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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta
(2011/2095(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus 
aastaks 2050 – edenemiskava” (KOM(2011) 0112) ja seotud töödokumente 
(SEK(2011) 288) ja (SEK(2011) 289),

– võttes arvesse komisjoni teatist „Kasvuhoonegaaside heite üle 20%-lise vähendamise 
võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine” 
(KOM(2010) 265) ja seotud töödokumenti (SEK(2010) 650),

– võttes arvesse ELi kliima- ja energiapaketti,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 
arvamusi (A7-0000/2011),

A. arvestades, et Euroopa Parlament ja Euroopa Ülemkogu on kuulutanud oma eesmärgiks 
vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95%;

B. arvestades, et Euroopa Liit peab leppima kokku heite vähendamise konkreetsed 
eesmärgid, et luua alus ja raamistik vajalikele õigusaktidele ja teistele meetmetele;

C. arvestades, et majandusharu ettevõtjatel on pikaajaliste investeeringute tegemiseks vaja 
Euroopa vähese CO2-heitega majanduse strateegia suhtes selgust;

1. mõistab vähese CO2-heitega majanduse arendamise kasulikkust liikmesriikide jaoks; 
toetab seetõttu komisjoni konkurentsivõimelise vähese CO2-heitega majanduse 2050. 
aastaks saavutamise edenemiskava koos selle arengutee, konkreetsete siseriiklike 
heitkoguste vähendamise vaheeesmärkidega 40%, 60% ja 80% vastavalt 2030., 2040. ja 
2050. aastaks ning sektorispetsiifiliste vaheeesmärkide vahemikega kui õigusaktide ning 
teiste majandus- ja kliimapoliitiliste algatuste ettepanekute alust;

2. kutsub komisjoni üles esitama lähema kahe aasta jooksul 2030. aasta eesmärkide 
saavutamiseks vajalikud meetmed, võttes arvesse konkreetset siseriiklikku suutlikkust ja 
potentsiaali ning rahvusvahelist edenemist kliimameetmete valdkonnas;

Rahvusvaheline mõõde

3. märgib, et vähese CO2-heitega tehnoloogia ülemaailmne arendamine on kiirelt kasvamas 
ning Euroopa tulevane konkurentsivõime sõltub tema investeeringute suurendamisest, mis 
praegu jäävad osana SKPst kaugele maha sellistest riikidest nagu Hiina;

Saastekvootidega kauplemise süsteem
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4. mõistab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS) on peamine tööstusliku 
heite vähendamise ja vähese CO2-heitega tehnoloogiate edendamise vahend, kuid 
möönab, et süsinikdioksiidi hind on algselt kavandatust oluliselt madalam ega suuda luua 
vajalikku stiimulit investeerimiseks;

5. märgib, et ettevõtjate poolt praegu hoitav suur saastekvootide hulk koos prognoositavate 
täiendavate arengutega energiatõhususe alal tähendab, et ilma reformideta ei hakka 
süsinikdioksiidi hinnad oluliselt taastuma;

6. kutsub komisjoni üles võtma vastu meetmeid, et kõrvaldada HKSi puudujäägid ning 
võimaldada süsteemil algselt kavandatud viisil toimida, astudes enne 2012. aasta lõppu 
eelkõige järgmisi samme:

a) HKSi kohandamine enne kolmanda etapi algust, pannes kõrvale saastekvoote, et 
taastada nende nappus, mis võimaldaks täita esialgset eesmärki luua stiimuleid vähese 
CO2-heitega tehnoloogiatesse ja energiatõhususmeetmetesse investeerimiseks ning 
esitades seejärel õigusakti ettepaneku, mis võimaldaks sellised saastekvoodid kaotada;

b) õigusakti ettepaneku esitamine enne 2013. aasta lõppu, et viia niipea kui võimalik 
1,74% iga-aastase lineaarse vähendamise nõue sellisele tasemele, millest piisaks, et täita 
2050. aasta CO2-heite vähendamise eesmärgi nõudeid;

c) õigusakti ettepaneku esitamine, et kehtestada niipea kui võimalik saastekvootide 
oksjonile reservhind;

Süsinikdioksiidi leke

7. kutsub komisjoni üles avaldama andmeid ELi tegeliku panuse kohta ülemaailmse CO2-
heite vähendamisse alates 1990. aastast, võttes arvesse nüüdseks mujal valmistatavate 
toodete tarbimist ELis;

8. kutsub komisjoni üles koostama analüüsi sektoritest, mille puhul vaba saastekvootide 
eraldamine ei suuda süsinikdioksiidi leket ära hoida ning soovitab komisjonil esitada 
ettepanekud piiride kohandamise meetmete kohta, mis nõuaksid nendes sektorites toodete 
importijatelt saastekvootide ostmist samaväärselt sellega, mida neilt nõutaks, kui vastavat 
toodet valmistataks ELis;

Energiatõhusus

9. nõuab ökodisaini direktiivi (2009/125/EÜ) raames tehtava töö kiirendamist, 
rakendusmeetmete kehtestamist parimate tulemuste lähedasele tasemele ning 
miinimumnõuete kehtestamist ka mitte-elektrilistele toodetele;

Taastuvad energiaallikad

10. kutsub komisjoni üles soodustama säästvat biomassi tootmist; nõuab, et ELi biokütuste 
kasutamise eesmärk ei tohi tuua kaasa ebaproportsionaalseid kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid;



PR\879496ET.doc 5/8 PE473.818v01-00

ET

Teadusuuringud

11. kutsub komisjoni üles tagama, et programmis „Horisont 2020” antaks prioriteet vajadusele 
arendada välja vähese CO2-heitega tehnoloogiaid, et ELi konkurentsivõimet ergutada;

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine

12. mõistab süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia olulisust, kui 
süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise eesmärgid soovitakse saavutada võimalikult 
odavalt, ning tunnistab, et menetluslikud viivitused, rahalised puudujäägid ja mõne 
liikmesriigi vähene pühendumus nurjavad tõenäoliselt Euroopa Ülemkogu ambitsiooni, et 
2015. aastaks oleks töös kuni 12 süsiniku kogumise ja säilitamise näidisprojekti; kutsub 
komisjoni üles avaldama süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tegevuskava;

Siseriiklikud ja sektorispetsiifilised edenemiskavad

13. tunneb heameelt, et mõned ELi liikmesriigid koostavad vähese CO2-heite strateegiaid, 
kuid kutsub kõiki liikmesriike koostama need hiljemalt 2013. aasta juuliks; nõuab, et 
komisjon esitaks nende koostamist nõudvad õigusaktide ettepanekud, kui 2012. aasta 
lõpuks ei ole kõik liikmesriigid sellist kohustust võtnud; 

14. kutsub asjaomaseid tööstusharude ühendusi üles koostama sektorispetsiifilisi 
edenemiskavu, milles määratletakse, kuidas saaks ELi vähese CO2-heite eesmärke kõige 
paremini realiseerida, k.a vajalike investeeringute tasemed ja kasutatavad 
rahastamisallikad;

Elektrienergia tootmine

15. juhib tungivalt tähelepanu vajadusele vältida suuremahulise süsinikdioksiidi heite 
kinnistamise riski; kutsub komisjoni üles esitama enne 2013. aasta lõppu ettepanekut, mis 
annaks investoritele selge pikaajalise signaali, nõudes, et alates 2015. aastast ei saa uued 
rohkem kui 100g CO2/kWH emiteerivad elektrienergia tootmise allikad tegevusluba 
kauemaks kui kümneks aastaks, v.a juhul, kui need on mõeldud kasutamiseks ainult 
tippkoormuse jaamadena, mille tegevusaeg piirdub igal aastal 10%-ga koguajast;

Tööstus

16. nõuab, et ELi toetus „rohelisele majandusele” peaks võtma arvesse rolli, mis on 
olemasolevate ettevõtjate investeeringutel, mida tehakse ressursikasutuse ja CO2-heite 
oluliseks vähendamiseks;

Transport

17. tunneb heameelt ootusi ületavate edusammude üle, mida autotootjad on alates 2007. 
aastast teinud sõiduautode CO2-heite vähendamisel ning toonitab, et oluline on kiirendada 
edasist kütusetõhususe parandamist; kinnitab, et oma tulevase läbivaatuse
ettevalmistamise raames peaks komisjon tegema ettepanekuid selle kohta, kuidas tagada, 
et uute autode keskmine CO2-heide ei ületaks 2020. aastaks 95 g/km, mis ongi selleks 
ajaks kokku lepitud eesmärk, ega ületaks 2025. aastal 70 g/km;
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Põllumajandus

18. kutsub komisjoni üles tegema ettepanekuid konkreetsete meetmete kohta 
kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks ning põllumajandusmaa tõhusast kasutamisest 
saadava kasu edendamiseks;

Rahastamine

19. toetab 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku jaoks komisjoni tehtud 
ettepanekuid, mille kohaselt sihtrahastataks vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse 
tehtavate investeeringute suurendamist ning nende väljatöötamise ja rakendamise 
edendamist; toetab kavatsust ühtlustada kliimaga seotud rahastamine 20%-le kogu
mitmeaastasest finantsraamistikust ning nõuab, et sätestataks tõhus järelevalve selle 
täitmise üle;

Lisameetmed

20. kutsub komisjoni üles esitama enne 2012. aasta lõppu ambitsioonikaid ettepanekuid 
metaani ja F-gaaside heite vähendamiseks;

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

Kui Euroopa soovib tagada oma tööstuse tulevikku, tuleb investeeringute taset väga suurel 
määral tõsta. Eriti vajab võimalikult suurt selgust ja kindlust energiasektor, kus peab tegema 
otsuseid elektrijaamade suhtes, mis on mõeldud töötama veel 30–40 aasta pärast. Seda aitab 
saavutada Euroopa Komisjoni „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 
2050 – edenemiskava ” kui poliitikakujundamise aluse toetamine. Sellega luuakse raamistik 
uutele õigusaktidele ja teistele investeeringute iseloomu kujundavatele meetmetele.

Edenemiskava nõuete täitmiseks on hädavajalik tagada, et heitkogustega kauplemise süsteem 
(ELi HKS) annaks investoritele algselt kavandatud signaale. HKSi hinnakujundamise 
mehhanism pidi ootuste kohaselt edastama ettevõtjatele vajaliku stiimuli investeeringuteks, 
mis suudaksid tagada CO2-heite vähendamise võimalikult väikeste kuludega. Praegu on aga 
saastekvoote sel määral üle, et see on vähendanud nende hinda tasemeni, mille mõju 
investeeringutele on väike või olematu. Kui mehhanismi kohandamiseks midagi ette ei võeta, 
pole hindade taastumine õigusakti vastuvõtmisel kavandatud tasemetele tõenäoline. Peame 
HKSi „korda tegema”.

Võitluseks kliima soojenemise vastu tuleb vähendada CO2-heidet kogu maailmas. Viimase aja 
näitajad ei ole lootustandvad; 2010. aasta vältel kasvasid heitkogused 6% võrra. CO2 koguneb 
atmosfääri kasvava kiirusega. Hiljutises hinnangus teadlastelt, kes olid väljendanud kahtlust 
kliima soojenemist kinnitavate tõendite suhtes, tehti järeldus, et temperatuurid kasvasid tõesti 
kiirusega, mis oli väga lähedane ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste rühma hinnangule.
ELi liikmesriigid olid maailmas esimeste seas, kes fossiilkütused tööstuslikult kasutusele 
võtsid ja seda kasutust oluliselt suurendasid; nüüd on meil kohustus võtta juhtroll CO2-heite 
vähendajana.

Mõned kardavad, et edenemiskava vastuvõtmine koos selles pakutava heitkoguste 
vähendamise arengutee ja vaheeesmärkidega halvab Euroopa konkurentsivõimet ja saavutab 
seejuures vähe. EList pärineb praegu ainult 11% maailma CO2-heitest ning ainult meie 
meetmed ei pidurda soojenemisprotsessi. Raportöör väidab aga, et vähese CO2-heitega 
majandusse investeerimine parandab Euroopa konkurentsipositsiooni, mitte ei halvenda seda, 
ning peab seda meie enesealalhoiuks lausa hädavajalikuks. Sageli juhitakse tähelepanu faktile, 
et Hiina kasutab siiani elektrienergia tootmiseks 70% ulatuses sütt, kuid see riik on ka 
maailma suurim taastuvenergia ja tuumaenergia arendaja. Riigi praeguses viisaastakuplaanis 
on madala CO2-heitega „rohelised” investeeringud prioriteetsed ja seda Euroopast kaugelt 
kõrgemal tasemel. Peame hakkama kiiresti toetama võiduvõimalustega tehnoloogiaid ning 
investeerima protsessidesse, mis kasutavad energiat ja ressursse tõhusamalt.
Hea positiivne näide ambitsioonikate eesmärkide seadmise mõttekusest on viimastel aastatel 
saavutatud kiire edu uute sõiduautode CO2-heite vähendamisel. Nende kütusetõhususe 
paranemine aitab autojuhtide jaoks tasakaalustada kütusehinna tõusu ning vastupidiselt ELi 
seadusandluse kavandamise ajal esitatud väidetele on uute autode keskmine hind 
reaalväärtuses vähenenud. Veel võiks vaadata investeeringuid, mida on teinud sellised 
ettevõtjad nagu Rolls Royce kütusetõhusamate lennukimootorite väljatöötamisse. Euroopa 
seatud eesmärgiks peab tingimata olema arengu eesliinil püsiv, kõrgtehnoloogiline ja 
tipptasemel oskuseid kasutav tööstus, mis loob vajalikke tooteid, mis vajavad vähem ressursse 
ja mille tootmisel tekib vähem CO2. See ongi tõeline „roheline majandus”, mille poole 
püüdleme.
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Mõned suure energiakasutusega tööstusharud on väljendanud „süsinikdioksiidi lekke” kartust 
– et tööstus kolib CO2-heite vähendamiseks võetud meetmetest tuleneva kulude kasvu
vältimiseks Euroopast välja. Selline areng ei oleks muidugi Euroopa majandusele hea ega 
aitaks kuidagi kaasa globaalsele CO2-heite vähendamisele. Kui selliseid juhtumeid saab 
tõestada, tuleks võtta meetmeid asjaomaste ettevõtjate kaitseks ja hüvitamiseks.
Olemasolevad andmed viitavad aga sellele, et seda ohtu hinnatakse oluliselt üle. Peame olema 
ettevaatlikud tööstusharu lobistide suhtes, kes üritavad õigustada abitaotlusi väljamõeldud 
põhjendustega.

Kui Euroopa ei taha riskida kaotusega võitluses konkurentsivõimelise majanduse 
säilitamiseks, peab ta tunnetama kiire tegutsemise vajadust. Liiga sageli tehakse otsuseid 
peaaegu sklerootilise aeglusega. On vaja vähem juttu ja rohkem tulemusi. Probleemi ilmestab 
järgmine näide. 2007. aasta märtsis tegi Euroopa Ülemkogu otsuse, et 2015. aastaks peaks 
töös olema kuni 12 süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise näidisprojekti. Viis aastat hiljem, 
käesoleva raporti parlamendile esitamise ajal, ei ole me veel määratlenud asukohta ühelegi 
näidisjaamale, mida kavatseme rahaliselt toetada, rääkimata hangete esitamisest pakkumiste 
tegemiseks. Sellise tulemuslikkuse võrdlus Hiinas samal viiel aastal tehtud murranguliste 
edusammudega ei jäta Euroopast head muljet.
Kui EL ei soovi maha jääda, tuleb tegutseda otsustavalt. Edenemiskava vastuvõtmine ning 
kaugeleulatuvate vähese CO2-heitega majanduse arendamise eesmärkide seadmine annab 
võimaluse progressi soodustamiseks.

Märkused
Käesoleva raporti projekti sisu on kujundatud vastavalt Euroopa Parlamendi poolt nõutavatele 
teksti pikkuse piirangutele. Raportöör kavatseb täiendada selles sisalduvaid ettepanekuid 
olulise hulga muudatusettepanekutega.

Raportöör on tänulik paljude ettepanekute eest, mida on talle esitanud kolleegid Euroopa 
Parlamendist; organisatsioonide Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, Cement 
Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, Euroopa Alumiiniumitootjate 
Assotsiatsioon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Europia, EWEA, First Solar, GIE, 
Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Walesi printsi ettevõtete juhtide rühm, 
Sandbag, Shell, Statoil, T&E ning Maailma Looduse Fond esindajad; Prantsusmaa, 
Madalmaade, Taani ja Ühendkuningriigi valitsuste esindajad ning professor Michael Grubb, 
Michela Beltracchi, Poppy Kalesi, ja Nick Campbell. Erilist tänu abi eest avaldab raportöör 
Sarah Deblockile, Roger Chadwickile ja Edwin Koekkoekile.
Käesolevasse raporti projekti valitud ettepanekute eest võtab ainuvastutuse raportöör.


