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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. on arvamusel, et kliimamuutuse mõju tunnetatakse eri sektorites ja Euroopa eri 
piirkondades erinevalt, kõige tugevamini mõjutab kliimamuutus mägipiirkondi, 
rannikualasid, Vahemere piirkonda ja arktilisi piirkondi. On selge, et õhutemperatuuri tõus 
kogu maailmas mõjutab rohkem piirkondi, mis sõltuvad tugevamini loodusjõududest (nt 
igikeltsaga kaetud alad, rannikualad, mägipiirkonnad), ja haavatavaid elanikkonnarühmi, 
millega kaasneb oht, et piirkondlikud erinevused suurenevad tulevikus veelgi;

3. tunnistab, et ülemaailmse soojenemise kahjuliku mõju piiramiseks tuleb viivitamatult 
reageerida nii kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise kui ka ennetavate 
kohanemismeetmetega Euroopa, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

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

5. on seisukohal, et üksnes eri juhtimistasandite vahelise tugeva koostöö abil suudab 
Euroopa Liit viia alates 2013. aastast ellu kliimamuutusega kohanemise strateegiat;

6. tunnistab seetõttu vajadust tagada kliimamuutusega kohanemise strateegia lülitamine 
kõikidesse Euroopa Liidu poliitikavaldkondadesse ning kindlustada strateegia sidusus 
nimetatud poliitikavaldkondadega; rõhutab ka piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
otsustavat rolli ning vajadust rakendada alt-üles lähenemisviisi, millega võetaks arvesse 
looduslike elupaikade eripära kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, kui on selge, et 
kohalikud omavalitsused suudavad leida oma vajadustele paremaid poliitilisi lahendusi; 

7. tervitab valges raamatus sisalduvat ettepanekut luua teabevõrgustik; loodab väga, et 
teabevõrgustik, nagu ka mudelid ja prognoosimisvahendid, võetakse kasutusele 2011. 
aastaks; kutsub liikmesriike ning piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi üles edendama 
ja vahetama oma tavasid kõikides kohanemismeetmetega seonduvates aspektides, pidades 
eelkõige silmas meetmeid energiatõhususe, jäätmekäitluse ja vähesaastava 
transpordiinfrastruktuuri arendamise valdkonnas;

8. tõdeb, et väga oluline on võtta meetmeid, sidumaks avaliku ja erasektori investeeringud 
ning teatavad halduseeskirjad (nt ehitusload ja ruumilise arengu kavad) kliimamõju 
hindamise läbiviimisega, et takistada investeeringuid infrastruktuuridesse, mis ei ole 
säästvad;
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9. tervitab komisjoni otsust luua kliimamuutuse mõju ja sellega kohanemise juhtrühm ning 
loodab väga, et sellesse kaasatakse täiel määral ja aktiivselt ka piirkondlikud ja kohalikud 
omavalitsused;

10. nendib, et kliimamuutuse vastane võitlus võib anda tõuke säästva arengu mudelile 
üleminekuks;

11. palub, et komisjon näeks järgmistes finantsperspektiivides ette piisavad rahalised 
vahendid, et kõikidel juhtimistasanditel oleks võimalik viia ellu tõhusaid 
kohanemismeetmeid.    


