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ETTEPANEKUD

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

1. on seisukohal, et kliimamuutus on tänapäeval oluline probleem, sest nüüd on teada, et 
kliimamuutus toob endaga kaasa tagajärgi keskkonna, inimeste tervise ja ruumilise 
planeerimise seisukohast ning nõrgendab riikide võimet areneda säästva arengu suunas;

2. tervitab komisjoni valge raamatu „Kliimamuutustega kohanemine: Euroopa 
tegevusraamistik“ avaldamist; rõhutab, et kliimamuutus esitab väljakutse, millel on 
märkimisväärne piirkondlik mõju ja mis nõuab kooskõlastatud lähenemisviisi Euroopa 
Liidu tasandil, hõlmates paljusid ELi poliitikaid ja sekkumist Euroopa, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

3. on seisukohal, et kliimamuutuse mõju on eri sektorites ja Euroopa piirkondades erinev, 
mida näitab komisjoni uurimus „Regions 2020“1: kliimamuutus mõjutab kõige rohkem 
Lõuna- ja Ida-Euroopa piirkondi, eelkõige saari ja rannikupiirkondi, äärepoolsemaid 
piirkondi ning veepuudusest ohustatud piirkondi, ja on oht, et piirkondlikud erinevused 
aina suurenevad isegi ühe riigi eri piirkondade vahel;

4. peab kahetsusväärseks, et praegusel programmiperioodil (2007–2013) eraldavad 
liikmesriigid üksnes 3 protsenti eelarvest (9 miljardit eurot) energiatõhususe ja 
taastuvenergia meetmete rahastamisele rakenduskavade osana ja et uutes liikmesriikides 
on investeeringute tase isegi madalam (2,4 protsenti);

5. tunnistab, et globaalse soojenemise kahjuliku mõju piiramiseks tuleb viivitamatult 
reageerida nii kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise õiguslikult siduvate 
meetmete võtmise kui ka piirkondlike kohanemiskavade kehtestamise ja ennetavate 
kohanemismeetmete võtmisega, nagu ulatuslikud metsa uuendamise algatused Euroopa, 
riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ja piiriülese koostöö abil;

6. on kindlalt veendunud, et EL peab säilitama oma juhtiva positsiooni ülemaailmse 
soojenemise vastu peetavas rahvusvahelises võitluses ja tugevdama seda positsiooni, ja 
on seisukohal, et igasugune viivitamine meetmete võtmisel suurendab negatiivsete 
keskkonna-, majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede ning suuremate kulude kaasnemise 
ohtu;

7. on seisukohal, et aruka energiapoliitikaga, millega edendatakse aktiivselt taastuvaid 
energiaallikaid, detsentraliseeritud energiavarustust ja energiatõhusust oma territooriumil, 
ei saa piirkonnad anda mitte üksnes panust võitlusse kliimamuutuse mõjudega, vaid luua 
oma kodanikele ka uusi majanduslikke võimalusi ja väljavaateid;

8. märgib, et geograafiliselt kaugemate piirkondade jaoks strateegilise tähtsusega sektoreid, 
nagu põllumajandus, ei tohiks kliimamuutusega kohanemise meetmete raames koormata 
ülemääraste kuludega, sest see võib ohustada jätkusuutlike maakogukondade tulevikku;

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).
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9. on seisukohal, et Euroopa Liit suudab viia ellu strateegiat liikumiseks vähem 
süsinikdioksiidi tekitava ühiskonna suunas üksnes kõikide juhtimistasandite (Euroopa 
Liit, liikmesriigid ning kohalikud ja piirkondlikud asutused) tiheda koostöö abil ja 
koostöö ning pideva teabevahetuse abil ELi naaberriikidga;

10. rõhutab ,et erinevad sekkumisvaldkonnad tuleb omavahel kooskõlastada, kusjuures 
piirkondlikud ja kohalikud asutused tuleb täies ulatuses kaasata kliimamuutuse vastu 
võitlemise riiklike strateegiate ja kavade kavandamise, koostamise ja rakendamise 
etappidesse ning strateegiline ruumiline planeerimine peab toimuma kliimamuutuse kõiki 
aspekte arvesse võttes;

11. tunnistab seetõttu ühest küljest vajadust tagada kliimamuutusega kohanemise strateegia 
lülitamine kõikidesse Euroopa Liidu poliitikavaldkondadesse ning kindlustada strateegia 
sidusus nimetatud poliitikavaldkondadega, kusjuures eriline rõhk tuleb asetada ELi 
põllumajandus-, regionaal- ja keskkonnapoliitilise tegevuse ja meetmete 
kooskõlastamisele, ja teisest küljest vajadust tagada, et need poliitikavaldkonnad oleksid 
kooskõlas kohanemisstrateegiaga; rõhutab kohalike ja piirkondlike asutuste otsustavat 
rolli ning vajadust alt üles lähenemisviisi järele, võttes arvesse Euroopa looduslike 
elupaikade eripära kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega; on veendunud, et kohalikel 
asutustel on suuremad võimalused oma vajadustele vastavaid poliitilisi lahendusi leida;

12. tervitab valges raamatus sisalduvat ettepanekut luua teabevahetussüsteem; loodab, et 
süsteem võetakse kasutusele 2011. aastaks ja et selleks ajaks on välja töötatud ka mudelid 
ja prognoosimisvahendid; kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles 
tutvustama ja vahetama tavasid, mida nad rakendavad kõikides kliimamuutusega 
kohanemise meetmetes, pidades eelkõige silmas meetmeid energiatõhususe, 
jäätmekäitluse ja vähesaastava transpordiinfrastruktuuri arendamise valdkonnas;

13. soovitab luua kliimamuutuse seirekeskus, et aidata piirkondlikel ja kohalikel asutustel 
kliimaalaseid kohalikke kogemusi ja häid tavasid omandada ja neid vahetada;

14. on seisukohal, et äärepoolseimad piirkonnad on oma erilise olukorra – nagu on sätestatud 
Lissaboni lepingu artiklis 349 – ja lähistroopikavöötmes paiknemise tõttu tundlikud 
kliimamuutuse tagajärgede suhtes ja väärivad seetõttu komisjoni erilist tähelepanu;
kutsub komisjoni üles koostama äärepoolseimate piirkondade jaoks mõjuhinnangut ja 
konkreetset tegevuskava ning toetama teabe ja heade tavade vahetamist nimetatud 
piirkondade ning nende naabruses asuvate kolmandate riikide kohalike asutuste vahel;

15. peab väga oluliseks võtta meetmeid, eriti piirkondlikul ja kohalikul tasandil, et siduda 
avaliku ja erasektori investeeringud ning teatavad halduseeskirjad (nt ehitusload ja 
ruumilise arengu kavad) kliimamõju hindamise läbiviimisega, et toetada ELi 
investeeringuid kõrge keskkonnakvaliteediga infrastruktuuridesse; nõuab ranget 
järelevalvet selle üle, et kliimamuutuse mõju hindamine oleks energiatõhususe, 
jäätmekäitluse ja infrastruktuuride arendamise alaste Euroopa vahenditest rahastatavate 
projektide ettepanekute heakskiitmise osa;

16. märgib, et geograafiliselt kaugemad piirkonnad, eriti rannikualad, võivad pakkuda rohkelt 
taastuvenergiat, mis võib anda panuse nende piirkondade kliimamuutusega kohanemisse;
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17. on seisukohal, et mikroklimaatilisest seisukohast tuleks vältida pinnase täiendavat 
sillutamist tihedalt asustatud aladel ja linnades;

18. nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks ühtekuuluvuspoliitikat, et edendada 
taastuvressursside arendamist koos suurema sünergiaga uurimis- ja arendustegevuse 
valdkondade ning regionaalarengu poliitika vahel, ning kõrvaldaks kõik haldustõkked 
selliste ressursside rakendamisele;

19. tervitab komisjoni otsust luua kliimamuutuse mõju ja sellega kohanemise juhtrühm ning 
nõuab, et sellesse ja selle protsessidesse kaasataks vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele 
täiel määral ja aktiivselt ka piirkondlikud ja kohalikud asutused;

20. kordab, et kliimamuutuse mõju leevendamise meetmeid võivad olla võimaluseks saada 
säästva kasvu arengu mudel, mida saaks seejärel kohandada kolmandate riikide 
vajadustele, ja et üleminek süsinikuvabale majandusele võib olla oluline samm uute 
töökohtade loomise suunas;

21. palub, et komisjon näeks järgmistes finantsperspektiivides ette piisavad rahalised 
vahendid, et kõikidel juhtimistasanditel oleks võimalik viia ellu tõhusaid 
kohanemismeetmeid; lisaks sellele soovitab liikmesriikidel ja piirkondadel kaaluda 
võimalust kasutada jätkusuutlike ja pikemaajaliste projektide arendamiseks 
struktuurifonde pakutavaid mehhanisme; rõhutab Euroopa Liidu solidaarsusfondi 
olemasolu kiireloomuliste vajaduste rahuldamiseks ja selleks, et väljendada ELi 
solidaarsust kannatada saanud piirkondadega;

22. rõhutab, et kliimamuutuse ja keskkonnakaitse eesmärgid tuleb integreerida ELi 
ühtekuuluvuspoliitika lähenemis- ja majanduskasvu eesmärkidesse struktuuripoliitika 
väljakujunenud ülesandeid asendamata.  
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