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ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et kliimamuutustega kohanemine võib mõjutada kõiki ELi poliitikavaldkondi 
ja see nõuab usaldusväärset teavet vajalike muudatuste ulatuse ja määra kohta;

B. arvestades, et otseselt keskkonnaküsimusi käsitlevad kehtivad Euroopa õigusaktid peaksid 
moodustama ühtse aluse, mis suurendab ELi võimet toime tulla kliimamuutuste mõjuga;

C. arvestades, et Euroopa tasandil võetavate meetmetega tuleks nii lühemas kui ka pikemas 
perspektiivis püstitada kõige kõrgemad keskkonnasäästlikkuse standardid (kaasa arvatud 
kliimamuutustega kohanemise valdkonnas) ning nimetatud meetmed peaksid ka nendele 
standarditele vastama;

D. arvestades, et kliimamuutuste globaalne iseloom ning selle sotsiaalsed ja majanduslikud 
tagajärjed peaksid sundima Euroopa Liitu abistama neid riike, mis on kõige haavatavamad 
ja vähem arenenud,

E. arvestades, et mõnede liikmesriikide senist edu kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisel tuleb tulevaste kohustuste määramisel arvesse võtta,

1. rõhutab, et on vaja usaldusväärseid, kergesti kättesaadavaid ja mõistetavaid andmeid, mis 
käsitlevad kliimamuutusi, nende mõju ja võimalikke kohanemismeetmeid; toetab 
komisjoni ettepanekut hõlbustada teabe ja teadusuuringute tulemuste vahetamist 
asjakohase infotehnoloogilise mehhanismi ja andmebaasi kaudu;

2. rõhutab, et olemasolevat keskkonna acquis’d (näiteks linnudirektiivi1, elupaikade 
direktiivi2, vee raamdirektiivi3 ja üleujutuste direktiivi4) tuleb rakendada täies ulatuses 
ühtselt kogu ELis; tervitab komisjoni kavatsust kiiresti välja töötada juhised, et nimetatud 
acquis’ kohaldamisel võtta arvesse ka kliimamuutustega kohanemise vajadust; palub 
komisjonil täielikult kasutada uusi õigusi vastavalt Lissaboni lepingu artiklile 260, et täita 
oma ülesannet valvata asutamislepingute täitmise järele;

3. on arvamusel, et kõik liikmesriigid ja sidusrühmad peaksid jagama vastutust 
keskkonnaohutute investeeringute tegemise eest; kutsub komisjoni üles kaaluma 
asjakohaste ettepanekute esitamist kliimamuutustega kohanemise kaasamise kohta 
keskkonnamõju hindamist käsitleva direktiivi5 ja strateegilise keskkonnahindamise 
direktiivi6 reguleerimisalasse; soovitab muuta kliimakontroll võimalikult kiiresti ELi 

                                               
1 Nõukogu direktiiv 79/409/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta, EÜT L 103, 25.4.1979, lk 1.
2 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta, 
EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7.
3 Direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, EÜT L 327, 
22.12.2000, lk 1.
4 Direktiiv 2007/60/EÜ üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta, ELT L 288, 6.11.2007, lk 27.
5 Nõukogu direktiiv 85/337/EMÜ teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 
175, 5.7.1985, lk 40), muudetud direktiividega 97/11/EÜ and 2003/35/EÜ.
6 Direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide keskkonnamõju hindamise kohta, ELT L 197, 
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rahastatavate infrastruktuuriprojektide osaks;

4. leiab, et arvestades Kopenhaageni kliimamuutuste alase tippkohtumise suhtelist 
ebaõnnestumist, on vaja teha suuremaid pingutusi, et tagada arengumaadele 
kliimamuutustega kohanemise vajadusteks vajalik abi, mis peaks ületama ametliku 
arenguabi määra ja RKTst 0,7 % eraldamise eesmärki.

5. rõhutab, et ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (EU ETS) raames sertifikaatide 
enampakkumisel saadav tulu, sealhulgas lennunduse ja meretranspordi enampakkumisel 
saadav tulu, peaks vastavalt solidaarsuspõhimõttele olema kättesaadav liikmesriikide 
abistamiseks kliimamuutustega kohanemisel; 

6. on seisukohal, et uuringud ja tehnilise arengu rahastamine riikides, kus 
kohanemismeetmete võtmine tekitab suuri kulusid, peaksid kuuluma praeguse seitsmenda 
teadusuuringute raamprogrammi ja tulevaste uurimisprogrammide prioriteetide hulka;

7. rõhutab, et vaesematele kogukondadele ja ühiskonna rühmadele tuleb seoses 
kohanemismeetmete suurte kuludega tagada piisav kaitse,

8. rõhutab, et investeeringud väheste heitkogustega majandusse ning energiatõhususe ja 
keskkonnasõbralike tootmismeetodite edendamine ei tohi põhjustada erinevuste 
suurenemist liikmesriikide arengu osas.

                                                                                                                                                  
21.7.2001, lk 30.
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