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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüsi ja 
kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamise kohta
(2011/2012(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise 
võimaluste analüüsi ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamise kohta 
(KOM(2010)0265) ja saatedokumenti (SEK(2010)0650); 

– võttes arvesse ELi kliima- ja energiapaketti;

– võttes arvesse oma varasemaid kliimamuutusega seotud resolutsioone, eelkõige 25. 
novembri 2010. aasta resolutsiooni Cancúnis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 
16) kohta;1

– võttes arvesse kodukorra artikleid 48 ja 50;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et ELi kliimakaitse eesmärk on piirata globaalse soojenemise tõusu 2°C 
võrreldes industrialiseerimiseelse tasemega; arvestades, et 2008. aasta detsembris vastu 
võetud kliimapakett on esimene samm tagamaks, et EL tegutseb vastavalt sellele 
eesmärgile; arvestades, et riigid, kes esindavad ligikaudu 80% ülemaailmsest heitest, on 
lubanud heidet vähendada, kuigi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalised 
tunnistasid Cancúnis, et praegu võetud kohustustest ei piisa 2°C eesmärgi saavutamiseks;

B. arvestades, et Euroopa Keskkonnaameti andmetel oli kasvuhoonegaaside heide ELis 2009. 
aastal 17,3% madalam, kui 1990. aastal;

C. arvestades, et ülemaailmne süsinikutase, mille puhul võiks saavutada 2°C eesmärgi, on 
ligikaudu 800 miljardit tonni süsinikdioksiidi ajavahemikus 2005–2009; arvestades, ELi 
rahvastik moodustab 2050. aastal eeldatavasti 5,7% kogu maailma rahvastikust;

D. arvestades, et majanduskriisi tõttu on ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) 
kuuluvates tegevusalades olnud heide prognoositust oluliselt madalam, ning jäänud 
allapoole esialgselt jagatud kvootide taset;

E. arvestades, et süsinikdioksiidi langenud hind mõjutab olulisele investeerimisotsuseid ja 
vähendab saastekvootide enampakkumisel müümisest saadavat tulu, mida kasutatakse 
kliimakaitse meetmete rahastamiseks ELis ja arengumaades; 

F. arvestades, et komisjoni andmetel oleks ELi eesmärgi suurendamisel 30 %-ni (samal ajal 
kui muudes riikides jäävad kehtima madala sihttasemega kohustused) ELi 
energiamahukate tööstusharudele vaid piiratud mõju, niikaua kui kehtivad tööstuse suhtes 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2010)0442.
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kehtestatud erimeetmed,

1. peab tervitatavaks komisjoni teatist, milles näidatakse, et ELi eesmärgi suurendamine 30 
%-ni on tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõeldav;

2. kutsub komisjoni üles võimalikult ruttu – ja igal juhul enne 2011. aasta lõppu – esitama 
ettepanekud ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamise 2020. aasta eesmärgi tõstmiseks 
30 %-ni;

20% eesmärgi analüüs

3. rõhutab, et kliimaalaste teadusuuringe andmetel ei taga kliimamuutuse piiramine 
keskmiselt 2 °C-ga oluliste negatiivsete kliimamõjude vältimist, kuid 2°C ületamine 
tõenäoliselt mitmekordistaks negatiivset mõju ja suurendab võimalust, et tekivad 
murdepunktid, kus temperatuuri tase hakkab süsiniku neeldajatest (nagu metsad ja 
igikelts) vabastama looduslikku süsinikku ja looduse võime siduda ookeanide kaudu 
süsinikku väheneb; 

4. tuletab meelde, et valitsustevahelise kliimamuutuse kolleegiumi neljandas 
hindamisaruandes (IPCC 4AR) esitatu kohaselt peavad tööstusriigid selleks, et neil oleks 
50% võimalus piirata kliimamuutust 2%, vähendama 2020. aastaks oma heitkoguseid 25–
40%; märgib, et ELi praegune eesmärk ei ole 2% eesmärgiga kooskõlas; 

5. märgib, et Euroopa Ülemkogu on tunnistanud, et on 2050. aastaks on vaja saavutada 
edasine heitkoguste vähenemine 80–95% ulatuses võrrelduna 1990. aastaga; märgib, et 
heitkoguste lineaarse vähendamisega 2009. aasta ja 2050. aasta vahelisel perioodil 
saavutataks 2020. aastal eesmärk vähendada heidet 1990. aastaga võrreldes 34–38%; 

6. kordab, et kliimasüsteemi jaoks on otsustava tähtsusega kumulatiivsed heitkogused; 
märgib, et isegi juhul, kui heide väheneks 2020. aastal 30%, 2030. aastal 55%, 2040. 
aastal 75% ja 2050. aastal 90%, siis ülemaailmsele 2°C eesmärgile vastavas 
süsinikutasemes ületaks EL heite tekitamises ühe inimese kohta ikkagi lubatud määra 
kahekordselt, ja et heitkoguste vähendamisega viivitamine tõstab heitkoguste 
kumulatiivset osa oluliselt; 

7. rõhutab, et kliimameetmetega viivitamine tooks kaasa kõrgemaid kulutusi 2050. aasta 
sihteesmärkide saavutamiseks, kuna investeeringud on seotud rohkesti süsinikdioksiidi 
heiteid tekitava aktsiakapitaliga ning tehnoloogia rakendamise kogemuste tekkimine 
aeglustuks; 

8. rõhutab, et komisjoni analüüsi kohaselt on kvootide ülejääk ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemis (ETS) 2020. aastal võrdne umbes 2,4 miljardi järgmisse perioodi üle kantud 
saastekvoodiga ja kasutamata rahvusvahelise arvestusühikuga;

9. tunnistab, et investeering rohelisse tehnoloogiasse sõltub tugevalt CO2-turu saadetud 
hinnasignaalist ja järeldab seetõttu, et praeguse 20% eesmärgi juures on ETSil väga
piiratud roll heite vähendamise juhtimisel ja vähem heitkoguseid tekitava tehnoloogia 
kasutuselevõtul ETSi alla kuuluvates valdkondades; 

10. märgib, et ülejääkide ja madala süsinikdioksiidi hinna tõttu ei mobiliseeri kvootide müük 
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oksjonil ka ressursse kliimamuutustevastase võitluse rahastamiseks, nagu loodeti;

Võimalused ja vahendid kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-liseks vähendamiseks

11. tuletab meelde, et komisjoni analüüsi kohaselt tähendab heite 30 % vähendamise 
eesmärgile üleminek juhul, kui liikmesriigid vähendaksid heidet 25%, et võrreldes 2008. 
aastal tehtud prognoosiga kliima- ja energiapaketi 2020. aasta kogumaksumuse kohta, 
suureneks see maksumus 11 miljardi euro võrra. võtab teadmiseks komisjoni hinnangu, et 
siis tõuseb süsinikdioksiidi hind ELi ETSis umbes 30 euro võrra ühe tonni 
süsinikdioksiidi kohta, ehk tasemeni, mida 2008. aastal peeti vajalikuks 20% 
vähenemiseesmärgi saavutamiseks;

12. toetab komisjoni hinnangut, et täiendavate vähenduste kulutasuv jagamine ETSi alla 
kuuluvate valdkondade ja selle väliste alade vahel jääb samaks, kui kliimapaketis;

13. nõustub komisjoni hinnanguga, et heite 30 % vähendamise eesmärgile üleminek koos 
täiendavate vähenduste kulutasuva jagamisega ETSi alla kuuluvate valdkondade ja selle 
väliste alade vahel ning liikmesriikide 25% vähendused (ülejäänu vähendused saadakse 
tasandusühikutest) vastaks ETSi ülempiiri vähenemisele 1,4 miljardi saastekvoodi võrra; 

14. märgib võimalust viia läbi muutus ETSis oksjonil müümiseks mõeldud kvootide 
vähendamisega; leiab siiski, et oma panuse peaksid andma kõik valdkonnad; 

15. tunnistab, et kõige kulutõhusam heite vähendamise potentsiaal leidub liikmesriikides, kus 
SKP inimese kohta jääb praegu allapoole ELi keskmist, ning et ilmselt läheb ETSi-välistes 
valdkondades vähenemise saavutamiseks vaja algsete investeeringute rahastamiseks 
riiklikku sekkumist; rõhutab vajadust vaadata läbi ELi rahastamismehhanismid, et 
saavutada ELis kasvuhoonegaasi heite kulutõhus vähenemine; 

16. peab taunitavaks, et ei ole meetmeid, mille abil saaks suunata negatiivsete kuludega 
kasvuhoonegaasi heite vähendamise potentsiaali energiatõhususse ja loodusvarade 
mõistlikku kasutusse; nõuab vähim kuluka elutsükli põhimõtte ranget rakendamist 
ökodisaini direktiivi kohaste meetmete rakendamisel, ning nõuab, et komisjon vaataks üle 
metoodika, mille abil kaalutletakse top-runner-lähenemisviisiga kohandumist; 

17. nõuab konkreetsete eesmärkide püstitamist ELi maakasutusele, maakasutuse muutumise ja 
metsandusele, et tagada selle sektori heitkoguste vähendamise panuse jäävuse ja 
keskkonnaalase tõhususe ning selle korrektse järelevalve ja arvestuse; 

18. rõhutab uuesti, et ELi heite vähendamise eesmärgid peavad eelkõige saama täidetud ELi 

territooriumil; tuletab meelde, et rahvusvaheliste korvamismeetmete kasutamine tõrjub 

kõrvale investeerimist ELi majandusse ja lükkab edasi heite vähendamist ELi sees; 

Lisahüved ja mõju

19. on veendunud, et aegsasti võetavate meetmete eelis on see, et säilib Euroopa tugev 
positsioon puhta tehnoloogia kiirelt areneval ülemaailmsel turul ning see on Euroopa 
konkurentsivõimele pikas perspektiivis väga kasulik; 
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20. leiab, et 2020. aastaks 30% kliimakaitse eesmärgile üleminek tooks tagasi 20 % eesmärgi 
hõlbustumisel kaotatud uuendusstiimulid;

21. märgib, et Euroopa keskkonnatööstuses töötab umbes 3,4 miljonit töötajat (täistööajale 
taandatud töötajate arv), mis ületab kümnekordselt otsese tööhõive arvu ELi terasesektoris 
2007. aastal; rõhutab, et viimase aja uuringute põhjal võib ELi kliimakaitse eesmärgi 
tõstmine 30% ELis juurde tekitada 6 miljonit töökohta;

22. leiab, et kuigi ambitsioonikamale kliimakaitse eesmärgile siirdumine avaldab eelkõige 
positiivset mõju töökohtade loomisele, tuleks võtta meetmeid struktuuriliste muutuste 
hõlbustamiseks ja tööjõu ümberõppele kogukondades, kus on kadunud suur hulk töökohti 
rohkesti süsinikdioksiidi heiteid tekitavates valdkondades, ning samuti tagada, et uute 
kasvavate valdkondade jaoks oleks saadaval asjakohase koolituse saanud tööjõud;

23. rõhutab õhu paranenud kvaliteediga seotud lisahüvede suurust, mis komisjoni prognoosi 
kohaselt peaksid 2020. aastal jääma 6,3 miljardi ja 22 miljardi euro vahele, arvestamata 
sealjuures lisahüvedega, mis tulenevad haigustele tehtud kulutuste vähenemisest; märgib, 
et täiendava analüüsi kohaselt suurenevad tervise ja õhusaastega seotud lisahüved 
ülemineku puhul 30% eesmärgile 6,3 kuni 35,8 miljardi euroni, ning suurem kasu 
saavutatakse siis, kui vähendamised toimuvad ELi territooriumil; 

24. võtab teadmiseks komisjoni analüüsi, mille kohaselt nafta ja gaasi import väheneb 30 % 
eesmärgi saavutamisel 2020. aastaks ligikaudu 40 miljardi euro võrra, kui lähtuda 
hinnangulisest naftahinnast 88 USA dollarit barreli kohta 2020. aastal; leiab, et see 
hinnang naftahinna kohta on tõenäoliselt väga tagasihoidlik, kuna Rahvusvaheline 
Energiaagentuur (2010) on prognoosinud, et 2020. aastaks on naftahind tõusnud 108. 
USA dollarini, mis tõstaks madalama energiaimpordi prognoositud kasu üle kui 20%; 

25. rõhutab, et heitkoguste vähendamise lisahüved toimivad ainult sellise heitkoguste 
vähendamise puhul, mis saavutatakse ELi siseselt ja see toimub siis, kui eelkõige 
keskendutakse energiatõhususse investeerimise suurendamisele; 

26. järeldab, et 30% eesmärgile üleminekust on ELi kodanike jaoks rohkem kasu kui kulu 
ning suurim üldine kasu saavutataks siis, kui vähendamise eesmärgid saavutatakse ELi 
siseselt;

Kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine

27. märgib, et energiamahukates sektorites jääb teise müügiperioodi lõpus (2012. aastal) 
tõenäoliselt üle märkimisväärses koguses tasuta eraldatud, kuid kasutamata saastekvoote, 
mida saab kolmandasse perioodi (2013–2020) üle kanda, mis seab need 2008. aastaga 
võrreldes rahvusvahelise konkurentsi seisukohalt paremale positsioonile; 

28. märgib, et käitistele, mis esindavad suurt enamust ETSi hõlmatud mitte-elektrisektori 
heitest, on kuni 2020. aastani kogu perioodiks kuni 2020. aastani tootepõhiste 
võrdlusalusteni kõrgete majanduslanguse-eelsete tootmistasemete alusel eraldatud tasuta 
kvoote; 

29. on endiselt mure, et ülikasumite teenimise võimalus võib kahjustada ELi kliimapoliitika 
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heakskiitmist avalikkuse poolt ning rõhuta, et tegevuse mujale üleviimise kohta puuduvad 
tõendid; 

30. nõustub komisjoni analüüsiga, et piiride kohandamise meetmeid või importide lisamist 
ETSi on vaja kombineerida enampakkumisega asjakohastes valdkondades; leiab, et sellist 
süsteemi saaks parimal juhul kasutada vaid üksikute standardkaupade puhul, nt teras või 
tsement ja elekter;

31. toetab sihipärasemat lähenemist korvamismeetmetele, ning soovitab piirata puhta arengu 
mehhanismi arvestusühikute kasutamist energiamahukates sektorites muudes riikides, kui 
kõige vähem arenenud riigid, ning teha seda algselt selliste meetmete abil nagu 
mitmekordistaja kasutamine, mis tähendaks näiteks, et iga tonni heite eest, mis on 
heitkogustega kauplemise süsteemis õhku paisatud, tuleb tagastada kaks puhta arengu 
mehhanismi arvestusühikut; 

32. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus
Oht, mida kliimamuutus inimkonnale kujutab, ei ole vähenenud, vaid 2°C soojenemise mõju 
on pigem tõsisem, kui varem arvati. Kuigi ei saa konkreetselt öelda, et äärmuslikud 
ilmastikunähtused on seotud globaalse soojenemisega, on ülimalt tõenäoline, et kliimamuutus 
suurendab äärmuslike nende sagedust ja intensiivsust. 

See, et rahvusvaheline üldsus ei suutnud jõuda Kopenhaagenis üldise ja siduva rahvusvahelise 
kliimalepinguni, ei tähenda, et riigid ei võta selles valdkonnas meetmeid. Cancúni kohtumise 
tulemused näitavad, et riigid tegutsevad ja läbirääkimised on võtnud uuesti hoogu. Euroopa 
on praeguseks saavutanud heitkoguste taseme, mis on 17,3% madalam, kui 1990. aastal.1
Euroopa Keskkonnaameti prognoosi kohaselt jääb heitkoguste tase isegi majanduse 
taastumise ajal ja ilma täiendavate meetmeteta stabiilselt alla 2008. aasta tasemele.2

Euroopa riigid peavad tegema kriitilisi valikuid, et säilitada oma maade jõukus ja turvalisus 
ka tulevikus. Üleminek kohalikule kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgile, mis on 
kooskõlas ELi kliimakaitse eesmärkidega võib, koosmõjus tervema majandusega suurendada 
roheliste töökohtade arvu ja innovatsiooni osa. 

ELi ETSi tõhusus
Kui ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (EL ETS) ülempiiri ei muudeta oluliselt 
rangemaks, on oht, et süsteem muutub investeeringute suunamisel tehnoloogia ja 
innovatsiooni poole tarbetuks. Komisjoni analüüs3 on näidanud, et 20% kliimakaitse eesmärgi 
puhul vastavad ETSi ülejäänud kvoodid umber 2,4 miljardile järgmisesse perioodi ülekantud 
kvoodile ja kasutamata jäänud rahvusvahelisele arvestusühikutele 2020. aastal. Selline ülejääk 
saadab ebatõhusa hinnasignaali ja vähendab ka oluliselt kvootide oksjonil müügist saadud 
sissetulekut, mida võiks kasutada kliimatehnoloogia edendamiseks ja energiasäästu 
investeerimiseks, mis omakorda tekitaks juurde miljoneid täiendavaid töökohti.

Raportööri ettepanek
Arvestades eelnevaga, kutsub raportöör komisjoni üles võimalikult ruttu – ja igal juhul enne 
2011. aasta lõppu – esitama ettepanekud ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamise 2020. 
aasta eesmärgi tõstmiseks 30 %-ni; 

Soovitatud lähenemisviis on raportööri arvates üsna tagasihoidlik. Raportöör leiab, et 
teaduslikust seisukohast ja arvestades eesmärki piirata kliimamuutust 2°C-ga, rääkimata 
1,5°C-st, mis on heaks kiidetud ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames, oleks 
hoopis sobivam minna üle 40% kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgile. Raportöör 
hoidub ka soovitamast, et ELi kliimakaitseeesmärgid täidetakse täies ulatuses liikmesriikides, 
kuigi see lisaks ELi kodanike saadavat kasu, kuna see parandaks õhu kvaliteeti Euroopa alal 
ja suunaks investeeringud ELi majandusse.

                                               
1 EEA, oktoober 2010.
2 KOM(2010) 569 lõplik, Edusammud seoses Kyoto eesmärkide saavutamisega, lk 5.
3 SEK(2010) 650, lk 34.


