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Euroopa Parlamendi resolutsioon kliimapoliitika rahastamise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 175;

– võttes arvesse kliima- ja energiapaketti, mille Euroopa Parlament võttis vastu 17. 
detsembril 2008. aastal, eelkõige Euroopa Parlamendi seisukohta ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 
2003/87/EÜ, et täiustada ja laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteemi1 ning ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
otsus, milles käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
aastaks 2020;2

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 19.–20. juuni 2008. aasta ja 11.–12. detsembri 2008. 
aasta kohtumiste eesistujariigi järeldusi;

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2009. aasta resolutsiooni „2050: tulevik algab täna –
soovitused ELi tulevaseks kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks”3.

– 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 toimus Poolas Poznanis 
1.–12. detsembril 2008;

– võttes arvesse komisjoni 28. jaanuari 2009. aasta teatist „Ulatuslik kliimakokkulepe –
eesmärk Kopenhaagenis” (KOM(2009)0039);

– võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A. arvestades, et Kopenhaagenis peaksid 2009. aasta detsembris jõudma lõpule 
läbirääkimised ulatusliku rahvusvahelise kliimakokkuleppe üle, mis on kooskõlas 
eesmärgiga piirata maailma õhutemperatuuri tõusu kuni 2°C;

B. arvestades, et ühe enam teadlasi tunnistab, et ohtliku kliimamuutuse vältimine nõuab 
kasvuhoonegaaside taseme stabiliseerimist atmosfääris 350 ppmv CO2-ekvivalendi 
juures, mis on varem soovitatud tasemest tunduvalt madalam; 

C. arvestades, et Euroopa Liit lepib oma läbirääkimisseisukoha suhtes kokku Euroopa 
Ülemkogu 2009. aasta kevadisel kohtumisel;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0610.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0611.
3 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0000.
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D. arvestades, et Euroopa Liit on püüdnud täita juhtrolli võitluses globaalse soojenemise 
vastu ja toetab täielikult ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni läbirääkimiste protsessi;

E. arvestades, et EL võttis hiljuti vastu kliima- ja energiapaketi, mis hõlmab õiguslikke 
meetmeid, mille abil 2020. aastaks vähendatakse kasvuhoonegaase ühepoolselt 20  % 
võrra 1990. aasta tasemetega võrreldes, ja mis sisaldab kohustust püüelda 30 % 
vähendamise poole, kui Kopenhaagenis saavutatakse piisavalt ambitsioonikas 
rahvusvaheline kokkulepe;

F. arvestades, et heitkogused kasvavad kiiresti arenguriikides, kes ei suuda neid ilma 
märkimisväärse tehnilise ja rahalise toeta vähendada;

G. arvestades, et ELi heitkogustega kauplemise süsteem võib olla mudeliks heitkogustega 
kauplemise arendamiseks muudes arenenud riikides ja piirkondades; 

H. arvestades, et heitkogustega kauplemise enampakkumistel on potentsiaal tuua tulevikus 
märkimisväärset tulu, mida saaks kasutada kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega 
kohanemiseks vajalike meetmete rahastamiseks arenguriikides;

I. arvestades, et hiljutiste hinnangute kohaselt on ülemaailmseks heitkoguste vähendamiseks 
kuni aastani 2020 vaja 175 000 miljoni euro väärtuses uusi investeeringuid, millest enam 
kui pool tuleks teha arenguriikidesse,

1. rõhutab, et Euroopa Liit peab säilitama juhtrolli rahvusvahelises kliimapoliitikas; 

2. nõuab, et EL tegutseks aktiivselt Kopenhaageni kokkuleppe saavutamise nimel, milles 
võetakse arvesse viimaseid kliimamuutust käsitlevaid teadusaruandeid, kohustutakse 
saavutama stabiliseerimistasemed ja õhutemperatuuri puudutavad eesmärgid, mis aitab 
suure tõenäosusega vältida ohtlikku kliimamuutust, ning võimaldatakse regulaarset 
läbivaatamist tagamaks, et eesmärgid on kooskõlas uusimate teaduslike andmetega; 
tervitab komisjoni ettepanekuid selles valdkonnas;

3. juhib tähelepanu, et heitkoguste vähendamine arenguriikides alla tavapäraste tasemete 
aitab kaasa maailma keskmise õhutemperatuuri tõusu piiramisele oluliselt alla 2°C;

4. rõhutab tööstusriikide kohustust anda piisavat rahalist ja tehnilist tuge arenguriikidele, mis 
pakuks neile stiimuleid, et nad kohustuksid vähendama oma kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, kohaneksid kliimamuutuse tagajärgedega ja vähendaksid raadamisest ja 
metsade hävitamisest tulenevaid heitkoguseid; 

5. tuletab meelde oma eespool nimetatud 4. veebruari 2009. aasta resolutsiooni ja eriti neid 
osi, mis käsitlevad rahvusvahelist mõõdet ning rahastamist ja eelarveaspekte;

6. tunneb muret ELi finantsvastutuse taset käsitlevate täpsete andmete puudumise pärast 
eespool nimetatud komisjoni teatises; palub Euroopa Ülemkogul võtta konkreetseid 
rahastamiskohustusi, mis on kooskõlas ülemaailmsete jõupingutustega, et hoida 
kliimamuutus +2°C piires, kui võetakse vastu läbirääkimismandaat Kopenhaageni 
konverentsiks; 
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7. on veendunud, et sellised rahastamiskohustused peaksid vastavalt Euroopa Ülemkogu 
poolt 2008. aasta detsembris ettenähtule hõlmama liikmesriikide lubadust kasutada suur 
osa ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames korraldatud enampakkumistelt 
laekuvatest tuludest kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega kohanemiseks vajaliku 
tegevuse rahastamiseks nendes arenguriikides, kes on rahvusvahelise kokkuleppe 
ratifitseerinud; 

8. rõhutab, et siduvad eesmärgid võimaldaksid investoritel kliimamuutusega seotud riske ja 
võimalusi paremini hinnata ning kaasaksid investoreid projektidesse, mis täidaksid nii 
leevendamise kui kohanemisega seotud eesmärke; rõhutab lisaks vajadust selguse järele 
seoses erakapitali rolliga eesmärkide saavutamiseks vajalikes investeeringutes;

9. peab siiski äärmiselt tähtsaks kliimapoliitika tulevast rahastamist käsitleva ulatuslikuma 
tegevuskava vastuvõtmist, mis hõlmaks kõiki olulisi valdkondi ja rahastamisallikaid; peab 
eespool nimetatud komisjoni teatist selle töö jaoks heaks lähtepunktiks, kuid rõhutab, et 
seda tuleb tugevdada selgelt määratletud meetmetega; palub Euroopa Ülemkogul volitada 
komisjoni töötama välja sellise tegevuskava Kopenhaageni läbirääkimisi silmas pidades;

10. rõhutab, et korvamismeetmete kasutamine selleks, et tööstusriigid saavutaksid heitkoguste 
vähendamise eesmärgid, ei tohi rahvusvahelises kliimakokkuleppes kuuluda arenguriikide 
kohustuste hulka, et vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid; nõuab seetõttu, et 
projektidele seatavad ranged kvaliteedikriteeriumid peavad olema osa tulevastest 
korvamismehhanismidest, vältimaks seda, et tööstusriigid jätavad arenguriigid ilma 
odavatest vähendamisvõimalustest;

11. kutsub Euroopa Ülemkogu üles uurima tööstusriikide siduvate vähendamiskohustuste 
põhimõtet arenguriikides lisaks nende oma heitkoguste vähendamisele; 

12. on seisukohal, et ELi ühine panus arenguriikide leevendamispüüdluste ja 
kohanemisvajaduste toetamiseks peaks aastaks 2020 ulatuma ligikaudu 25 000 miljoni 
euroni aastas;

13. usub, et Euroopa Liidu juhtpositsioon tehnilise ja rahalise toe andmisel arenguriikidele 
parandab märkimisväärselt võimalusi edu saavutamiseks Kopenhaageni läbirääkimistel; 
usub, et Euroopa juhtpositsioon rahastamisvaldkonnas, pakkudes konkreetseid 
arvnäitajaid läbirääkimiste varajases etapis, on vajalik nii riigi avalikkuse piisava toetuse 
saavutamiseks kui muude OECD-riikide julgustamiseks samal viisil osalema;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile koos palvega viimasele edastada see 
kõikidele osapooltele, kes ei ole ELi liikmesriigid.
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