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Euroopa Parlamendi resolutsioon Durbanis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 
17) kohta 

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja selle Kyoto protokolli,

– võttes arvesse Bali tegevuskava (otsus 1/COP13),

– 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 peeti Mehhikos Cancúnis 29. novembrist 10. detsembrini 2010. aastal, 
ja Cancúni kokkuleppeid,

– võttes arvesse eelseisvat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 17. konverentsi 
(COP 17) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 7. 
konverentsi (COP/MOP 7), mis peetakse Lõuna-Aafrikas Durbanis 28. novembrist 9. 
detsembrini 2011,

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

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 
2008/101/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et lisada lennutegevus 
ühenduse kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi1;

– võttes arvesse oma 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta 
Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsil2, 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni 
Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsi (COP15) tulemuste kohta3 ja 25. novembri 
2010. aasta resolutsiooni Cancúnis toimuva kliimamuutuste konverentsi kohta4,

– võttes arvesse oma 4. veebruari 2009. aasta resolutsiooni „2050: tulevik algab täna –
soovitused ELi tulevaseks integreeritud kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks”5,

– võttes arvesse komisjoni valget raamatut „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik” (KOM(2009)0147) ning oma 6. mai 2010. aasta resolutsiooni selle
kohta6, samuti valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 9. mai 2011. aasta eriaruannet 

                                               
1 ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2009)0089.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0019.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0042.
6 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 115.



PE469.950v02-00 4/7 RE\876174ET.doc

ET

taastuvate energiaallikate ja kliimamuutuste leevendamise kohta1,

– võttes arvesse oma 11. mai 2011. aasta resolutsiooni komisjoni rohelise raamatu „Metsade 
kaitse ja metsateave ELis: metsade ettevalmistamine kliimamuutusteks“ kohta2,

– võttes arvesse nõukogu 14. märtsi 2011. aasta järeldusi Cancúni konverentsi 
järelmeetmete kohta, 

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

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

A. arvestades, et teaduslikud andmed näitavad ülekaalukalt kliimamuutuse ja selle mõjude 
olemasolu, mis muudab hädavajalikuks tegutsemise rahvusvahelisel tasandil, et tulla 
toime 21. sajandi (ja järgnevate sajandite) ühe peamise probleemiga;

B. arvestades, et üldiseks eesmärgiks peab jääma õiguslikult siduv kokkulepe kooskõlas
ühise, kuid erineva vastutuse põhimõttega, mille kohaselt tunnustatakse arenenud riikide 
juhtrolli ning oodatakse arenguriikidelt võimetekohast panust;

C. arvestades, et Kopenhaageni kokkuleppe alusel tehtud ning Cancúni kokkulepetes 
vormistatud lubadused ja kohustused ei ole piisavad, et saavutada üldine eesmärk piirata 
ülemaailmse keskmise maapinnatemperatuuri tõusu 2 Celsiuse kraadini (nn 2 °C 
eesmärk);

D. arvestades, et on oluline tugevdada usaldust ja läbipaistvust, mis taastati COP 16 
konverentsil Cancúnis, et säilitada aktiivne poliitika, mida on vaja konkreetsete 
eesmärkidega ulatusliku rahvusvahelise kokkuleppe saavutamiseks;

E. arvestades, et tuleb arvesse võtta viimaste aastakümnete radikaalseid muutusi 
geopoliitilises maailmas, mille tulemusena on mõnedest arenguriikidest kujunenud 
majanduslikus ja poliitilises plaanis arvestatavad riigid, ja see on toonud kaasa uue võimu-
ja mõjutasakaalu, uued rollid ja uued kohustused;

Peamised eesmärgid

1. nõuab tungivalt, et osapooled tagaksid ulatusliku rahvusvahelise õiguslikult siduva 
kokkuleppe sõlmimise 2012. aasta järgseks ajaks, tuginedes Kyoto protokolli 
rahvusvaheliste eeskirjade põhisele süsteemile kooskõlas 2ºC eesmärgiga;

2. nõuab tungivalt, et Euroopa Liit kinnitaks avalikult ja sõnaselgelt oma tugevat 
pühendumist Kyoto protokollile ja võtaks vajalikud meetmed, et hoida ära vahed Kyoto 
protokolli kohustuste perioodide vahel; palub seepärast, et Euroopa Liit kuulutaks enne 
Durbani konverentsi avalikult, et on valmis Kyoto protokolli teise kohustuste perioodiga 
(2013–2020) jätkama;

                                               
1 http://srren.ipcc-wg3.de/report
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2011)0226.
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3. tunnistab siiski, et selleks, et oleks võimalik sõlmida 2012. aasta järgseks ajavahemikuks 
ulatuslik rahvusvaheline õiguslikult siduv kokkulepe, mis täidaks 2ºC eesmärgi, on 
konventsiooni suunal vaja võrreldavat edu;

4. nõuab tungivalt, et kõik rahvusvahelised partnerid võtaksid Kopenhaageni kokkuleppes 
sisalduvatest ambitsioonikamad kohustused vähendada heidet ühise, kuid erineva 
vastutuse põhimõttel, et tagada kooskõla 2 ºC eesmärgiga;

5. rõhutab, et Durbani konverentsil on oluline saavutada edu Cancúni kokkulepete edasise 
rakendamise osas, ülemaailmse heidete kõrgeima taseme aja osas ning ülemaailmse 
heidete vähendamise 2050. aasta eesmärgi kehtestamise osas, samuti küsimuses, 
missuguses vormis võtavad edaspidi kohustusi nii arenenud kui ka arenguriigid; kordab, et 
valitsustevahelise kliimamuutuste rühma esitatud teaduslike tõendite alusel eeldab 2 °C 
eesmärk seda, et maailma kasvuhoonegaaside heide saavutab hiljemalt 2015. aastaks 
kõrgeima taseme ning väheneb vähemalt 50% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega 2050. 
aastaks ja väheneb ka pärast seda;

ELi strateegia

6. rõhutab, et Durbani konverentsi eel peavad kõik ELi institutsioonid ELi 
kliimadiplomaatiat laiemalt ja tõhusamalt arendama (eeskätt ELi-Aafrika suhetes); tuleks 
esitada selgem tervikpilt ELi kliimapoliitikast, anda uut hoogu rahvusvahelistele 
kliimakõnelustele ja julgustada partnereid kogu maailmas võtma siduvaid kohustusi 
heidete vähendamiseks;

7. rõhutab sellega seoses, kui tähtis on, et Euroopa Liit kui üks peamisi tegutsejaid räägiks 
nn ühel häälel ja oleks üksmeelne;

Cancúni kokkulepete edasiarendamine Durbani konverentsil

8. tunneb heameelt, et COP 16 konverentsil 2010. aastal saavutati edukalt Cancúni 
kokkulepped, tunnistades, et kliimamuutus on pakiline ülemaailmne probleem, seades 
eesmärgid ja vahendid selle probleemiga tegelemiseks ning taastades usu ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessi kui vahendisse, mille abil leida 
kliimamuutustele ülemaailmne lahendus; palub, et kõik osalejad säilitaksid Cancúni 
kõneluste positiivse õhkkonna;

9. tuletab eriti meelde 2ºC eesmärgi tunnistamist Cancúni kokkulepetes (sh tunnistati, et 
esimese läbivaatamise kontekstis tuleks kaaluda pikaajalise ülemaailmse eesmärgi 
tugevdamist parimate kasutadaolevate teaduslike andmete alusel, arvestades ülemaailmset 
keskmise temperatuuri tõusu 1.5°) ja seda, et püütakse kindlaks määrata ülemaailmse 
heidete kõrgeima taseme aeg ning seada ülemaailmne heidete vähendamise eesmärk 2050. 
aastaks;

10. kutsub osalejaid üles kasutama Durbani konverentsi selleks, et panna toimima vajalikud 
kokkulepitud mehhanismid, nagu rohelise kliima fond ja kohandamiskomitee, ning 
keskenduma tehnoloogiamehhanismi arendamisele (sh kliimatehnoloogia keskus ja 
võrgustik), samuti registri loomisele arenguriikide kavadest kasvuhoonegaaside heidete 
vähendamise osas;
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11. juhib tähelepanu asjaolule, et COP 17 konverentsil tuleb võtta täiendavaid meetmeid 
REDD+ rakendamiseks (metsade hävitamisest ja metsade seisundi halvenemisest 
tulenevate heitkoguste vähendamine) ja tegeleda võimalike puudujääkidega selles 
valdkonnas;

12. rõhutab, et Durbani konverentsil tuleb arendada edasi läbipaistvussätteid ja leppida nende 
osas kokku konkreetses töökavas, mis hõlmaks mõõtmist, aruandlust ja kontrolli;

13. rõhutab, et valdkondlikes ja mitteturupõhistes lähenemisvisiides on siiani puudujääke, 
ning rõhutab, et eriti on vaja tegeleda fluorosüsivesinikkude (HFC) tootmise ja kasutamise 
küsimusega Montreali protokolli kohaselt; nõuab projektipõhiste mehhanismide (nagu 
puhta arengu mehhanism ja ühisrakendus) reformimist projektidele niisuguste rangete 
kvaliteedistandardite kehtestamisega, mis tagavad inimõiguste austamise ning heitkoguste 
usaldusväärse, kontrollitava ja tegeliku täiendava vähendamise, mis samuti toetavad 
säästvat arengut arengumaades; toetab lisaks komisjoni seisukohta, et tuleks leppida 
kokku sektoripõhised mehhanismid majanduslikult arenenumate arengumaade jaoks 2012. 
aasta järgseks ajaks, samas kui puhta arengu mehhanism peaks jääma kättesaadavaks 
vähimarenenud riikidele;

Rahastamine 

14. tuletab meelde, et arenenud riigid on kohustunud ajavahemikus 2010–2012 andma uusi ja 
lisaressursse kogusummas vähemalt 30 miljardit USA dollarit ja 100 miljardit USA 
dollarit aastas kuni 2020. aastani ning pöörama erilist tähelepanu haavatavatele ja 
vähimarenenud riikidele; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles pidama kinni võetud 
kohustustest ja tagama, et kliimamuutustega kohanemiseks ja nende leevendamiseks 
määratud vahendid lisanduksid ametliku arenguabi 0,7% sihteesmärgile, ning täpsustama, 
millise osa kohustustest moodustab riiklik rahastamine; rõhutab lisaks, et selle eesmärgi 
täitmiseks on vaja mobiliseerida kõikidest võimalikest allikatest pärit siseriiklikud ja 
rahvusvahelised vahendid;

Maakasutus, maakasutuse muutumine ja metsandus (LULUCF)

15. nõuab, et Durbanis sõlmitaks maakasutuse, maakasutuse muutumise ja metsanduse 
(LULUCF) rangete eeskirjade kohta kokkulepe, mis tugevdaks I lisa osaliste 
eesmärgikindlust ning aitaks vähendada metsandusest ja maakasutusest põhjustatud 
heiteid, ning nõuab, et I lisa osalised peaksid arvestust LULUFCist tingitud heite 
suurenemise üle ning täidaksid oma kohustust kaitsta ja edendada kasvuhoonegaaside 
neeldajaid ja reservuaare, tagamaks, et selle sektori panus heitkoguste vähendamisse oleks 
keskkonna-alaselt terviklik;

Meretransport ja rahvusvaheline lennundus

16. väljendab rahulolu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) hiljutiste edusammude üle 
kohustuslike energiatõhususe meetmete kehtestamisel rahvusvahelises laevanduses, kuid 
märgib, et seda tuleb pidada alles esimeseks sammuks; nõuab seepärast tungivalt, et IMO 
astuks vajalikke samme, et kehtestada ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel 
ülemaailmsed siduvad kohustused meretranspordi heitkoguste vähendamiseks;
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17. kutsub ELi üles tagama, et rahvusvahelises kokkuleppes võetaks täiel määral arvesse 
lennunduse mõju ja sätestataks lennundusele siduvad heitkoguste vähendamise eesmärgid; 
leiab, et selle küsimuse lahendamine on muutunud üha pakilisemaks, arvestades hiljutisi 
rahvusvahelisi probleeme seoses direktiiviga 2008/101/EÜ;

18. rõhutab, et on vaja uurida, kuidas oleks parem jaotada rahvusvahelisele lennundusele ja 
meretranspordile ülemaailmses poliitikaraamistikus kehtestatud üldistest heitkoguste 
vähendamise eesmärkidest saadavat võimalikku tulu;

Euroopa Parlamendi delegatsioon

19. on veendunud, et ELi delegatsioonil on kliimamuutusi käsitlevatel läbirääkimistel väga 
oluline roll, ning peab seetõttu vastuvõetamatuks, et Euroopa Parlamendi liikmetel ei 
olnud eelmisel osaliste konverentsil ELi kooskõlastuskoosolekutel võimalik osaleda; 
ootab, et vähemalt Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhtidel võimaldataks osaleda 
Durbanis toimuvatel ELi kooskõlastuskoosolekutel;

20. märgib, et vastavalt komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel 2010. aasta novembris 
sõlmitud raamlepingule peab komisjon lihtsustama parlamendiliikmete osalemist 
vaatlejatena Euroopa Liidu delegatsioonides, mis peavad kõnelusi mitmepoolsete 
kokkulepete sõlmimiseks; tuletab meelde, et Lissaboni lepingu (Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 218) kohaselt peab Euroopa Parlament andma oma nõusoleku liidu ja 
kolmandate riikide või rahvusvaheliste organisatsioonide vaheliste lepingute sõlmimiseks;

21. tuletab meelde, et ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osalised peavad julgustama 
võimalikult laia osalemist selles raamkonventsioonis, sealhulgas ka valitsusväliste 
organisatsioonide osalemist; nõuab, et COP 17 konverentsi läbirääkimistel osaleks ka 
Rahvusvaheline Põlisrahvaste Foorum, kuna niisugustele rahvastele avaldavad
kliimamuutused ja nendega kohanemise mehhanismid eriti tugevat mõju

*

*        *

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


