
 

Keskkonnakaitse: 67 protsenti eurooplastest
soovib ELilt rohkem samme
 
Kaks kolmandikku eurooplastest on seisukohal, et EL peab rohkem pühenduma
keskkonnakaitsele, selgub Euroopa Parlamendi tellitud Eurobaromeetri uuringust. Teeme
ülevaate parlamendi tööst selle ülesande täitmisel.
 
ELi kodanikest 67 protsenti on seisukohal, et Euroopa Liit peab keskkonna kaitsmise nimel
rohkem ära tegema. Eesti elanikest on samal seisukohal 45 protsenti.
 
„Jagame kodanike muret – oleme täielikult valmis tegema tööd uute ettepanekutega, et peatada
kliimamuutused ja tagada keskkonnakaitse,“ ütleb parlamendi keskkonnakomisjoni juht
Giovanni La Via.
 
 
 
„Nüüd, kus Pariisi kliimakonverents on möödas, ootavad täitmist mitmed ambitsioonikad
eesmärgid. Euroopa Liidul on kliimaleppe üle märkimisväärne mõju, oleme seda poliitikat ellu
viimas,“ lisab Rahvaparteid ja Itaaliat esindav saadik.
 
 
 
Euroopa Liit ja keskkonnakaitse
 
 
 
Hiljuti vastu võetud õigusloome alusel väheneb Euroopa Liidus peagi märkimisväärselt
õhukeste kilekottide kasutamine.
 
 
 
Lisaks on parlament ja ELi Nõukogu jõudnud kokkuleppele õhukvaliteedi parandamises ning
päevakorral on heitkogustega kauplemise süsteemi reform.
 
Heitkoguste mõõtmist autotööstuses hindab parlamendis selle tarbeks eraldi loodud
uurimiskomisjon.
 
Täiskogul kinnituse saanud positsiooni järgi peab kodumasinate energiamärgistusele hakkama
kehtima senisest karmim ja selgem skaala vahemikus A–G, sest hetkel kasutusel olev A+++
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http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20160708STO36564/V%C3%B5itlus-terrorismiga-82-protsendi-kodanike-hinnangul-peab-EL-rohkem-%C3%A4ra-tegema
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20150424IPR45708/MEPs-clamp-down-on-wasteful-use-of-plastic-carrier-bags
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20160701IPR34785&language=EN&format=XML
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/et/emis/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/20160701IPR34483/Toodete-energiat%C3%B5husus-saadikud-soovivad-paremat-m%C3%A4rgistust


skaala ei peegelda piisavalt tehnoloogilist arengut.
 
 
 
Keskkonnakaitse valas väärib ka esiletõstmist Natura 2000 – üle kogu Euroopa Liidu ulatuv
kaitsealade võrgustik.
 
Pariisi kliimaleppe ja parlamendi rolli kohta saab rohkem infot põhjalikust ülevaatest.
 
Euroopa Liidu tegevusele erinevates valdkondades keskenduv Eurobaromeetri uuring viidi läbi
ajavahemikul 9.–18. aprill ja selles osales 27 969 küsitletut, kes moodustavad kogu rahvastikku
esindava valimi. Eestist osales näost näkku toimunud intervjuudel 1004 inimest.
 
Lisateave
Eurobaromeeter: millistes valdkondades peab EL rohkem ära tegema
Eesti statistika
EP uuringuteenistus: keskkonnakaitse ja inimeste ootused (inglise keeles)
Aktuaalne. Parlamendi eesmärgid Pariisi kliimakonverentsil
Aktuaalne. Teise põlvkonna biokütused
Giovanni La Via (EPP, IT)
EP keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
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http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/20141118TST79414/COP21
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/et/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Perceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/attentes/europeans_in_2016_ee_et.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586581/EPRS_BRI%282016%29586581_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/20141118TST79414/COP21
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/20130901TST18404/Teise-p%C3%B5lvkonna-biok%C3%BCtused
http://www.europarl.europa.eu/meps/et/96816/GIOVANNI_LA%20VIA_home.htmlv
http://bit.ly/29SRwpv
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