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B7-0000/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kataris Dohas toimuva kliimamuutuste konverentsi 
(COP 18) kohta
(2012/0000(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja selle Kyoto protokolli,

– võttes arvesse ÜRO 2007. aasta Bali kliimamuutuste konverentsi tulemusi ja Bali 
tegevuskava (otsus 1/COP 13),

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 15. konverentsi (COP 15) 
ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 5. konverentsi 
(COP/MOP 5), mis peeti Taanis Kopenhaagenis 7.–18. detsembril 2009. aastal, 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, 
ning Cancúni kokkuleppeid,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 17. konverentsi (COP 17) 
ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 7. konverentsi 
(COP/MOP 7), mis peeti Lõuna-Aafrikas Durbanis 28. novembrist 9. detsembrini 2011. 
aastal, ning eriti Durbani tõhustatud meetmete platvormiga seotud otsuseid,

– võttes arvesse eelseisvat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 18. konverentsi 
(COP 18) ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 8. 
konverentsi (COP/MOP 8), mis peetakse Kataris Dohas 26. novembrist 8. detsembrini 
2012. aastal,

– 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 4. veebruari 2009. aasta resolutsiooni „2050: tulevik algab täna –
soovitused ELi tulevaseks integreeritud kliimamuutusi käsitlevaks poliitikaks”2,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta 
Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsil3, 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni 

                                               
1      ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.
2      ELT C 67 E, 18.3.2010, lk 44.
3 ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 1.
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Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsi (COP15) tulemuste kohta1, 25. novembri 2010. 
aasta resolutsiooni Cancúnis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 16) kohta2 ja 16. 
novembri 2011. aasta resolutsiooni Durbanis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 
17) kohta3,

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni konkurentsivõimeline vähese CO2-
heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava kohta4,

– võttes arvesse nõukogu 9. märtsi 2012. aasta järeldusi ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni osaliste 17. konverentsi (COP 17) ja Kyoto protokolli osaliste 
koosoleku 7. istungjärgu (CMP 7) (Durban, Lõuna-Aafrika, 28. november – 9. detsember 
2011) järelmeetmete kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 15. mai 2012. aasta järeldusi kliimamuutustega seotud rahastamise 
ja kiire rahastamise kohta, 

– võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2011. aasta järeldusi ELi kliimadiplomaatia kohta,

– võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi 2011. aasta novembri kokkuvõtvat aruannet 
„Heitkoguste lõhe ületamine”,

– 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 Durbani tõhustatud meetmete platvormiga (Durbani pakett) seotud otsustes 
tunnistatakse, et kliimamuutused kujutavad kiireloomulist ja potentsiaalselt 
ümberpööramatut ohtu inimühiskonnale ja planeedile ning seetõttu peavad kõik osalised 
nendega rahvusvahelisel tasandil tegelema;

B. arvestades, et Durbani paketis pandi põhimõtteliselt alus ulatuslikule, auahnele, 
rahvusvahelisele õiguslikult siduvale kokkuleppele, millesse oleks kaasatud kõik osalised 
ning mis tuleb saavutada 2015. aastaks ja viia ellu 2020. aastaks;

C. arvestades, et Doha konverents (COP 18) peab kasutama Durbanis saavutatud hoogu 
tagamaks, et selline ülemaailmne õiguslikult siduv kokkulepe edeneb ja võetakse 2015. 
aastaks vastu;

D. arvestades, et selline ülemaailmne õiguslikult siduv kokkulepe peab olema kooskõlas 
ühiste, kuid diferentseeritud kohustuste põhimõttega, aga tunnistama ka vajadust, et kõik 
suuremad heitetekitajad võtaksid endale auahned ja piisavad eesmärgid 
kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks;

                                               
1 ELT C 341 E, 16.12.2010, lk 25.
2 ELT C 99 E, 3.4.2010, lk 77.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0504.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.
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E. arvestades, et Durbani paketis pöörati tähelepanu ainult leevendamismeetmete 
puudujääkidele 2020. aastani ning olemasolevad kohustused ja lubadused ei ole piisavad 
selleks, et saavutada eesmärk piirata maailma maapinna keskmise temperatuuri tõusu 2 
Celsiuse kraadini (nn 2ºC eesmärk), ning seepärast tuleb neid küsimusi käsitleda Doha 
konverentsil kõige prioriteetsematena; 

F.  arvestades, et valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) esitatud teaduslike 
tõendite kohaselt eeldab 2ºC eesmärk, et ülemaailmsed heitkogused saavutavad 
maksimumi 2015. aastaks, neid vähendatakse 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 
50% 2050. aastaks ja need kahanevad pärast seda edasi; arvestades, et EL peaks seetõttu 
nõudma konkreetseid meetmeid ja nende tulemuslikku elluviimist enne 2020. aastat;

Durbani tõhustatud meetmete platvorm

1. kiidab heaks Durbani tõhustatud meetmete platvormi ajutise töörühma moodustamise ning 
märgib, et otsuses 1/CP 17 nõutakse, et rühm alustaks kiiremas korras tööd sellise 
protokolli, õigusakti või kokkulepitud tulemuse väljatöötamiseks, millel on konventsiooni 
alusel õiguslik jõud ja mis kehtib kõigile osalistele, ning viiks oma töö lõpule võimalikult 
varakult, kuid hiljemalt 2015. aastal; märgib lisaks, et rühma töö peab toetuma IPCC 
viiendale hindamisaruandele, mis tuleb esitada 2014. aastaks;

2. märgib, et samal ajal on Durbani paketis ette nähtud, et pikaajalise koostöö ajutine 
töörühm (LCA) jõuab kokkulepitud tulemusteni Doha konverentsiks;

3. võtab seepärast teatava murega teadmiseks, et 2012. aastal ei ole seni edusamme tehtud ja 
eriti et mõned osalised võtsid 2012. aasta mais toimunud Bonni kõnelustel tõkestava 
seisukoha;

4. on seetõttu arvamusel, et kõigi Euroopa Liidu institutsioonide kohustus on enne Doha 
konverentsi tegeleda intensiivse kliimadiplomaatiaga ja rahvusvaheliste liitude loomisega, 
et tagada Durbani paketi kohustuste täitmine ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
protsessi sujuvamaks muutmine eesmärgiga leppida 2015. aastaks kokku uues 
mitmepoolses režiimis;

Kyoto protokoll – teine kohustusperiood 

5. toetab Durbani paketis kajastatud osaliste otsust leppida kokku, et Kyoto protokolli teine 
kohustusperiood algab 1. jaanuaril 2013 ja on üleminekuks kõiki osalisi hõlmavale uuele
rahvusvahelisele režiimile, mis tuleb luua 2020. aastaks;

6. kutsub üles võtma Dohas vastu vajalikke muudatusi, et Kyoto protokolli teine 
kohustusperiood saaks alata viivitamatult ajutisel alusel;

7. võtab teadmiseks Durbani paketi otsuses 1/CMP 7 sisalduva lubaduse, et teise 
kohustusperioodi lõppkuupäev otsustatakse Doha konverentsil ja eriti et see saab olema 
31. detsember 2017 või 2020; 

8. rõhutab, et õhkuheite koguselise piiramise või vähendamise eesmärgid, mille osalised 
pidid esitama 2012. aasta maiks, tuleb viia Doha konverentsil muudatustena sisse Kyoto 
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protokolli vastavalt otsusele 1/CMP 7; märgib, et lubatud koguse ühikute (LKÜ) 
üleviimine teise kohustusperioodi on probleem, mis tuleb lahendada nii, et oleks tagatud 
Kyoto protokolli võimalikult suur keskkonnaalane terviklikkus; 

Leevendamismeetmete puudujäägid

9. rõhutab, et kõik osalised peavad kiiresti püstitama auahnemad eesmärgid tänasest 2020. 
aastani, et jääda 2ºC eesmärgi piiresse; kordab eelkõige kiiret vajadust teha edusamme, et 
ületada gigatonnide suurune lõhe teaduslike andmete ja osaliste praeguste lubaduste vahel, 
võtta heitkoguste vähendamiseks kohustusi ja meetmeid, mis on Kopenhaageni 
kokkuleppes sisalduvatest auahnemad ja tuginevad ühiste, kuid diferentseeritud 
kohustuste põhimõttele, ning tegeleda rahvusvahelise õhu- ja meretranspordi tekitatud 
heitkogustega ning fluorosüsivesinikega, gaasitahma ja muude lühiealiste kliima 
mõjutajatega, et tagada kooskõla 2ºC eesmärgiga; 

10. tuletab meelde, et IPCC neljanda hindamisaruande kohaselt peavad tööstusriigid 
vähendama 2020. aastaks oma heitkoguseid 25–40% alla 1990. aasta taseme, samal ajal 
kui arenguriigid rühmana peaksid jääma 2020. aastaks märkimisväärselt (umbes 15–30%) 
praegu prognoositud heitkoguste suurenemise määrast allapoole;

Kliimamuutustega seotud rahastamine

11. rõhutab tungivat vajadust vältida rahastamislünka pärast 2012. aastat (kui lõpeb kiire 
rahastamise aeg) ja töötada selle nimel, et leida tee kliimamuutustega seotud rahastamise 
suurendamiseks aastatel 2013–2020; peab konkreetseid rahastamiskohustusi 
ajavahemikuks 2013–2020 väga tähtsaks;

12. märgib, et Doha konverentsil tuleb teha veel tööd selle nimel, et käivitada Roheline 
Kliimafond, milles lepiti kokku Cancúni kokkulepete osana; 

Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus (LULUCF) 

13. tunneb heameelt selle üle, et Durbani konverentsil võeti vastu otsus 2 / CMP 7 kui tähtis 
samm maakasutus- ja metsandussektori jaoks k ind la t e  aruandluseeskirjade 
kasutuselevõtmisel; märgib, et otsuses nähakse ette 2-aastane tööprogramm, et uurida 
vajadust põhjalikuma aruandluse järele eesmärgiga tagada, et sektori panus heitkoguste 
vähendamisse on keskkonnaalaselt terviklik;

Raadamisest ja metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamine

14. tunneb heameelt selle üle, et Durbanis võeti vastu otsused rahastamise, tagatiste ja 
võrdlustasemete kohta; on arvamusel, et Dohas tuleb teha veelgi rohkem edusamme 
eelkõige metsade võrdlustasemete tehnilisel hindamisel; märgib lisaks, et raadamisest ja 
metsade seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamisel on tähtis roll 
leevendamismeetmete puudujääkide vähendamisel 2020. aastani;

Rahvusvaheline õhu- ja meretransport

15. kordab nõudmist töötada välja rahvusvahelised õigusaktid, mis sisaldavad ülemaailmseid 
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heitkoguste vähendamise eesmärke, et piirata rahvusvahelise õhu- ja meretranspordi mõju 
kliimale; toetab jätkuvalt lennunduse lisamist Euroopa heitkogustega kauplemise 
süsteemi;

Kliimadiplomaatia

16. rõhutab, et EL peab jätkama konstruktiivset tegutsemist rahvusvahelistel 
kliimaläbirääkimistel ja kõik ELi institutsioonid peavad ELi kliimadiplomaatiat enne 
Dohat Euroopa välisteenistuse raames edasi arendama eesmärgiga muuta ELi 
kliimapoliitiline profiil selgemaks, tuua rahvusvahelistesse kliimaläbirääkimistesse uut 
dünaamikat ning julgustada partnereid kogu maailmas võtma samuti siduvaid heitkoguste 
vähendamise kohustusi ning sobivaid kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega 
kohanemise meetmeid;

17. rõhutab sellega seoses, kui tähtis on, et Euroopa Liit kui peamine osaleja kõneleks Doha 
konverentsil ühel häälel ja jääks üksmeelseks, püüdes teha edusamme rahvusvahelise 
kokkuleppe saavutamise nimel;

Euroopa Parlamendi delegatsioon

18. on veendunud, et ELi delegatsioonil on kliimamuutust käsitlevatel läbirääkimistel väga 
oluline roll, ning peab seetõttu vastuvõetamatuks, et Euroopa Parlamendi liikmed ei 
saanud eelmistel osaliste konverentsidel ELi kooskõlastuskoosolekutest osa võtta; ootab, 
et vähemalt Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhul lubataks osaleda Dohas toimuvatel 
ELi kooskõlastuskoosolekutel;

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

°

°         °

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


