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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et kliimamuutus on ülemaailmne nähtus ja selle mõju on maailma piirkondade 
ja eri majandussektorite vahel ebaühtlaselt jaotunud; arvestades, et isegi selle sotsiaal-
majanduslikud aspektid, kulud ja tulud on erinevad nii arengumaades kui ka 
arenenumates riikides; arvestades, et kliimamuutuse probleemide lahendustes peab 
seetõttu ühendama kohanemismeetmed strateegiatega, mis tagavad selgete ja terviklike 
tegevuskavade abil tõhusa liikumise säästva arengu poole kõigis asjaomastes sektorites; 

B. arvestades, et kliimamuutuse põhjuste leevendamist ja kliimamuutuse mõju piiravate 
kohanemismeetmete võtmist ei ole alati võimalik lahus hoida; arvestades, et ELi 
hiljutistel õigusloomealgatustel, mis käsitlevad rehvide kütusesäästlikkuse märgistust, 
energiamärgistust ja ehitiste energiatõhusust ning mis kuuluvad energiatõhususe paketti, 
on CO2 heitkoguste vähendamisel oluline roll ja need tuleb lisada ka uute ELi tasandi 
energeetikastruktuuride loomise edaspidistesse meetmetesse; 

C. arvestades, et vastavalt läbivaadatud direktiivile heitkogustega kauplemise süsteemi 
kohta peaksid liikmesriigid eraldama vähemalt 50% heitkogustega kauplemise 
süsteemist saadavatest tuludest leevendamis- ja kohanemismeetmeteks;

D. arvestades, et kliimamuutus mõjutab vältimatult energia pakkumist, ELi 
energiajulgeoleku välisaspekte ja energia nõudlust; arvestades, et ilmastikutingimused, 
nagu tugevad vihmad, kõrgemad temperatuurid, kuumalained, põud, tugevad tormid, 
üleujutused ja tulekahjud, võivad energiatarne infrastruktuure märkimisväärselt häirida ja 
kahjustada, mõjutades seeläbi otseselt energia tootmist, transporti ja lõpptarbijatele 
jaotamist;

E. arvestades, et energiaallikate, jaotusvõrkude ja energiatarnijate mitmekesistamine on 
oluline vahend piisavatele energiatarnetele võrdse juurdepääsu tagamiseks ning vastab 
samal ajal ELi eesmärgile suurendada taastuvatest energiaallikatest pärit energia 
kasutamist ja vähendada CO2 heitkoguseid;

F. arvestades, et komisjon ja liikmesriigid peaksid kehtivate ja tulevaste õigusaktide, 
poliitikate ning programmide rakendamisel ja muutmisel lisama neile 
kohanemismeetmed,

1. tunnistab, et äärmuslikud ilmastikunähtused ning eeldatav meretaseme tõus ja sademete 
hulga suurem varieerumine nõuavad uusi projekte ja nende elluviimiseks 
kohanemismeetmete võtmist eelkõige põllumajanduses ning vesikondade ja valgalade 
majandamisel, seda isegi olemasolevates infrastruktuurides, mis põhjustab küll suuri 
tegevuskulusid, kuid need on siiski mõistlikud, sest jäävad palju väiksemaks kulutustest, 
mis kaasneksid meetmete võtmata jätmisega keskpikas ja pikas perspektiivis; nõuab 
siiski, et nende meetmete teaduslik alus täidaks kliimateadusest tulenevad kriteeriumid, 
korraldatud oleks asjakohane hindamine ja vastastikuse eksperdihinnangu andmine 
ning läbipaistval moel ajakohastataks pidevalt uurimistulemusi; kutsub komisjoni ja 
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liikmesriike üles esitama asjakohases riiklikus tegevuskavas teavet kõnealuste kulude ja 
nende jaotuse kohta;

2. märgib, et ühendatud energiainfrastruktuuri arendamine ja lairibasidega kaetus 
Euroopa tasandil hõlbustaksid kohanemist kohanemissuutlikkuse tõstmise ja laiema 
riskijaotuse abil;

3. palub komisjonil ette näha põhjaliku hindamise kliimamuutusega seotud võimalike 
riskide kohta, mis ohustavad esmatähtsat infrastruktuuri, nagu energia- ja 
telekomivõrgud, mis on võtmetähtsusega siseturu toimimiseks; 

4. jagab seisukohta, et võimalikult kiiresti tuleks välja töötada meetodid 
infrastruktuuriprojektide ilmastikukindluse tagamiseks;

5. märgib, et katastroofide ärahoidmiseks on kõigis tööstussektorites vaja võtta uusi 
meetmeid, nagu ohutuse tugevdamine ning energia kasutamise ja tootmise kontroll, mis 
lähevad kaugemale kehtivatest ühtlustatud ehitusstandarditest (nagu Eurokoodeks), mille 
abil hinnatakse kasutuseesmärgile vastavust ehitiste, sh tööstusehitiste puhul, mis peavad 
vastama direktiivile 85/337/EMÜ, mida on muudetud direktiiviga 97/11/EÜ 
(keskkonnamõju hindamise kohta), ja direktiivile 2001/42/EÜ keskkonnamõju 
strateegilise hindamise kohta;

6. rõhutab, et energiavarustust ja energia kättesaadavust puudutavad meetmed tuleb 
määratleda liikmesriikidevahelise solidaarsuse kontekstis ning EL peaks aitama 
saavutada ülemaailmses poliitikas nihet suurema energiatõhususe ja taastuvate 
energiaallikate edendamise suunas; rõhutab, et EL peab tagama taastuvate 
energiaallikate kasutamise vastavalt direktiivis 2009/28/EÜ kindlaks määratud ajakavale; 
kutsub liikmesriike üles esitama 30. juuniks 2010 ambitsioonikaid, põhjalikke ja 
realistlikke riiklikke tegevuskavu vastavalt ELi kehtestatud näidistele ja parameetritele, 
pidades silmas seda, et liikmesriigi taastuvenergia vajadused peab põhimõtteliselt 
rahuldama kohalik tootmine ning üksnes õigustatud juhtudel tuleks kasutada 
mehhanismi taastuvenergia statistiliseks ülekandeks liikmesriikide vahel;

7. rõhutab samuti, et sellega seoses tuleb esmatähtsaks pidada lisameetmeid edendamaks 
ühenduse strateegiat, millega püütakse 2020. aastaks saavutada energiatõhususe 20%-
line tõus; peab kehtivate energiatõhususe tegevuskavade hindamisel samuti 
asjakohaseks kaaluda võimalust muuta see eesmärk ühenduse tasandil õiguslikult 
siduvaks;

8. juhib tähelepanu sellele, et EL ja liikmesriigid peaksid täpsustama summad partneritega 
tehtava tehnoloogiakoostöö toetamiseks, arvestades Kopenhaageni kliimakonverentsil 
võetud kohustusi seoses heitkogustega kauplemise süsteemi raames korraldatud 
oksjonitelt laekuva tulu kasutamisega ja nn kiire stardi rahastamisega, et edendada nii 
era- kui avaliku sektori investeeringuid eelkõige seoses tulevaste riiklike energiatõhususe 
ja taastuvenergia alaste tegevuskavadega, ning tunneb heameelt komisjoni teatise üle, 
milles lubatakse energiauuringute rahastamisvahendeid oluliselt suurendada, et arendada 
välja säästlik energiamajandus;

9. tunnistab, et jätkuv kliimamuutus avaldab märkimisväärset mõju majanduslikule arengule 
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ning tekitab majandusliku ja ühiskondliku tegevuse oluliste häirete ohtu; on seisukohal, et 
majanduslikud kohanemismeetmed, sh nihe säästvama tööstustootmise poole, eeldavad 
ühtlasi kohanemis- ja leevendusmeetmete võtmiseks piisavate rahastamisvahendite 
kättesaadavaks tegemist, ning kõnealuste meetmete puhul ei tohiks piirduda üksnes 
heitkogustega kauplemise süsteemi raames teenitud tulude kasutamisega – tuletades 
meelde vastavate õigusaktidega sätestatud kohustust eraldada vähemalt 50% nendest 
tuludest kliimameetmetele, sh kohanemisele, nii ELis kui ka arenguriikides –, vaid 
tuleks leida täiendavaid uuenduslikke rahastamisvahendeid nii riiklikest kui ka 
eraallikatest; rõhutab, et majanduse elavdamise kavadega kättesaadavaks tehtavaid 
rahastamisvahendeid tuleks kasutada ka kohanemisinvesteeringuteks ning igal juhul 
tuleks tagada ilmastikukindlus;

10. on arvamusel, et (ka kohanemisotsuste puhul) mõju ühele sektorile avaldab sageli mõju 
ka muudele sektoritele, ning palub seetõttu komisjonil kohanemismeetmete rakendamisel 
seda vastastikust mõju arvesse võtta;

11. rõhutab, et kehtivates õigusaktides tööstusettevõtete litsentsimise ja keskkonnamõju 
hindamise kohta tuleb arvesse võtta kliimamuutuse mõju mis tahes kavandatavale 
infrastruktuurile või tööstustegevusele; rõhutab, et energiainfrastruktuuri puhul tuleks 
kliimamuutuse mõjusid arvesse võtta nii üksikute infrastruktuuri üksuste kui ka 
riikliku ja Euroopa energiasüsteemi tasandil;

12. märgib, et VKEd paljudes sektorites on kaitsetud kliimamuutuse suhtes ja tihtipeale 
ebapiisavalt ette valmistatud; kutsub komisjoni üles hindama VKEde kliimamuutuseks 
ettevalmistuse taset, sealhulgas olemasolevaid kindlustussüsteeme, ning kindlaks 
määrama võimalikud vahendid, mis aitavad probleemist üle saada;

13. rõhutab, kui oluline on kehtestada riiklikud kohanemiskavad, mis põhinevad ühisel 
Euroopa raamistikul, mis võimaldab liikmesriikidel kavandada oma 
kohanemismeetmeid, muu hulgas seoses energiasüsteemide ja energiapoliitikaga, ning 
neist meetmetest teavitada; on seisukohal et need kavad peaksid sisaldama ohukaarte 
energia- ja tööstusrajatistega, mis ebasoodsate ilmastikunähtuste korral võiksid 
kujutada ohtu keskkonnale või rahvatervisele; nõuab, et selline teave oleks 
avalikkusele ja teistele liikmesriikidele kättesaadav;

14. kutsub komisjoni üles kaaluma tulevases kaheksandas raamprogrammis nende avaliku 
sektori vahendite suurendamist, mis on ette nähtud rahvusvaheliseks koostööks 

a. arenenud riikidega, et suurendada taastuvatel energiaallikatel põhinevate 
tehnoloogiate levikut,

b. arengumaadega, et toetada nende võitlust kliimamuutuse vastu, mis mõjutab 
kõnealuste riikide kõige haavatavamaid piirkondi, kusjuures alati tuleb arvestada 
piirkonna eripäradega ning kriteeriumiks seada selle piirkonna sotsiaalne ja 
majanduslik areng antud arenguriigis, millega rahvusvahelist koostööd 
korraldatakse;

c. ELiga piirnevate kolmandate riikidega, kus kliimamuutuse mõjud on sarnased 
ELis täheldatud mõjudega;
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15. rõhutab, et kliimamuutuse alaseks uurimis- ja arendustegevuseks vajalikke 
rahastamisvahendeid tuleb suurendada; on seisukohal, et pidades eelkõige silmas 
teadusalast ebakindlust, mis puudutab probleemi ajaskaalat ja ulatust, erilisi 
geograafilisi piirkondi ja tootmissektoreid, mida hakkavad mõjutama kliimamuutuse 
tagajärjed Euroopas, on vaja eraldada rahalisi vahendeid kliimauuringuteks, mida 
saab palju tõhusamalt teha Euroopa tasandil ja mis loovad tugeva aluse 
kliimamuutusega kohanemise poliitika väljatöötamiseks; peab samuti vajalikuks 
suurendada rahastamist, et komisjon teeks algatuse luua koos liikmesriikidega 
integreeritud ja ülemaailmne ühine keskkonnateabesüsteem, et parandada 
keskkonnamuutuste alase teabe kättesaadavust; arvesse tuleb võtta ka muid meetmeid, 
nagu leevendamis- ja kohanemismeetmetega seotud uurimis- ja arendustegevuse 
projektide ja programmide rahastamise märkimisväärne suurendamine;

16. tervitab komisjoni äsjast teadaannet, mis käsitleb investeeringuid vähese 
süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate arendamiseks (SET-kava) ja mis selgelt rõhutab 
asjaolu, et innovaatilised tehnoloogilised arengud, mis on vajalikud ELi energia- ja 
kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks, nõuavad otsest koostööd avaliku ja 
erasektori investorite vahel; juhib ühtlasi tähelepanu sellele, et nendesse 
tehnoloogiatesse investeeringute tegemist käsitlev ELi tegevuskava peab esiplaanile 
seadma taastuvate energiaallikate tehnoloogiad ning tagama kõikide turu 
sidusrühmade, eriti VKEde osaluse energiatõhususe programmides;

17. rõhutab, et loodusõnnetuste korral on satelliidipõhised teenused päästetöödeks väga 
olulised; sellega seoses väljendab rahulolu, et pärast laastavat maavärinat Haitil andis 
ülemaailmne keskkonna- ja turvaseire süsteem kiiret abi kodanikukaitsega tegelevatele 
asutustele; kutsub kõiki asjaosalisi muutma ülemaailmset keskkonna- ja turvaseire 
süsteemi võimalikult kiiresti täies mahus toimivaks;

18. rõhutab sellega seoses, et kliimamuutusevastases võitluses aktiivse osaluse saavutamiseks 
on väga olulised kohaliku tasandi algatused, nagu metsa uuendamine ja metsastamine, 
ning juhib tähelepanu sellele, et oluline roll on häid tavasid puudutava teabe vahetamisel 
ja asjakohastel teavituskampaaniatel (nt kuidas ranniku- ja mägipiirkonnad, saared ja 
madalikud peaksid kohanema kliimamuutusega) koos ulatuslikumate algatustega nii 
riiklike asutuste kui ka ELi poolt, et tõhusamalt rakendada ühenduse õigusakte, 
strateegiaid ja programme selles valdkonnas; märgib ühtlasi, et äärealad saavad 
detsentraliseeritud energiatootmisega paljuski kaasa aidata suurema energiatõhususe 
saavutamisele võrgukadude vähendamise ja nõudluse parema juhtimise teel;

19. on seisukohal, et kõiki olemasolevaid ELi algatusi, nagu algatus luua Euroopa 
Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) egiidi all teadmis- ja 
innovatsiooniühendused kliimamuutuse leevendamiseks ja sellega kohanemiseks, 
tuleks igati ära kasutada, et arendada asjakohast teadmiste baasi kliimamuutuse 
mõjudega kohanemise kohta ning edendada kohanemistehnoloogiate arengut;

20. rõhutab, et kliimamuutustega kohanemise Euroopa tegevusraamistiku eduka 
rakendamise tagamiseks on väga tähtis selle lisamine ülemaailmselt sõlmitud 
laiaulatuslikku kokkuleppesse (millel on õiguslikult siduvad eesmärgid) mis käsitleb 
kliimamuutustega võitlemise meetmeid, ning rõhutab, et EL peab võtma siin juhtrolli. 
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