtavad 
võrreldavad kohustused heitkoguste vähendamiseks) või 60–80 % võrra 2050. aastaks 1990. 
aasta tasemega võrreldes.  
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Euroopa Liidu identiteeti loov juhtroll rahvusvahelises võitluses globaalse soojenemise vastu 
kujutab Euroopa kodanike suhtes kohustust keskpika ja pika perspektiivi kliimakaitse 
eesmärke mitte üksnes sõnastada, vaid neid kaugelenägelike poliitiliste meetmete kaudu ka 
saavutada ning eeldab, et Euroopa kodanike praegused, aga ka järgnevad parlamentaarsed 
esindused ja esindajad juhinduks nendest kliimapoliitilistest põhimõtetest ning ei annaks 
vajalike kliimakaitse-eesmärkide elluviimisel järele. 
 
 
2. Rahvusvaheline mõõde 
 
2012. aasta järgse kokkuleppe üle peetavad läbirääkimised Kopenhaageni kliimakonverentsil 
(COP 15) 2009. aasta lõpul tuleb edukalt lõpule viia, et vältida lünka esimese ja teise 
kohustuste perioodi vahel. Rahvusvahelised kohustused on ka sellepärast olulised, et 
kliimamuutus võib veelgi teravdada rahvusvahelistes suhetes juba olemasolevat 
konfliktipotentsiaali, näiteks keskkonnast ajendatud ränne, üleujutustest ja rannajoone 
taandumisest tingitud territooriumi kaotus ning piirivaidlused, haritava maa vähenemise tõttu 
tekkivad konfliktid ressursside pärast või laienev veepuudus.  
 
 
3. Energia 
 
2006. aasta energiaülevaate World Energy Outlook kohaselt on nafta primaarenergia 
tarbimises umbes 35 % osakaaluga tähtsaim energiaallikas, järgnevad süsi 25 % ja maagaas 
21 % osakaaluga. Usaldusväärsed allikad ja prognoosid viitavad energiavajaduse olulisele 
suurenemisele maailmas ja Euroopas aastaks 2020 ja pärast seda. Rahvusvaheline 
Energiaagentuur ootab 2030. aastaks maailma energiavajaduse suurenemist vähemalt 60 % 
võrra. Sellega on üha enam seotud ka jaotamisprobleem, sest tärkava majandusega riikide 
kasvav energiavajadus teravdab eelseisvatel aastatel veelgi konkurentsi tagatud juurdepääsu 
osas fossiilsetele energiaallikatele, eelkõige ka seetõttu, et odava ja külluses leiduva 
fossiilenergia ajajärk on lõppemas. 
Selle kasvava vajadusega toimetulemine on rahvusvahelisele üldsusele tohutu väljakutse. 
Näib olevat ebatõenäoline, et maailma kasvava elanikkonna vajadustest tingitud suurenevat 
energiavajadust saaks rahuldada ainult tõhususe suurendamise teel. Seepärast määravad 
järgmiste aastate investeerimisotsused eelseisvate aastakümnete energiasüsteemi ja 
energialiikide struktuuri.  
 
 
 
4. Biokütused 
 
Praegune biokütusepoliitika on toonud kaasa eesmärgikonflikti, mida iseloomustavad ühest 
küljest toiduainete nappus ja tõusvad hinnad ning teisest küljest suurenev energiavajadus ja 
alternatiivsete kütuste otsingud. Säästva biokütusepoliitika teema muutub sel ajal üha 
pakilisemaks ja peaks olema suunatud sellele, et määrata kindlaks esimese põlvkonna 
biokütuste tootmise säästvuskriteeriumid ning edendada ka teise põlvkonna ideoloogiavaba 
arendamist. 
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5. Energiatõhusus 
 
Olemasolevad teaduslikud andmed on selged: 40 % energia lõpptarbimisest läheb 
hoonesektori arvele ja nii põhjustab hoonestatud keskkond 33 % kõikidest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest. Seetõttu on hoonesektoris (elamud ning kommerts- ja avaliku sektori 
kinnisvara) tohutu ja kulutõhus potentsiaal CO2 heite vähendamiseks soojusisolatsiooni ning 
kütte- ja jahutussüsteemide, elektri- ja ventilatsiooniseadmete moderniseerimise teel. Keskse 
tähtsusega on siinkohal eelkõige ka küsimus, milliseid stiimuleid on võimalik pakkuda nende 
vajalike ulatuslike moderniseerimismeetmete käivitamiseks.  
 
 
6. Liikuvus ja logistika 
 
Transpordi kasvu ja üldise majanduskasvu vahelise seose katkestamine on küll ELi 
transpordipoliitika tähtsaim eesmärk, aga sellest hoolimata on nõudlus transporditeenuste 
järele kasvanud kiiremini kui SKT ja transpordi heite juba niigi suur osakaal 
kasvuhoonegaaside heites ELis suureneb edasi. Praegu langeb umbes üks kolmandik ELi 
energia lõpptarbimisest transpordi arvele, kusjuures transpordisektor sõltub peaaegu täielikult 
(97 % ulatuses) naftapõhistest kütustest (bensiin ja diislikütus).  
Liikuvus linnas on ühest küljest otseselt seotud individuaalse elukvaliteediga, aga teisest 
küljest langeb just linnades toimuva erasõidukite liikluse arvele oluline osa 
kasvuhoonegaaside heitest ning muudest keskkonnaprobleemidest, nagu õhureostus ja müra. 
Selle asemel et edendada paljude kodanike elukvaliteeti, kahjustab negatiivne mõju tervisele 
seda mõnel juhul märkimisväärselt.  
Ka siin ei tohi me probleemide eest põgeneda: lõpuks peab ka transpordisektor saavutama ELi 
kliimaeesmärgid, mille kohaselt tuleb vähendada CO2 heitkoguseid 2020. aastaks vähemalt 20 
% võrra 1990. aastaga võrreldes ja suurendada energiatõhusust samas ajavahemikus 20 % 
võrra. Seepärast peame ühiselt vastama küsimusele, kuidas saame kooskõlastada Euroopa 
majandus- ja ühiskonnamudeli – mis põhineb inimeste ja kaupade kättesaadavusel, kusjuures 
esikohal on ajaline tõhusus – ning säästva arengu tagamiseks vajaliku ressursside tõhusa 
kasutamise.  
 
 
 
 
7. Turism ja kultuurimälestised 
 
UNESCO andmetel ohustavad ühte kümnendikku kõikidest maailma kultuurimälestistest või 
maailma kultuurmaastikest kliimamuutuse tagajärjed. Euroopas mõjutab see tugevalt ka 
turismisektorit, sest Euroopa on Maailma Turismiorganisatsiooni andmetel maailma tähtsaim 
turismipiirkond ja 2006. aastal oli kõikidest rahvusvahelistest turismi eesmärgil saabumistest 
55 % puhul sihtkoht Euroopa. Teatavasti võib kliimamuutus põhjustada turismivoogude 
muutumist, mis tooksid asjaomaste puhkusepiirkondade jaoks kaasa olulise majandusliku 
halvemuse. 
 
 
8. Heitkogustega kauplemise süsteem ja tööstusheide 
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Euroopa Liit on heitkogustega kauplemise süsteemi näol loonud ainulaadse vahendi 
heitkoguste võimalikult suure tõhususega vähendamiseks. Esimene riikidevaheline 
heitkogustega kauplemise süsteem jõustus 1. jaanuaril 2005. Esimese omalaadse süsteemina 
maailmas on see eelkõige ka eeskujuks meie rahvusvahelistele partneritele.  
23. jaanuaril 2008 esitas komisjon direktiivi eelnõu heitkogustega kauplemise süsteemi 
muutmiseks. Selle kohaselt tuleks heitkogustega kauplemise jaoks edasiste 
vähendamiseesmärkide sõnastamisel võtta arvesse eelkõige ka investeerimistsükleid (uudsete 
tootmismeetodite kättesaadavus, kapitalivajadused, ajaline komponent). 
 
 
9. Süsinikdioksiidi kogumine ja ladustamine 
 
Rahvusvaheline Energiaagentuur ootab 2030. aastaks maailma energiavajaduse suurenemist 
vähemalt 60 % võrra. Juba praegu pärineb 24 % ELi riikide CO2 heitkogustest söeküttel 
töötavatest elektrijaamadest. Küsimus ei ole seejuures mitte niivõrd, kuidas kavandada 
söeküttest loobumist, vaid kuidas minna üle keskkonnasõbralikule söetehnoloogiale.  
ÜRO valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC) on eriaruandes „IPCC Special Report 
on Carbon Dioxide Capture and Storage” (2005) seisukohal, et CO2 kogumise ja ladustamise 
tehnoloogia võiks sajandi lõpuks anda 15–55 % panuse vajalikku kasvuhoonegaaside 
vähendamisse ning täiendada taastuvenergia väljaarendamist. Kuid kulud ja ohud kaaluvad 
majanduslikud eelised veel üles. Näiteks tarbib CO2 kogumine ja ladustamine ise energiat, 
mistõttu vajab sellise tehnoloogiaga elektrijaam sama koguse elektri tootmiseks 10–40 % 
rohkem primaarenergiat.  
Ebaselged on ka mõned hoidlatega seotud küsimused. CO2 saab ladustada vähemalt 800 m 
sügavusel (kus gaas läheb üle just nagu vedelasse olekusse) ammendatud või peaaegu tühjadel 
nafta- või gaasiväljadel, soolastes kivimikihtides või sügavates soolaveesoontes. Uuritakse ka 
võimalust ladustada CO2 mineraliseeritud kujul. Kuid on põhimõtteline oht, et hoidlad 
hakkavad lekkima ning eritavad atmosfääri vähehaaval väiksemaid või ka järsku suuremaid 
koguseid CO2. Pealegi ei sobi iga pinnas võimalikuks hoidlaks. Lõpuks tuleb võtta tõsiselt ka 
võimalikku skepsist või muret elanikkonna hulgas seoses CO2 kogumise ja ladustamisega. 
Kokkuvõttes tuleb ELi lähenemisviisi tehnoloogilist neutraalsust arvestades arutada CO2 
kogumise ja ladustamise küsimust tulemuste suhtes avatult.  
 
 
10. Põllumajandus ja loomakasvatus 
 
Kliimamuutus asetab Euroopa ja maailma põllumajanduse mitme võrdse ulatusega probleemi 
ette. Põllumajandaus peab kõigepealt ise heitkoguseid vähendama ja töötama välja muutuvate 
ilmastikutingimustega kohanemise strateegiad. Biomassi ja biokütuste tootmiseks kasutatava 
materjali tootjana annab põllumajandus olulist taastuvate energiaallikate toorainet. Lisaks 
tuleb toota piisavalt toiduaineid maailma üha kasvavale elanikkonnale. Siinkohal on just 
loomakasvatusel otsustav roll: ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon ennustab 
lihatootmise suurenemist praeguselt 229 miljonilt tonnilt 465 miljoni tonnini 2050. aastal ja 
piimatootmise suurenemist 580 miljonilt tonnilt 1043 miljoni tonnini. See tähendab, et 
loomakasvatussektor kasvab teistest põllumajandussektoritest kiiremini. Ühtlasi langeb 
loomakasvatuse arvele väärtusahela jooksul 18 % ülemaailmsetest kasvuhoonegaaside 
heitkogustest ja nii tekitab see rohkem kasvuhoonegaase kui transpordisektor! 
Põllumajandustavade muutumine, Euroopa keskkonnaalased õigusaktid ja ühise 
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põllumajanduspoliitika uusimad struktuurireformid, mis taotlevad üha enam säästvust, toovad 
kasutadaolevate ressursside parema kasutamise teel kahtlemata kaudselt kaasa heitkoguste 
vähenemise. Kuid me ei tohi eirata tõsiasja, et põllumajanduses puuduvad spetsiifilised 
kliimakaitse-eesmärgid nagu ka juba olemasolevate leevendusvõimaluste kasutamist 
stimuleerivad süsteemid. Nagu teisteski sektorites, muutub selge kliimakaitsepoliitilise 
suunitlusega moodne ametiprofiil üha tähtsamaks. Kliimat arvestavad põllumajandustavad 
eeldavad seetõttu uute teadmiste vahendamist maaharimise valdkonnas ning noorte 
talupidajate koolitus peab rohkem arvestama kliimamuutuse tagajärgedega või 
põllumajandustootmise mõjuga kliimale, et tulla toime probleemidega, mida kliimamuutus 
põllumajanduses ja loomakasvatuses kaasa toob.  
 
 
11. Metsad 
 
Ei ole kahtlust, et metsadel on meie biosfääris suur väärtus. On ju üle 30 % kogu maailma 
maamassist kaetud metsadega, kus esinevad rohkem kui kaks kolmandikku kõikidest Maal 
elavatest liikidest. Peale selle neelavad metsad umbes 30 % aastas tekkivatest 
kasvuhoonegaaside heitkogustest. Nõnda on metsadel tähtis roll kliimamuutuse vähendamisel. 
Ometi ei ole neil tervikuna turuhinda nende arvukatest funktsioonidest globaalses 
ökosüsteemis hoolimata. Lisaks kannatab vähemalt üks kolmandik kogu maailma metsadest 
juba kliimamuutuse tagajärgede all. Kokkuvõttes tuleb mõista metsade kui terviku 
ökoteenuseid ja sotsiaalseid funktsioone ehk veidi sundimatult väljendatuna: tunnistada, et 
mets on enam kui ainult puude summa. 
 
 
 
12. Mullakaitse 
 
Muld on majandustegevuse tähtsaim ruumiline alus. See on esiteks alus, millele toetub 90 % 
kõigi inimese kasutatavate toiduainete, kogu loomasööda, kõikide tekstiilide ja kütuste 
tootmine. Euroopa mulda ohustavad peaaegu kõikide majandussektorite, sealhulgas 
põllumajanduse, eramajapidamiste, tööstuse ja töönduse, transpordi ja turismi kasvavate ning 
sageli vastuoluliste nõudmiste tagajärjel kiiremini kui kunagi varem pöördumatud kahjud 
pinnase katmise ja pinnase erosiooni, orgaaniliste ainete sisalduse vähenemise, saastumise, 
sooldumise, tihenemise, mulla bioloogilise mitmekesisuse kao ning üleujutuste ja maalihete 
näol. 
Kliimamuutuse, säästva arengu, keskkonna kvaliteedi ja mulla lagunemise vahel on selge 
seos. Ka muld kannatab kliimamuutuse tõttu, mis võib tuua kaasa mulla täiendava 
lagunemise. Samal ajal on mullal huumuse dünaamika kaudu tähtis roll süsiniku sidumisel 
atmosfäärist. Orgaaniline aines mullas kaob pinnase lagunemise tõttu (ja sellega koos 
orgaaniliselt seotud mullasüsinik) ja nii kaob ka mulla võime toimida süsiniku talletajana. 
Seepärast peame tegema kõik selle nimel, et kehtestada sobivate pinnase töötlemismeetodite 
abil mullakaitse poliitika, mis arvestab orgaaniliste ainete tähtsust mullas mullaviljakuse, 
veemahutavuse ja süsinikuhoidlana toimimise võime seisukohalt.  
 
 
13. Veemajandus 
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Kliimamuutuse negatiivsete tagajärgede ja kohati rumala veemajanduse tõttu ei ole Euroopa 
veekogude veekvaliteet kaugeltki rahuldav. Veekvaliteeti ohustab eriti mitmesugune mõju, 
nagu sissejuhtimine, heitmed või ohtlike ainete kaod. Inimtegevus sekkub nii sügavalt 
globaalse hüdroloogia struktuuri, et veekogud ei saa enam peaaegu üldse regenereeruda. 
Eelkõige aga on veel samuti keskne roll kliimamuutuses, kuna see annab näiteks sulaveena 
tõuke kliimat muutvatele protsessidele ja allub ka ise muutustele. Kliimamuutuse tagajärjed 
veerežiimile võivad omakorda vallandada doominoefekti ja puudutada eri majandussektoreid, 
näiteks põllumajandus (suurem niisutusvajadus), energiasektor (hüdroenergia potentsiaali 
kahanemine ja jahutusvee piiratum kättesaadavus), inimeste tervis (halvem veekvaliteet), 
vabaaja- ja puhkamisvõimalused (turismi piirangud), kalandus ja laevandus, samuti 
negatiivsed tagajärjed juba niigi ohustatud bioloogilisele mitmekesisusele. 
Keskne probleem, mis meil tuleb lahendada, puudutab integreeritud veemajandust, mis lähtub 
praegusest ja tulevasest veevajadusest ning kujutab seega võtit edukaks toimetulekuks 
kliimamuutuse mõjuga olemasolevatele veevarudele. 
 
 
 
 
14. Kalandus 
 
Maakera keskmine temperatuur on tõusnud viimase 100 aasta jooksul ~0,6 °C võrra, merevee 
tase 0,17 m võrra. Selles ajavahemikus soojenesid nii mere- kui ka mageveesüsteemid 0,04 °C 
võrra, samal ajal kui pinnatemperatuur tõusis 0,6 °C võrra. 
On ette näha, et kliimamuutus toob Euroopa Liidu merekalapüügi ja merevesiviljeluse jaoks 
kaasa olulisi muutusi. Muu hulgas arvestatakse temperatuuri tõusu ja järelikult merevee 
taseme tõusuga, Atlandi ookeani termohaliinse tsirkulatsiooni muutumisega, soolsuse ja 
organismide geograafilise leviku muutumisega, kalapopulatsioonide ümberpaiknemisega ja 
taimse planktoni hulga vähenemisega. Järelikult mõjutab muutuv kliima otseselt üksikute 
loomade ellujäämismäära, leviala, paljunemisvõimelisust ja käitumist ning seega tööstuslike 
kalavarude suurust ja levikut.  
Vajame seetõttu ulatuslikku merede raamkava, nagu on ette nähtud merestrateegia direktiivis, 
et tagada merealade ja -ressursside parem ja säästvam majandamine. 
 
 
15. Jäätmehooldus ja ressursside majandamine 
 
Jäätmehoolduse ja ressursside majandamise valdkonnas seisavad meie ees kesksed 
probleemid. Ühest küljest võime nentida, et jäätmeid käsitlevad Euroopa õigusaktid aitavad 
juba vähendada jäätmesektorist pärit kasvuhoonegaaside netoheidet. See on kahtlemata edu. 
Kahjuks peame aga ka nentima, et jäätmehulk suureneb kõikidest jõupingutustest hoolimata 
edasi. Tulevikuprognoosid lubavad sarnast suundumust: Euroopa Keskkonnaagentuur ootab 
majapidamisjäätmete hulga suurenemist 25 % võrra ajavahemikus 2005–2020. Siiski 
ennustab agentuur jäätmesektorist pärit heite selget vähenemist enam kui 80 % võrra 1980. 
aastate lõpuga võrreldes. 
Seepärast peame tugevamalt kasutama bioloogilist eelsorteerimist ja materjali ringlussevõttu 
prügilates tekkiva otseheite vältimiseks. Lisaks annab jäätmete energeetiline taaskasutamine, 
millele järgneb soojuse ja elektri koostootmine, olulise panuse kaudse heite vältimisse, kuna 
see asendab fossiilkütused elektri ja soojuse tootmisel. Ja kindlasti oleks mõttekas kohaldada 
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rangelt läheduse põhimõtet: jäätmevedu pika vahemaa taha tuleks vältida, et piirata 
jäätmesektorist pärit otseheidet.  
 
 
16. Kohanemismeetmed 
 
Euroopa Parlament väljendas üksikasjalikult oma seisukohta antud teemal juba 10. aprilli 
2008. aasta resolutsioonis komisjoni rohelise raamatu „Kliimamuutustega kohanemine 
Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks” (KOM(2007)0354) kohta. Käesolevas 
kliimamuutuste ajutise komisjoni lõppraportis rõhutatakse veel kord vajadust 
kohanemismeetmete sidususe ja tervikliku koordineerimise järele ELi tasandil ning korratakse 
nõudmist luua kogu ELi hõlmav raamistik kohanemismeetmete kavandamiseks; seejuures 
tuleb asjakohaselt arvesse võtta subsidiaarsuse põhimõtet, kuna Euroopa piirkondlikud ja 
kohalikud asutused suudavad paremini reageerida poliitiliste vastustega omaenda kogemuste 
põhjal. 
 
 
17. Tervis 
 
Kliimamuutus mõjutab inimeste tervist nii muutunud ilmastiku (näiteks tugevamalt ja 
sagedamini esinev äärmuslik ilm) kaudu kui ka kaudselt muutuste kaudu, mis puudutavad 
vee, õhu ja toidu kvaliteeti ning kvantiteeti, samuti ökosüsteeme, põllumajandust, 
elatusvahendeid ja infrastruktuuri. WHO nendib, et ilmastikutingimused mõjutavad haiguseid, 
mis levivad vee või teatavate nakkusekandjate nagu moskiitod kaudu. Sellised haigused on 
näiteks kõhulahtisus, malaaria ja puudulikust toitumisest tingitud ainevahetushaigused. Nende 
all kannatavad inimesed eelkõige Aafrikas. Lisaks mõjutab kliimamuutus allergeenide 
vallandumist ja UV-kiirguse suurenemist.  
WHO andmetel surevad igal aastal 150 000 inimest kliimamuutuse tagajärjel ja veel viis 
miljonit haigestuvad. Eriti rasked on kaudsed tagajärjed, mis avalduvad üleujutuste, pinnase 
kuivamise, ikalduse, loomastiku ja taimestiku muutumise ning ilmastikust tingitud purustuste 
kujul. 
Selles valdkonnas peame lahendama kaheosalise probleemi: ühest küljest peame tuntavalt 
tugevdama oma tervishoiusüsteeme, sest nii on võimalik mõnesid kliimamuutuse tagajärgi 
tervisele kontrolli all hoida. Teisest küljest eeldavad kliimamuutusega seostatavad väga 
erinevad ohud tervisele ka vastavaid ennetusmeetmeid.  
 
 
18. Majanduskasv ja tööhõive 
 
Euroopal on ülemaailmses võidujooksus vähese süsinikdioksiidi heitega maailmamajanduse 
nimel suurepärane lähtepositsioon. Peaksime seetõttu seda olukorda kasutama, et anda tõuge 
uuendusteks, mis loovad Lissaboni strateegia parimas tähenduses uusi ja konkurentsivõimelisi 
ettevõtteid ning töökohti keskkonnasäästlike tehnoloogiate valdkonnas. Siin peitub tõeline 
majanduslik võimalus, mida pakuvad kliimamuutus ja poliitilised meetmed selle 
vähendamiseks ning mida me ei tohiks liigse pessimismi tõttu mööda lasta.  
Seepärast peaksime pöörama tähelepanu sellele, et võimaldada tõhusatel, uuenduslikel 
tehnoloogiatel turule tulla, kõrvaldada bürokraatlikke takistusi, luua samaaegselt stiimuleid, 
mis lihtsustavad üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega majandusele, et kasutada kõiki 
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võimalusi ülemaailmses konkurentsis tõhususe, uuenduste, tooraine ja tulevikutehnoloogiate 
pärast. 
 
 
19. Tulevikutehnoloogiate edendamine 
 
Tõhususe suurendamine on võitluses kliimamuutusega vajalik, kuid mitte piisav tingimus. 
Tõhususe suurendamine üksi ei saa vallandada tehnoloogilist revolutsiooni, mis on vajalik 
väljapääsu leidmiseks süsinikdioksiidi ummikust. 
Kuigi heitkogustega kauplemine on Euroopa kliimakaitseprogrammi oluline osa, et jõuda 
tõhususe suurendamise teel väiksema kasvuhoonegaaside heiteni, soodustatakse seejuures 
tõenäoliselt ainult selliseid tehnoloogiaid ja protsesse, mis on juba välja töötatud ja valmis 
turuletoomiseks. Nii ei ole võimalik vähendada täiesti uute ja seetõttu ka kallite tehnoloogiate 
väljatöötamise kulusid ega aidata hõivata turgu juba välja töötatud tehnoloogiatel, mis aga on 
eelkõige pikaajaliste kliimakaitse-eesmärkide saavutamiseks tungivalt vajalikud.  
Peaksime seepärast tegema kõik põhjapanevate stiimulite ja edendamismeetmete loomiseks, 
et saaks alustada vajalikku tehnoloogilist uuendust, vähendada kallite, aga uute tehnoloogiate 
jooksvaid kulusid ning püstitada ja saavutada tulevikus rangemad vähendamiseesmärgid. 
 
 
20. Arukad arvutisüsteemid ning info- ja sidetehnoloogiad 
 
Info- ja sidetehnoloogia sektor põhjustab praegu 2 % ülemaailmsest CO2 heitest. Sektor võiks 
aga mitte ainult vähendada oma CO2 heidet, vaid eelkõige töötada välja uuenduslikke ja 
energiatõhusamaid rakendusi kogu majanduse jaoks. Seepärast on tungivalt vajalik 
keskenduda tugevamalt selliste arvuti- ning info- ja sidetehnoloogia põhiste meetodite 
katsetamisele, valideerimisele, kasutuselevõtmisele ja edasisele levitamisele, mis aitavad 
parandada energiatõhusust.  
 
 
21. Rahastamine ja eelarveaspektid 
 
Praegune ELi eelarve kliimakaitse-eesmärkide saavutamiseks ei ole piisav. Kuid EL peaks 
võtma liidu solidaarsuspõhimõtte kohaselt finantspoliitilised kohustused põhivaldkondades: 
edendada ja töötada välja tehnoloogiaid kliimamuutusega võitlemiseks ja kliimaalaseks 
arenguabiks ning piiriüleste kohanemismeetmete, tõhususe suurendamise ja katastroofiabi 
toetamiseks. Esimene samm õiges suunas oleks inventeerida kõiki olemasolevaid 
rahastamisvahendeid ja nende tähendust Euroopa kliimakaitse-eesmärkide jaoks ning töötada 
selle nn kliimaauditi põhjal välja ettepanekud tulevaseks finantsperspektiiviks, et eelarveridu 
saaks kohandada vajalike kliimapoliitiliste nõuetega. Peale selle võiks vajaduse korral 
eraldada ka ELi eelarve kasutamata sihtotstarbelisi vahendeid kliimapoliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks. 
 
22. Haridus, koolitus ja teadlikkuse kujundamine 
 
Energiatõhususe teema peaks esinema meie igapäevaelus palju tugevamalt. Igapäevaelu 
kõikide valdkondade lihtsad ja paindlikud tõhususstandardid võiksid olla esimeseks sammuks 
õiges suunas. Lisaks peaksime kiiresti kohandama kutseõppe ja kutseõppeasutused ning 
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erialad rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides majanduslike struktuurimuutustega – mida 
kiirendab kliimamuutus ja selle mõju – kaasnevate tööhõivet puudutavate probleemidega. See 
hõlmab ka kliima seisukohast oluliste ametiprofiilide loomist. Käesolevas lõppraportis kaaluti 
võimaliku teadlikkust kujundava meetmena muu hulgas ressursside tõhusa kasutamise 
Euroopa aastat, et tõsta teadlikkust ressursside tõhusast kasutamisest ja kasutada 
kliimamuutust ajendina intensiivse arutelu korraldamiseks ressursside kättesaadavuse ning 
kasutamise üle.  
 
 
23. 2050 – tulevik algab täna 
 
Kliimamuutus on ülemaailmne keskkonnaprobleem, mille põhjused on struktuurilist laadi. 
Üks põhjus on kindlasti mõtlematu ümberkäimine meie ressurssidega: maailma elanikkonna 
ressursivajadused ületavad juba praegu loomuliku taastumisvõime veerandi võrra. Oma 
eluviisiga võtame järeltulevatelt põlvedelt elatusvahendid. Seepärast näib olevat tingimata 
vajalik astuda kliimamuutusele ja selle tagajärgedele vastu poliitiliste meetmetega pikaajalise 
perspektiivi põhjal ning viia selle aluseks olevad strateegilised otsused järjekindlalt ellu ja 
mitte allutada neid lühiajalistele poliitilistele eesmärkidele.  
Seejuures ei ole säästvam eluviis võimalik ilma majanduse, teaduse, meedia, organiseeritud 
kodanikuühiskonna ja kodanike panuseta. Seetõttu on oluline mitte taganeda probleemi 
komplekssuse ees. Peame visionaarse kujundustahtega ja juhtimisomadustega poliitikas, 
majanduses ja ühiskonnas reageerima majanduslikele, ökoloogilistele ning sotsiaalsetele 
probleemidele, mida tekitab energia- ja kliimapoliitiline murranguperiood, mis väljendub 
tooraine nappuses. Ja me peame tegutsema täna, sest tänase tegutsemisega määrame oma 
tuleviku.  
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
• Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30 

 Exchange of views with Commissioner Dimas 
 

• Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00 
 Discussion on COP 13 draft resolution 

 
• Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30  

1st thematic session: Climate impact of different levels of warming 
 

• Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30 
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament 

 
• Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30 

 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution 
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament 
 

• Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30 
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012 
 

• Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30 
 Vote on COP 13 draft resolution 

 
• Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007  

 Delegation visit to China 
 

• Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30  
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives 

 
• Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007 

EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia 

 
• Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30  

 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views  
 

• Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30  
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment 
 Consideration of draft resolution on adaptation 
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13 
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• Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30  

 Consideration of Florenz draft interim report 
 

• Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30  
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests 
 

• Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008 
 Delegation visit to India and Bangladesh 
 

• Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00  
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation  

 
• Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30  

5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level 

 
• Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30  

 Consideration of amendments to Florenz draft interim report 
 

• Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00 
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security 

 
• Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30  

 Vote on draft resolution on adaptation 
 

• Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30 
 Vote on Florenz draft interim report 

 
• Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008  

 Delegation visit to United States 
 

• Thursday, 29.05.2088,  
7th thematic session:  Meeting the climate commitments: addressing 
competitiveness, trade, financing and sustainable employment in a European and 
global context  

 
• Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008 

Citizens' Agora on Climate Change 
 

• Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30  
• 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies 
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• Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30  
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions  
 First exchange of views without document on Florenz draft report 

 
• Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30 

 Second exchange of views without document on Florenz draft report 
 
• Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30  

 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 
Sustainable Development of France 

 
• Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30 

 First consideration of Florenz draft report  
 

• Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30 
 Second consideration of Florenz draft report  

 
• Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008  

 Delegation visit to Russia 
 

• Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30 
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas 

 
• Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc) 

 Consideration of amendments to Florenz draft report 
 

• Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30  
 Consideration of amendments to Florenz draft report 

 
• November STR (tbc) 

Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14 
 

• Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg) 
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development  

 
• Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30  

 Adoption of Florenz draft report 
 

• 10-12.12.2008  
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland 
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• Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc) 

 Exchange of views on outcome of COP 14 
 

*** 
 

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report 
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
 
1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30 
 
Theme leader: Vittorio Prodi 
 
Key-note speaker:  
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER 
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Experts: 
Prof. Dr. Richard LINDZEN  
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology 
 
Michel JARRAUD  
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland 
 
Prof. Javier MARTIN VIDE 
University of Barcelona 
 
Dr. Malte MEINSHAUSEN  
Institute for Climate Impact Research, Germany 
 
Dott.ssa Cristina SABBIONI  
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy 
 
Prof. Sir Brian HOSKINS   
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom  
 
Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE  
Vice-Chair of IPCC Working Group II,  
Catholic University of Louvain, Belgium 
 
Prof. Dr. Robert WATSON 
School of Environmental Sciences,  
University of East Anglia, United Kingdom 
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2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30 
 
Theme leader: Satu Hassi 
 
Key-note speakers: 
John ASHTON 
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office 
 
Yvo DE BOER,  
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change 
 
Experts: 
H.E. Takekazu KAWAMURA  
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium 
 
H.E. C. Boyden GRAY  
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium  
 
Ronglai ZHONG 
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium 
 
Karsten NEUHOFF 
Faculty of Economics 
University of Cambridge 
 
Nick CAMPBELL 
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France 
 
Katherine WATTS 
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium 
 
Chris MOTTERSHEAD 
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom 
 
Andrei MARCU 
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium 
 
 
 



 

PE407.892v01-00 48/66 PR\728472ET.doc 

ET 

3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new 
technologies, transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 
15:00-18:30 
 
Theme leader: Philippe Busquin 
 
Key-note speakers: 
Prof. Carlo RUBBIA 
Nobel Prize for Physics 
 
Günter VERHEUGEN 
Vice-President of the European Commission 
 
Experts: 
Kevin ANDERSON,  
Professor, Tyndall Center, University of Manchester 
 
Stefan MARCINOWSKI,  
Member of Board of Executive Directors, BASF AG 
 
Graeme SWEENEY,  
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell  
 
Bernard FROIS,  
CEA Grenoble 
 
Milan NITZSCHKE,  
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE) 
Solarworld AG, Authorized Representative 
 
 
4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus 
on sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-
18:30 
 
Theme leader: Cristina Gutiérrez-Cortines 
 
Key-note speaker: 
Kaveh ZAHEDI 
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator 
 
Experts: 
Dr. Franz FISCHLER 
President of Ecosocial Forum Europe  
 
Dr. Henning STEINFELD 
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO)  
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John LANCHBERY 
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds  
 
Prof. Riccardo PETRELLA 
International Committee for the World Contract on Water  
 
Prof. John A. DRACUP 
Professor at the University of California, Berkeley  
 
Prof. Seppo KELLOMAKI 
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu  
 
 
5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30 
 
Theme leader: Etelka Barsi-Pataky 
 
Experts: 
Gordon MCINNES 
Deputy Director, European Environment Agency 
 
Philippe EYDALEINE 
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM  
 
Matthias WISSMANN 
President of VDA 
 
Jos DINGS 
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment 
Christian AZAR 
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, 
Chalmers University of Technology 
 
Lars Göran JOSEFSSON 
CEO, Vattenfall  
 
Felix MATTHES 
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology)  
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6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, 
adaptation in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00 
 
Theme leader: Justas Vincas Paleckis 
 
Key-note speaker: 
Dr. Rajendra K. PACHAURI  
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize 
laureate 
 
Experts: 
Prodipto GHOSH 
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India  
 
Rubens BORN 
Vitae Civilis, Brazil 
 
Amjad ABDULLA 
Environment Ministry, Maldives 
 
Frank ACKERMAN 
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University 
 
Tapani VAAHTORANTA  
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki 
 
 
7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and 
Global Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30 
 
Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels 
 
Key-note speaker: 
Pascal LAMY 
Director-General of the World Trade Organisation 
 
Experts: 
Matthew STILWELL 
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development 
 
René VAN SLOTEN 
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council) 
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Adam JACKSON 
Climate Change Director, Tesco 
 
John MONKS 
Secretary General, ETUC 
 
Michele DE NEVERS 
Senior Manager, Environment Department, World Bank 
 
Mike MATHIAS 
Chair, CONCORD Policy Forum 
 
 
8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short 
time: learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday 
23 June 2008, 15:00 – 18:30 
 
Theme leader: Bairbre de Brún 
 
Key-note speaker: 
Ken LIVINGSTONE 
Former Mayor of London 
 
Experts: 
Frederic XIMENO I ROCA 
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña 
 
Mark HARBERS 
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder) 
 
Gösta GUSTAVSSON 
Vice Mayor of Linköping, Sweden 
 
Carin Ten Hage 
Director Programme "Planet Me" 
TNT  
 
Neil HARRIS 
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe 
 
Franco MIGLIETTA 
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze 
 

*** 
 
All documents related to the Thematic Sessions can be found on : 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM 
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ANNEX 3 : DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON 
CLIMATE CHANGE 

 

Place Date Chair of the Delegation 

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi 

EP-delegation 
to COP 13, 
Bali 

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras 

Delhi, India / 

Dhaka, 
Bangladesh 

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi 

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part) 

Washington, 
US 

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi 

Moscow, 
Russia 

29.09.- 01.10.2008 tbc 

EP-delegation 
to COP 14, 
Poznan 

10.12.- 12.12.2008 tbc 

 
 

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found 
on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM  
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ANNEX 4 : PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE 
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS 

 

Meeting  Date CLIM 
representatives 

EP-China Interparliamentary Meeting  

 

Bejing and Tibet, 

 23-29 June 2007 

Fiona HALL reported 
back to CLIM 

EP-South Africa interparliamentary 
meeting 

Strasbourg,  

5-6 September 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 

COP 8 to the UN Convention to combat 
desertification 

 

Madrid,  

11-14 September 2007 

Roberto 
MUSACCHIO, vice-
chairman, reported 
back to CLIM 

EP-China Interparliamentary Meeting  

 

Strasbourg, 

 26-27 September 2007 

Fiona HALL reported 
back to CLIM 

EP delegation for relations with India Brussels,  

21 November 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Karl-Heinz 
FLORENZ, 
rapporteur 

EP-Canada interparliamentary meeting Brussels, 

22 November 2007 

Guido SACCONI, 
Chairman 
 

Baltic Sea Parliamentary Conference 
(BSPC), working group on energy and 
climate change 

Tallinn,  

5 February 2008 

Paul RÜBIG, EP 
representative in the 
working group 

EP-Mexico interparliamentary meeting Strasbourg, 

22 May 2008 

Karl-Heinz 
FLORENZ, 
rapporteur 

Elisa FERREIRA 

EP-US interparliamentary meeting 

  

Ljubljana, 

 24-26 May 2008 

Romana JORDAN 
CIZELJ to report back 
to CLIM 

EP-Japan interparliamentary meeting Brussels, 

3 June 2008 

Guido SACCONI, 
Chairman 

Romana JORDAN 
CIZELJ 
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ANNEX 5 : PRESS ACTIVITIES BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 
 
 

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES  

Subject  Date Participants 

CLIM 1st thematic session 
Brussels,  

10 September 2007 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Vittorio PRODI, theme-leader 
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker 

Delegation visit to Bejing Bejing,  
7 November 2007 

Guido SACCONI, Chairman  

Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation 

Adoption of resolution in view 
of COP 13  

Strasbourg,  

14 November 2007 

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13 
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur  
Satu HASSI, rapporteur on COP 
13 

CLIM 3rd thematic session 
Brussels,  

19 November 2007 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur  
Philippe BUSQUIN, theme-leader 
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker 
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In the context of the COP 13 Climate negotiations: 

 

Joint Press Conference with 
Commission 

 

Bali, 11 December 
2008  

Commissioner Dimas 
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13 
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 

 

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians 

Bali, 12 December 
2008 

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13 
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13 
Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table  
 

Joint Press Conference with 
Council and Commission 

Bali, 15 December 
2008 

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13 

Delegation visit to Delhi 
 

Delhi,  
5 February 2008 

Guido SACCONI, Chairman  

Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation 

Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session  
Brussels,  

26 March 2008 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader 
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker 

Delegation visit to Washington Washington,  
30 April 2008 

Guido SACCONI, Chairman  

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Adoption of CLIM interim 
report 

Strasbourg,  
21 May 2008 

Guido SACCONI, Chairman 

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  
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CLIM 8th thematic session 
Brussels,  

23 June 2008 

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur  

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader 
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker 

Presentation of results of 
Eurobarometer survey 

Brussels,  
11 September 2008 

Commissioner Wallström 

Guido SACCONI, Chairman 

Delegation visit to Moscow Moscow,  
1 October 2008 (tbc) tbc 
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ANNEX 6 : OTHER ACTIVITIES BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS 

Meeting  Date CLIM 
representatives 

Joint Parliamentary Meeting on climate 
change Brussels, 1-2 October 2007 

EP activity - 
several CLIM 
members 

Hearing and exchange of views with EU 
delegation of French National Assembly  Paris, 17 October 2007 

Guido 
SACCONI, 
Chairman 
Karl-Heinz 
FLORENZ, 
rapporteur  

Meeting of the Chairpersons of the 
committees responsible for energy and the 
environment from the national parliaments 
and the European Parliament organised by 
the Slovenian National Assembly 

Ljubljana,  

20-21 January 2008 

Guido 
SACCONI, 
Chairman 

Joint Parliamentary Meeting on energy 
and sustainable development 

Strasbourg,  

20-21 November 2008 

EP activity - 
several CLIM 
members 

 
 

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS 

Informal Environment Council 
Ljubljana/Brdo 

10-12 April 2008 

Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM 

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman 

 
 

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES 

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya 

Barcelona,  
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman 
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY 

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008 

EP activity - several CLIM 
members 

International Expo 2008, 
European Day 

Zaragoza,  
5 September 2008 

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman 

 
 

OTHER ACTIVITIES 

Request for an Eurobarometer survey on 
Europeans´attitudes towards climate 
change 

to be delivered end of 
August 2008  

Request to the EP Bureau to ask the 
Secretary-General to look into the 
possibility of setting-up within the EP a 
scheme for emissions offsetting 

letter by CLIM Chairman 
of 31.3.2008  
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ANNEX 7 : STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY 
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

 

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation 
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics 
related to climate change 
By IEEP, 03/09/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631 
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. 
the lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives 
and programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented 
in comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are 
briefly discussed. 
 
Climate change legislation and initiatives at EU level 
By Copenhagen Economics, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835 
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance 
and puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already 
affecting the commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of 
improving the cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal 
market for energy, take a more selective approach to regulatory energy standards, and use 
more market based mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, 
two issues are stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in 
distributing the target reductions among member states. 

 
Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy 
By Ecofys, 05/12/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491 
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference 
of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in 
December 2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start 
of the official negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the 
COP/MOP meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an 
assessment of the approaches that can be taken in a future international agreement on climate 
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change. The study includes a review of climate change policies of major countries (European 
Union, USA, Japan, Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental 
initiatives as well as the extent to which they are implementing their existing commitments 
under the Kyoto Protocol. Future international climate policy is discussed in various 
international processes in addition to the UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 
process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the United Nations High-Level Climate Change 
Talks, the US major emitters initiative and the Greenland/South Africa/Sweden Ministerial 
dialogue on climate change. 

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives 
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs 
By IEEP, 15/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998 
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy 
efficiency, CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and 
production of inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect 
is likely to be positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in 
more labour intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears 
that the average cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no 
more than 1% of GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower 
estimates. Aggregated EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring 
of the economy, such as the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies 
and fuel efficient vehicles). 

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests 
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed 
ecosystems 
By IEEP, 07/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073 
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be 
attributed to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some 
places there will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex 
– shifts in the timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation 
but falling in winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels 
and temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for 
and responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health. 
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Forestry and climate change: potential for carbon sequestration 
By Goossens, Policy Dept. A 
(only internal; available upon request) 
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest 
resources, deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested 
and commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water 
stress and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the 
potential of forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration. 
 

Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level 
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for 
the future 
By IEEP, 15/02/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411 
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking.  

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third 
countries and global security  
State of play of post-Bali negotiations 
By Ecofys, 15/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955 
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable 
nationally appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most 
likely continuing the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the 
difficult issue is to define exactly which adaptation activities should be supported by the 
international system and how developing countries would be able to apply for support; on 
technology, a comprehensive framework for technology transfer has been decided and ways 
to assess the effectiveness of technology transfer are being developed; on finance, the 
challenge is to create a constant flow of financial resources, substantially larger than the 
currently available funds, and independent of government budgets. 

 

Engaging developing countries in climate change negotiations 
By IEEP, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148  
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This 
paper explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing 
climate change and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: 
the division of the world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of 
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commitment globally to defining a long-term objective on when climate change becomes 
dangerous for the earth and defining a pathway towards achieving such a long-term goal; the 
limited resources available in the multiple funds especially for adaptation; the Clean 
Development Mechanism (CDM); the slow rate at which technology transfer and capacity 
building; land-use and deforestation; and adaptation. The paper concludes with a menu card 
of policy options and a set of recommendations on a long-term objective, on policies and 
measures. 
 
Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation 
By Wuppertal Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911 
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy 
supply for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing 
fast, particularly in India and China.. To ensure that the economic growth is not coupled with 
the high GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and 
technology avoiding negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an 
overview of key partnerships and points the barriers that technology transfer is facing and 
examples for appropriate tools that can help to overcome the remaining obstacles and promote 
technology transfer and climate change-related projects.  
 
Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes 
By Wuppertal Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802 
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts 
and the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of 
cap-setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging 
schemes have important implications for the equity, the economic and the environmental 
effectiveness in a combined scheme. The report concludes that these problematic issues 
fundamentally flow from countries’ level of ambition as regards climate protection and that 
linking should therefore only be sought between countries which have a comparably 
ambitious climate policy outlook. 
 
Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy 
By World Resources Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959 
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change. 
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Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, 
financing and sustainable employment in a European global context 
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices 
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551 
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission 
reduction targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. 
This guides a transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for 
innovative sectors and technologies, and demonstrates leadership to drive international 
climate policy. Whether or not an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very 
unlikely that a single global price for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that 
states with stringent climate policies will place domestic industries at a disadvantage relative 
to competitors in states with less ambitious climate efforts. This study compilation is an 
attempt to present the policy options available in this possible future situation of different 
levels of ambitions in climate policies. This is done in 5 chapters by different authors, from 
different points of views and academic disciplines. The study compilation asks the question 
whether competitive distortions and leakage, either in CO2 or employment, present a realistic 
danger in a world of different carbon prices. 

 
Climate change financing in developing countries 
Compilation of briefing notes by several authors 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#se
arch=%20Climate%20change%20financing%20in%20developing%20countries%20 

Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development 
aid: what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the 
different intervention areas of development assistance with regards to climate change 
adaptation and mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview 
of EC programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing 
countries in the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated budgets 
and financing mechanisms) and recommendations to improve coherence and effectiveness of 
the different EC mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation 
and mitigation of climate change in development policies and programmes at EU and 
international level and for climate risk assessment and recommendations for improvement 
(EU/donor perspective). Part 4 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation and 
mitigation into development projects on a national and local level and recommendations for 
improvement (recipient countries perspective) 

 

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from 
Best Practices regarding successful policies and technologies 
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use 
By Wuppertal Institute, 23/06/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN  
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
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emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually 
include a whole package of different measures and instruments. The aim of the following 
compilation is to identify medium-scale examples that are innovative, show short-term 
emission reductions and are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies 
on energy efficiency in buildings, household emissions and energy use.  
 

Delegations 
China and climate change: Impacts and policy responses 
By Prof Ash, London University, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039 
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate 
change are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific 
evidence of investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that 
the threat to the sustainability of China’s future social and economic development, as well as 
to fragile ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the 
problems that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment 
to address those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major 
responsibility in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is 
whether the policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone 
reversing, the recent inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions. 
 
China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with 
the EU 
By Prof. Holslag, 01/10/07 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035 
This paper briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. 
Subsequently, it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this 
move, by stepping up its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s 
vast market. Afterwards, an assessment is made of the success of this European approach for 
wind and solar energy, clean coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and 
recommendations for EU policy in this area are provided. 
 
Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India 
Cooperation 
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208 
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on 
the Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate 
change in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts 
currently underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on 
adaptation to climate change as well as on mitigation efforts.  
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Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh 
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195 
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede 
development in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging 
essential infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it 
particularly vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts 
that are of concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on 
different sectors. Finally, the national and international policy responses to manage these 
effects are outlined. 
 
Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy 
By World Resources Institute, 26/03/08 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959 
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest 
– topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at 
the federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity 
and transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy 
use are presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals 
for legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates 
policy perspectives in the field of climate change. 
 
Russia and climate change 
By IEEP, 15/09/08 
Study will be available by end of July 2008. 
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ANNEX 8 : WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE 

Working Documents on Thematic Sessions 
No 1  on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader 
No 2  on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader 
No 3  on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader 
No 4  on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-
leader 

No 5  on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport 
Emission at Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader 

No 6  on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader 

No 7  on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 
and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders 

No 8  on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader 

 

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur 
No 9  on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy  
No 10  on water  
No 11  on fisheries  
No 12  on health 
No 13  on adaptation to the consequences of climate change 
No 14  on agriculture  
No 15  on livestock breeding 
No 16  on transport 
No 17  on forests 
No 18  on growth and employment  
No 19  on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) 
No 20  on soil protection 
No 21  on energy efficiency in the building sector 
No 22  on energy 
No 23  on financing and budgetary affairs 

 
*** 

 
All working documents can be found on:  
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM 
 


