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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 
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 kliimamuutus mõjutab vältimatult nii energia pakkumist kui ka 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;

D. arvestades, et energiaallikate 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;

E. 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 meetmete võtmist isegi olemasolevate 
infrastruktuuride kohandamiseks, mis põhjustab küll suuri kulutusi, kuid need on siiski 
mõistlikud, sest jäävad palju väiksemaks kulutustest, mis kaasneksid meetmete 
võtmatajätmisega keskpikas ja pikas perspektiivis; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
esitama asjakohases riiklikus tegevuskavas teavet kõnealuste kulude ja nende jaotuse 
kohta; 

2. 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 



PE430.835v01-00 4/4 PA\797449ET.doc

ET

strateegilise hindamise kohta;

3. rõhutab, et energiavarustust ja energia kättesaadavust puudutavad meetmed tuleb 
määratleda liikmesriikidevahelise solidaarsuse kontekstis ning EL peaks aitama 
saavutada ülemaailmses poliitikas nihet energiatõhususe suunas ja tagama taastuvate 
energiaallikate kasutamise vastavalt direktiivis 2009/28/EÜ kindlaks määratud ajakavale; 
kutsub liikmesriike üles esitama 30. juuniks 2010 ELi kehtestatud näidistele ja 
parameetritele vastavaid riiklikke tegevuskavu; 

4. juhib tähelepanu sellele, et EL ja liikmesriigid peaksid täpsustama summad partneritega 
tehtava tehnoloogiakoostöö toetamiseks, 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;

5. tunnistab, et jätkuv kliimamuutus avaldab märkimisväärset mõju majanduslikule arengule 
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, vaid tuleks 
leida täiendavaid uuenduslikke rahastamisvahendeid nii riiklikest kui ka eraallikatest; 

6. 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;

7. 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; 

8. rõhutab, et kliimamuutuse alaseks uurimis- ja arendustegevuseks vajalikke 
rahastamisvahendeid tuleb suurendada ning komisjon peab tegema 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;

9. rõhutab kõnealuses kontekstis, et kliimamuutusevastases võitluses aktiivse osaluse 
saavutamiseks on väga olulised kohaliku tasandi algatused, ning juhib tähelepanu sellele, 
et oluline roll on häid tavasid puudutava teabe vahetamisel ja asjakohastel 
teavituskampaaniatel koos ulatuslikumate algatustega nii riiklike asutuste kui ka ELi 
poolt.


