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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni valge raamatu „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa tegevusraamistik” 
kohta
(2009/2152(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik” (KOM(2009)0147);

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni komisjoni rohelise raamatu 
„Kliimamuutustega kohanemine Euroopas – võimalused ELi meetmete võtmiseks” kohta1;

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2009. aasta resolutsiooni „2050: tulevik algab täna – soovitused 
ELi tulevaseks integreeritud kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks”2; 

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) ja selle Kyoto 
protokolli;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni, 
regionaalarengukomisjoni ning kalanduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2009),

A. arvestades, et üleilmset soojenemist ja kliimamuutusi peetakse äärmiselt tõsiseks ohuks;

B. arvestades, et kliimamuutustel on suur majanduslik ja sotsiaalne mõju; 

C. arvestades, et isegi kui maailmas suudetakse piirata ja vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid, on ikkagi vaja teha suuri pingutusi, et nende vältimatu mõjuga kohaneda;

D. arvestades, et kliimamuutused mõjuvad Euroopa eri piirkondadele erinevalt ja erineva 
raskusastmega,

1. väljendab rahulolu eespool nimetatud valge raamatu üle;

2. nõustub ELi kohanemisraamistiku-ettepaneku eesmärgiga – parandada ELi võimet tulla toime 
kliimamuutuste mõjuga;

3. peab väga tähtsaks, et kliimamuutustega kohanemine saaks ELi kõikide poliitikavaldkondade 
osaks; 

Alusteadmiste laiendamine

4. jagab komisjoni seisukohta, et kliimamuutuste mõju kohta on vaja rohkem teadmisi, nii et 

                                               
1 ELT C 247 E 15.10.2009, lk 41.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0042.
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teadusuuringutel põhinevat teavet saaks levitada võimalikult laialt ja seejärel hakata välja 
töötama asjakohaseid meetmeid kliimamuutustega kohanemiseks; 

5. rõhutab, et teadusuuringuid tuleks tõhustada nii praeguse, seitsmenda raamprogrammi kui ka 
tulevaste teadusuuringute raamprogrammide kaudu, et täita teadmiste lünki ning välja töötada 
meetodeid ja võtteid kliimamuutustega kohanemiseks; 

6. peab vajalikuks edasisi teadusuuringuid, mis keskenduksid piirkondlikul ja kohaliku tasandil 
sobivatele mudelitele ning peab vajalikuks kohanemisvõime kindlaksmääramist kogu ELi 
territooriumi ulatuses; 

7. on seisukohal, et komisjon peaks tagama selle, et teabevõrgustiku mehhanism ei osutuks ühise 
keskkonnateabe süsteemi (SEIS) ning ülemaailmse keskkonna- ja turvaseire (GMES) olemasolu 
arvestades ülearuseks ning et sellel oleks lisandväärtus, pidades silmas Euroopa Liidu 
valmistumist sobilike kohanemiskavade väljatöötamiseks, rahastamiseks ja rakendamiseks; 

Kohanemismeetmete lülitamine ELi poliitikasse

Vesi

8. väljendab eriti suurt muret vee pärast, kuna kliimamuutused avaldavad vee kvantiteedile ja 
kvaliteedile tuntavat mõju;

9. rõhutab, et Euroopa Liidus saaks palju vett kokku hoida efektiivsema veemajanduse abil;

10. peab väga oluliseks kohanemismeetmete täieulatuslikku lülitamist vesikonna 
majandamiskavadesse kooskõlas 30. novembril 2009 avaldatud suunistega;

11. peab väga oluliseks rakendada nn üleujutuste direktiivi3, milles sisaldub ulatuslik mehhanism 
kliimamuutuste tõttu suurenenud üleujutusohu hindamiseks ja jälgimiseks ning 
kohanemismeetmete väljatöötamiseks;

Põllumajandus

12. rõhutab vajadust suurendada põllumajanduse ökosüsteemide vastupidavust – kasutada 
säästlikumalt loodusvarasid, eriti vett ja mulda; 

13. on seisukohal, et kliimamuutustega kohanemisele peab olulisel määral kaasa aitama ühine 
põllumajanduspoliitika; 

Muld 

14. on seisukohal, et kliimamuutustega kohanemisel oleks tähtsaks abivahendiks mulda käsitlev 
direktiiv, eriti seoses vajadusega reageerida mulla degradeerumise ja maa kõrbestumise ohule; 
nõuab seda silmas pidades tungivalt, et ELi liikmesriigid hakkaksid mulladirektiivi vastuvõtmist
ette valmistama;

                                               
3 Euroopa parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta direktiiv 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja 
maandamise kohta (ELT L 288, 6.11.2007, lk. 27).
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Tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika

15. väljendab rahulolu komisjoni ettepanekute üle, mille kohaselt 2011. aastaks töötatakse välja 
suunised ja järelevalvemehhanismid seoses kliimamuutuste mõjuga tervisele; märgib, et putukate 
kaudu levivate nakkushaiguste oht on suurenenud; 

16. märgib, et kliimamuutuste mõju tervisele avaldub tõenäoliselt kõige raskemal kujul 
puudustkannatavates kogukondades ja vaeseimates elanikerühmades; peab oluliseks, et 
kohanemismeetmeid kaalutaks tervisealast ebavõrdsust arvesse võttes; 

17. palub komisjonil välja töötada kõikehõlmava lähenemisviisi kindlustussektori kaasamiseks, 
pidades silmas riskiteadlikkust ja riskijagamist; 

Infrastruktuur

18. rõhutab, et infrastruktuuriprojektide keskmise kestusega ja pikaajaliste investeeringute puhul 
tuleks täiel määral arvesse võtta prognoositud tuleviku kliimatingimusi, kuid samal ajal säilitada 
teatav paindlikkus;

19. rõhutab, et vaja on tagada, et kliimamuutuste keskkonnamõju hindamisel võetaks kõikide 
ehituslubade ja linnaplaneeringute puhul arvesse mitmesuguseid kliimamuutustega kohanemise 
variante; 

20. palub komisjonil võimalikult kiiresti välja töötada metoodika infrastruktuuriprojektide 
„ilmastikukindluse” tagamiseks;

Bioloogiline mitmekesisus

21. arvestades asjaolu, et NATURA 2000 võrgustik on keskne element Euroopa Liidu poliitilistes 
pingutustes säilitada ökosüsteeme kliimamuutuste olukorras, nõuab NATURA 2000 alade 
aktiivset haldamist ühes ELi liikmesriikide poolse asjakohase rahastamisega, et võimaldada 
liikide rännet ja püsimajäämist kliimatingimuste muutudes;

Kultuuripärand 

22. rõhutab, et väga oluline on välja töötada kohanemismeetmed, milles võetaks arvesse Euroopa 
kultuuripärandi kõiki aspekte;

Struktuur ja juhtimine

23. rõhutab vajadust käsitada kohalikke ja piirkondlikke asutusi peaosalistena võitluses 
kliimamuutuste negatiivse mõjuga; 

24. peab väga tähtsaks asjakohase sekkumise tasandi olemasolu, et rakendatavate abinõude tõhusust 
maksimaalselt suurendada;

25. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kliimamuutustega kohanemist käsitledes edendama 
kooskõlastatud lähenemist, et tagada kogu Euroopa Liitu hõlmav territoriaalne ühtekuuluvus; 

Rahastamine
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26. rõhutab, et kliimamuutused ja eriti kliimamuutustega kohanemise meetmed peaksid järgmises 
mitmeaastases finantsraamistikus olema tähtsamal kohal kui praeguses, et tagada vajalike 
rahaliste vahendite kättesaadavust; 

27. nõuab, et struktuurifondide tulevasel reformimisel seataks üheks prioriteediks kliimamuutused ja 
eriti nendega kohanemine; 

28. nõuab, et nõukogu ja komisjon taaselustaksid solidaarsusfondi (EUSF) määruse4 läbivaatamise 
protsessi, millega loodaks võimalus käsitleda loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
õnnetuste kahjusid senisest tõhusamini, paindlikumalt ja õigeaegsemalt; 

29. rõhutab, et oluline osa ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (EU ETS) raames saastekvootide 
sertifikaatide enampakkumisel saadavatest tuludest (sealhulgas lennunduse ja meretranspordi 
saastekvootide enampakkumise tulud) tuleks reserveerida selleks, et võimaldada ELi 
liikmesriikidel ja arenguriikidel kliimamuutustega kohaneda; 

Kliimamuutuste mõju ja kliimamuutustega kohanemise juhtrühm

30. toetab komisjoni ettepanekut luua kliimamuutuste mõju ja kliimamuutustega kohanemise 
juhtrühm; palub komisjonil tagada, et sellesse rühma võetaks vaatlejatena Euroopa Parlamendi 
esindajad; 

Komisjoni eduaruanne

31. palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti eespool mainitud valge raamatu rakendamise 
tulemustest 2012. aastaks;

0

0      0

32. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
4 Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta 
(EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3).
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SELETUSKIRI

Kliimamuutuste peamised tagajärjed on lühidalt sõnastatuna järgmised: sajupäevi on vähem, 
kuid sademed on intensiivemad, mahasadava lume kogus on väiksem ja põuaperioodid on 
pikemad.

Sellel on otsene geograafiline mõju: maapinna erosioon ja üleujutuste oht suureneb, samal ajal 
sajab vähem lund, mis omakorda mõjub halvasti põhjaveereservuaaride taastäitumisele. 
Praegused veemajandamise viisid näitavad ilmekalt, miks meil tuleb oma nüüdset lähenemist 
varude haldamisele muuta. Kohtades, kus on vihma sadanud, tuleb vihmavett säilitada 
võimalikult kaua ja seoses suurenenud tulvaveeohuga tuleks veekogusid kohandada selliselt, 
et nende retensiooniaeg pikeneb. Jõesänge tuleb asjakohaselt reguleerida, kusjuures sellise 
reguleerimise tulemusena tekkivaid koski tuleks kasutada elektrienergia tootmiseks. 
Põuaperioodide pikenedes suureneb metsatulekahjude oht. Siin tähendab kliimamuutustega 
kohanemine põlemiskoormuse vähendamist metsa hõrendamise kaudu, millega omakorda 
vähendatakse tulekahjude puhkemise sagedust ja tule levimist. Metsa- ja põllumajanduse 
biomassijääkide ärakasutamine aitab tegelikult olulisel määral suurendada kliimamuutustega 
kohanemise võimet. Kohanemismeetmed on kliimamuutuste probleemidele reageerimisel 
põhjapaneva tähtsusega ja ühtlasi aitavad need parandada Euroopa Liidu turvalisus- ja 
toimimisvalmidust. Makrotasandi kohanemismeetmed on ülimalt tähtsad – need võimaldavad 
meil parandada meie olemasolevaid hädaolukordade reguleerimise süsteeme; nii saab 
omavahel siduda satelliitide vahendusel tehtavad ja maapealsed vaatlused, et operatiivselt 
prognoosida tõsiseid ilmastikunähtusi. Makrotasandil kohanemine on seotud kliimamuutuste 
mõju leevendamisega kuid ei ole sellega samastatav.

Käesolev valge raamat on aga üksnes ettevalmistav töö – sellega püütakse anda üldine 
poliitiline raamistik, millele tuginedes saaks hiljem välja töötada vajalikke plaane ja 
strateegiaid. Niisugust eesmärki silmas pidades ei sisalda meie algatusraport konkreetseid 
viiteid mitmesuguste poliitikavaldkondade üksikküsimustele, vaid selles visandatakse üldine 
strateegiline lähenemine, mis keskendub Euroopa Liidu vastupidavuse suurendamisele 
kliimamuutuste tagajärgede vastu. Kui asutakse välja töötama konkreetseid poliitikakavasid, 
jääb kindlasti ruumi põhjaliku analüüsi tegemiseks, seda eriti rahastamise aspekti puhul. 
Rahalisi vahendeid saabki kindlaks määrata alles siis, kui on selge, mida tahetakse saavutada. 
Kõikehõlmava kohanemisstrateegia põhipunktid peaksid olema järgmised: kommunikatsiooni 
tähtsustamine (teabe kogumine ja edasiandmine asjaomastele riigi- ja piirkondlikele 
võrkudele), sealhulgas ka selge arusaamine sellest, kuidas jõupingutusi kliimamuutustega 
kohanemiseks tuleks jagada, lähtudes riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi 
kohanemissuutlikkusest ning territoriaalsest mõjust; head juhtimistava järgivate struktuuride 
esiletõstmine, suurendamaks poliitika tõhusust; kliimamuutustega kohanemise meetmete 
lülitamine kõikidesse ELi poliitikavaldkondadesse. Territoriaalne mõõde peaks sellises tähtsas 
asjas, nagu seda on kliimamuutustega kohanemise poliitika, olema juba ka tegutsemist määrav 
mõõde, mitte enam pelgalt eesmärk; otsustava tähtsusega küsimus on seega maakasutus ja 
selle ühtne planeerimine. Mõnedes valge raamatu ettepanekutes rõhutatakse vajadust 
arvestada sellega, kuidas kliimamuutustega kohanemine seostub inimeste ja loomade 
tervisega. Lõpuks tuleb ümber hinnata kindlustuse roll, võttes arves suurenenud riske. Selleks 
tuleb teha ettepanekuid avaliku sektori ja erasektori partnerluse uute vormide loomiseks.


