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B7-0000/2010

Euroopa Parlamendi resolutsioon Cancúnis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 
16) kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja selle Kyoto protokolli;

 võttes arvesse Taanis Kopenhaagenis 7.–18. detsembril 2009. aastal toimunud ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 15. konverentsi (COP 15) ja Kyoto protokolli 
osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 5. konverentsi (COP/MOP 5) ning 
Kopenhaageni kokkulepet;

 võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 16. konverentsi (COP 16) 
ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 6. konverentsi 
(COP/MOP 6), mis peetakse Mehhikos Cancúnis 29. novembrist 10. detsembrini 2010. 
aastal; 

 võttes arvesse 2008. aasta detsembris vastu võetud ELi kliima- ja energiapaketti; 

 võttes arvesse oma varasemaid kliimamuutusteteemalisi resolutsioone, eriti 4. veebruari 
2009. aasta resolutsiooni „2050: tulevik algab täna – soovitused ELi tulevaseks 
integreeritud kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks” kohta1 ja 10. veebruari 2010. aasta 
resolutsiooni Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsi (COP15) tulemuste kohta; 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni poolt vastavalt 
kodukorra artiklile 115 esitatud suuliselt vastatavat küsimust … ning võttes arvesse 
nõukogu ja komisjoni avaldusi;

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

A. arvestades, et kliimamuutuste ja nende mõju kohta on olemas selged teaduslikud tõendid 
ning seetõttu on hädavajalik võtta meetmeid rahvusvahelisel tasandil selle ülemaailmse 
probleemi lahendamiseks;

B. arvestades, et pärast Kopenhaageni kliimakonverentsi pettumust valmistanud tulemusi 
tuleb taastada usaldus rahvusvaheliste läbirääkimiste vastu; 

C. arvestades, et arenenud ja tärkava turumajandusega riigid ning arengumaad, kelle arvele 
langeb üle 80% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest, on võtnud kohustuse / 
lubanud heitkoguseid vähendada; 

D. arvestades, et need kohustused/lubadused ei ole piisavad, et saavutada üldine eesmärk 
piirata ülemaailmse keskmise maapinnatemperatuuri tõusu 2 Celsiuse kraadini (nn 2 °C 
eesmärk),

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0042.
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COP 16 üldine eesmärk ja ELi seisukoht 

1. rõhutab, et Cancúnis tuleb kokku leppida konkreetsetes sammudes, et sillutada teed 2012. 
aasta järgseks ajavahemikuks ulatusliku rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimiseks 2011. 
aastal Lõuna-Aafrikas; see rahvusvaheline kokkulepe peaks olema kooskõlas viimaste 
teadussaavutuste ja 2 ºC eesmärgiga;

2. kutsub Euroopa Liitu üles taastama oma juhtrolli kliimaläbirääkimistel ning aitama 
aktiivselt kaasa konstruktiivsema ja läbipaistvama kliimakonverentsi toimumisele 
Cancúnis; nõuab seepärast tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tegutseksid 
kooskõlastatult ning täiustaksid oma sisemist otsustamismenetlust, et suuta kiiremini 
reageerida läbirääkimiste arengule, tegutseda strateegilisemalt ja olla vastuvõtlikum 
kolmandate riikide suhtes;

3. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit kinnitaks oma tugevat pühendumist Kyoto protokollile ja 
tervitaks töö jätkamist nii Kyoto protokolli I lisa osaliste täiendavate kohustuste ajutise 
töörühma kui ka konventsiooni raames tehtava pikaajalise koostöö ajutise töörühma 
läbirääkimissuunal ning integreeriks töösse Kopenhaageni kokkuleppe poliitilised 
suunised; nõuab seetõttu, et Euroopa Liit teataks avalikult enne Cancúni, et on valmis 
jätkama Kyoto protokolli teise kohustuste perioodiga (2013–2020) oma vastava eesmärgi 
abil, tunnistades siiski, et selleks, et oleks võimalik sõlmida 2012. aasta järgseks 
ajavahemikuks rahvusvaheline kokkulepe, mis täidaks 2 ºC eesmärgi, on mõlemal suunal 
vaja võrreldavat edu;

4. palub ELil ja selle liikmesriikidel kasutusele võtta nn kliimaõigluse põhimõte pikaajalises 
perspektiivis kuni 2050. aastani ja pärast seda; toetab seetõttu õigluse klausli lisamist 
tulevastesse rahvusvahelistesse kliimaläbirääkimistesse;

5. tõstes esile kliimaläbirääkimiste tungivat kiireloomulisust, pooldab nõukogu ja komisjoni 
esitatud järkjärgulist lähenemisviisi ning rõhutab, kui tähtis on teha Cancúnis konkreetseid 
otsuseid rahastamise (ulatus, allikad ja haldamine), kohanemise, metsanduse, tehnosiirde 
ja järelevalve, aruandluse ja kontrolli kohta ning tagada kiire rahastamise rakendamise 
täielik läbipaistvus;

6. on arvamusel, et ELi nn kliimadiplomaatia tulevane tegevus peaks keskenduma 
poliitilisele koostööle kolmandate riikidega, poliitikale, mille eesmärk on luua tõhusaid 
mehhanisme rahvusvaheliseks koostööks kliimamuutuste alal nii ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni raames kui ka sellest väljaspool, ning kliimakoostööle kolmandate 
riikidega, et praktiliselt toetada vähese CO2-heitega, kliimamuutustele vastupanuvõimelist 
arengut kogu maailmas;

Kohustus vähendada heitkoguseid

7. kordab, et valitsustevahelise kliimamuutuste rühma andmetel eeldab 2 °C eesmärk seda, et 
maailma kasvuhoonegaaside heitkogused saavutavad hiljemalt 2015. aastaks kõrgeima 
taseme ning vähenevad vähemalt 50% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega 2050. aastaks 
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ja vähenevad ka pärast seda;

8. nõuab tungivalt, et kõik rahvusvahelised partnerid, teiste hulgas USA ja Hiina, võtaksid 
ambitsioonikama kohustuse / annaksid lubaduse vähendada heitkoguseid ühise, kuid 
erineva vastutuse põhimõttel, et tagada kooskõla 2 ºC eesmärgiga;

9. kordab vajadust võtta Euroopa Liidus vastu eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid 30% võrra 2020. aastaks, kui tingimused on selleks sobivad; 

10. tuletab meelde, et rahvusvaheline kokkulepe peaks tagama arenenud riikides kollektiivse 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise vahemiku 25–40% ülemises osas 2020. 
aastaks võrreldes 1990. aasta tasemega, nagu on soovitanud valitsustevaheline 
kliimamuutuste rühm, ning et värskete teaduslike andmete kohaselt tuleb heitkoguseid 
vähendada vähemalt 40%; nõuab, et kõnealune vähendus toimuks riigisiseselt; tuletab 
meelde, et ELile ja teistele arenenud riikidele tuleks seada pikaajaline eesmärk vähendada 
2050. aastaks heitkoguseid vähemalt 80% võrreldes 1990. aasta tasemega; 

11. möönab, et 2 ºC eesmärk on võimalik saavutada ainult siis, kui ka arengumaad rühmana, 
eelkõige arenenumad arengumaad, vähendavad oluliselt ja arvuliselt mõõdetavalt praegust 
prognoositud heitkoguste suurenemise kiirust 2020. aastaks suurusjärgus 15–30% alla 
harilikku stsenaariumit;

Rahastamine

12. tuletab meelde, et arenenud riigid on Kopenhaageni kokkuleppega kohustunud 
ajavahemikus 2010–2012 andma uusi ja lisaressursse ligikaudses mahus 30 miljardit USA 
dollarit ning pöörama erilist tähelepanu haavatavatele ja vähim arenenud riikidele;

13. peab kiire rahastamise õigeaegset rakendamist tähtsaks teguriks enne Cancúni ja Cancúnis 
usaldusõhkkonna loomisel; rõhutab vajadust 7,2 miljardi euro järele, mida ELi 
liikmesriigid lubasid lisaks ametliku arenguabi eelarvetele, ning nõuab tungivalt, et 
Euroopa Liit tagaks täieliku läbipaistvuse, kui ta esitab iga-aastaseid kooskõlastatud 
rakendusaruandeid Cancúnis ja hiljem; 

14. tuletab meelde, et ELi ühine panus arengumaade jõupingutustesse kliimamuutuste 
leevendamiseks ja nende tagajärgedega kohanemiseks peaks 2020. aastaks ulatuma 
vähemalt 30 miljardi euroni aastas ning et see summa võib suureneda, kui saadakse uusi 
teadmisi kliimamuutuste tõsidusest ja nende põhjustatud kulude ulatusest;

15. rõhutab, et uute mehhanismide abil kliimamuutuste leevendamise ja nende tagajärgedega 
kohanemise rahastamise valdkonnas tuleks järgida ja rakendada arengupoliitika end 
õigustanud põhimõtteid, näiteks head valitsemistava;

Järelevalve, aruandlus ja kontroll

16. pooldab Kopenhaageni kokkuleppe järelevalve-, aruandlus- ja kontrollisätteid ning sätteid, 
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milles nähakse ette rahvusvaheline konsulteerimine ja analüüs, ning nõuab tungivalt, et 
Euroopa Liit töötaks koos kõigi osalistega välja nende sätete rakendamise suunised, mis 
Cancúnis vastu võetaks;

Koostöö arengumaadega ja kohanemine

17. rõhutab arenenud riikide ajaloolist vastutust pöördumatute kliimamuutuste eest ning 
tuletab meelde kohustust abistada arengumaid ja vähim arenenud riike muutustega 
kohanemisel, sealhulgas toetades rahaliselt riiklikke kohanemisega seotud 
tegevusprogramme kui kliimamuutustega kohanemise olulisi vahendeid, mis edendavad 
isevastutust;

Raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamine 
arengumaades ja kõrbestumine 

18. on seisukohal, et tuleb anda märkimisväärset rahalist toetust ning tehnilist ja haldusabi 
troopiliste metsade suuremahulise hävitamise peatamiseks hiljemalt 2020. aastaks, ning 
kordab, et selles ajalises perspektiivis on kõige realistlikum abinõu avalikest vahenditest 
rahastamine; ning nõuab tungivalt, et Euroopa Liit töötaks selle nimel, et Cancúnis 
tehakse konkreetsed otsused ning seatakse konkreetsed eesmärgid raadamisest ja metsade 
seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamise kohta;

19. toetab sellise mehhanismi loomist, mille abil vähendada raadamisest ja metsade seisundi 
halvenemisest tulenevaid heitkoguseid ning suurendada kasvuhoonegaaside kõrvaldamist;

20. on seisukohal, et kolme Rio konventsiooni – bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, 
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja kõrbestumisega võitlemise ÜRO 
konventsiooni – koostoimet tuleks suurendada; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
aktiivselt toetama ideed, et 2012. aastal toimuva Rio+20 tippkohtumise raames 
korraldataks kolme Rio konventsiooni teemal kõrgetasemeline kohtumine;

Vähese CO2-heitega majandus ja tehnoloogiakoostöö 

21. on veendunud, et hoolimata rahvusvaheliste läbirääkimiste edenemisest peaks Euroopa
Liit kiiresti ajakohastama oma majandust, et muuta see säästvamaks, vähese CO2-heitega 
ja ressursitõhusaks majanduseks ning seeläbi leevendada kliimamuutusi, parandada õhu 
kvaliteeti, luua energiajulgeolek ja tagada, et Euroopa Liidust saab kõige 
konkurentsivõimelisem majandus maailmas, kus investeeringud on üha enam suuantud 
puhtamale tehnoloogiale;

Ülemaailmne CO2-turg

22. kutsub ELi ja tema partnereid üles selgitama lähiajal välja kõige tõhusama viisi, kuidas 
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tugevdada sidemeid ELi heitkogustega kauplemise süsteemi ja muude 
kauplemissüsteemide vahel, mille eesmärk on luua ülemaailmne CO2-turg, nii et tagataks 
mitmekesisemad heitkoguste vähendamise viisid, turu suurenemine ja turu likviidsuse 
kasv ning kokkuvõttes ressursside tõhusam jaotumine;

23. nõuab projektipõhiste mehhanismide (nagu puhta arengu mehhanism ja ühisrakendus) 
reformi, mille raames kehtestataks projektidele ranged kvaliteedistandardid, mis tagavad 
selliste projektide kõrge taseme heitkoguste usaldusväärse, kontrollitava ja täiendava 
tegeliku vähendamisega ning ühtlasi toetavad säästvat arengut arengumaades; toetab ka 
komisjoni seisukohta, et tuleks leppida kokku sektoripõhised mehhanismid majanduslikult 
arenenumate arengumaade jaoks 2012. aasta järgseks ajaks, samas kui puhta arengu 
mehhanism peaks jääma kättesaadavaks vähim arenenud riikidele;

24. rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peavad täitma kliimamuutuste leevendamise 
kohustused eelkõige ELis, ning tuletab kõigile osalistele meelde, et paindlikke 
mehhanisme tuleks kasutada võimalikult vähe;

Rahvusvaheline õhu- ja meretransport

25. peab kahetsusväärseks edu puudumist ülemaailmse õhu- ja meretranspordi valdkonnas 
ning rõhutab vajadust lisada rahvusvaheline õhu- ja meretransport ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni alusel sõlmitavasse kokkuleppesse;

26. kutsub Euroopa Liitu üles tagama, et õhu- ja meretranspordi kogu kliimamõju võetakse 
arvesse tulevases rahvusvahelises kokkuleppes ning et lennundus- ja merendussektori 
heitkoguste vähendamise eesmärgid on samad nagu muudes tööstusharudes;

Euroopa Parlamendi delegatsioon

27. on veendunud, et ELi delegatsioonil on kliimamuutusi käsitlevatel läbirääkimistel oluline 
roll, ning peab seetõttu vastuvõetamatuks, et eelmisel osaliste konverentsil ei olnud 
delegatsiooni kuulunud Euroopa Parlamendi esindajatel võimalik osaleda ELi 
kooskõlastuskoosolekutel; ootab, et vähemalt Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhtidel 
on võimalik osaleda sellistel koosolekutel Cancúnis vaatlejastaatusega ning 
sõnavõtuõigusega või ilma;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
sekretariaadile palvega edastada see kõigile konventsiooniosalistele, kes ei ole ELi 
liikmed.


