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B7-0000/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon Poolas Varssavis toimuva kliimamuutuste konverentsi 
(COP 19) kohta
(2013/0000(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 
(CMP5), 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 
(CMP6), mis peeti Mehhikos Cancúnis 29. novembrist 10. detsembrini 2010. aastal, ja 
Cancúni kokkuleppeid,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 17. konverentsi (COP 17) 
ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 7. konverentsi 
(CMP7), mis peeti Lõuna-Aafrikas Durbanis 28. novembrist 9. detsembrini 2011. aastal, 
ning eriti Durbani tõhustatud meetmete platvormiga seotud otsuseid,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 18. konverentsi (COP 18) 
ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 8. konverentsi 
(CMP8), mis peeti Kataris Dohas 26. novembrist 8. detsembrini 2012. aastal, ning Doha 
kliimavärava kokkuleppe vastuvõtmist,

– võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 19. konverentsi (COP 19) 
ja Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimivat konventsiooniosaliste 9. konverentsi 
(CMP9), mis peetakse Poolas Varssavis 11.–23. novembril 2013. 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,

                                               
1   ELT L 8, 13.1.2009, lk 3.
2   ELT C 67 E, 18.3.2010, lk 44.
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– võttes arvesse oma 25. novembri 2009. aasta resolutsiooni ELi strateegia kohta 
Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsil1, 10. veebruari 2010. aasta resolutsiooni 
Kopenhaageni kliimamuutuste konverentsi (COP 15) tulemuste kohta2, 25. novembri 
2010. aasta resolutsiooni Cancúnis toimuva kliimamuutuste konverentsi (COP 16) kohta3, 
16. novembri 2011. aasta resolutsiooni Durbanis toimuva kliimamuutuste konverentsi 
(COP 17) kohta4 ja 22. novembril 2012. aastal Kataris Dohas toimuva kliimamuutuste 
konverentsi (COP 17) kohta5,

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2012. aasta resolutsiooni „Konkurentsivõimeline vähese 
CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava”6 kohta,

– võttes arvesse komisjoni 26. märtsi 2013. aasta konsultatiivset teatist „2015. aasta 
rahvusvaheline kliimamuutusi käsitlev kokkulepe: rahvusvahelise kliimapoliitika 
kujundamine alates 2020. aastast” (SWD(2013) 97 lõplik),

– 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), mis toimus Lõuna-Aafrikas Durbanis 28. novembrist 9. 
detsembrini 2011, järelmeetmete kohta,

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

– võttes arvesse nõukogu 18. juuli 2011. aasta ja 24. juuni 2013. aasta järeldusi ELi 
kliimadiplomaatia kohta,

– võttes arvesse ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) 2012. aasta novembri kokkuvõtlikku 
aruannet pealkirjaga „2012. aasta heitkoguste lõhe aruanne”,

– 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 kliimamuutus on tõsine ja potentsiaalselt pöördumatu oht inimühiskonnale 
ja meie planeedile ning seetõttu tuleb kõigil osalistel selle probleemiga tegeleda 
rahvusvahelisel tasandil;

B. arvestades, et Doha kliimavärava kokkuleppes märgitakse sügava murega, et 2020. 
aastaks ülemaailmse aastase kasvuhoonegaaside heitkoguse vähendamise eesmärgil kõigi 
lepinguosaliste poolt võetud leevendamismeetmete summaarse mõju ning heitkoguste 
summaarsete muutuste vahel, mille puhul on tõenäoline, et maapinna keskmine aastane 

                                               
1 ELT C 285 E, 21.10.2010, lk 1.
2 ELT C 341 E, 16.12.2010, lk 25.
3 ELT C 99 E, 3.4.2012, lk 77.
4   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0504.
5 P7_TA-PROV(2012)045
6   Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0086.



RE\940388ET.doc 5/7 PE514.588v01-00

ET

temperatuuri tõus jääb 2º C piiresse (2º C eesmärk), valitseb märkimisväärne lõhe;

C. arvestades, et valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) esitatud teaduslike tõendite 
kohaselt eeldab 2º C 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;

D. arvestades, et Varssavi konverents (COP 19) on Durbani platvormi edasiarendamiseks 
väga oluline, kuna see sillutab teed kohustuste ettevalmistamiseks ja ülemaailmse 
õiguslikult siduva kokkuleppe sõlmimiseks enne 2015. aastat;

E. arvestades, et selline ülemaailmne õiguslikult siduv kokkulepe peab olema kooskõlas 
põhimõttega, mis näeb ette ühise kuid diferentseeritud vastutuse vastavalt võimetele, ent 
selles tuleb tunnistada ka vajadust, et kõik peamiste heiteallikatena tuntud riigid võtaksid 
arenevaid võimalusi silmas pidades endale ambitsioonikad ja piisavad eesmärgid ja 
vastavad poliitikameetmed kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks;

F. arvestades, et Cancúnis 2010. aastal toimunud COP 16 konverentsil võtsid arenenud riigid 
kohustuse eraldada 2020. aastaks 100 miljardit USA dollarit uut ja täiendavat iga-aastast 
rahastust, et reageerida kliimamuutusest tingitud vajadustele arenguriikides, kuid 
arvestades, et siiani ei ole rahvusvaheliselt kokku lepitud, mida tuleks tegelikult mõista 
„uue ja täiendava” rahastamise all;

Durbani platvormi edasiarendamine

1. rõhutab, et Durbani tõhustatud meetmete platvormi ajutine töörühm peab tegema suuri 
jõupingutusi, et koostada põhimõtted ja raamistik, mida kohaldada uuele ülemaailmsele 
kliimakokkuleppele ja võimalustele selle saavutamiseks enne 2015. aastat; märgib lisaks, 
et rühma töö peab toetuma valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) viiendale 
hindamisaruandele, mis esitatakse 2014. aastaks;

2. väljendab heameelt Ban-Ki Mooni ettepaneku üle korraldada septembris 2014 maailma 
liidrite tippkohtumine kliimaküsimustes; rõhutab, kui tähtis on tegelike tulemuste ja 
kõrgeima poliitilise tasandi osalejatega hästi ettevalmistatud üritus selleks, et enne 2014. 
ja 2015. aasta konverentse tagada ja säilitada vajalik poliitiline tempo;

3. on seisukohal, et poolte pakutud leevendamismeetmeid tuleb toetada võrdsete ja ühiste, 
kuid diferentseeritud kohustuste (CBDRRC) põhimõttega ning need kohustused peavad 
olema mõõdetavad, aruandlusega hõlmatud ja kontrollitavad ning 2° C eesmärgi 
saavutamiseks piisavad; kordab, et seetõttu tuleks olemasolevad kohustused läbi vaadata 
ja muuta need rangemaks, et saavutada 2º C eesmärk;

Kyoto protokoll

4. väljendab heameelt Euroopa Liidu ja paljude teiste osaliste otsuse üle liituda Kyoto 
protokolli teise kohustuste perioodiga, mis algab 1. jaanuaril 2013 ning on üleminek uuele 
rahvusvaheline korrale, mis hõlmab kõiki osalisi ja peab olema käivitatud 2020. aastaks, 
ning nõuab selle kiiret ratifitseerimist, nagu lepiti kokku Dohas;
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Leevendamismeetmete puudujäägid

5. 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;

6. kordab seetõttu, et kõigil osalistel on vaja viivitamatult muuta praeguse hetke ja 2020. 
aasta vahele jäävaks perioodiks võetud kohustused rangemaks, et jääda 2º C eesmärgi 
piiresse; eriti rõhutab tungivat vajadust kaotada gigatonnini ulatuv lõhe, mis eksisteerib 
teaduslike andmete ja osaliste praeguste kohustuste vahel; rõhutab, et ka muud poliitilistel 
meetmetel, k a a s a  arvatud energiatõhusus ja fluorosüsivesinike järk-järguline 
vähendamine, on tähtis roll nn gigatonnise lõhe kaotamisel; 

Kliimamuutustega seotud rahastamine

7. rõhutab, et konkreetsed kohustused ja töö kliimamuutustega seotud rahastamise 
suurendamiseks 2020. aastaks kuni 100 miljardi USA dollarini on otsustava tähtsusega, et 
tagada edu Varssavis ja saavutada kõikjal kliimamuutuste leevendamiseks vajalike 
kohustuste võtmine; võtab teadmiseks 2015. aasta järgse arengukava ning nõuab kahe 
protsessi vahel tõelise sünergia loomist, millel oleksid positiivsed tagajärjed nii arengu-
kui ka kliimapoliitikale; tuletab meelde, et enamik ELi liikmesriike ei ole ikka veel 
andnud lubadusi kliimamuutustega seotud rahastamise kohta pärast 2013. aastat;

Kohandumine ning kahjum ja kahju

8. kiidab heaks asjaolu, et Dohas keskenduti vajadusele tegeleda kliimamuutuste mõjust 
tingitud kahjumi ja kahju probleemidega arengumaades, kes on kliimamuutuse kahjuliku 
mõju suhtes eriti tundlikud; võtab teadmiseks otsuse kehtestada Varssavi konverentsi 
jooksul institutsioonilised korraldused selle probleemi lahendamiseks;

Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus ning raadamisest ja metsade seisundi 
halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamine

9. märgib maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse ning raadamisest ja metsade 
seisundi halvenemisest tulenevate heitkoguste vähendamise ülitähtsat rolli heitkoguste 
vähendamises ja eelkõige leevendamismeetmete puudujääkide likvideerimises aastaks 
2020; märgib, et selle sektori üldisi arvestuseeskirju on vaja veel täiustada, et sektori 
panus heitkoguste vähendamisse oleks keskkonna seisukohast terviklik;

Rahvusvaheline õhu- ja meretransport

10. rõhutab, et kuigi EL nõustus hiljuti seoses rahvusvaheliste lendude lisamisega ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi n.ö. aja maha võtma, piirdub see erand vaid ühe 
aastaga ning selle eelduseks on, et rahvusvahelistel läbirääkimistel jõutakse reaalsete 
otsusteni ülemaailmse turupõhise meetme kohta rahvusvahelise lennunduse tekitatud 
heitkoguste osas; 

11. kordab oma nõudmist rahvusvahelise meetme kehtestamiseks, milles oleks sätestatud 
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heitkoguste vähendamise eesmärgid, et vähendada meretranspordi mõju kliimale;

Kliimadiplomaatia

12. rõhutab sellega seoses, kui oluline on, et Euroopa Liit, olles üks kesksetest osalistest –
seda eriti käesoleval aastal, kui EL on COP 19 eesistuja ning konverents toimub ühes ELi 
liikmesriikidest – räägiks konverentsil ühel häälel, püüdes saavutada rahvusvahelise 
lepingu sõlmimise osas edasiminekut, ja jääks selles osas oma seisukohtades üksmeelseks;

Euroopa Parlamendi delegatsioon

13. 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; eeldab, 
et vähemalt Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhil lubatakse osaleda Varssavis 
toimuvatel ELi kooskõlastuskoosolekutel;

14. märgib, et vastavalt komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel 2010. aasta novembris 
sõlmitud raamkokkuleppele peab komisjon hõlbustama 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; 

°

°         °

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 
sekretariaadile palvega levitada seda kõikide konventsiooniosaliste seas, kes ei ole ELi 
liikmed.


