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Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi strateegia kohta Kopenhaageni kliimamuutuste 
konverentsil (COP 15)

Euroopa Parlament,

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

– võttes arvesse eelseisvat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 15. konverentsi 
(COP 15) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 5. 
konverentsi (COP/MOP 5), mis peetakse Taanis Kopenhaagenis 7.–18. detsembrini 2009;

– võttes arvesse kliima- ja energiapaketti, mille Euroopa Parlament võttis vastu 
17. detsembril 2008. aastal, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta direktiivi 2009/29/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et täiustada ja 
laiendada ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi1 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta otsust nr 406/2009/EÜ, milles 
käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et 
täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 20202;

– võttes arvesse oma varasemaid kliimamuutustega seotud resolutsioone, eelkõige 4. 
veebruari 2009. aasta resolutsiooni „2050: tulevik algab täna – soovitused ELi tulevaseks 
integreeritud kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks” kohta3 ja 11. märtsi 2009. aasta 
resolutsiooni ELi strateegia kohta ulatusliku kliimamuutuste kokkuleppe saavutamiseks 
Kopenhaagenis ja piisavate vahendite eraldamise kohta kliimamuutuste poliitika 
rahastamiseks4;

– võttes arvesse … poolt komisjonile ja nõukogule esitatud suuliselt vastatavaid küsimusi 
ELi strateegia kohta Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsil (COP 15) (O-0000/2009 
– B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009);

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Kopenhaagenis tuleb 2009. aasta detsembris lõpule viia läbirääkimised
rahvusvahelise ulatusliku kliimamuutuste kokkuleppe sõlmimise üle 2012. aasta järgseks 
ajavahemikuks; arvestades, et see kokkulepe peab olema kooskõlas eesmärgiga, mille 
kohaselt maailma maapinna keskmise temperatuuri tõus aastas ei tohiks võrreldes 
industriaalse ajajärgu eelse temperatuuriga ületada 2 °C (nn 2 °C eesmärk);

B. arvestades, et 2 °C eesmärgi saavutamiseks peavad tööstusriigid olema heitkoguste 
olulisel vähendamisel esirinnas, ning et arenguriigid annavad samuti oma panuse selle 

                                               
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 63.
2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 136.
3 Vastuvõetud tekstid, P6-TA(2009)0042.
4 Vastuvõetud tekstid, P6-TA(2009)0121.
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eesmärgi täitmiseks;

C. arvestades, et arengumaades vajalikud leevendus- ja kohanemismeetmed nõuavad 
oluliselt suuremaid rahalisi vahendeid, seega tuleb kliimamuutusega võitlemiseks 
eraldada vahendeid samal määral kui praeguse finantskriisi lahendamiseks;

D. arvestades, et EL on võtnud vastu kliima- ja energiapaketi, mis hõlmab õiguslikke 
meetmeid, mille abil 2020. aastaks vähendatakse kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
ühepoolselt 20% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega, ja mis sisaldab kohustust püüelda 
30% võrra vähendamise poole, kui Kopenhaagenis saavutatakse piisavalt ambitsioonikas 
ja siduv rahvusvaheline kokkulepe,

1. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit esineks ühehäälselt, et säilitada juhtrolli COP 15 
toimuvatel läbirääkimistel, ja säilitaks kõrged nõudmised aruteludes rahvusvaheliste 
partneritega, et sõlmida Kopenhaagenis ambitsioonikas rahvusvaheline kokkulepe, mis 
oleks kooskõlas uusimate teaduslike edusammudega ja 2 °C eesmärgiga;

Kohustus vähendada heitkoguseid

2. rõhutab, et rahvusvaheline kokkulepe peaks rajanema „ühise, aga erineva vastutuse” 
põhimõttel, mille kohaselt tööstusriigid näitavad teed omamaiste heitkoguste 
vähendamisel, samas kui arenguriigid ja tärkava turumajandusega riigid, eelkõige Hiina, 
India ja Brasiilia kohustuvad Bali tegevuskava kohaselt võtma säästva arengu raames 
riiklikul tasandil asjakohaseid leevendusmeetmeid, mida tööstusriigid toetavad ja 
võimaldavad tehnoloogia, rahastamise ja suutlikkuse tõstmise abil viisil, mida saab 
mõõta, kirjeldada ja tõestada;

3. tuletab meelde, et rahvusvaheline kokkulepe peab tagama tööstusriikides kollektiivse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise vahemiku 25–40% ülemises osas 2020. 
aastaks võrreldes 1990. aastaga, nagu soovitab valitsustevaheline kliimamuutuste rühm 
oma neljandas hindamisaruandes (IPCC 4AR), ning nõuab, et vähendus toimuks 
riigisiseselt; tuletab meelde, et ELile ja muudele tööstusriikidele tuleb seada pikaajaline 
eesmärk vähendada 2050. aastaks kasvuhoonegaase vähemalt 80% võrreldes 1990. 
aastaga;

4. tuletab lisaks meelde oma soovitust, et teatavaid kliima- ja energiapaketis kokkulepitud 
põhimõtteid kasutataks rahvusvahelise kokkuleppe alusprojektina, eelkõige tööstusriikide 
kohustuste siduvat lineaarset seost, diferentseerimist tõendatud heitkoguste alusel ning 
ranget iga-aastasele vähendamistegurile vastavuse režiimi;

Rahastamine

5. rõhutab, et Kopenhaageni kokkulepe võib anda vajaliku stiimuli „uuele rohelisele 
kursile”, kiirendades majanduskasvu, edendades rohelist tehnoloogiat ning kindlustades 
uued töökohad tööstus- ja arenguriikides; tunnistab, et avaliku sektori alginvesteeringud 
rohelise energia infrastruktuuri ja täiendavasse teadus- ja arendustegevusse vähendavad 
kulusid;

6. rõhutab, et vaid arengumaade jätkusuutliku majanduskasvu edasikestmine lubab kõigil 
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riikidel aktiivselt osaleda kliimaprobleemide lahendamisel; nõuab seega arengu- ja 
kliimaprobleemidele rohkem reaalselt integreeritud poliitilisi lahendusi;

7. rõhutab tööstusriikide kohustust anda piisavat, jätkusuutlikku ja prognoositavat rahalist ja 
tehnilist toetust arenguriikidele, mis võimaldaks neil võtta kohustust vähendada oma 
kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kohaneda kliimamuutuse tagajärgedega ja vähendada 
raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevaid heitkoguseid, ning samuti tõsta 
oma suutlikkust järgida tulevase rahvusvahelise kliimamuutuste kokkuleppe kohustusi;
rõhutab, et sellised kohustused peavad ette nägema ette ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga sätestatud mehhanismide prognoositava rahastamise, mis täiendab 
ametlikku arenguabi ja ei sõltu liikmesriikide iga-aastastest eelarvemenetlustest;

8. tuletab meelde, et ELi ühine panus arengumaade jõupingutustesse kliimamuutuse 
leevendamiseks ja selle tagajärgedega kohanemiseks peaks 2020. aastaks ulatuma 
vähemalt 30 miljardi euroni aastas ning et see summa võib suureneda seoses uute 
teadmistega kliimamuutuse tõsidusest ja selle põhjustatud kulude ulatusest;

9. rõhutab, et oluline osa ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames saastekvootide 
sertifikaatide enampakkumisel saadud tuludest (sealhulgas lennunduse ja meretranspordi 
saastekvootide enampakkumise tulud) tuleks eraldada arengumaade võitluseks 
kliimamuutuse vastu ja muutusega kohanemiseks;

10. rõhutab, et rahaliste ülekannete kasutamise jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb rakendada 
arengupoliitika alal omandatud kogemusi ja hea valitsemistava taoliseid kehtivaid 
põhimõtteid;

11. kutsub ELi ja liikmesriike üles tugevdama olemasolevaid kliimaalaseid partnerlusi 
arengumaadega ja nende puudumisel sõlmima uusi partnerlusi, andes oluliselt suuremat 
rahalist toetust tehnoloogia arendamisele ja siirdele, intellektuaalomandi õiguste 
kokkuleppele ja institutsioonilise suutlikkuse ülesehitamisele;

Ülemaailmne CO2-turg

12. rõhutades, et turulahendused, sealhulgas ülemaailmse CO2-turu loomine CO2 piiramise ja 
sellega kauplemise mehhanismide või maksukavade kujul arenenud riikides, pole 
lähitulevikus arengumaadele sobiv lahendus, kutsub samaaegselt üles ELi ja tema 
partnereid üle maailma leidma kõige tõhusamat viisi ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi ning USAs ja mujal kasutatavate piirkondlike või föderaalsete heitkogustega 
kauplemise süsteemide vaheliste tulevaste sidemete tugevdamiseks, mis omakorda 
võimaldaks rohkem erinevaid heitkoguste vähendamise viise, turu suurenemist ja turu 
likviidsuse kasvu, ning viimaks tõhusamat vahendite eraldamist;

13. kiidab heaks Kyoto protokollis sätestatud puhta arengu mehhanismi kui ühe viisi, mis 
võimaldab arengumaadel CO2-turul osaleda ja varustada neid ajakohase ja tõhusa 
tehnoloogiaga; rõhutab siiski, et korvamismeetmete kasutamine tööstusriikide poolt 
heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamiseks ei saa kuuluda arengumaade 
kohustuse hulka vähendada oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid rahvusvahelise 
kliimamuutuste kokkuleppe raames, ning see ei asenda arengumaadele 
leevendusmeetmete võtmiseks antavat rahalist ja tehnilist toetust;
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14. nõuab lisaks, et projektidele seatavad ranged kvaliteedikriteeriumid peavad olema osa 
tulevastest korvamismehhanismidest, vältimaks seda, et tööstusriigid jätavad arenguriigid 
ilma odavatest vähendamisvõimalustest, ning tagama selliste projektide kõrge taseme 
usaldusväärsete, kontrollitavate ja tegelike täiendavate heitkoguste vähendamistega, mis 
ühtlasi kindlustab jätkusuutlikku arengut nendes riikides;

Maakasutuse muutumine, raadamine ja metsade seisundi halvenemine

15. on seisukohal, et arenguriikidele tuleb anda märkimisväärset rahalist toetust ning tehnilist 
ja haldusabi troopikametsade suuremahulise raadamise lõpetamiseks hiljemalt 2020. 
aastaks ning et sellesuunalise pühendumuse ülesnäitamine on otsustava tähtsusega 
rahvusvahelistel läbirääkimistel ulatusliku ülemaailmse kliimakokkuleppe sõlmimiseks 
2012. aasta järgseks ajavahemikuks;

16. toetab komisjoni ettepanekut luua ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni raames 
ülemaailmne metsade süsinikumehhanism, mille aluseks oleks alaline rahastamiskord;
kutsub liikmesriike toetama oma pühendumust raadamise ja metsade seisundi 
halvenemise peatamisele maailmas sellega, et nad eraldavad olulise osa ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi raames enampakkumise tuludest raadamise ja 
metsade seisundi halvenemise vähendamiseks arenguriikides; kutsub liikmesriike üles 
toetama komisjoni ettepanekut järgida Norra rahastamisettepanekut ja eraldada lubatud 
koguste ühikute enampakkumisest edaspidi saadavad tulud osaliselt ülemaailmsele 
metsade süsinikumehhanismile;

17. kutsub ELi üles edendama rangeid sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid raadamisest ja 
metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamiseks; kutsub ELi üles 
toetama raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste 
vähendamise mehhanisme, mis ei piirdu puhta arengu mehhanismi projekti praeguse 
lähenemisviisiga, vaid tegelevad ka raadamise algpõhjustega, nagu halb valitsemistava, 
vaesus, korruptsioon ja õiguskaitse puudumine, toetades poliitika- ja institutsioonilist 
reformi nii kohalikul kui ka riigi tasandil;

Rahvusvaheline lennundus ja meretransport

18. nõuab, et rahvusvahelises lennunduses ja meretranspordis oleks sama eesmärk kui 
muudes tööstussektorites, mille kaudu tekiks lisatulu enampakkumisest CO2 piiramise ja 
sellega kauplemise süsteemis;

19. võttes arvesse Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ja 
Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) läbirääkimiste ebaõnnestumist, nõuab 
tungivalt, et EL püüaks kaasata rahvusvahelisest lennundusest ja meretranspordist 
tekkivad kasvuhoonegaaside heitkogused rahvusvahelisse kokkuleppesse, mis peaks 
sisaldama ambitsioonikat siduvat heitkoguste vähendamise eesmärki, mis oleks kooskõlas 
2 °C eesmärgiga;

Euroopa Parlamendi delegatsioon

20. on seisukohal, et ELi delegatsioonil on nendel kliimamuutusi käsitlevatel läbirääkimistel 
kanda oluline roll, ja peab seetõttu vastuvõetamatuks, et delegatsiooni Euroopa 
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Parlamendi esindajatel ei olnud võimalik osaleda varasema osaliste konverentsi ELi 
kooskõlastuskoosolekutel; eeldab, et Euroopa Parlamendi esindajatel on võimalik võtta 
osa sarnastest kohtumistest Kopenhaagenis vähemalt vaatlejatena sõnavõtuõigusega või 
ilma;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
sekretariaadile palvega levitada seda kõikidele lepinguosalistele, kes ei ole ELi liikmed.


