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B7-0000/2011

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 17. konverents (COP 17) Lõuna-
Aafrika Vabariigis Durbanis

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate, 
Euroopa Parlamendi ja komisjoni 20. detsembri 2005. aasta ühisavaldust Euroopa Liidu 
arengupoliitika küsimuses: „Euroopa konsensus”, eriti selle punkte 22, 38, 75, 76 ja 1051,

– võttes arvesse 29. juunil 2011. aastal avaldatud Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja 
keskkonnaauditi komisjoni aruannet „Ühendkuningriigilt välisriikidele antud abi mõju 
keskkonnakaitsele ning kliimamuutustega kohanemisele ja kliimamuutuste 
leevendamisele”,

– võttes arvesse ÜRO 8. septembri 2000. aasta aastatuhande deklaratsiooni, milles 
sätestatakse aastatuhande arengueesmärgid kui rahvusvahelise üldsuse poolt vaesuse 
kaotamiseks ühiselt kehtestatud eesmärgid,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2009. aasta järeldusi keskkonnaaspektide 
arengukoostöösse integreerimise kohta,

– võttes arvesse 25.–29. mai 2009. aasta Nairobi deklaratsiooni kliimamuutuste vastu 
võitlemise Aafrika protsessi kohta, 

A. arvestades, et Maailmapanga 2010. aasta arenguaruandes esitatud hinnangute kohaselt 
moodustavad vaestes riikides kliimamuutuste mõju leevendamise ja nendega kohanemise 
lisakulud 2030. aastani kokku 170–275 miljardit USA dollarit aastas; 

B. arvestades, et kliimamuutusi käsitlev kokkulepe peaks võtma arvesse nii rahvusvahelisel 
tasandil (aastatuhande arengueesmärgid ja abi tõhusust käsitlev Pariisi deklaratsioon) kui 
ka siseriiklikul tasandil (riiklikud kohanemiskavad) käimasolevaid arenguprotsesse;

C. arvestades, et ELi abi peaks aitama arenguriikidel järk-järgult loobuda suure 
süsinikuheitega arenguteest ja rajada vähese süsinikuheitega infrastruktuuri, ning 
arvestades, et ELi abi peaks ühtlasi toetama kohaliku majanduse arengut, 
keskkonnahoidlikke töökohti ja vaesuse vähendamist, ega tohi olla seotud ELi 
ettevõtetega või mõeldud nende rahaliseks toetamiseks; 

D. arvestades, et Maailmapanga praegune fossiilkütustest energia tootmise toetamiseks ette 
nähtud laenude maht peab olema kooskõlas kasvuhoonegaaside heite vähendamise 
eesmärgiga;

E. arvestades, et parlamendiliikmed, eeskätt arenguriikide parlamentides, saavad võtta ja 
peaksid võtma selle eesmärgi saavutamisel juhtrolli, tagades valitsuste aruandluskohustuse 
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täitmise ja tulemuslikkuse ning moodustades olulise teadmusliku ühenduslüli kõigi 
osaliste vahel, sest mõlemad aspektid on riigi kliimamuutustega kohanemise 
saavutamiseks võrdselt olulised;

F. arvestades, et olemasolevad rahastamismehhanismid on keerukad ja killustunud; 
arvestades, et enamik rahastajariike ei ole täitnud kohustust eraldada 0,7% 
kogurahvatulust ametlikuks arenguabiks, et saavutada aastatuhande arengueesmärgid; 
arvestades, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni rahastamismehhanismid sõltuvad 
rahastajariikide vabatahtlike maksete laekumisest;

G. arvestades, et raadamise jätkuvaks vähendamiseks on vaja tingimata parandada 
metsahaldust; arvestades, et arvesse tuleb võtta kliimaläbirääkimiste varasemaid kogemusi 
raadamise ja metsa seisundi halvenemise probleemide lahendamisel, nagu ELi FLEGT-
tegevuskava, mille eesmärk on võidelda ebaseadusliku metsaraie vastu tõhusa 
metsahalduse abil;

H. arvestades, et usaldusväärse ja läbipaistva rahastamissüsteemi tagamiseks tuleks luua 
kohanemismeetmete jaoks ette nähtud kõigi rahastamisvahendite ühine 
järelevalvesüsteem;

1. tuletab meelde, et vaesed riigid on kliimamuutuste tagajärgede suhtes kõige haavatavamad 
ja nende suutlikkus kliimamuutustega kohaneda on kõige väiksem;

2. tuletab meelde, et kuigi kliimameetmeteks ette nähtud rahavood arenguriikidesse 
kasvavad, moodustavad need praegu ainult murdosa (alla 5%) summast, mida arenguriigid 
hinnangute kohaselt mitme aastakümne jooksul vajaksid;

3. rõhutab, et Durbani konverentsil on vaja kokku leppida ühtne kliimamuutuste alane 
rahastamissüsteem, eelkõige selleks, et pärast 2012. aastat ei tekiks rahastamise 
puudujääki; rõhutab sellega seoses, et vaja on nii uusi rahastamisallikaid (nt 
finantstehingute maks, laenueriõigused, lennundus- ja laevandusmaksud jne) kui ka 
tõhusaid kättetoimetamismehhanisme;

4. kutsub looma kohustuste täitmise tagamise mehhanismi, et tagada kasvuhoonegaaside 
vähendamise, rahastamise, tehnoloogia ja suutlikkuse suurendamisega seoses võetud 
kohustuste tulemuslikum täitmine; 

5. palub rahastajariike täita oma kohustus ja kanda üle summad Ülemaailmsesse 
Keskkonnafondi, pöörates seejuures endiselt esmatähelepanu Aafrika riikidele ning 
eraldades rahalised vahendid vastavalt riikide vajadustele ja prioriteetidele; 

6. ergutab looma fondi, mille vahenditest tunnustada või stimuleerida heitkoguste 
vähendamist säästvate maamajandamisviiside abil, sealhulgas metsakaitse, metsa säästev 
majandamine, raadamisest hoidumine, metsastamine ja säästev põllumajandus;

7. kutsub komisjoni ja ELi liikmesriike üles looma tihedamaid seoseid kliimamuutuse ja 
aastatuhande arengueesmärkide vahel ning integreerima kliimamuutuse tagajärjed ja 
nendega kohanemise aastatuhande arengueesmärkide saavutamisega seotud projektidesse 
ja programmidesse ning kõikidesse vaesuse vähendamise ja arengupoliitika laiematesse 
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strateegiatesse; nõuab kõnealusega seoses tungivalt, et komisjon parandaks oma 
finantsaruandlussüsteemi, et lihtsustada ELi kliimavaldkonna kohustuste finantsanalüüsi 
ja integreerida kliimaküsimused arengupoliitika valdkondadesse; 

8. nõuab tungivalt institutsioonilise raamistiku loomist tehnoloogiaarenduse ja tehnosiirde 
kõigi aspektide haldamiseks, pöörates erilist tähelepanu nn asjakohasele tehnoloogiale, 
mis on välja arendatud sihtkogukonna keskkonnaalaseid, eetilisi, kultuurilisi, sotsiaalseid, 
poliitilisi ja majanduslikke aspekte arvesse võttes; kutsub üles looma patentide 
ühiskasutusi, mis võimaldaksid eri patendiomanikel, nagu ettevõtted, ülikoolid või 
uurimisinstituudid, patente tootmise või täiendavate teadusuuringute eesmärgil omavahel 
jagada; kutsub üles andma arenguriikidele õiguse kasutada täielikult intellektuaalomandi 
õiguste kaubandusaspektide lepingu soodustussätteid;

9. tuletab meelde, et avaliku sektori vahenditest rahastamine on otsustavalt tähtis, et aidata 
kõige haavatavamatel kogukondadel kliimamuutuste tagajärgedega võidelda ja nendega 
kohaneda ning vaestel riikidel vastu võtta jätkusuutliku arengu strateegia; rõhutab, et 
komisjon ja liikmesriikide valitsused peavad tagama, et kõnealune rahastamine täiendab 
olemasolevat abi vastavalt ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni artikli 4 lõikele 3; 
palub komisjonil määratleda kooskõlas 2007. aasta detsembri Bali tegevuskavaga 
kliimameetmete täiendava rahastamise kriteeriumid, mis oleksid mõõdetavad, aruandlust 
võimaldavad ja kontrollitavad;

10. märgib, et taastuvenergial on paljudes arenguriikides tohutu potentsiaal; kutsub ELi ja 
liikmesriike üles toetama taastuvenergiaprojekte arenguriikides ja tegema neile 
kättesaadavaks tehnoloogia, ekspertteadmised ja investeeringud;

11. tuletab meelde, et põhimõte, mille kohaselt saastaja maksab, peaks aitama positiivse 
tagajärjena saavutada saaste vähenemise, kuid arenguriikides on selle põhimõtte 
rakendamine raskendatud; nõuab seetõttu, et arenguriikidele ette nähtud kliimameetmete 
rahastamisvahendeid kasutataks selle probleemi üksikasjalikumaks lahendamiseks;

12. tuletab meelde, et raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tingitud heitkoguste 
vähendamiseks tuleb loobuda metsa süsinikuvoogude kvantifitseerimise kitsast käsitusest 
ja võtta omaks laiem lähenemisviis, mis sisaldab metsade hävitamist ajendavate otseste ja 
kaudsete tegurite kindlakstegemist ning põhineb vabatahtliku partnerluslepingu omaga 
sarnasel konsultatsiooniprotsessil;

13. palub lisaks ELil hoolitseda selle eest, et programm REDD+ sisaldaks kaitsemeetmeid, et 
tagada metsades elavate inimeste õiguste austamine ja metsade hävimise tulemuslik 
peatamine; rõhutab eelkõige, et REDD+ ei tohi kahjustada siiani FLEGT-tegevuskava 
(metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus) raames 
saavutatud edusamme, eriti seoses metsahalduse ning tavapärase valdusõiguse 
täpsustamise ja tunnustamisega;

14. on seisukohal, et REDD+ rahastamismehhanism peaks põhinema tulemuskriteeriumidel, 
sealhulgas metsahalduse tulemuskriteeriumid, ning võtma arvesse bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni osaliste Nagoyas toimunud 10. konverentsil kokku lepitud 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiakava 2011 eesmärke;
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15. palub Maailmapangal tagada, et pangaportfell oleks kohandatud kliimamuutustega;

16. on seisukohal, et probleemi asjakohaseks kajastamiseks on vaja uurida kliimamuutustest 
tingitud rännet.


